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Forord 
 

Tekna faggruppe Olje og gass engasjerte IRIS våren 2012 for å gjennomføre en 

undersøkelse av oljerelaterte studietilbud. Dette arbeidet ble hovedsakelig utført høsten 

2012 og resulterte i et notat som ble offentligjort i januar 2013. Tekna Olje og gass ba 

så IRIS om en utdyping, hvor en inkluderte data på norske masterstudenter i utlandet, 

PhD-studenter og utenlandske studenter i Norge. 

Dette notatet er således en utvidet versjon av notatet med samme navn nevnt ovenfor 

Det nye stoffet finnes i kapitlene 4.2, 4.3 og 5. 

Som tidligere, hadde dette arbeidet ikke vært mulig uten svært god hjelp fra Øyvind 

Haldorsen i Tekna og Yngve Bersvendsen ved Database for statistikk om høgre 

utdanning (DBH) ved Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste. I tillegg har vi fått 

veldig god hjelp fra kommunikasjonsrådgiver Christin Dammen i Statens lånekasse for 

utdanning. Stor takk til alle tre! 

 

Stavanger 13. august 2013 

Atle Blomgren 

Prosjektleder 
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1 Sammendrag  

«Her er det plass for alle, her er en åpen dør», heter det i en søndagsskolesang. Selv 

om petroleumsnæringen ikke er åpen for absolutt alle teknologer/ingeniører/realister, 

viser denne rapporten at næringen gjør bruk av langt flere fagkategorier enn de en 

normalt tenker på som «oljerelaterte». Dette innebærer videre at langt flere 

utdanningsinstitusjoner enn de en normalt tenker på som tilbydere av arbeidskraft til 

petroleumsnæringen, faktisk er svært viktige for tilbudet av petroleumsrelatert 

arbeidskraft. 

Basert på en krysning av IRIS/BI/Menons oversikt over den norske oljenæringen med 

Teknas database over sine medlemmers registrerte fagkategorier, viser rapporten at de 

mest anvendte fagkategoriene innen norskbasert petroleumsnæring er (i synkende 

rekkefølge): Maskinteknikk, Geofag og petroleumsteknikk, Elektro og 

telekommunikasjon, Kjemi, Fysikk/Matematikk, IKT, Byggfag og Elkraft. Det 

vises også at bruken av disse fagene varierer mellom operatørselskaper og leverandører, 

hvor eksempelvis Geofag og petroleumsteknikk er den klart viktigste fagkategorien hos 

operatørselskapene, mens Maskinteknikk og Elektro er viktigst i leverandørindustrien. 

Kandidatdata fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD) sin Database for 

statistikk om høgre utdanning (DBH) viser at det i 2011 ble uteksaminert 2 272 

masterkandidater i de ovenfor definerte petroleumsrelaterte fagkategoriene. Dette 

er en økning i forhold til foregående år, men noe lavere enn i toppåret 2005. Den klart 

viktigste utdanningsinstitusjonen er Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 

(NTNU) med universitetene i Oslo, Stavanger og Bergen på de neste plassene. Blant 

studieprogrammene ved de enkelte institusjonene som er inkludert som 

«petroleumsrelaterte», vil det naturligvis være stor variasjon i forhold til andel 

kandidater som faktisk får jobb (eller ønsker jobb) i petroleumsnæringen. Andelen som 

begynner i petroleumsnæringen vil eksempelvis være høyere for kandidater innen 

Marin- og offshoreteknikk enn for kandidater innen IKT og 

Fysikk/Matematikk/Statistikk. 

Det er vekst i opptak til petroleumsrelaterte teknologifag, og i 2012 ble det tatt opp 

hele 4 767 studenter. Foruten generell tilstrømming til høyere utdanning generelt, og 

masterprogram spesielt, skyldes økningen også at stadig flere institusjoner tilbyr 

masterprogram innen petroleumsrelaterte fag. 

Nordmenn tar i all hovedsak høyere teknisk utdannelse i Norge. Data fra Statens 

lånekasse for utdanning viser at det i 2012 var kun 229 norske studenter som fikk støtte 

til masterstudier i teknologifag i utlandet.  

Antallet utenlandske studenter innen petroleumsrelaterte fagkategorier har økt 

kraftig de siste ti årene. Av sum registrerte masterstudenter i petroleumsrelaterte 

fagkategorier ved norske utdanningsinstitusjoner i 2012 (13 258), var hele 1 825 

utenlandske statsborgere. Den petroleumsrelaterte fagkategorien med flest utenlandske 

masterstudenter, er Geofag og petroleumsteknikk (343 studenter, 26%). Marin- og 

offshoreteknikk har færre utenlandske masterstudenter totalt sett (166), men er 
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fagkategorien med høyest andel utenlandske masterstudenter (40%). De tre 

utdanningsinstitusjonene med flest utenlandske masterstudenter i petroleumsrelaterte 

fagkategorier, er NTNU, UiO og UiS. 

Det ble i 2011 uteksaminert 417 PhD-kandidater innen petroleumsrelaterte 

fagkategorier ved norske utdanningsinstitusjoner, dette var en liten nedgang fra 

2010. De fire største utdanningsinstitusjonene for petroleumsrelaterte PhD-kandidater er 

NTNU, UiO, UiB og UiS. Av disse er UiS klart minst, men UiS ville fått en mye 

sterkere relativ stilling dersom vi hadde begrenset oss til studier direkte rettet mot 

petroleumsvirksomheten som petroleumsteknologi og petroleumsgeologi.  

Data fra DBH på nasjonalitet til utdanningsinstitusjon som PhD-studentene har sin 

mastergrad fra, viser at det i 2011 var snaut 1 181 PhD-studenter med utenlandsk 

utdanningsbakgrunn («utenlandske» PhD-studenter») i petroleumsrelaterte 

fagkategorier, dvs. ca. 46% av totalen. Andelen utenlandske PhD-studenter i 

petroleumsrelaterte fagkategorier er høyest i Byggfag (76%), Marin- og offshoreteknikk 

(68%) og Maskinteknikk (61%). I Geofag og petroleumsteknikk er andelen 45%.  

Institusjonen med flest utenlandske PhD-studenter innen petroleumsrelaterte 

fagkategorier er NTNU (673). NTNU har også høyest andel (51%) utenlandske PhD-

studenter i petroleumsrelaterte fagkategorier. De øvrige tre store institusjonene for 

utdanning innen petroleumsrelaterte fagkategorier (UiO, UiB og UiS), har alle rundt 

40% utenlandske PhD-studenter.1  

I 2012 var det til sammen 32 307 registrerte studenter innen bachelor- og 

masternivå innen petroleumsrelaterte fagkategorier. Dette tallet har vokst gradvis de 

siste årene. I dette totalbildet har de regionale høyskolene en mer fremtredende 

posisjon, og høyskolene i Sør-Trøndelag og i Bergen blir da de fjerde og femte største 

utdanningsinstitusjonene, etter NTNU, UiO og UiS.  

Denne rapporten – «Posisjonsanalyse av petroleumsrelaterte utdanningstilbud ved 

norske universiteter» for Tekna Olje og gass gir en referanseramme for 

petroleumsrelatert utdanning i denne Tekna-faggruppens videre arbeid i 20132. De tema 

som inngår i rapporten er også ment å gi samfunnsmessig merverdi i det arbeid Tekna 

Olje og gass bidrar med, da disse tema er dagsaktuelle og viktige.  

