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Kunnskap om 
arbeidsmarkedet

Kunnskap om arbeidsmarkedet er 
selvsagt svært viktig når du er 
jobbsøker – hvilke jobber finnes og 
hvor er jobbene? Vi håper heftet kan 
bidra til dette, enten du er nyutdannet 
naturviter eller ønsker et jobbskifte. 

Vi presenterer et overblikk på 
arbeidsmarkedet for naturvitere, og 
beskriver kort ulike naturvitenskapelige 
fagområder (bransjer) med eksempler 
på relevante arbeidsplasser. Våre data 
er hentet fra Naturviternes årlige 
lønnsundersøkelse med tilhørende 
lønnsstatistikk. 

Vi har hentet informasjon fra 
Statistisk sentralbyrå (SSB) som 
beskriver arbeidsmarkedet i Norge, 
og vi har laget en egen oversikt på 
trender for naturvitere. 

Som innstikk legger vi ved en oversikt 
fra vår seneste lønnsundersøkelse. 

Som fagforening tilbyr vi et bredt 
spekter av tjenester for våre 
medlemmer innen jobbsøking og 
karriereveiledning. 
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Nøkkeltall for arbeidsmarkedet i Norge (Kilde SSB)

Sammenlignet med andre land er en stor del av befolkningen i Norge i arbeid. Det skyldes 
først og fremst at mange kvinner er yrkesaktive, men også at arbeidsledigheten er 
relativt lav. For 40 år siden var under halvparten av norske kvinner i arbeid eller aktive 
arbeidssøkere, nå er nærmere 70 % av norske kvinner i arbeid. 
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Næringer (Kilde SSB)

FRA JORDBRUK TIL TJENESTER. På begynnelsen av 1900-tallet hadde primærnæringene en 
dominerende stilling i norsk økonomi. Jordbruk, skogbruk og fiske sto for nesten halvparten av 
sysselsettingen. I 1970 var denne andelen sunket til 13 % og i 2015 til 2,6 %.

FRA INDUSTRI TIL HELSE- OG OMSORGSTJENESTER. I 1970 arbeidet 22 % av alle sysselsatte i 
industrien. I 2015 var denne andelen sunket til i underkant av 9 %. I helse- og omsorgstjenester 
var i underkant av 7 % sysselsatt i 1970. I 2015 var denne andelen økt til om lag 21 %.

OLJENÆRINGEN. I et tidsperspektiv på 45 år vil det oppstå nye næringer, mens andre 
forsvinner. I 1970 var ingen sysselsatt i olje- og gassvirksomheten. Fra 1972 til 2013 økte 
sysselsettingen fra 300 til 64 000. Fra 2014 til 2015 var det for første gang en klar nedgang i 
sysselsettingen i denne næringen.
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Hvordan ser arbeidsmarkedet ut for naturvitere?

Antall arbeidsløse personer i Norge økt siden midten 
av 2014. 4,8 % av arbeidsstyrken er arbeidsløse per 
august 2016. Omstillinger i oljerelaterte næringer 
er det som i størst grad har påvirket ledigheten. 
Fremdeles er det totale bildet av arbeidsmarkedet i 
Norge ganske positivt, ikke minst for akademikere:

• Blant nyutdannede naturviterstudenter1 i 
2015 fikk 87 % jobb i løpet av de seks første 
månedene etter endte studier. 

• 4 % fikk jobb før de var ferdige med 
utdanningen. 

• Andelen som har fått en midlertidig stilling har 
gått noe opp og 18 % svarer at jobben har lite 
samsvar med utdanningen. Tilsvarende tall i 
2014 var 11 %.

Flere får altså midlertidige jobber. Likevel er det slik 
at så lenge man er i jobb er sjansen for å få seg en 
relevant jobb bedre enn når man står helt uten jobb. 

Vårt råd er å takke ja til jobber som nødvendigvis 
ikke har direkte sammenheng med utdanningen. Kort 
oppsigelsestid, typisk én måned, kan være vesentlig 
slik at ikke ”drømmejobben” glipper. 

Tall fra NAV viser at ledige akademikere har ligget 
relativt stabilt på rundt 1 % de siste årene. 

1  ”Det store jobbspranget” – årlig undersøkelse blant 
     nyutdannede medlemmer i Naturviterne

Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning 
og utdanning (NIFU) lanserte sommeren 2016 
sin store kandidatundersøkelse. Denne forteller 
om høy og økende ledighet blant realister (også 
naturvitere). For 2015-kullet blir ledigheten oppgitt 
til 14 %, men også NIFU poengterer den store 
variasjonen fylkene i mellom. Undersøkelsen viser 
at situasjonen er vanskeligst for nyutdannede i 
Rogaland og i Møre og Romsdal. NIFU fremhever 
også at betydningen av karakterer har økt under 
nedgangskonjunkturen. 

