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Studentarbeider ved Institutt for 
økonomi og administrasjon
Campus Bergen, Haugesund og Sogndal
Årboken KUNNSKAP har studentar, fagfeller og arbeidsgivarar som viktigaste målgruppe. Institutt for økonomi og 
administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet har samla utdanna vel 3000 bachelor- studentar de siste 16 åra.  
Vel 1300 i Bergen, vel 800 i Haugesund og vel 1200 i Sogndal. Ved Campus Bergen  har vi mellom 2011 og   
2020 uteksaminert vel 150 masterstudentar. 

Årboken skal være et minne til våre studentar som er ferdige med sin utdanning i år og bidra til framtidig samhald som 
alumnimedlem. Årboken skal også vise bredde i kunnskap i studentarbeidar som bachelor- og masteroppgåvene utgjer 
til våre nettverk i samfunns-, arbeids- og næringsliv.

Nærmere informasjon om studiene finner dere på www.hvl.no 

Takk til alle avgangsstudentane som har bidratt med materialet til boken. 

Hilsen
Redaksjonen
Tom Skauge, Eli Rem, Tone Brekke, Johannes Idsø, Anne Rodal



4 5  

Innhold

Om instituttet .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  6

Studentarbeider Bachelor – campus Bergen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  

Studentarbeider Bachelor – campus Haugesund .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Studentarbeider Bachelor – campus Sogndal .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Masterprogrammet innovasjon og leiing .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100

Studentarbeider Master .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  101

Tilsette ved Institutt for økonomi og administrasjon – campus Bergen .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Tilsette ved Institutt for økonomi og administrasjon – campus Haugesund .. . . . . . . . 119

Tilsette ved Institutt for økonomi og administrasjon – campus Sogndal .. . . . . . . . . . . . . . . . 120

 

5  



6 7  

6 7  

Institutt for økonomi og administrasjon
i Bergen, Haugesund og Sogndal
Institutt for økonomi og administrasjon ved HVL er eit stort fagmiljø på Vestlandet innan økonomisk-administrativ  
utdanning. Instituttet har vel 85 fagtilsette og 1000 studentar. Vi har studiestader i Bergen, Haugesund og Sogndal. 
Den største bachelorutdanninga vår i økonomi og administrasjon følgjer UHR-ØA sin tilrådde plan for bachelor i  
økonomi og administrasjon (UHR-ØA). Den er bygd opp med obligatoriske emne innan bedriftsøkonomisk analyse 
(finans, investering, økonomistyring og rekneskap), administrative fag (strategi, organisasjon, leiing, etikk, marknads-
føring, innovasjon og entreprenørskap), samfunnsøkonomiske fag (mikroøkonomi, makroøkonomi og by- og regional-
økonomi) og metodefag (matematikk, statistikk og samfunnsvitskapleg metode). Frå studieåret 2020/2021 skal etikk, 
samfunnsansvar og berekraft inn som ein femte fagleg grunnpilar for bachelorutdanninga.

Våre fagtilsette deltek i eit brett felt av forskings- og utviklingsarbeid innan fagområda både nasjonalt og  
internasjonalt. Dei har også eit omfattande samarbeid med samfunns-, arbeids- og næringsliv på Vestlandet.

Tilbakemeldingar fortel at våre kandidatar får ei solid og relevant utdanning hos oss. Dei er attraktive for arbeid i 
privat næringsliv, offentleg sektor og andre organisasjonar. Den innovative og refleksive kompetansen studentane har 
tileigna seg undervegs i studietida, rustar dei for livslang læring og vidare masterstudium i inn- og utland. Undervegs 
i utdanningsløpet får studentane kjennskap til instituttet sitt mangfaldige forskings- og utviklingsarbeid, slik at dei 
har brei og oppdatert kunnskap om relevante teoriar og metodar. Denne kunnskapen vil dei kunne nytte på praktiske 
problemstillingar som dei møter i samfunns-, arbeids- og næringsliv.

