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Tematikk

• Hvordan ser fremtidens arbeidsliv ut, og hvilke råd 
bør vi gi til millenniums-generasjonen? 

• Hvilke yrker vil forsvinne? 

• Hvilken kompetanse vil bli etterspurt?



Hvilke jobber 
kan jeg med 

min utdanning 
søke på?

Hva kan jeg egentlig bli 
med utdanningen jeg 

har begynt på? Jeg har 
lest at jeg kan bli mye 
forskjellig, men vil ha 

konkrete svar

Får jeg jobb 
med «bare» en 
bachelor?

Hva krever man 
egentlig i 
arbeidslivet?

Kjente spørsmål?

Hvordan får jeg 
relevant 
arbeidserfaring?

Hva er lurest 
å velge?



Hvordan snakke om valg?

• Mange er sånn passe interessert

• Mange har «hørt at»

• Få har satt seg inn i detaljene

• Opptatt av hva man kan bli i stedet for hva 

man skal studere

• Og dere har begrenset tid



Trenger man utdannelse?

Noen har klart seg helt fint uten…



Hvorfor lykkes disse?

• Ekstrem villighet til å lykkes

• Ekstrem arbeidskapasitet

• Et sjeldent talent 



Ting endrer seg

• Google og McKinsey: 

– kjedelige/repeterende jobber robotiseres

– farlige jobber overtas av teknologi

– forurensende jobber forsvinner da de ikke er bærekraftige

• Yrker som forsvinner
– Sjøfolk

– Drosjesjåfører

– Lagerarbeidere

– Sjauere

– Lastebilsjåfører

– Og mange flere



Nye muligheter kommer

• 3D-snekker

• Digital kurator

• Organisasjons-desorganiserer

• Bærekraftledere

• Personlig videologger

• Digital dødsmanager

• Digital detox-terapeut

• Droneoperatører

• Privatlivskonsulent

• Og mye mer



Kunnskapssamfunnet

• Roboter konkurrerer ut ufaglærte

• Yrkesfag og høyere utdanning vil gi langt større muligheter



Back to basic

• Det er ofte lurt å sortere i to hauger:

– Det vi kan styre selv

– Det vi ikke kan styre selv

• Egen helhetlig kompetanse kan man ha 
kontroll på selv

• Hva som skjer i verden er vanskelig å 
forutse



Ferdigheter og digitalisering??

• Fagkunnskap

• Muntlig og skriftlig kommunikasjon

• Samarbeid / jobbe produktivt i team

• Jobbe effektivt og holde tidsfrister

• Planlegge, koordinere og gjennomføre

• Knytte kontakter og bygge relasjoner

• Marked/bransje/organisasjonsforståelse



Andre 
ferdigheter

Resultater

Fag-
kunnskaper

Ferdigheter 
knyttet til 
studiene

Motivasjon

Personlige
egenskaper

Hvordan få helhet

Hva får du fakta-
kunnskaper om?

Hva vil du bidra til?
Hva driver deg?

Hvem er du?
Hva kjennetegner 
deg?

Hvilke arbeidsmetoder 
lærer du? 

Fra jobb, verv,
student-
engasjementer,
fritid etc. 

Har du gode resultater 
fra noe? 



Får man jobb?

• 52 prosent begynte jobbsøk før avsluttet utdanning

• 60 prosent fikk første jobb etter 1-5 sendte søknader

• 88 prosent av yrkesaktive kandidater er ansatt i 
heltidsstilling

• 46 % av kandidatene har en årlig bruttolønn på 400.000 til 
499.000 kroner. 

• 31 prosent har tatt deler av utdanningen i utlandet

• Kandidatundersøkelser viser at 9 av 10 UiO-kandidater får 
jobb de selv vurderer som relevant

• (kandidatundersøkelse UiO 2014)

JA! 



Det er normalt å ikke vite 
hva man skal bli

• De færreste som er i arbeidslivet har hatt en 
klar plan

• 2 av 3 har opplevd at tilfeldigheter de ikke 
kunne ha forutsett, ble utslagsgivende for 
deres karriereløp 

Man trenger ikke å vite akkurat hva man vil bli før man 
velger studier – det vanligste er å finne ut av det underveis! 



Studietid
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Kul utdannelse gir kul jobb