Et bilde på den krevende situasjonen for natur-
vitenskapelige og tekniske fag uttrykkes også  
i andelen som jobber i privat sektor. Mens 72 %  
av nyutdannede sysselsatte med slik utdanning 
arbeidet i privat sektor i 2013, var denne andelen 
falt til 58 % i 2015. 

Naturviternes lønnsundersøkelse viser at blant de 
som var ferdig utdannet i perioden 2013-2015 er 61 %  
sysselsatt i offentlig sektor, mens 39 % er i privat 
sektor. NIFU kommenter videre i sin rapport at det 
allerede er en nedgang i antall søkere til realfag (og 
tekniske fag). Gitt at vi får den utviklingen framover 
som Naturviterne håper på, med økt fokus på det 
grønne skiftet og fornybare energiformer, er det 
ikke urimelig å tenke seg at det om noen år vil være 
behov for arbeidskraft innenfor en del felter som 
naturvitere opererer på. 
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Arbeidsledighet blant kandidater i naturvitenskapelige og tekniske fag 2003-2015. 
Utdanningsundergrupper. Tall oppgitt i %. (Kilde: NIFU)

Tabellen viser at for gruppene biologi, fysikk og 
kjemi, geofag og andre naturvitenskapelige og 
tekniske fag har ledigheten gått markant opp fra 
målingen i 2013. Spesielt er situasjonen dramatisk 
for geofag hvor ledigheten har økt fra 6 % til 15,9 %. 
Dette skyldes i hovedsak utviklingen i oljesektoren.

Rapportene viser svært liten lønnsvekst blant 
nyutdannede. Snittlønn for nyutdannede naturvitere 
var kr. 443 000,- i 2015. 

For øvrig merker vi oss at det ikke er kjønnsforskjell 
i arbeidsledighetsrisiko innenfor naturvitenskapelige 
og tekniske fag, mens kvinner har mindre arbeids-
ledighetsrisiko enn menn innenfor de andre 
fagfeltene (når de er sett samlet).
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Biologi er læren om den levende naturen og dens 
organismer. Fagfeltet er meget bredt, og biologer 
kan ha svært mange forskjellige typer jobber. 
Det være seg feltarbeid i naturen til forskning i 
laboratorier. 

Biologien kan deles inn ut fra hvilke organisme-
grupper som studeres; nålevende eller utdødde: 
Botanikk, mikrobiologi, marinbiologi, toksikologi, 

entomologi og zoologi. Man kan også dele inn emnet 
etter hva som studeres ved disse organismene: 
Atferdsbiologi, evolusjonsbiologi, fysiologi, genetikk, 
morfologi, systematikk, utviklingsbiologi og økologi. 

Siden biologien er et så bredt fagfelt vil 
jobbalternativene for biologer variere ut fra den 
spesialisering den enkelte har.

HVOR JOBBER DE MED HØYERE UTDANNING 
INNEN BIOLOGI?
Biologer arbeider som konsulenter, rådgivere, 
forskere, lektorer og spesialister innenfor ulike 
områder. Biologisk kompetanse trengs innen 
helse, miljø og naturvern.

Blant Naturviternes medlemmer i staten er 
mange ansatt i departement, direktorater, 
naturoppsyn, universitet og andre 
forskningsinstitusjoner. Fylkesmennene har 
ansvar innenfor både landbruks- og miljø-
området. Mange biologer arbeider her; f.eks. 
som fiskeforvaltere, viltforvaltere og rådgivere 
for øvrig. Også i fiskeriforvaltningen, Mattilsynet 
og Statens vegvesen ansettes det biologer. 

I kommunene/fylkeskommunene finner vi 
biologer både innen forvaltning og undervisning 
(videregående skoler). 

I privat sektor finnes det mange rådgivnings- 
og konsulentselskaper som ansetter biologer, 
som Asplan Viak, Norconsult, Rambøll, Sweco 
m.fl. Biologiske forskerstillinger finnes i miljø-
orienterte bedrifter og i forskningsavdelinger 
som Borregaard, legemiddelindustri og 
farmasøytisk industri. I organisasjoner som 
Naturvernforbundet og WWF ansettes det også 
biologer. 