Campus Bergen har studietilbod for bachelor i økonomi og administrasjon, årsstudium i logistikk og master i
innovasjon og leiing. Campus Haugesund har bachelor i økonomi og administrasjon både på heiltid og deltid.
Campus Sogndal har, i tillegg til bachelorutdanning innan økonomi og administrasjon, bachelor innan eigedoms- 
mekling, reiselivsleiing, økonomi og jus og natur- og opplevingsbasert reiseliv, samt årsstudium i jus. Hausten 2020 
startar vi også opp eit heilt nytt masterprogram; Master of Science in Business. Masterprogrammet tar opp studentar 
både ved Campus Haugesund og Campus Sogndal. 

Studentarbeider 
Bachelor - campus Bergen 
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Hvordan bruk av Lean kan senke 
logistikkostnader hos Brødrene Ulveseth AS
Jeanette Aakre, Kåre Draugsvoll, Isabell Aasen og Marit Mosevoll
Institutt for økonomi og administrasjon, fordypning i logistikk 

Konklusjon
- Ved å gjennomføre intervju og aktivt kommunisere med bedriften fikk vi mulighet til å 
kartlegge bedriftens situasjon i henhold til i hvilken grad Lean er implementert i Brødrene 
Ulveseth. Dette ga oss også muligheten til å vurdere muligheter for forbedring.
- Et av de viktigste funnene var det manglende kostnadsfokuset hos de ansatte. 
Fremdriftsplanen hadde klart høyest prioritet og totale kostnader ble dermed viet mindre 
fokus.
- De stedene hvor Lean var blitt implementert kunne man se positive endringer. Ansatte 
relatert til arbeidet med Lean bekreftet både de positive effektene av Lean samt en positiv 
innstilling til videre implementering og bruk.

Bakgrunn
Produktiviteten i Bygg- og anleggsnæringen har gått ned med ca. 10% de siste årene, mens 
produktiviteten i fastlands Norge har økt. I bygg- og anleggsprosjekter spiller logistikk en 
sentral rolle, men der har man ikke sett den samme positive utviklingen som ved fastlands 
industri. Denne produktivitetsnedgangen kan ha flere årsaker, og en av dem kan være det 
manglende fokuset på logistikk i byggeprosjekter

Metode
Vi valgte å anvende både kvantitativ og 
kvalitativ data. Vi tok i bruk sekundærdata, og 
gjennomførte dybdeintervjuer hos 6 
informanter fra Brødrene Ulveseth.
For å kunne beskrive dagens situasjon, samt 
få et godt bilde over byggeplassene og 
hovedlageret til Brødrene Ulveseth, anvendte 
vi først et deskriptiv design. Deretter gikk vi 
over til et eksplorativt design.

«Hvordan redusere kostnader knyttet til innleid utsyr og transport til og fra byggeplass, med 
hjelp av Lean-verktøy og -tankegang?»

Konsekvenser av et nytt taxiregelverk for 
07000 Bergen Taxi

Forskningsspørsmål:
X1: I hvor stor grad er pris og kvalitet viktig når kunden bestiller taxi? 

X2: Vil det fortsatt være lønnsomt å være sjåfør eller taxieier?

Det er knyttet stor usikkerhet til hvordan et nytt taxiregelverk vil påvirke 
taxinæringen, flere regler vil endres og dette kan få ulike effekter for flere 
parter. Vi har i denne oppgaven sett nærmere på hvordan dette vil 
påvirke sjåfører og eiere samt kunder i 07000 Bergen Taxi. Nærmere 
bestemt har vi tatt for oss lønnsomhet hos de ansatte, samt prøvd å 
avdekke hvordan kunden verdsetter pris og kvalitet.

Konsekvenser av et nytt taxiregelverk for 07000 Bergen Taxi

For å besvare problemstillingen 
gjorde vi intervjuer med to personer i 
07000 Bergen Taxi for å opparbeide 
oss en bedre forståelse av hvordan 
taximarkedet ser ut og hvordan det 
fungerer. Etterpå gjennomførte vi to 
separate spørreundersøkelser som 
ble gitt til kunder av taxi i Bergen 
samt de ansatte i 07000 Bergen Taxi.