 

                                                 
1 Analysebyrået Damvad, i en rapport for Tekna våren 2013, indikerer at ca. 1/3 av utenlandske studenter 

forlater landet etter endt utdannelse og at en betydelig andel av de som forlater landet har 

naturvitenskaplig eller realfaglig bakgrunn. 

2  Selve kvaliteten i de ulike fagkategorier (studieprogram, lærerkrefter, utstyrssituasjon, studentkvalitet) 

og relevans av studieprogrammene til næringens nåværende og fremtidig behov i en næring som er 

syklisk og teknologiorientert og har HMS krav, er ikke adressert i denne rapporten. 
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2 Innledning, metode og data 

Innledning 

Tekna, fagforeningen for teknologer, realister og naturvitere med utdanning på 

masternivå, har per juni 2013 ca. 62 000 medlemmer (inkl. studentmedlemmer). Tekna 

Olje og gass er en relativt ny faggruppe i Tekna som ble stiftet i Stavanger høsten 2011, 

og har 588 medlemmer (pr. 2.6.13). Faggruppen er åpen for alle Tekna-medlemmer som 

er interessert i eller jobber med temaer relatert til olje og gass. Tekna Olje og gass vil 

blant annet ta et særlig ansvar for å ivareta og synliggjøre faglige og samfunnsmessige 

interesser knyttet til petroleumsvirksomheten til havs og på land. Utdanningssituasjonen 

(kapasitet, kvalitet og relevans) er derfor et sentralt tema og ett av innsatsområdene i 

handlingsplanen.  

Det er for tiden stor aktivitet i petroleumsnæringen og petroleumsmeldingen (Meld. St. 

28 (2010-2011) viser at næringen har et langsiktig perspektiv. Fra næringen meldes det 

om rekrutteringsutfordringer innen real- og ingeniørfag, og det synes derfor viktig at de 

norske utdanningsinstitusjonene har et studietilbud tilpasset næringens behov. Med 

dette som utgangspunkt tok Tekna Olje og gass våren 2012 initiativ til en 

"Posisjonsanalyse av petroleumsrelaterte utdanningstilbud (Mastergrad) ved norske 

universiteter”. Målet med analysen var todelt:  

 Undersøke hvilke fagkategorier som kan defineres som «petroleumsrelaterte» 

 Kartlegge petroleumsrelatert utdanningstilbud på masternivå ved norske 

universitet og høyskoler. 

Metode 

Studien ble gjennomført høsten 2012 av IRIS i samhandling med Tekna Olje og gass 

v/styreleder Runar Østebø og styremedlem Christian Quale. Studien er i all hovedsak 

basert på kompetansedata, men det har også blitt gjennomført intervjuer med 

nøkkelpersoner i henholdsvis Statoil, Norsk olje og gass og Universitetet i Stavanger. 

Den oppdaterte studien ble gjennomført i mai/juni 2013, og gjenspeiler også Teknas 

fokus i forhold til internasjonalisering/globalisering. 

Data 

Prosjektet er basert på følgende fire datakilder: 

Tekna medlemsdata. Tekna hadde per november 2012 drøyt 61 000 medlemmer (inkl. 

studentmedlemmer) med masterutdanning innen teknologi og naturvitenskap, og er den 

største fagforeningen i Akademikerne. Teknas medlemsdata angir (opprinnelig) 

fagbakgrunn fordelt på følgende 15 fagretninger (i alfabetisk rekkefølge): Annet, 

Biologi, Byggfag, Data og informasjonsteknologi (IKT), Elektro og telekommunikasjon, 

Energi og miljø (Elkraft), Fysikk/Matematikk, Geofag og petroleumsteknikk, Havbruk 

og sjømat, Kjemi, Landbruksfag, Marinteknikk, Maskinteknikk, Planfag og 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-28-2010-2011.html?id=649699
http://www.regjeringen.no/nb/dep/oed/dok/regpubl/stmeld/2010-2011/meld-st-28-2010-2011.html?id=649699
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Samfunnsvitenskap og teknologiledelse. Teknas medlemsdata angir videre hvilket 

selskap medlemmene jobber i, samt hvilken arbeidsgiverforening selskapet er organisert 

i (Norsk olje og gass, Norsk industri osv.).  

IRIS/BI/Menons bedriftspopulasjon for den nasjonale olje- og gassindustrien. 

«Oljepopulasjonen» inneholder p.t. snaut 5 000 selskapsenheter som leverer varer og 

tjenester spesialtilpasset olje- og gassvirksomheten. Populasjonen inneholder således 

ikke «generiske» underleverandører innen IT, revisjon, landbasert transport, landbaserte 

kantiner osv., selv om disse leverandørene skulle ha hele sin aktivitet rette mot olje- og 

gassvirksomheten. For større konsern hvor kun deler av aktiviteten er rettet mot olje og 

gas, eksempelvis ABB, Siemens og Autronica, er kun de relevante underavdelingene 

tatt med. Populasjonen er utviklet ved bruk av informasjon fra intervjuer med 

selskapene, informasjon i media, selskapenes egne nettsider osv. Populasjonen antas å 

være relativt dekkende for norskbasert «olje- og gassindustri» og den har vært brukt i 

oppdrag for både Olje- og energidepartement, Oljedirektoratet og Norsk olje og gass.  

Den siste petroleumsmeldingens oversikt over sysselsetting i norsk leverandørindustri er 

basert på denne populasjonen3.  

Statens lånekasse for utdanning har bistått med data på norske gradsstudenter (bachelor 

og master) i utlandet. Disse tallene er brutt ned på Lånekassens faginndeling, hvorav 

Teknologi er den mest relevante for våre formål. 

Utdanningsstatistikk fra Norsk samfunnsvitenskapelig datatjenestes (NSD) Database for 

statistikk om høgre utdanning (DBH). Fra NSD/DBH har vi mottatt data på opptatte 

studenter, registrerte studenter og ferdig utdannete kandidater fra 2000-2012 for alle 

studieprogram ved norske universitet og høyskoler definert som enten Ingeniør, Realfag 

eller Teknologi. Dataene angir blant annet institusjonens navn i det aktuelle år, 

studieprogramnavn, fakultet/avdeling, institutt, nivå (1-årig, 2-årig, master, siv.ing., 

PhD4 osv.) og SSBs kategorisering av programmet. Disse dataene er så bearbeidet på 

følgende måter: Det er tatt hensyn til sammenslåinger og navneendringer i 

universitets/høyskolesektoren slik at studieprogrammene for de enkelte år kobles opp til 

den institusjonen de i dag ville ha tilhørt. De enkelte utdanningsnivåene er aggregert til 

å være enten bachelor (3 år eller mindre), master eller PhD. Basert på en gjennomgang 

av studieprogramnavn, SSBs kategorisering av studieprogrammene, fakultets- og 

avdelingsnavn og instituttnavn, er studieprogrammene forsøkt fordelt etter noenlunde 

samme fagretning i som Teknas medlemsdata bruker.  Som det følger av tabellen under 

(som definer fagkategorier brukt i denne rapporten), avviker noen av fagkategoriene 

brukt fra Teknas fagretninger, men dette er hovedsakelig et spørsmål om begreper: 

eksempelvis har vi valgt å referere til «Marin- og offshoreteknikk» i stedet for kun 

«Marinteknikk» for slik å få fram at begge disse disiplinene er inkludert. Merk at PhD-

program hvor det ikke var informasjon om verken program eller avdeling, er blitt 

                                                 

3 St.meld. 28 (2010-2011): «En næring for framtida – Om petroleumsvirksomheten», jf. figur 8.4 på s. 

133. 