Biologi

Fagområdene – Naturviterbransjer
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Aktuelle arbeidsplasser
• ASPLAN
• FJELLSTYRENE
• FYLKESMANNSEMBETENE
• HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
• INNOVASJON NORGE
• KOMMUNER
• KRISTIANSAND DYREPARK
• MILJØDIREKTORATET
• NATURVERNFORBUNDET
• NIBIO
• NORCONSULT
• RAMBØLL
• SWECO NORGE AS
• UNIVERSITETENE
• VIDEREGÅENDE SKOLER
• WWF
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Kunnskap om molekyler, gener og prosessene som 
er grunnlaget for alt liv. Fagområdet utvikler seg 
raskt med ny kunnskap som g jør at man blant annet 
forstår mer om årsakene til ulike sykdommer.
Feltet overlapper med andre områder innenfor 
biologi og kjemi, spesielt genetikk og biokjemi. 
Molekylærbiologi omhandler for det meste å 
forstå hvordan de forskjellige systemene i en celle 
fungerer, både alene og sammen.

Den tradisjonelle bruken av bioteknologi  er f.eks. 
produksjon av øl, vin, antibiotika og vitaminer, 
men utviklingen av genteknologisk forskning g jør 
at bioteknologiske metoder i stadig større grad 
benyttes i andre former for produksjon. Kjemiske 
analyser og metoder er i dag uunnværlige innen 
f.eks. biomedisin, miljø, farmasi og annen industriell 
aktivitet.

HVOR JOBBER DE MED HØYERE 
UTDANNING INNEN MOLEKYLÆRBIOLOGI 
OG BIOTEKNOLOGI?
Arbeidsplasser finner du i forskningsmiljøer 
ved universiteter, høyskoler og sykehus, i 
farmasøytiske og biomedisinske bedrifter, 
næringsmiddelindustri og kjemisk industri.  
Du kan også arbeide innen forvaltning, 
undervise eller arbeide med salg og pro-
duktutvikling.

Eksempler på arbeidsplasser er NIFES 
(Nasjonalt institutt for ernærings- og 
sjømatforskning), SINTEF og FHI (Nasjonalt 
folkehelseinstitutt). Legemiddelindustrien 
er også en aktuell bransje, med store 
aktører som Takeda og Alpharma i spissen. 
I tillegg jobber flere som konsulenter eller 
forskere i ulike private og statlige firmaer 
innen forskjellige bransjer. Eksempler på 
arbeidsgivere er Statoil, BioKapital, Nortu-
ra og Genøk – Senter for biosikkerhet.

Molekylærbiologi (bioteknologi)

Fagområdene – Naturviterbransjer
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Aktuelle arbeidsplasser
• ALPHARMA
• BIOKAPITAL
• FHI
• FYLKESMANNSEMBETENE
• GENETIC ANALYSIS AS
• GENØK
• KOMMUNER
• MARINE HARVEST
• MATTILSYNET
• MILJØDIREKTORATET
• NIFES
• NINA
• NORTURA
• OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS
• SERO AS
• SINTEF
• STATOIL
• TAKEDA
• TINE SA
• UNIVERSITETENE
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Naturforvaltning er et tverrfaglig studie som 
kombinerer natur og landskap. Sentralt står 
bevaring av biologisk mangfold, bærekraftig bruk  
av naturressurser og opprettholdelse av natur-  
og kulturlandskap som kilde til friluftsliv  
og naturopplevelse. 

Det finnes mange spesialiseringer innen fag-
området; viltforvaltning, fiskeforvaltning, miljø- og 
ressursøkonomi, landskapsøkologi, vannforurensning, 
ferskvannsøkologi, økotoksikologi m.m. 

HVOR JOBBER DE MED HØYERE UTDANNING 
INNEN NATURFORVALTNING?
De fleste naturforvaltere jobber i stat og kom-
mune. Også private konsulentselskaper ansetter 
en del naturvitere. 

Miljødirektoratet har mange naturforvaltere 
ansatt. Statens naturoppsyn er en del av Miljø-
direktoratet og mange av de ansatte har utdan-
ning innenfor denne retningen. For øvrig i staten 
er fylkesmannsembetene en viktig arbeidsplass. 
Fylkesmennene har ansvar for både miljø- og 
landbruksspørsmål, og begge steder er det be-
hov for naturforvaltere.

Også kommunene har mange naturforvaltere 
ansatt. Ofte har de kommuneansatte et videre 
ansvarsområde som f.eks. omfatter arealplan-
legging, og bredden på ansvarsområdet blir 
g jerne større jo mindre kommunen er. 

Naturforvaltere jobber ofte tverrfaglig, og typiske 
arbeidsoppgaver inkluderer konsekvensutred-
ninger, rapportskriving, oppfølging av lovverk i 
forbindelse med inngrep og utbyggingsprosjekter 
samt feltarbeid. 