Ved å tolke våre resultater har vi oppdaget at det for kunden sin del er 
pris som er det viktigste. Men når man går i dybden finner man tegn 
på at det likevel er svært viktig med god kvalitet. 

Hos eiere og sjåfører var fokuset lønnsomhet, og vi ble raskt gjort 
oppmerksomme på at det finnes en generelt negativ innstilling til 
innføring av de nye reglene.

Mohammed Mehjez, Thi Nha Duong, Joakim Svartefoss

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon
Fordypning logistikk 
Campus Bergen
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«Respekt for mennesket» uten Lean?
Anne-Line Claudius Olsen, Linn Sædal og Maria Anna Krakus

KONKLUSJON

Håndteringen i virksomheten kan i flere tilfeller sies å tilsvare Lean, men samtidig er ikke 

alltid “respekt for mennesket” synlig i deres handlinger. Det kom også frem at ledernes 

praksis ikke alltid samsvarer med medarbeidernes oppfatninger. 

GJENNOMFØRING
For å analysere problemstillingen benyttet vi oss av kvalitativ metode med

dybdeintervjuer. Hensikten var å få tak i oppfatninger, holdninger og meninger, og

undersøke i hvilken grad funnene fra de innsamlede dataene samsvarer med Lean. Vi 

ble inspirert av anerkjente forfattere innenfor emnet “respekt for mennesket” og baserte 

analysen på Michael og Freddy Ballé sin syv-stegs modell for ledelse med respekt. 

Hvordan håndteres «respekt for mennesket» i en 

virksomhet som ikke har implementert Lean?

› Institutt for økonomi og administrasjon - fordypning i Logistikk

Modell: “Lead with respect” (Ballé, 2014, s. 9). 

studentarbeider bachelor - campus bergen 2020 studentarbeider bachelor - campus bergen 2020
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Revenue management i linjefart 
En casestudie av G2 Ocean

Bakgrunn
Shippingindustrien er kompleks og stadig i utvikling. Det er et stort antall aktører og 
hovedfokuset er rettet mot å redusere kostnader. Denne oppgaven tar for seg 
shippingselskapet G2 Ocean. Vi ser her på hvordan lønnsomheten på strekningen Kina 
– Sør-Amerika kan forbedres ved bruk av revenue management. 

Konklusjon
Resultatet av forskningsarbeidet har avdekket at G2 Ocean er i et marked med sterk 
konkurranse. Revenue management kan allikevel benyttes i dette markedet, men da 
må G2 Ocean forplikte seg til pris og mengde før etterspørselen er kjent. Dette kan 
resultere i økt lønnsomhet og bedre kapasitetsutnyttelse, allikevel kan det være 
utfordringer ved å benytte seg av revenue management. Utfordringer kan være 
koordinasjon mellom avdelinger og kommunikasjon mellom selskapet og kundene. 

Hvordan øke lønnsomheten i linjefart ved å bruke revenue management i 
et marked med høy konkurranseintensitet?

Metode 
Det er benyttet eksplorativt design i 
utarbeidelse av oppgaven. Det er 
benyttet to former for kvalitativ 
metode, dybdeintervju og 
sekundærdata. Dybdeintervju ble 
gjennomført med en informant i G2 
Ocean. Informanten har stilt opp 
kontinuerlig gjennom prosjektperioden 
etter behov. 

Johan-Frederic Johnsen, Jørgen Bauge Samdal, Sander Mørk Selsbak og Simen Sørgard Skjold

› Institutt for økonomi og administrasjon, fordypning i logistikk

G2 Ocean – transport av vindmøller

Håndtering av flybonuspoeng opptjent i arbeid

Virkning av lovendringene vedrørende naturalytelser

Arbeidet er basert på en kvalitativ analyse av 

høringsnotat fra Skattedirektoratet med 

merknader fra sentrale aktører i næringslivet. 