4 Data for registrerte PhD studenter er kun t.o.m. 2011. 
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kategorisert som Fysikk/Matematikk/Statistikk, denne kategorien kan da være noe 

overrepresentert.  

Det er viktig å tolke rapporten med basis i at vi antar alle studenter i disse fagkategorier 

er relevante for bransjen, men i virkeligheten vil mange også jobbe i andre bransjer. 

Fra DBH har vi også mottatt data på nasjonalitet til alle studenter på bachelor og 

masternivå. For PhD-studenter antas nasjonalitetsdataene å være så usikre (mangelfull 

registrering, studenter som endrer statsborgerskap underveid osv.) at DBH i stedet har 

gitt oss data som viser hvilket land PhD-studentene har sin mastergradsutdannelse fra 

(institusjonens nasjonalitet). Vi vil da på den ene siden ikke få med oss utenlandske 

statsborgere som har tatt sin masterutdannelse i Norge; på den annen side vil vi få med 

nordmenn som har tatt sin mastergradutdannelse i utlandet.  

Informasjonsformidling: Det opprinnelige notatet (18.12.12) ble presentert på eget 

Tekna Olje og gass møte 31.1.2013 der utdanningsinstitusjoner, næringsliv, 

bransjeorganisasjoner og media deltok. Det fikk diverse presseomtale i februar 2013 og 

ble også presentert av Tekna Olje og gass i møte med OED 14.5.2013. Dette oppdaterte 

notatet vil bli informasjonsformidlet i regi av Tekna Olje og gass, og det vil først bli 

presentert i forbindelse med en paneldebatt på ONS Norway i Stavanger 19.8.2013. 

Tabell 1: Fagkategorier definert og brukt i studien sortert etter petroleumsrelevans i 

alfabetisk rekkefølge [Avkrysningene i høyre kolonne blir forklart i et senere kapittel]  

Fagkategori Kommentar Petroleums-

relatert? 

Byggfag Planlegging og oppføring av bygg og anlegg Ja 

Elektro og telekommunikasjon  Ja 

Energi og miljø (Elkraft) 

Elektrifisering av installasjoner over og under vann, 

samt landanlegg 

Ja 

Fysikk/Matematikk/Statistikk 

Realfaglige studieprogram spesifikt rettet mot 

lærerstudenter er kategorisert som Lærerutdannelse. 

Mange som tar «ren» Fysikk/Matematikk/Statistikk 

på universitetene vil også kunne jobbe som lærere, 

men de vil også kunne være aktuelle for 

næringslivet. 

Ja 

Geofag og petroleumsteknikk 

Foruten de «rene» fagene geofysikk og geologi, 

inkluderes «Bore- og brønnteknologi», 

«Reservoarteknologi» og «Produksjonsteknologi» 

som alle bygger på en kombinasjon av geofag og 

matematikk, fysikk, kjemi, maskin, elektro og 

materialfag. 

Ja 

Geoinformatikk/GIS Inkluderer både landmåling og kartografi (GIS). Ja 

HMS/Sikkerhet 

Inneholder naturvitenskaplige studieprogram rettet 

mot HMS- og sikkerhetsarbeid 

Ja 

IKT Data og informatikk Ja 

Industriell økonomi og teknologi-

ledelse 

En kombinasjon av ingeniør- og økonomifag, men 

også andre teknologiledelsesfag. 

Ja 
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Fagkategori Kommentar Petroleums-

relatert? 

Kjemi  Ja 

Marin- og offshoreteknikk 

Inneholder nautikk, skipsdesign og bygging / 

vedlikehold av offshore konstruksjoner. 

Ja 

Maskinteknikk 

Mekatronikk og teknisk kybernetikk, som begge er 

kombinasjoner av elektro og maskin, er lagt her. 

Ja 

Øvrige ingeniørfag 

Ingeniørfag som ikke hører hjemme annet sted 

(optikk, luftfartsfag) eller ikke lar seg identifisere. 

Ja 

Biologi/Biokjemi/Bioteknologi Inkluderer også botanikk og zoologi Nei 

Havbruk, sjømat og nærings-

middelfag 

 Nei 

Landbruksfag  Nei 

Lærerutdannelse Realfaglige program rettet mot undervisning. Nei 

Mediefag Web- og medieorienterte retninger innen IKT Nei 

Medisin  Nei 

Miljø- og landskapsforvaltning  Nei 

Planfag  Nei 

Økonomi/Administrasjon/IKT  Nei 
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3 Hvilke høyere tekniske utdanninger er relevante for 
petroleumsnæringen? 

Petroleumsnæringen har ofte har blitt sett på som en relativt lite kompetansetung næring 

(!), men nyere forskning viser at dette ikke er tilfelle. Figuren under er basert på en 

gjennomgang av utdanningsnivået til 135 000 ansatte i «oljenæringen» og viser at 

andelen med høyere utdannelse har økt år for år til den i 2008 var på ca. 32%.  

 

 
Figur 1: Ansatte i norskbasert petroleumsnæring fordelt på utdanningsnivå 2000-2008. 

Kilde: Sasson og Blomgren, 20115 

 

Figuren under ser på hvilke fagtyper høyere utdannelse (Ingeniør, Realfag, Økonomi og 

Annet (jus, kommunikasjon osv.), som benyttes av operatørselskapene. Vi ser da at 

Ingeniør/Realfag er den klart største gruppen. 

 

                                                 

5 Amir Sasson og Atle Blomgren: «Knowledge Based Oil and Gas Industry”, Handelshøyskolen BI, 

Report 4, March 2011  
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Figur 2: Ansatte med høyere utdannelse hos operatørselskapene fordelt på fagtype, 

2002 (venstre) og 2008 (høyre). Kilde: Sasson og Blomgren, 20116 

 

Men hvilken fagkompetanse innen ingeniør- og realfag er det som etterspørres av 

petroleumsnæringen? Én måte å undersøke dette på, er gjennom medlemsdatabasene til 

de relevante fagforeningene, dvs. Norges ingeniør og teknologorganisasjon (NITO), 

som i all hovedsak organiserer ansatte med kun bachelorgrad, og Tekna, som 

organiserer ansatte med mastergrad. Vi skal her fokusere på petroleumsnæringens bruk 

av teknologer med mastergrad, og ser derfor kun på Tekna-medlemmer. Merk at en 

Bachelor-student som har tatt 2-årig påbygning til Mastergrad vil kunne være Tekna 

medlem. 

 

Men hva er «petroleumsnæringen» i denne sammenhengen? Det store flertallet av 

bedrifter i næringen vil være organisert i enten Norsk olje og gass eller Norsk industri:  

 Grovt sett er inndelingen slik at Norsk olje og gass organiserer 

operatørselskapene, større bore- og brønnserviceselskap som Halliburton, 

Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford og Aker Well Service, og de største 

subseaentreprenørene (Subsea 7 og Technip).  