Naturforvaltning

Fagområdene – Naturviterbransjer
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Aktuelle arbeidsplasser
• ARTSDATABANKEN
• BONDELAGET
• DEPARTEMENTENE
• ENI NORGE AS
• FJELLSTYRENE
• JERNBANEVERKET
• KOMMUNER
• MILJØDIREKTORATET
• NORGES VASSDRAGS-  
 OG ENERGIDIREKTORAT 
• NORSK POLARINSTITUTT
• NORTURA
• RAMBØLL NORGE AS
• SABIMA
• UNIVERSITETENE
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Innenfor landbruksfag g jør en bruk av mange 
naturvitenskapelige disipliner som biologi, genetikk, 
fysiologi, agronomi, økologi samt økonomi, teknikk 
og samfunnsfag. Her går teori og praksis hånd 
i hånd, og for å løse utfordringene i landbruket 
må kandidatene ta i bruk hele sin tverrfaglige 

kompetanse. Denne kompetansen er også viktig for 
å løse flere av de utfordringene samfunnet står 
overfor. Dette være seg behovet for mattrygghet, 
god dyrehelse, biologisk mangfold, fornybar energi, 
levende bygder og kulturlandskap. Kandidatene fra 
NMBU har titler som sivilagronom og forstkandidat.

HVOR JOBBER DE MED HØYERE UTDANNING 
INNEN LANDBRUKSFAG?
Landbruksfaglige jobber handler om å sikre 
bærekraftig matproduksjon og de finnes som 
rådgivere og administrative lederstillinger i 
landbruksorganisasjonene, privat næringsvirk-
somhet eller offentlig forvaltning – nasjonalt og 
lokalt. “Grønn omsorg” er et tverrfaglig fagfelt 
med muligheter i fremtiden. Arbeid innenfor 
skoleverket er også aktuelt. Det er mye inter-
nasjonalt samarbeid innen forskningen. 

I privat sektor er Tine, Nortura og Norges land-
bruksrådgiving, Felleskjøpet, Nortura, Norges 

Bondelag og Innovasjon Norge eksempler på 
store arbeidsplasser.

I statlig sektor sysselsetter fylkesmannsembe-
tene nesten halvparten av Naturviternes med-
lemmer med landbruksfag. De fleste er knyttet 
til fylkesmannens landbruksavdeling. Også i Mat-
tilsynet, Landbruksdirektoratet, NIBIO og i Land-
bruks- og matdepartementet arbeider mange. 

I kommunal sektor arbeider de fleste med land-
bruksforvaltning. En del er også ansatt i under-
visningssektoren på videregående skoler.

Landbruk

Fagområdene – Naturviterbransjer
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Aktuelle arbeidsplasser
• 4H NORGE
• DEPARTEMENTENE
• DET KGL. SELSKAP FOR  
 NORGES VEL 
• KOMMUNER
• MILJØDIREKTORATET
• MAARUD AS
• NIBIO
• NORSK LANDBRUKS-
 RÅDGIVNING 
• STATENS NATUROPPSYN
• STATENS VEGVESEN
• UNIVERSITETENE
• VIDEREGÅENDE SKOLER
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Skogfag kombinerer økologi og økonomi. 
Skognæringen, inkludert sagbruks- og 
treforedlingsindustrien, er fortsatt en viktig 
industri i Norge. Med en skogfaglig utdanning er 
du kvalifisert til å planlegge skogbehandling og 
skogsdrift. 

Det er stort biologisk mangfold knyttet til 
skog. Videre er skogen friluftsområde for store 
befolkningsgrupper og område for jaktutøvelse.
Skogindustrien er inne i en spennende utvikling. 
Det skjer mye innovasjon og utvikling som 
en del av det grønne skiftet og utvikling av 
bioøkonomi. Dette er et tverrfaglig felt hvor også 
de med skogfagutdanning vil ha interessante 
jobbmuligheter. 

HVOR JOBBER DE MED HØYERE UTDANNING 
INNEN SKOGFAG?
Mastere og bachelorer innen skogfag arbeider 
på ledende nivåer eller som rådgivere, 
forskere, planleggere og spesialister innenfor 
ulike områder. Eksempler er offentlig 
forvaltning, privat og offentlig rådgivning, 
skogforvaltning, skogbruksplanlegging, 
forskning og utmarksforvaltning. Dessuten er 
det også en del skogfagutdannede som finner 
sitt arbeidsmarked utenfor den tradisjonelle 
skogbransjen.

De med bachelor jobber i større grad i 
privat sektor enn de med mastergrad. 
Skogeiersamvirket, skogplanselskapene 
og Statskog SF er viktige arbeidsplasser. 
Mange får også jobb som fjelloppsynsmenn i 
fjellstyrene. Videre jobber mange i kommunal 
landbruksforvaltning.