Det er også blitt gjennomført en kvantitativ 

spørreundersøkelse, hvor 33 bedrifter deltok. 

Her var fokuset bedriftenes egen håndtering 

av flybonuspoeng opptjent i arbeid.

Den viktigste faktoren til lovendringene er at det etableres en lik og rettferdig 

beskatning, med bakgrunn i økt rettsikkerhet. Dermed er det ikke mulig for enkelte 

arbeidstakere å motta naturalytelser skattefritt, gjennom særregler og fordelaktig 

tolkning av loven. Et spørsmål vi stiller oss er om endringene innebærer en stoppregel, 

ved at kostnadene for oppfyllelse av rapporteringsansvaret vil bli for høy, i forhold til en 

eventuell samfunnsmessig gevinst. 

Globalisering av næringslivet har ført til at tjenestereiser er blitt en større del av 

arbeidshverdagen. Bonuspoeng tilflyter den enkelte arbeidstakeren, noe som gjør at 

man kan få lukrative fordeler i tilknytning til sitt arbeid. Som følge av de nye lov- og 

forskriftsformuleringene er arbeidsgiver ansvarlig for innrapportering av arbeidstakeres 

private bruk av bonuspoeng. 

1. januar 2019 ble det foretatt endringer i 

lovverket vedrørende naturalytelser. 

Lovendringene medførte at arbeidsgiver står 

alene ansvarlig for innrapportering av 

arbeidstakers private bruk av flybonuspoeng

opptjent i arbeid. Ut i fra dette har vi kommet 

frem til problemstillingen:

› Torjus Olsen Aamlid, Fredrik Almeland, Jonas Andreassen og Sondre Dingsør
› Institutt for Økonomi og Administrasjon, fordypning Regnskap og Skatt

Hvilke følger har lovendringene hatt for næringslivet, og hvordan 
forholder næringslivet seg til de?

studentarbeider bachelor - campus bergen 2020 studentarbeider bachelor - campus bergen 2020
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Konklusjon
Det foreligger god etterlevelse av selve 
lovbestemmelsene vi tok for oss i oppgaven. 
Intensjonen som ligger bak de forsterkede 
tiltakene etterleves, men intensjonen som 
ligger bak at alle direkte og indirekte PEP skal 
fanges opp etterleves ikke godt nok. 
Grunnlaget for dette er at det ikke foreligger 
god nok infrastruktur fra myndighetenes side 
som gjør intensjonen mulig å etterleve.

Metode
Vi benyttet oss av kvalitativ metode og juridisk 
metode for å besvare oppgaven. Dette ble 
gjennomført ved å ha individuelle 
dybdeintervju av informanter med erfaring fra 
regnskapsførerselskaper, og erfaring fra 
konsultering av banker. Deretter analyserte vi 
intervjuene opp mot lover, forarbeid og aktuell 
juridisk teori om emnet.

Rapporteringspliktiges etterlevelse av 
reglene om politisk eksponerte 
personer i hvitvaskingsloven (2018)
Patrick Klubben Lavik Marius Lee Midtbø-Hjelvik
Mathias Magenbauer Severin Synnevåg

Problemstilling
«Praktiserer regnskapsførerselskapene og bankene hvitvaskingslovens bestemmelser om 
kartlegging av politisk eksponerte personer i tråd med intensjonene fra lovgiver?»

Intensjonen
• Politisk eksponerte personer, deres nære 

familiemedlemmer og kjente medarbeidere 
er utsatt for høyere risiko med tanke på 
hvitvasking, og det skal derfor fattes 
forsterkede kundetiltak mot dem.

• Alle politisk eksponerte personer, deres 
nære familiemedlemmer og kjente 
medarbeidere skal fanges opp av de 
rapporteringspliktige på grunnlag av at 
kundeforholdet da innebærer høyere 
risiko.