 Norsk industri derimot, organiserer det meste av de mer industrielle aktivitetene, 

Aker (utenom Aker Well Service), Aibel, IKM gruppen osv.   

For å få med alle de relevante bedriftene i Norsk industri, har vi for dette prosjektet 

krysset Teknas medlemslister med IRIS/BI/Menons bedriftspopulasjon over den 

nasjonale petroleumsnæringen.  

 

 

 

                                                 

6 Amir Sasson og Atle Blomgren: «Knowledge Based Oil and Gas Industry”, Handelshøyskolen BI, 

Report 4, March 2011 
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Figur 3: Tekna-medlemmer (per august 2013) i bedrifter inkludert i IRIS/BI/Menons 

«oljepopulasjon» som andel av alle yrkesaktive Tekna-medlemmer i privat sektor, 

fordelt på medlemmenes registrerte fagretninger og totalt. Kilder: Tekna og IRIS 

 

Som figuren over viser, sysselsetter «petroleumsnæringen» 32% av Teknas 37 000 

yrkesaktive medlemmer i privat sektor. Det bør i denne forbindelse nevnes at store 

arbeidsgivere som her er definert å være utenom petroleumsnæringen, vil være SINTEF, 

Statkraft, Telenor, Accenture, Evry osv. Vi ser videre at for Tekna-medlemmer med 

utdanning innen Geofag og petroleumsteknikk, er 70% sysselsatt i petroleumsnæringen 

(de øvrige er sysselsatt i bedrifter som Sintef, Statkraft, Norconsult, Sweco, 

Multiconsult osv.). For Marinteknikk og Maskinteknikk sysselsetter 

petroleumsnæringen henholdsvis 53% og 44% av alle yrkesaktive Tekna-medlemmer 

med disse utdanningsretningene. 

 

 

70% 

53% 

44% 

37% 

32% 30% 30% 
27% 

19% 18% 
14% 14% 12% 12% 10% 

32% 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Andel yrkesaktive Teknamedlemmer i 
petroleumsnæringen  per fagretning og 

totalt 



 

- 10 - 

Figur 4: Tekna-medlemmer ansatt i bedrifter i IRIS/BI/Menons oljepopulasjon fordelt 

på fagretning og type bedrift, 2012. Kilde: IRIS og Tekna 

Figuren over viser at den største fagretningen blant Teknas medlemmer i norskbasert 

petroleumsnæring, er Maskinteknikk. Geofag og petroleumsteknikk er klart viktigst hos 

operatørselskaper og bore- og brønnserviceselskaper, men er for petroleumsnæringen 

samlet sett marginalt mindre enn Maskinteknikk. Andre tunge fagkategorier er Elektro 

og telekommunikasjon, Kjemi, Marinteknikk, Fysikk/Matematikk og Data og 

informasjonsteknologi (IKT). Det er nyttig å merke at det også er et betydelig innslag av 

Tekna-medlemmer med Byggfag, primært hos øvrige leverandører, men også hos 

operatører/bore- og brønnservice. 

Figur 4 reflekterer - dog kun tallmessig med Tekna medlemmer i november 2012 - 

teknisk naturvitenskapelig kompetansebruk innenfor petroleumsnæringen. Hvorvidt 

denne kompetansefordelingen vil endres på grunn av næringens kompetanse etterspørsel 

i fremtiden, vurderes ikke i denne rapporten. 
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Hovedgrunnen til dette nyanserte bildet, er at petroleumsvirksomheten, i motsetning til 

hva mange synes å tro, er svært allsidig. Geofag og petroleumsteknikk representerer 

kjernevirksomheten for operatørselskapene og er sentralt når det gjelder leting etter og 

kartlegging av hydrokarboner, feltutvikling inkludert planlegging og konstruksjon av 

brønner, samt oppfølging av produksjon og reservoarutnyttelse. Maskinteknikk og 

Elektro er blant annet svært relevant for utvikling og produksjon av utstyr knyttet til 

boreoperasjoner og de fleste topside- og subseamoduler. Marinteknikk (inkluderer 

offshoreteknologi) er relevant for design og modifikasjon av offshore strukturer (og 

tilhørende operasjoner), både fartøy, rigger og plattformer. Kjemi er relevant blant annet 

for prosessanlegg, flerfasetransport og i forhold til brønnkonstruksjon (bore- og 

kompletteringsvæsker, sementering). Fysikk/Matematikk utgjør basisfag for de fleste 

ingeniørretningene og representerer ellers grunnleggende kunnskap som inngår i mange 

ledd i oljenæringen, bl.a. innen analyse og utvikling av avanserte modeller for seismikk 

og reservoardata. IKT er viktig innen de fleste områder i næringen, eksempelvis 

utvikling av software for prosessering og tolking av seismikk, systemer for planlegging 

og overvåking av installasjoner og vedlikeholdsbehov og sist, men ikke minst, generell 

IT-support. Samfunnsvitenskap og teknologiledelse gir bl.a. bakgrunn for 

HMS/Sikkerhet og administrasjon/HR/økonomi. Byggfag er eksempelvis relevant i 

forhold til konstruksjon av rigger og plattformer, innretninger ombord og rørledninger. 

Energi og miljø (Elkraft) er relevant i forhold til kraftforsyning på plattformer, noe som 

også aktualiseres med «elektrifisering» av sokkelen. Ellers er det viktig å være klar over 

at for det første inngår mange tverrfaglige tema i studieretningene ovenfor og for det 

andre kan det ofte være noen få spesialfag som skiller to forskjellige ingeniørretninger. 

”Geo- og petroleumsfag er sentrale fag, men langt fra de eneste fagene det er 

bruk for i oljevirksomheten. Leser en stillingsannonser fra olje- og gassindustrien, 

ser en at disse domineres av maskin- og elektrofag. Dette er naturlig da det krever 

betydelig flere årsverk til utbygging og drift/vedlikehold enn det som medgår til 

leting, kartlegging av ressurser, reservoar osv.” (Hans Borge, Leder Institutt for 

petroleumsteknologi, Universitetet i Stavanger) 
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4 Utdanningskapasitet innen petroleumsrelaterte 
studietilbud på masternivå 

I kapitlet over har vi vist at petroleumsnæringens kompetansebehov er mer nyansert enn 

hva mange tror. Vi skal her se på utdanningskapasiteten på masternivå (både 5-årige 

program og 2-årige masterprogram (som påbygning)) innen de ulike 

«petroleumsrelaterte» fagkategoriene. Vi ser på: 

1. utdanningskapasitet i Norge  

2. norske masterstudenter i utlandet  

3. andel utenlandske masterstudenter i Norge 

 

Vi definerer «petroleumsrelaterte» fagkategorier som fagkategoriene inkludert i figur 5 

under, jf. også tabell 1. Merk imidlertid at vi splitter «Samfunnsvitenskap og 

teknologiledelse» i «Industriell økonomi og teknologiledelse» og «HMS/Sikkerhet». 

Merk også at vi legger til «Geomatikk/GIS», et fagområde som bidrar innen 

ressurskartlegging og i økende grad er relevant for havbunn/miljøkartlegging og 

dynamisk posisjonering av fartøyer og rigger, og «Øvrige ingeniørfag», mindre 

ingeniørfag og studieprogram som ikke lar seg identifisere (!), jf. også tabell 1.  