Skog

Fagområdene – Naturviterbransjer
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Aktuelle arbeidsplasser
• BORREGAARD SKOGER
• DEPARTEMENTENE
• DET NORSKE SKOGSELSKAP
• FJELLSTYRENE
• FORSVARET
• FYLKESKOMMUNER
• FYLKESMANNSEMBETENE
• MATTILSYNET
• NORGES VASSDRAGS-  
 OG ENERGIDIREKTORAT
• NORSK INSTITUTT FOR SKOG  
 OG LANDSKAP 
• SKOGEIERSAMVIRKET
• SKOGSELSKAPENE
• STATSKOG SF
• TRELASTINDUSTRIENS  
 LANDSFORENING 
• VIDEREGÅENDE SKOLER
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Landskapsarkitektur kombinerer og forener design, 
planlegging, forvaltning og naturkunnskap. En 
landskapsarkitekt tegner, planlegger og formgir 
våre omgivelser og utearealer. Det kan dreie som 
om alt fra små hager til store landskapsområder. 

Landskapsarkitektur er et bredt fagfelt som 
bygger på forståelse av landskap, naturgrunnlag, 
formgiving og design. Detaljprosjektering, 
overordnet planlegging som byplanlegging og 
arealplanlegging i kommunene og forvaltning inngår 
i fagområdet. Landskapsarkitekter er involvert i 
store og små samferdselsprosjekter rundt om i 
landet.

HVOR JOBBER DE MED HØYERE UTDANNING 
INNEN LANDSKAPSARKITEKTUR?
Av Naturviternes landskapsarkitekter arbeider 
ca. halvparten i kommunal sektor. De fleste 
jobber med areal- og kommuneplanlegging. 
Mange har også ledende stillinger som 
avdelingsledere og virksomhetsledere.

En stor arbeidsplass i statlig sektor er 
Statens vegvesen. En del arbeider også i 
fylkesmannsembetene.

I privat sektor arbeider mange i konsulent-
selskaper eller landskapsarkitektfirmaer. 
Ofte er arealplanlegging en vesentlig del av 
disse jobbene.

Landskapsarkitektur

Fagområdene – Naturviterbransjer
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Aktuelle arbeidsplasser
• ASPLAN VIAK AS
• DET KONGELIGE HOFF
• FYLKESMANNSEMBETENE
• FYLKESKOMMUNER
• KOMMUNER
• KYSTVERKET
• MILJØDIREKTORATET
• MULTICONSULT AS
• RAMBØLL AS
• RIKSANTIKVAREN
• STATENS VEGVESEN
• SWECO AS
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Geofag handler om hele jordens historie og 
utvikling. Det handler om grunnleggende elementer 
i naturmiljøet, som berggrunn, løsmasser, luft 
og vann. Våre naturressurser spiller en stor 
samfunnsmessig og økonomisk rolle både lokalt og 
globalt, og Norge er en sentral bidragsyter på det 
geofaglige forskningsområdet. 

Geofag er viktig i forvaltning av naturressurser  
og beredskap og sikkerhet knyttet til natur  
og samfunn, f.eks. problematikken rundt natur-
katastrofer, klimaendringer og klimatilpasning.

HVOR JOBBER DE MED HØYERE UTDANNING 
INNEN GEOFAG?
Kandidater med geofag arbeider ofte 
som rådgivere i offentlig og privat sektor. 
Oljebransjen har vært og er fortsatt en viktig 
bransje for geologer. Men de store endringene 
og omstillingene som norsk oljebransje nå 
opplever g jør at mange geologer finner arbeid 
utenfor denne sektoren.

I statlig sektor er fylkesmannsembetene, 
Miljødirektoratet, NIBIO, Norges geologiske 
undersøkelser (NGU) og Statens vegvesen 
store arbeidsplasser. Norge har flere 
institusjoner som jobber med klimaforskning, 
som f.eks. Cicero, Bjerknessenteret, NILU. 

I privat sektor arbeider ca. halvparten i 
forskjellige konsulentselskaper. Norges 
geotekniske institutt (NGI) er et stort 
geoteknisk fagmiljø. 

I kommunal sektor er de vanligste stillingene 
planleggere, ingeniører og rådgivere. 

Geofag

Fagområdene – Naturviterbransjer
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Aktuelle arbeidsplasser
• FORSVARET
• FYLKESMANNSEMBETENE
• GEOPLAN AS
• INNOVASJON NORGE
• KOMMUNER
• MILJØDIREKTORATET
• MULTICONSULT AS
• NORGES GEOTEKNISKE 
 INSTITUTT (NGI) 
• NORGES GEOLOGISKE  
 UNDERSØKELSER (NGU)
• NORSK BREMUSEUM
• ODIN PETROLEUM AS
• OLJEDIREKTORATET
• STATENS VEGVESEN
• STORM GEO AS
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Realfag er en samlebetegnelse på fag som 
matematikk, kjemi, fysikk og informasjonsteknologi. 
Også naturvitenskapelige fag som biologi regnes 
som realfag. 