Bakgrunn
Hvitvasking er et svært aktuelt tema i dagens samfunn. I 2018 ble den nye hvitvaskingsloven 
innført med bakgrunn i endringer i EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. I den nye loven ble begrepet 
politisk eksponerte personer utvidet til å også gjelde nasjonale kunder. Vi ønsket å gå i dybden 
på praktiseringen av bestemmelsene for disse personene.

Betydningen av periodiseringsforskjeller i 
regnskap og skatt for de små aksjeselskapene 
- en studie av muligheter til forenkling

Institutt for økonomi og administrasjon - Fordypning i regnskap og skatt - Våren 2020
Ingunn Austreid, Phuong Dinh, Senait Ghirmay og Ingrid Nord

Problemstilling:
“Hvor mye betyr ulik periodisering mellom 

regnskaps- og skatteregler for de små 
aksjeselskapene?

Hvilken konsekvens vil en harmonisering av 
regelverkene som medfører lik periodisering mellom 

regnskapene, ha for regnskaps-bildet til disse 
selskapene?”

Metode:
I denne oppgaven har vi valgt en kvantitativ tilnærming for å besvare problemstillingen. Datamaterialet som vi 
har brukt er hentet fra Brønnøysundregisteret, og består av tall hentet fra årsregnskapene til et utvalg av 
gruppen små aksjeselskap. Vi så på endring midlertidige forskjeller i forhold til resultat før skatt for å 
undersøke effekten av periodiseringsforskjeller mellom regnskaps- og skatteregler.

Bakgrunn:
Alle aksjeselskap i Norge er pålagt å levere et finansregnskap etter regnskapsreglene, og et skatteregnskap 
etter skattereglene. Dette kan være komplisert og kostnadskrevende, særlig for små foretak. Ulike 
vurderingsmetoder i de to regelverkene gir opphav til periodiseringsforskjeller. Det er foreslått å innføre en 
harmonisering av regelverket for de små aksjeselskapene. Det innebærer at de kun får ett sett med regler å 
rapportere etter og at periodiseringsforskjellene forsvinner. Med utgangspunkt i dette utarbeidet vi følgende 
problemstilling:

Konklusjon:
Periodiseringsforskjellene slår ulikt ut i ulike bedrifter 
uavhengig av størrelse. Vi mener det er nødvendig å gå 
dypere inn i regnskapsmaterialet til de større bedriftene i 
gruppen for å finne løsninger på harmonisering av 
regelverkene. Når det gjelder gruppen mikroforetak har 
allerede EUs mikroregnskapsdirektiv åpnet opp for forenkling 
av regelverket. Fordi det ikke er noen ensartet og åpenbar 
negativ eller positiv konsekvens av en harmonisering burde 
man derfor kunne tillate en løsning der skatteregnskapet 
legges til grunn for disse bedriftene. Dette vil bidra til et stort 
kutt i administrative kostnader for mikroforetakene. 

studentarbeider bachelor - campus bergen 2020 studentarbeider bachelor - campus bergen 2020



16 17  

Arveavgift – generasjonsskifte i 
familiebedrifter
Bachelor i økonomi og administrasjon – fordypning i regnskap og skatt

Metode
For å kunne besvare problemstillingen har vi 
gjennomført kvalitative dybdeintervju med tre 
fagpersoner og eierne av tre ulike 
familiebedrifter. Vi har også utarbeidet fiktive 
case, med utgangspunkt i teori, for å illustrere 
viktige poeng. Videre har case og intervju blitt 
analysert med relevant teori og knyttet opp mot 
problemstillingen.

Våre funn
Det er ulike meninger om man bør innføre arveavgift igjen, men det er en bred enighet om å 
beholde et kontinuitetsprinsipp i inntektsbeskatningen. Dersom man har en arveavgift, kan det 
være utfordringer knyttet til likviditet og verdsettelse av formuesverdier. Dette kan ha 
konsekvenser for et generasjonsskifte i en familiebedrift. Likevel trekkes det frem at det er få 
effektivitetskostnader knyttet til en arveavgift, dersom man sammenligner med andre skatter.