Merk: Blant studieprogrammene ved de enkelte institusjonene som er inkludert som 

«petroleumsrelaterte», vil det være stor variasjon i forhold til andel kandidater som 

faktisk får jobb (eller ønsker jobb) i petroleumsnæringen. Andelen som begynner i 

petroleumsnæringen vil eksempelvis være høyere for kandidater innen Marin- og 

offshoreteknikk enn for kandidater innen IKT og Fysikk/Matematikk/Statistikk. Dette 

innebærer at selv om eksempelvis Universitet i Oslo kommer ut som en større 

leverandør av kandidater innen petroleumsrelaterte fag enn eksempelvis Universitetet i 

Stavanger, er det god grunn til å tro at andelen kandidater som faktisk begynner i 

petroleumsnæringer er mye høyere for Universitetet i Stavanger. 
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4.1 Utdanningskapasitet innen petroleumsrelaterte 
studietilbud ved norske utdanningsinstitusjoner 

 

Figur 5: Uteksaminerte kandidater på masternivå (både 5-årige program og 2-årige 

masterprogram) fordelt på 13 fagkategorier relevante for petroleumsvirksomheten, 

2000-2011. Kilde: NSD/DBH og IRIS  

Figuren over viser at det i 20117 ble uteksaminert 2 272 kandidater på masternivå i 

petroleumsrelaterte fag. Dette er en økning de siste årene, men likevel noe lavere enn 

«toppåret» 2005, hvor det ble uteksaminert 2 284 kandidater. 

 

                                                 

7 Vi bruker 2011 tall da 2012 tallene kun var tilgjengelige for vårsemesteret. 
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Figur 6: Uteksaminerte kandidater på masternivå (både 5-årige program og 2-årige 

masterprogram), 2011 fordelt på 13 fagkategorier relevante for 

petroleumsvirksomheten for de viktigste utdanningsinstitusjoner Kilde: NSD/DBH og 

IRIS 

 

Som figuren over viser, står NTNU i en særstilling, med 1 354 uteksaminerte 

kandidater. Universitetene i Oslo, Stavanger og Bergen følger så med henholdsvis 245, 

216 og 188 uteksaminerte masterkandidater. Fra øvrige utdanningsinstitusjoner med 

masterprogram, utdannes også et ikke ubetydelig antall relevante masterkandidater. 

Det er imidlertid vekst i antall studenter på masternivå, og ved opptaket i år (2012), ble 

tatt opp hele 4 767 studenter.  
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Figur 7: Opptatte studenter på masternivå (både 5-årige program og 2-årige 

masterprogram) unntatt opptak til enkeltemner, fordelt på 13 fagkategorier relevante 

for petroleumsvirksomheten, 2000-2012. Kilde: NSD/DBH og IRIS8 

Som vi ser under, er det nå stadig flere utdanningsinstitusjoner som tar opp studenter til 

petroleumsrelaterte studier på masternivå. 

                                                 

8 Den høye verdien for opptaket i 2003 skyldes at Universitetet i Bergen det året tok opp hele 586 

studenter til cand. scient utdanning (hovedfag) i realfaglige emner, mens opptaket årene før og etter var 

langt lavere. 
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Figur 8: Opptatte studenter på masternivå (både 5-årige program og 2-årige 

masterprogram) unntatt opptak til enkeltemner, fordelt på 13 fagkategorier relevante 

for petroleumsvirksomheten, 2012. Kilde: NSD/DBH og IRIS 

 

Figuren under viser opptaket fordelt på utdanningsinstitusjoner for perioden 2000-2012. 

Som vi ser, har det vært en økning i opptaket både ved de fire største 

utdanningsinstitusjonene for petroleumsrelaterte fag på masternivå og ved øvrige 

utdanningsinstitusjoner med masterprogram innen petroleumsrelaterte fag på masternivå 

(i 2012 var det opptak til petroleumsrelaterte masterprogram ved 19 institusjoner 

utenom de fire største, av disse er de største Universitetet i Agder, Universitetet for 

Miljø- og Biovitenskap og Universitetet i Tromsø). 

Det er spesielt nyttig å merke seg følgende. For det første at det var et «sprang» i 

opptaket fra 2008 til 2009, noe som mest sannsynlig var knyttet til finanskrisen. For det 

andre ser vi at Universitetet i Stavanger - dvs. de institusjonene som i dag utgjør 

Universitetet i Stavanger - i perioden økte sitt opptak til petroleumsrelaterte 

masterprogram med 450 prosent fra 78 til 432. For det tredje ser vi at Øvrige 

utdanningsinstitusjoner i perioden økte sitt opptak med 250 prosent fra 254 til 886. 
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Figur 9: Opptatte studenter på masternivå (både 5-årige program og 2-årige 

masterprogram) unntatt opptak til enkeltemner, innenfor de 13 fagkategoriene som er 

relevante for petroleumsvirksomheten per utdanningsinstitusjon9, 2000-2012 (for å 

«jevne ut» tallene, er 2003 tatt ut pga. UiBs uvanlig høye opptak det året). Kilder: 

NSD/DBH og IRIS 

 

 

 

                                                 

9 Som nevnt i kapittel 2, er det tatt hensyn til navne/nivåendringer og ev. sammenslåinger, slik at 

Institusjon A i 200x tilsvarer de institusjonene som i dag er blitt eller inngår i dagens Institusjon A. 
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4.2 Norske teknologistudenter ved utenlandske 
utdanningsinstitusjoner 

 

Som vist over, ble det ved norske utdanningsinstitusjoner i 2011 uteksaminert 2 272 

kandidater på masternivå i petroleumsrelaterte fagkategorier. Ved opptaket i 2012 ble 

det ved de samme institusjonene tatt opp hele 4 767 masterstudenter i de samme 

fagkategoriene. Dette er imidlertid ikke et komplett bilde da flere norske studenter 

velger å ta sin masterutdannelse i utlandet. Statens lånekasse for utdanning har data på 

alle norske elever og studenter som får støtte til utdannelse i utlandet. Figuren under 

viser studenter innen teknologifag - Lånekassens egen definisjon og det nærmeste en 

kommer «petroleumsrelaterte fag» - som tar hel gradsutdannelse i utlandet10. 

Figur 10: Antall registrerte gradsstudenter på bachelor- og masternivå innen 

teknologiske fag som får støtte fra Statens lånekasse til utdanning i utlandet, 

undervisningsårene 2003/2004 til 2012/2013. Kilde: Statens lånekasse for utdanning 

 

Som figuren viser, var det i 2012 til sammen drøyt 800 studenter som fikk økonomisk 

støtte til bachelor- eller masterutdannelse i teknologifag i utlandet, av disse utgjorde 

masterstudenter kun 229. 

                                                 

10 Studenter som tar ett eller to semester i utlandet som del av en norsk grad, er ikke med. 
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Det har vært et dramatisk fall i antallet utenlandsstudenter, både på bachelor- og 

masternivå, siden 2003. Som figuren under viser, skyldes dette i all hovedsak et 

dramatisk fall i antall studenter i Australia.11  

Figur 11: Utvikling norske masterstudenter i utlandet i undervisningsårene 2003/2004 

til 2012/2013 innen teknologifag. Kilde: Statens lånekasse for utdanning og IRIS.  

Figuren over viser også at norske masterstudenter innen teknologifag i utlandet, i all 

hovedsak studerer i Storbritannia, Sverige, Danmark, USA og Australia.  