Det som kjennetegner realfagene er de 
naturvitenskapelige arbeidsmetodene. Kunnskap 
tilegnes g jennom empiri, observasjon eller 
systematiske eksperimenter for å teste hypoteser. 
Viktig er også at resultatene rapporteres.

Realfaglig kompetanse er nødvendig for å løse 
og utføre en rekke oppgaver i samfunnet, fra 
utfordringer med å ta vare på miljøet, til å 
konstruere bygninger og broer, og vedlikeholde 
samfunnets infrastruktur. Også når nye næringer 
skal utvikles vil realfagskompetanse være 
etterspurt.

Dette er utdanningsretninger som finnes overalt i 
arbeidslivet. 

HVOR JOBBER DE MED HØYERE UTDANNING 
INNEN REALFAG?
Rekrutteringen til realfag har vært lavere 
enn det som tilsvarer arbeidsmarkedets 
behov i mange år, og kompetanse innen 
realfagene er altså svært etterspurt i dagens 
arbeidsmarked. Det finnes mange jobber 
i både privat og offentlig sektor. Jobbene 
dekker bredt fra ulike typer ingeniørstillinger 
og prosjektledelse til laboratoriearbeid og 
forskning. I tillegg har undervisningssektoren, 
fra grunnskole til universitet og høyskole, et 
veldig behov for realister. 

Etter endt utdanning ser vi at nesten halvparten 
havner i privat sektor, de resterende fordeler 
seg nokså likt mellom statlig og kommunal sektor.

De fleste av Naturviternes medlemmer som 
jobber innenfor offentlig sektor jobber på et 
universitet eller innenfor forvaltning. 

Realfag

Fagområdene – Naturviterbransjer
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Aktuelle arbeidsplasser
• FISKERIDIREKTORATET
• FYLKESMANNSEMBETENE
• INNOVASJON NORGE
• KOMMUNER
• KVERNLAND GROUP ASA
• PRONEO AS
• STATENS VEGVESEN
• SYKEHUSENE
• TINE SA
• UNIVERSITETENE
• VIDEREGÅENDE SKOLER
• VINGELEN UTVIKLING AS

Foto: C
olourbox
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Kunnskap om mat er naturlig nok alltid et aktuelt 
fagområde. Matvitenskap og næringsmiddelfag 
handler om råvarer, prosesser, kvalitetssikret 
produksjon og hvordan man sikrer sunne, trygge og 
helsefremmende matprodukter. Matvitenskapelig 
kompetanse brukes i grunnforskning og 
anvendt forskning på matrelaterte områder. 
Kompetanse og kunnskap er viktig for arbeid 
med produksjon og videreutvikling av produkter 
i næringsmiddelindustrien, f.eks. farmasøytisk 
industri. Helsefremmende komponenter i maten er 
viktige for utvikling av produkter som har positive 
helseeffekter. 

HVOR JOBBER DE MED HØYERE UTDANNING 
INNEN MATVITENSKAP/NÆRINGSMIDDELFAG
Kandidater med matvitenskap/nærings-
middelfag kan ha arbeidsoppgaver som består 
av produktutvikling, laboratoriearbeid, arbeid 
med kvalitetssystemer, produksjonsledelse, 
prosessutvikling eller administrative jobber. 
Det finnes jobber innen grunnforskning og 
anvendt forskning på medisinske disipliner, 
innen forebyggende ernæring, immunologi og 
cellebiologi, samt med produktutvikling innen 
mat-, farmasøytisk- og bioteknologisk industri.

Mattilsynet er største enkeltarbeidsplass 
der folk jobber som førsteinspektør, 
seniorinspektør, distriktssjef. Innenfor 
statlig sektor er også NIBIO og NMBU viktige 
arbeidsgivere. 

For øvrig jobber mange som rådgivere innen 
offentlig forvaltning eller i private bedrifter 
som Tine, Nortura, Felleskjøpet, Geno samt 
innen fôrindustri.