Bakgrunn for problemstilling
Arveavgiften ble fjernet med virkning fra 1. januar 2014. Et av argumentene til daværende 
finansminister Siv Jensen var at det skulle være enklere å gjennomføre generasjonsskifter i 
familiebedrifter. I etterkant av fjerningen har det vært en debatt om hvorvidt dette var en riktig 
avgjørelse. Med utgangspunkt i denne debatten ønsket vi å få en bedre forståelse av hvilke 
problemer en arveavgift kan gi ved et generasjonsskifte i familiebedrifter, samt hvordan 
beskatningen av generasjonsskifter fungerer i dag. 

«På hvilken måte påvirker arveavgift generasjonsskifte i familiebedrifter?»

Av Gjertrud Sagård Bakken, Benedikte Karoline Rongve og Isabell Veivåg

Bilde fra rebalance360.com (2019) 

Regnskapsførers lagrings- og 
slettingsplikt

Metode:
For å belyse problemstillingen har vi 
benyttet juridisk- og kvalitativ metode. Vi 
har utført dybdeintervjuer med 
hvitvaskingsansvarlige fra seks ulike 
regnskapsførerselskaper. 

Konklusjon:
Hovedfunnene våre viser at anti-
hvitvaskingsarbeidet gir flere 
utfordringer for 
regnskapsførerselskapene, både 
med digitale systemer og interne 
rutiner. Vi avdekket mangler 
tilknyttet behandlingen av reelle 
rettighetshavere, og sletting av 
personopplysninger. Vår konklusjon 
er at rutiner og systemer må bedres 
for en ytterligere etterlevelse av 
hvitvaskingsregelverket. Funnene 
avdekker også at lov om register 
over reelle rettighetshavere trolig vil 
bidra til effektivisering av anti-
hvitvaskingsrutinene. 

Problemstilling:
Etterlevelse av 
regnskapsførerselskapers plikter til 
registrering, lagring og sletting av 
opplysninger og dokumenter etter 
hvitvaskingsloven

Bakgrunn:
Hvitvasking er et stadig voksende 
samfunnsproblem. Med hvitvaskingsloven 
som kom i 2018 ble det dermed stilt 
strenge krav til rapporteringspliktige i 
deres anti-hvitvaskingsarbeid. Gjennom 
blant annet lagrings- og slettingsplikten 
bidrar regnskapsførerselskapene i 
kampen mot hvitvasking. 

›Thibiga Kuddyar, Kristine Solheim & Amalie Ørjansen
› Institutt for økonomi og administrasjon – fordypning regnskap og skatt

studentarbeider bachelor - campus bergen 2020 studentarbeider bachelor - campus bergen 2020
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Tar aksjefond mer risiko mot slutten av sin 
levetid?
Jakob Elgaaen, Kjersti Hovland, Thomas Marøy og Haakon Voraa

Metode
I oppgaven har vi tatt i bruk
økonometrisk metode, nærmere bestemt 
tidsserieregresjon med minste 
kvadraters metode. Datautvalget består 
av 19 nedlagte norske aksjefond. Vi har 
beregnet månedlige risikomål for 
fondene, og deretter testet om fondene 
opplever en signifikant risikoreduksjon 
de siste to årene før nedleggelse. 

Konklusjon
Regresjonsmodellene våre har flere brudd på Gauss-Markovs antakelser. Dette 
medfører at vi ikke kan fatte en statistisk signifikant konklusjon. Helhetsinntrykket vårt 
er at det er lite som tyder på at norske aksjefondsforvaltere endrer risikoprofil før 
nedleggelse. Dette samsvarer med resultater fra tidligere studier. 

Bakgrunn
Fondsforvaltere som har levert svake avkastningstall mot referanseindeks over tid, vil 
forstå at nedleggelse er nært forestående om ikke noe gjøres. For fondsforvalter kan 
det tenkes at fondsnedleggelse vil være et personlig og økonomisk nederlag. Med 
denne overhengende trusselen om nedleggelse, kan forvalter søke høyere avkastning 
gjennom økt risiko. Oppgaven vår undersøker om nedlagte norske aksjefond endrer sin 
risikoprofil før nedleggelse.

