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Om undersøkelsen 

NIFU har gjennomført undersøkelser blant (nyutdannede) personer med høyere utdanning på 

jevnlig basis siden 1972. Hovedtemaet for disse kandidatundersøkelsene er overgangen fra 

utdanning til arbeid.   

Denne kandidatundersøkelsen er gjennomført om lag seks måneder etter eksamen. De som er bedt 

om å svare ble uteksaminert våren 2011. Totalt svarte 2827 av 5695 på undersøkelsen – en 

svarprosent på 49,6. Blant juristene svarte 95 av et utvalg på 240 – en svarprosent på 39,6.  

Lenke til undersøkelsen (93 sider): 

http://www.nifu.no/Norway/SitePages/PublicationDetails.aspx?ItemId=25&PublicationID=839 

 

Funn som gjelder juristutdannede  

• Arbeidsledigheten er på 7,7 % av arbeidsstyrken – her er det målt en økning i tidligere 

undersøkelser som har fortsatt hos juristene, men ikke hos andre grupper (5,9 %) 

• Juristene er mest positive til utdanningens relevans for arbeidslivet og er i tillegg mest 

fornøyd med utdanningens faglige innhold – samt utdanningen ut fra en samlet 

vurdering 

• Når det gjelder tilfredshet med tilbakemelding/veiledning fra lærere er juristene minst 

fornøyd av de undersøkte utdanningsgruppene 

• Utviklingen mellom 2009 og 2011 viser at juristene har hatt mindre økning i begynnerlønn 

enn andre grupper 

• Jurister er blant de mest likestilte lønnsmessig 
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• Kandidater med ikke-vestlig innvandringsbakgrunn har generelt et høyere ledighetsnivå 

enn kandidater uten innvandringsbakgrunn. 

• Andelen jurister med irrelevant arbeid i forhold til utdannelsen øker i forhold til tidligere 

undersøkelser og andelen er høyere enn blant humanister og samfunnsvitere. 

 

Fra rapportens refleksjoner rundt resultatene: 

Noen resultater for juristene er også tankevekkende. Søkningen til jusstudiet har økt 

de senere årene. Dette er et populært studium med høye inntakskrav. I flere 

undersøkelser har denne faggruppen kommet ut som den som er minst fornøyd med 

tilbakemelding/veiledning og undervisningskvalitet, noe som kan ha sammenheng 

med et høyt forholdstall student/lærer. Det er også tankevekkende at våre data tyder 

på andelen mistilpassede nyutdannede jurister har økt kraftig 
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