Matvitenskap og ernæring

Fagområdene – Naturviterbransjer
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Aktuelle arbeidsplasser
• BAMA AS
• DEBIO
• DEPARTEMENTENE
• FELLESKJØPET
• FISKERIDIREKTORATET 
• GENO
• FYLKESKOMMUNER
• KOMMUNER
• LANDBRUKSDIREKTORATET
• MATTILSYNET
• NOFIMA
• NMBU
• NORSK LANDBRUKS- 
 RÅDGIVNING 
• NORTURA 
• TINE SA
• VINMONOPOLET

Foto:  M
attilsynet
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Norge er en kystnasjon og kunnskap om de marine 
økosystemene er viktig for å kunne ta vare på 
og forvalte ressursene i havet. Skal man drive 
med akvakulturvirksomhet må man ta hensyn til 
miljø, fiskehelse, fiskevelferd og mattrygghet. Den 
store oppdrettsnæringen i Norge er en viktig del 
av næringsutviklingen i marin sektor. Den marine 
næringen vil bli viktigere for Norge i framtiden, og 
det vil være et stort behov for forskning og utvikling. 
Det skjer store utviklings- og forskningsprosjekt 
innen næringsutvikling av tang og tare. 

Innenfor akvakultur kan man fokusere på ulike 
temaer; avl og genetikk, fôr og ernæring, foredling 
eller miljø.

HVOR JOBBER DE MED HØYERE UTDANNING 
INNEN MARINE FAG?
Fiskeridirektoratet er den største 
arbeidsgiveren for denne gruppen. Her er 
våre medlemmer ansatt som rådgivere og 
seniorrådgivere. Store forskningsmiljøer finnes 
også på Sintef og Havforskningsinstituttet. 

I tillegg er det flere som jobber i kommuner 
og fylkeskommuner, med både landbruks- og 
miljøspørsmål.

I privat sektor ansetter oppdrettsnæringen, 
konsulentselskaper og havbruksnæringen 
de med marin utdanning som blant annet 
rådgivere, kvalitetskoordinatorer og ledere.

Akvakultur (marine fag)

Fagområdene – Naturviterbransjer
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• EWOS
• FINNMARKSEIENDOMMEN
• FISKERIDIREKTORATET
• FYLKESKOMMUNER
• HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
• HELGELAND  
 HAVBRUKSSTASJON 
• KOMMUNER
• MATTILSYNET
• MILJØDIREKTORATET
• NORTURA SA
• SALMAR ASA
• SEAWEED ENERGY  
 SOLUTIONS AS 
• SINTEF
• UNIVERSITETENE

Aktuelle arbeidsplasser
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Økonomi er læren om å fordele ressurser og  
verdier mellom mennesker, husholdninger og 
bedrifter i et samfunn, samt hvordan mennesker 
skaper verdier g jennom effektiv bruk av knappe 
ressurser. Samtidig er økonomi en atferdsvitenskap 
som studerer hvordan mennesker og bedrifter 
fatter beslutninger om verdiskaping, sparing eller 
forbruk.

Norges rikdom er i veldig stor grad basert på 
utnyttelse av naturressurser. Forvaltningen av 
fornybare og ikke-fornybare ressurser er viktig 
for den økonomiske utviklingen og velferden, 
men også for bevaring av biologisk mangfold 
og naturkvaliteter for øvrig. Økonomer som 
spesialiserer seg mot denne delen av økonomien  
kan være landbruksøkonomer eller ressurs-
økonomer. Sistnevnte favner fagområder som  
f.eks. energiøkonomi og miljøøkonomi. 

HVOR JOBBER DE MED HØYERE UTDANNING 
INNEN ØKONOMI?
Økonomene arbeider på ledende nivåer eller 
som f.eks. rådgivere, forskere og lektorer. 
Mange økonomer har ledende stillinger.

I statlig sektor er fylkesmannsembetene, 
departementene og Landbruksdirektoratet 
de stedene der det er ansatt flest økonomer. 
Også NIBIO har ansatt en del økonomer.

I privat sektor er det Innovasjon Norge som 
ansetter flest. For øvrig har Tine og Nortura 
ansatt mange av økonomene.

I kommunal sektor arbeider de fleste med 
landbruksforvaltning. Mange er ansatt i 
undervisningssektoren på videregående skoler.

Økonomi

Fagområdene – Naturviterbransjer
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Foto: C
olourbox

• BONDELAGET
• DEPARTEMENTENE
• ENOVA SF
• FYLKESMANNSEMBETENE
• INNOVASJON NORGE
• KOMMUNER
• LANDBRUKSDIREKTORATET
• MILJØDIREKTORATET
• NIBIO
• NORCONSULT AS
• NORSK INSTITUTT FOR  
 LANDBRUKSØKONOMISK
 FORSKNING (NILF)
• NORTURA SA
• RIKSREVISJONEN
• STATISTISK SENTRALBYRÅ
• TAKEDA
• TINE SA
• VIDEREGÅENDE SKOLER

Aktuelle arbeidsplasser
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Det å søke jobb er en jobb i seg selv, og du må være 
villig til å legge ned tid og arbeid for å få resultater. Du 
må finne ut av hva du selv ønsker og vil. Hvilken bransje 
vil du inn i? Hvilke arbeidsgivere virker spennende?  
Hvilke arbeidsoppgaver kan du trives med? 