Problemstilling: Tar aksjefond mer risiko mot slutten av sin levetid?

› Institutt for økonomi og administrasjon – fordypning i samfunnsøkonomi

Metode
For å belyse problemstillingen vår har vi 
benyttet oss av kvalitativ metode med 
utgangspunkt i en eksplorativ 
tilnærmingsmetode, hvor vi gjennomførte 
syv individuelle dybdeintervjuer. Seks av 
dem var med ansatte fra forskjellige 
nivåer i Hennig-Olsen Is sitt hierarki, 
mens det syvende ble gjennomført med 
en ekspert på fagfeltet som undersøkes –
lærende organisasjoner.

Funn og konklusjon
I analysen vår har vi argumentert for at implementeringen av Lean dannet et godt 
grunnlag for Hennig-Olsen Is i deres prosess mot å bli en lærende organisasjon. 
Nåsituasjonen til Hennig-Olsen Is bar preg av en åpen og støttende 
organisasjonskultur, god HR-styring og effektive produksjonssystemer. Samtidig 
avdekket vi flere hindringer som manglende teamstruktur og læring på arbeidsplassen, 
samt ineffektiv kommunikasjon. Vi presiserte gjennomgående at prosessen med å bli 
en lærende organisasjon må tilpasses enhver organisasjon sin kontekst. 
Produksjonsbedriften, Hennig-Olsen Is, har til nå vært sterkt preget av endringsstrategi 
E. Fremover så vi det som hensiktsmessig å helle mer i retning av en strategi O, for å 
støtte implementering av selvstyrte team, mer effektiv kommunikasjon av visjoner og 
mål, samt bidra til et forbedret læringsmiljø på arbeidsplassen.

Introduksjon 
Hennig-Olsen Is AS er Norges eldste iskremprodusent og har laget «Kremen av 
iskrem» siden 1924. Som et resultat av den høye endringstakten i dagens samfunn er 
det avgjørende at organisasjoner evner å tilpasse seg. Hennig-Olsen Is er intet unntak, 
og har satt seg et aktivt mål om å bli en lærende organisasjon. Basert på dette 
formulerte vi følgende problemstilling:

«Hvordan gjennomfører Hennig-Olsen Is prosessen med å bli en lærende 
organisasjon?»

Hennig-Olsen Is – En lærende organisasjon?
Av Anders Hjelseth, John Daniel Hertzenberg, Kevin Ha,
Magnus W. Eikeland, Vegard Steen Eikeland & Øystein Kleiven Torsnes

Institutt for økonomi og administrasjon

Fordypning i administrasjon og ledelse 2020
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Digitalisering i banknæringen
En kvalitativ studie av endring i arbeidshverdagen i en sparebank i 

Vestland fylke 

Økonomi og administrasjon – Administrasjon og ledelse 2020

Metode og teori
For å kunne svare på problemstillingen benyttet vi et 
kvalitativt forskningsdesign. Vår primærdata kom 
hovedsakelig gjennom dybdeintervju av et strategisk 
utvalg bankansatte i en sparebank i Vestland fylke.

Vårt teoretiske rammeverk bestod av motivasjonsteori, 
teori om endring samt ledelseshåndtering, da dette er 
faktorer som kan avgjøre hvordan man blir påvirket av 
digitalisering. 

Konklusjon
Basert på våre funn ser vi at digitalisering har resultert i en mer effektiv og motiverende arbeidshverdag. 
Likevel må det tas hensyn til at forhold som digitale forutsetninger, atferd og reaksjon, samt 
ledelseshåndtering kan påvirke denne effektiviteten da digitalisering oppleves individuelt. 