 

 

 

 

                                                 

11 Fallet i studenter i utlandet innen teknologifag er like stort innen teknologifag som innen øvrige fag. 

http://www.lanekassen.no/Toppmeny/Om_Lanekassen/Statistikk/utlandsstatistikk/Statistikk-utland-

2010-2011/, dokument «"Elever og studenter i utlandet – undervisningsåret 2011–2012" 
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Figur 12: Viktigste utenlandske utdanningsinstitusjoner som mottar norske 

masterstudenter innen teknologifag, Undervisningsåret 2012/2013. Kilder: Statens 

lånekasse for utdanning og IRIS. 

 

Som figuren over viser, er de mest populære institusjonene Chalmers i Göteborg, 

Aalborg universitet, Danmarks tekniske universitet i Lyngby/København og INSA i 

Toulouse, Frankrike. Når det gjelder bachelorstudenter, er det imidlertid Teesside 

University i Storbritannia som er klart størst. 
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Figur 13: Antall registrerte studenter på bachelor – eller masternivå som får støtte fra 

Statens lånekasse til gradsutdanning i utlandet fordelt på nivå og lånekassens 

faginndelinger, undervisningsåret 2011/2012. Kilde: Statens lånekasse for utdanning og 

IRIS 

 

Figuren over viser at det i undervisningsåret 2011/2012 var 11 971 norske 

gradsstudenter i utlandet, fordelt med 6 615 på bachelor og 5 356 på master. De største 

gruppene var studenter innen øk/adm. og medisin. Teknologistudentene utgjorde totalt 

kun 740, hvorav kun 236 var på masternivå (kun 4,5% av alle norske masterstudenter i 

utlandet). En kan spekulere om det lave antallet norske teknologistudenter i utlandet 

skyldes god kapasitet og kvalitet ved norske utdanningsinstitusjoner i forhold til antall 

norske ungdommer som er interessert i å ta høyere teknologisk utdanning. 
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4.3 Utenlandske studenter blant registrerte masterstudenter i 
petroleumsrelaterte fag ved norske 
utdanningsinstitusjoner 

 

Som vist tidligere (Figur 5), ble det ved norske utdanningsinstitusjoner i 2011 

uteksaminert 2 272 kandidater på masternivå i petroleumsrelaterte fagkategorier. Ved 

opptaket i 2012 ble det ved de samme institusjonene tatt opp hele 4 767 studenter i disse 

fagene. Summen av alle registrerte masterstudenter (dvs. en summerer studenter på alle 

årskull) ved norske utdanningsinstitusjoner i 2012, var 13 258 (NSD/DBH). I alle disse 

tre tallene (opptak, registrerte og uteksaminerte) inngår både norske og utenlandske 

statsborgere. Data på studenters nasjonalitet blir imidlertid kun ført i statistikken over 

registrerte studenter, og kan således ikke undersøkes ift. opptak eller uteksaminerte 

kandidater.  

Som figuren under viser, var det i 2012 registrert 1 825 utenlandske masterstudenter 

innen petroleumsrelaterte fagkategorier ved norske utdanningsinstitusjoner. Dette 

utgjorde da 14 % av alle registrerte (petroleumsrelaterte) masterstudenter. 

Figur 14: Antall og andel utenlandske statsborgere blant registrerte masterstudenter 

innen petroleumsrelaterte fagkategorier ved norske utdanningsinstitusjoner fordelt på 

ulike petroleumsrelaterte fagkategorier, 2012. Kilde: NSD/DBH og IRIS 
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Figuren over viser at den petroleumsrelaterte fagkategorien med klart flest registrerte 

utenlandske masterstudenter, er Geofag og petroleumsteknikk, tett etterfulgt av IKT. 

Faget med høyest andel registrerte utenlandske masterstudenter er Marin– og 

offshoreteknikk, hvor 40 % av studentene er utenlandske. Geofag og petroleumsteknikk 

er nest størst med 26 % utenlandske studenter.  

Av figuren under ser vi at de tre institusjonene med klart flest utenlandske 

masterstudenter innenfor petroleumsrelaterte fagkategorier, er NTNU, UiO og UiS. Av 

de tre institusjonene er det UiO og UiS som har høyest andel utenlandske studenter. Det 

er de mindre institusjonene som utmerker seg med høyest andel utenlandske studenter 

innenfor petroleumsrelaterte fag, blant annet har Høyskolen i Ålesund 40%, dette 

relatert til Marin - og offshoreteknikk.  

Figur 15: Antall og andel utenlandske statsborgere blant registrerte masterstudenter 

innen petroleumsrelaterte fagkategorier ved norske utdanningsinstitusjoner12, 2012. 

Kilder: NSD/DBH og IRIS 

Vi kan se nærmere på hvilke norske utdanningsinstitusjoner de utenlandske 

masterstudentene innen petroleumsrelaterte fagkategorier fordeler seg på. Som vist i 

figuren under, ser vi at Geofag og petroleumsteknikk (faget med høyest antall 

utenlandske masterstudenter) i hovedsak studeres ved NTNU, Universitetet i Oslo, 

Universitetet i Stavanger og Universitetet i Bergen. Faget med høyest andel av 

utenlandske masterstudenter, Marin og offshoreteknikk, studeres i hovedsak ved 

                                                 

12 UMB = Universitetet for miljø- og biovitenskap på Ås. 
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Universitetet i Stavanger og NTNU, etterfulgt av Høgskolen i Ålesund og Universitetet 

i Agder.  

Figur 16: Utenlandske masterstudenter i Norge fordelt på utdanningsinstitusjoner og 

13 petroleumsrelaterte fagkategorier, 2012. Kilde: NSD/DBH og IRIS 

Figuren nedenfor viser utvikling av antall masterstudenter over tid, fordelt på 13 ulike 

fagkategorier av petroleumsrelaterte fag. Det har siden år 2000 vært en betydelig vekst i 

antall utenlandske masterstudenter innen petroleumsrelaterte fagkategorier ved norske 

utdanningsinstitusjoner, en vekst på over 200%. I antall er det Geofag og 

petroleumsteknikk samt IKT som har hatt den høyeste veksten. Prosentvis vekst 

derimot, er høyest for Marin - og offshoreteknikk, etterfulgt av IKT.  
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Figur 17: Utvikling registrerte utenlandske masterstudenter innen petroleumsrelaterte 

fagkategorier i Norge i perioden 2000-2012. Kilder: NSD/DBH og IRIS.  

 

Figuren under viser en betydelig vekst de senere år i antall registrerte utenlandske 

masterstudenter innen petroleumsrelaterte fagkategorier i Norge. Størst absolutt økning 

er hos NTNU, UiO og UiS, mens prosentvis vekst er klart størst hos UiA, etterfulgt av 

UiO og Høgskolen i Narvik.   
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 Figur 18: Utvikling registrerte utenlandske masterstudenter innen petroleumsrelaterte 

fagkategorier i Norge i perioden 2000-2012 fordelt på norske utdanningsinstitusjoner. 

Kilde: NSD/DBH og IRIS. 
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5 Utdanningskapasitet innen petroleumsrelaterte 
studietilbud på PhD–nivå 

Vi skal her se på utdanningskapasiteten på PhD-nivå innen de ulike 

«petroleumsrelaterte» fagene. Vi ser først på samlet antall PhD-studenter og så på 

andelen utenlandske studenter blant disse. 