Vær aktiv! Ingen får en ledig jobb i fanget. Du må 
lete etter den selv. Å skaffe seg jobb avhenger i 
stor grad av din egen innsats. Det er også lurt med 
en sparringspartner. 

Naturviterne kan gi råd og hjelp når du søker jobb, og 
vi tilbyr et bredt tilbud i karriereveiledning. Du kan få 
direkte tilbakemelding på din søknad og CV. Medlem-
mer kan også benytte vår karrieretest til en meget 
rimelig pris. Den består av en personlighetstest med 
personlig oppfølging fra rådgiver. 

SØKNAD OG CV
Hovedpoenget med en søknad er å få deg inn på 
intervju. Da hjelper det å lage en så god søknad som 
mulig. Naturviternes jobbsøkerhåndbok er full av 
nyttige tips til utforming av CV og søknad. Medlem-
mer kan be om å få den tilsendt eller du kan lese den 
på vår nettside. Det er smart å la noen andre se 
over søknaden før du sender den inn. Vi tilbyr våre 
medlemmer denne tjenesten. Send utkast til søknad 
og CV til karriere@naturviterne.no for å få tilbake-
melding.

INTERVJU
Blir du innkalt på intervju er det en seier i seg selv. 
Da er du allerede blitt valgt ut blant mange søkere. 

Arbeidsgiver ser et potensial i deg, og under inter-
vjuet er det din jobb å selge deg selv og vise fram 
ditt potensiale. Hemmeligheten er å forberede seg 
godt. Naturviterne kan også hjelpe deg med inter-
vjuforberedelser, det er bare å ta kontakt med oss.

TAR DET TID Å SKAFFE SEG JOBB?
Hvis det tar tid å få seg jobb kan du vurdere videre 
studier. Det er viktig at du driver med noe, og stu-
derer du mer kan du bli en mer attraktiv kandidat. 

Vær også nøye med hvordan du framstår på sosiale 
medier. Er du jobbsøker må du regne med at poten-
sielle arbeidsgivere googler deg, og da bør du være 
klar over hvilken informasjon som ligger på nettet 
om deg. Slett eventuelt bilder eller lignende som du 
ikke ønsker å dele.

NETTVERK
Mye av jobbformidlingen skjer g jennom folk man 
kjenner og venners venner. Derfor er det lurt å  
bruke tid på relasjoner og pleie de du kjenner. Å 
være medlem i Naturviterne gir deg tilgang til et 
nettverk av medstudenter, kollegaer, tillitsvalgte og 
et profesjonelt sekretariat. 

Naturviterne tilbyr kurs, konferanser og medlems- 
møter med spennende og relevante tema for men-
nesker med naturvitenskapelig utdanning. Dette  
er møteplasser for både sosialt og faglig påfyll. Vi 
anbefaler å være aktiv og nysg jerrig for å skaffe  
seg oppdatert kunnskap, og for å treffe nye og 
gamle kjente.

Vi hjelper med karriereveiledning og jobbsøking
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Mer informasjon om Naturviterne og 
det vi tilbyr finner du på våre nettsider 
WWW.NATURVITERNE.NO

Meld deg inn i Naturviterne!
MEDLEMSFORDELER:
• Uttelling i lønns- og tariffspørsmål
• Juridisk rådgivning og bistand i 

arbeidslivsspørsmål
• Advokathjelp i privatrettslige saker
• Faglige nettverk, kurs og konferanser
• Hjelp med jobbsøking og karriereveileding
• Gode medlemstilbud for studenter
• Medlemsbladet Naturviteren
• De beste tilbudene på lån, sparing og 

forsikring i Danske Bank og Storebrand
FØLG OSS PÅ SOSIALE MEDIER:

Naturviterne
NATURVITERNE ER FAGFORENINGEN FOR DEG MED HØYERE NATURVITENSKAPELIG UTDANNING 
OG KOMPETANSE – OG ET HJERTE FOR BÆREKRAFT!

Naturviterne er partipolitisk uavhengig.
Naturviterne er tilknyttet hovedsammenslutningen Akademikerne. Naturviterne har 6700 medlemmer over 
hele landet som jobber i offentlig eller privat sektor. Av disse er 1100 er studenter, tilknyttet lokallag ved 
Universitetet i Tromsø, NTNU, Universitetet i Bergen, Universitetet i Oslo og NMBU.
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