5.1 Samlet utdanningskapasitet innen petroleumsrelaterte 
PhD-retninger ved norske utdanningsinstitusjoner. 

 

Data for utdanning av PhD-studenter er hentet fra NSD/DBH. Merk at for PhD-program 

hvor det ikke fantes informasjon om verken fag eller institutt, er fagkategorien 

Fysikk/Matematikk/Statistikk anvendt som «default». Denne kategorien kan derfor være 

noe overrepresentert. 

Grafen under viser at det ved norske utdanningsinstitusjoner i 2011, ble uteksaminert 

417 kandidater på PhD-nivå innen petroleumsrelaterte fagkategorier13. Dette er en 

økning fra året før (på om lag 25%) hvor det ble uteksaminert 328 PhD-kandidater 

innenfor de samme fagkategoriene. Den største økningen finner vi for de to 

fagkategoriene Geofag og petroleumsteknikk og Maskinteknikk.  

Antall uteksaminerte «petroleumsrelaterte» kandidater på masternivå (2 272) i året 2011 

er altså 5-6 ganger høyere enn antall uteksaminerte PhD kandidater i 2011 (417). Grovt 

sett kan dette tolkes som at rundt 20% av mastergradsstudentene i 2009 hadde tatt 

videreutdanning til PhD-nivå. Men, som vi skal se senere, er nesten halvparten av PhD-

kandidatene utenlandske. 

 

                                                 

13  Innen alle fagområder ble det i Norge samlet uteksaminert 1329 PhD-kandidater i 2011 
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Figur 19: Uteksaminerte PhD-kandidater fordelt på 13 petroleumsrelaterte 

fagkategorier i perioden 2002 til 2011. Kilder: NSD/DBH og IRIS. 

Ser man på fordeling på fagkategorier i figuren over, er den største fagkategorien 

Fysikk/Matematikk/Statistikk (96 kandidater i 2011)14, etterfulgt av IKT (74 kandidater 

i 2011), Geofag og petroleumsteknikk (63 kandidater i 2011) og Kjemi (54 kandidater i 

2011). Fagkategoriene som har vokst mest fra 2010 til 2011, er de mest sentrale 

petroleumsfagene; Maskinteknikk (fra 23 til 39 kandidater), Geofag og 

petroleumsteknikk (fra 40 til 63 kandidater) og Marin- og offshoreteknikk (fra 9 til 25 

kandidater).  

 

                                                 

14 Som beskrevet i metodekapitlet kan det være at kategorien Fysikk/Matematikk/Statistikk er noe 

overvurdert, da PhD – utdanninger hvor det ikke fantes faginformasjon, er lagt i denne kategorien.  
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Figur 20: Opptak PhD-studenter 2002-2011 fordelt på 13 petroleumsrelaterte 

fagkategorier. Kilde: NSD/DBH og IRIS. 

Figuren over som viser opptak av PhD-studenter i perioden 2002 til 2011, viser at 

opptaket de senere årene har gått noe ned. Det er nedgang i opptaket av PhD-studenter 

innen de fleste av fagkategoriene.  
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Figur 21: Uteksaminerte PhD-kandidater 2011 fordelt på 13 petroleumsrelaterte 

fagkategorier. Kilder: NSD/DBH og IRIS. 

Figuren over viser at NTNU, UiO og UiB er klart størst blant utdanningsinstitusjonene 

når det gjelder uteksaminerte PhD-kandidater innen petroleumsrelaterte fagkategorier. 

For NTNU er det fagkategoriene Maskinteknikk, Byggfag og Kjemi som er størst. Hos 

UiO er fagkategorien Fysikk/Matematikk/Statistikk størst, etterfulgt av IKT, Kjemi og 

Geofag og petroleumsteknikk. For UiB går de samme fagkategoriene igjen som for 

UiO, men her er Geofag og petroleumsteknikk klart størst, etterfulgt av 

Fysikk/Matematikk/Statistikk, IKT og Kjemi.  

UiS er et relativt nytt universitet15 som allerede er på fjerdeplass i antall uteksaminerte 

PhD-kandidater i 2011. Her er fagene Geofag og petroleumsteknikk og Marin- og 

offshoreteknikk like store, fulgt av HMS/Sikkerhet og IKT. Merk imidlertid at UiS ville 

                                                 
15 UiS ble universitet så sent som 17.1.2005, men hadde riktignok fra juli 1999, som første statlige 

høgskole (Høgskolen i Stavanger) i landet, fått selvstendig rett til å gi forskerutdanning og tildele 

dr.ing.grad i Petroleumsteknologi og Offshoreteknologi.  I perioden frem til HiS fikk egen 

doktorgradstildeling i 1999 var NTNU og 2 utenlandske universitet gradgivende institusjoner. Den første 

disputas etter universitetsstatus var 28.1.2005 – med finansieringsstøtte og rådgiving fra Statoils 

hovedkontor i Stavanger. 
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fått en sterkere relativ stilling dersom vi hadde begrenset oss til studier direkte rettet 

mot petroleumsvirksomheten, som petroleumsteknologi, petroleumsgeologi og 

offshoreteknikk. 

 

 

Figur 22: Opptatte studenter på PhD-nivå innenfor de 13 petroleumsrelaterte 

fagkategoriene per utdanningsinstitusjon, 2005-2011. Kilde: NSD/DBH og IRIS. 

Figuren over viser en nedgang fra og med 2008 (totalt opptak 495 studenter) til 2011 

(totalt opptak 399 studenter), med unntak av 2010 hvor det var noe oppgang i opptatte 

PhD-studenter innenfor petroleumsrelaterte fagkategorier. I antall har NTNU klart størst 

nedgang, etterfulgt av UiB. Vi ser også at øvrige institusjoner markerer seg fra 2009 av, 

dette gjelder eksempelvis Høgskolen i Telemark16 og Høgskolen i Vestfold. 

 

 

                                                 

16 http://www.hit.no/nor/HiT/Forskning/Doktorgradsstudenter/Avlagte-doktorgrader 
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5.2 PhD-studenter med utenlandsk utdannelsesbakgrunn 
innen petroleumsrelaterte fagkategorier 

 

Det eksisterer statistikk over nasjonalitet til PhD-studenter (inkludert utenlandske 

gjestestudenter) ved norske utdanningsinstitusjoner, men denne regnes som noe 

mangelfull. For det første er det en del feilregistreringer av opprinnelsesland, og for det 

andre er det flere studenter som har skiftet statsborgerskap i løpet av PhD-studiet. Vi har 

derfor etter råd fra SND/DBH basert oss på statistikk som viser PhD-studenter med 

utdanningsbakgrunn fra utlandet.  Oversikten utelater således utenlandske studenter som 

har sin mastergrad fra en norsk institusjon, og inkluderer norske studenter som har sin 

mastergrad fra en utenlandsk institusjon. I det videre vil denne gruppen for enkelhets 

skyld omtales som «utenlandske PhD-studenter».  

 

Statistikken for utenlandsk utdanningsbakgrunn eksisterer kun for samlet antall 

registrerte PhD-studenter, og ikke for opptak eller uteksaminerte kandidater på årsbasis. 

Det finnes videre kun gode og komplette tall for 2011 og 2012.  

 

Figur 23: Registrerte PhD-studenter (inkl. gjestestudenter) med utenlandsk 

utdannelsesbakgrunn innen petroleumsrelaterte fagkategorier, fordelt på norske 

utdanningsinstitusjoner, 2011 og 2012 Kilder: NSD/DBH og IRIS. 

 

Som figuren over viser, er det innen petroleumsrelaterte fagkategorier ved norske 

utdanningsinstitusjoner, snaut 1 200 PhD-studenter med bakgrunn fra utenlandsk 

institusjon («utenlandske PhD-studenter»). Det var totalt sett en liten nedgang fra 2011 

til 2012. 
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Grafen under viser andel «utenlandske» PhD-studenter (inkludert utenlandske 

gjestestudenter) for 201117 på ulike utdanningsinstitusjoner. 

Figur 24: Antall og andel registrerte PhD-studenter med utenlandsk 

utdannelsesbakgrunn (inkludert gjestestudenter) innen petroleumsrelaterte 

fagkategorier fordelt på norske utdanningsinstitusjoner, 2011. Kilder: NSD/DBH og 

IRIS. 

Av figuren over ser vi at utenlandske PhD-studenter i snitt utgjør nesten halvparten 

(46%) av alle registrerte PhD-studenter i petroleumsrelaterte fagkategorier. NTNU har 

klart flest utenlandske PhD-studenter innen petroleumsrelaterte fagkategorier. NTNU 

har også høyest andel (51%).  Av de øvrige større institusjonene er det UiO som har 

klart flest utenlandske PhD-studenter, mens andelen utenlandske PhD-studenter innen 

petroleumsrelaterte fagkategorier er drøyt 40% for både UiB, UiS og UiO.  

                                                 

17 Dataene for samlet antall PhD-studenter ble samlet inn ifm. første versjon av notatet, og inkluderer 

dermed ikke 2012-tallene. Det er derfor ikke mulig å vise andelen utenlandske PhD-studenter i 2012. 
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Figuren under viser hvordan de utenlandske PhD-studentene fordeler seg på de ulike 

petroleumsrelaterte fagkategoriene og utdanningsinstitusjonene. Vi ser at NTNU er klart 

størst, etterfulgt av Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen. På NTNU er det 

fagene Maskinteknikk, IKT og Byggfag som har klart flest utenlandske studenter, mens 

de utenlandske studentene på Universitetet i Oslo og Universitetet i Bergen fordeler seg 

på fagkategoriene IKT, Fysikk/Matematikk/Statistikk, Kjemi og Geofag og 

petroleumsteknikk. På Universitetet i Stavanger, som kommer på fjerdeplass når det 

gjelder antall utenlandske PhD-studenter, er fagsammensetningen en litt annen. Felles 

med de største institusjonene er Geofag og petroleumsteknikk samt IKT. I tillegg 

fordeler studentene seg på Marin og offshoreteknikk og HMS/Sikkerhet.  

Figur 25: Registrerte PhD-studenter med utenlandsk utdannelsesbakgrunn (inkludert 

gjestestudenter) fordelt på utdanningsinstitusjoner og 13 ulike petroleumsrelaterte 

fagkategorier, 2012. Kilder: NSD/DBH og IRIS. 
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Figur 26: Antall og andel registrerte PhD-studenter med utenlandsk utdannelses-

bakgrunn (inkludert gjestestudenter) i 2011 fordelt på petroleumsrelaterte fag-

kategorier. Kilde: NSD/DBH og IRIS. 

Grafen over viser at blant petroleumsrelaterte fagkategorier er det flest utenlandske 

PhD-studenter innen IKT, Fysikk/Matematikk/Statistikk, Maskinteknikk, Geofag og 

petroleumsteknikk og Kjemi. Andelen utenlandske PhD-studenter derimot, er klart 

høyest innen Byggfag (76 %), Marin- og offshoreteknikk (68%) og Maskinteknikk 

(61%). Innen Geofag og petroleumsteknikk er andelen 45%. Andelen var lavest innen 

Industriell økonomi (13%) og Energi og miljø (5%).  
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6 Geografisk spredning av petroleumsrelaterte 
studietilbud på både bachelor- og masternivå 

Data fra DBH viser at det i 2012 er totalt 32 307 registrerte studenter innen 

petroleumsrelaterte fagkategorier på bachelor- og masternivå. Figuren under viser at 

fylket med flest registrerte studenter innen petroleumsrelaterte fag (bachelor- og 

masternivå samlet), er Sør-Trøndelag. Akershus/Oslo er på andreplass, med vel 

halvparten så mange studenter som Sør-Trøndelag. Hordaland eks. Stord (dvs. utenom 

Høgskolen Stord/Haugesund) er på tredje plass, Sør-Rogaland (dvs. utenom Høgskolen 

Stord/Haugesund) er på fjerde plass og Universitetet i Agder er på femte plass. Vi ser 

videre at det samlet sett er et ikke ubetydelig antall petroleumsrelaterte studietilbud 

innen fylker som vanligvis ikke forbindes med petroleumsvirksomhet. 

 

 

Figur 27: Sum registrerte studenter på bachelor- og eller masternivå innen 

petroleumsrelaterte fagkategorier fordelt på fylke, 2012. Kilde: NSD/DBH og IRIS. 

Noen av fylkene har flere store institusjoner, så fordelingen blir noe annerledes om en 

ser på institusjon i stedet. Som vi ser, er de største utdanningsstedene for 

petroleumsrelaterte fag NTNU, Universitetet i Oslo, Universitetet i Stavanger, 

Høgskolen i Sør-Trøndelag, Høgskolen i Bergen, Universitetet i Bergen, og Høgskolen i 

Oslo og Akershus. 
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Figur 28: Registrerte studenter på bachelor og masternivå med petroleumsrelaterte 

studietilbud (fagkategorier) fordelt på studiested, 2012. Kilde: NSD/DBH og IRIS 
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De fem største utdanningsinstitusjonene innen petroleumsrelaterte fag, er vist i Figur 11. 

Som vi ser, er NTNU klart størst, og Universitetet i Oslo en klar nummer to. Vi ser 

videre at Universitetet i Bergen har landets største studietilbud innen Geofag og 

petroleumsteknikk, NTNU den nest største og Universitetet i Stavanger det tredje 

største. Vi ser videre at NTNU er klart størst innen Maskinteknikk, og at nest største 

institusjon er Universitetet i Agder. 

Figur 29: Antall registrerte studenter på bachelor- og masternivå ved de 13 ulike 

fagkategoriene innen petroleumsrelaterte studietilbud, de seks universitetene med flest 

studenter innen petroleumsrelaterte fag 2012. Kilde: NSD/DBH og IRIS 
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Figur 30: Antall registrerte studenter på bachelor og masternivå ved de 13 ulike 

fagkategoriene innen petroleumsrelaterte studietilbud, relevante vitenskapelige 

høyskoler 2012. Kilde: NSD/DBH og IRIS 

 

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000
Øvrige ingeniørfag

HMS/Sikkerhet

Geoinformatikk/GIS

Industriell økonomi og
teknologiledelse
Byggfag

IKT

Energi og miljø (Elkraft)

Fysikk/Matematikk/Statistikk

Marin- og offshoreteknikk

Kjemi

Elektro og telekommunikasjon

Geofag og petroleumsteknikk

Maskinteknikk