Bakgrunn og problemstilling
Banknæringen har gjennomgått en omfattende utvikling siden 60-tallet, da lønnskontoordningen gjorde at hele 
befolkningen ble bankkunder. Siden den gang, har den digitale utviklingen i banknæringen gått slag i slag, og 
svært mye har skjedd siden Ola Nordmann la sparepengene i madrassen. Spesielt siden tusenårsskiftet har 
digitale løsninger og verktøy hatt stor påvirkning på kundenes forbrukermønster. Midt i dette digitale 
samspillet mellom bankers løsninger, kunders forventninger og offentlige reguleringer står de bankansatte. 
Der det tidligere har vært krav til kunnskap innenfor økonomi og rådgivning, etterspør næringen nå 
kompetanse innenfor teknologi, analyse og forretningsutvikling. Med utgangspunkt i dette dannet vi 
problemstillingen:

«Hvordan har digitalisering påvirket bankansattes arbeidshverdag?»

Andreas Kolseth, Jørgen Unneland Larsen, Ruben Skrede,  Alexander Moene Podolski

Foto: Shutterstock

Antakelser rundt ujevn kjønnsfordeling og 
forventninger til kjønnsbalansert arbeidsmiljø
Institutt for økonomi og administrasjon, fordypning i administrasjon og ledelse
Camilla Hatlem, Amaal Mahamood og Cecilie Næss

Våre funn
Undersøkelsen viste at antagelser om at årsaken bak den skjeve kjønnsfordelingen i 
BOF er at kvinner ikke har interesse for arbeidet som finnes i organisasjonen. 
Informantene forklarer dette ved at kvinner forventer at arbeidet er tungt, og ikke 
passende for kvinner. Den største utfordringen er derfor at det er få kvinnelige søkere. 
Det kommer også frem antagelser om at det kan skyldes andre svakheter i 
rekrutteringsprosessen.

Videre viser funnene generelle positive forventninger rundt et mer kjønnsbalansert 
arbeidsmiljø. Informantene trekker frem ulikheter mellom kvinner og menn, og forklarer 
at disse kan være med på å utfylle hverandre. 

Det har gjennom tidene vært mye fokus rettet mot likestilling i samfunnet, og særlig da 
likestilling mellom kjønnene. I dag har kvinner og menn i Norge tilnærmet like 
muligheter og rettigheter, og en tilnærmet lik yrkesdeltagelse. Likevel viser det seg 
ulikhet i form av utdannings- og yrkesvalg. Statistikker viser at flere næringer er 
dominert av et kjønn, som eksempelvis bygg- og anleggsbransjen. 

Metodevalg
For å finne svar på 
problemstillingen, har vi 
benyttet oss av en kvalitativ 
metode, der vi har intervjuet 
seks informanter fra 
virksomheten Bergen og 
Omland Friluftsråd (BOF). 
Det ble i tillegg brukt tidligere 
forskning og teori som 
sammenligningsgrunnlag for 
oppgaven.

Hvilke antakelser har de ansatte i BOF til hvorfor de har en så ujevn kjønnsfordeling, og 
hvilke forventninger har de til et mer kjønnsbalansert arbeidsmiljø?

Tall hentet frå SSB*

*https://www.ssb.no/befolkning/faktaside/likestilling
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Organizational commitment 
– En studie av Risør Engineering 

Av Ingrid Nordanger, Even Høyvik & Hanne Pedersen 
Bachelor i Økonomi & Administrasjon | Administrasjon & Ledelse 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Introduksjon 
Tillit, lojalitet og tilhørighet er essensielt for et godt 

arbeidsforhold, og er noe som kan være utfordrende å føle 

på i geografisk spredte virksomheter. Risør Engineering er 

en liten tjenesteleverandør av serviceingeniører til 

oljebransjen, noe som betyr at de ansatte jobber 

geografisk spredt. Dette har ført til en uro i ledelsen 

vedrørende deres organizational commitment. Vi ønsket 

derfor å undersøke hvordan de kan bedre ansattes tillit, 

lojalitet og tilhørighet ved hjelp av økt organizational 

commitment.   

 

«Hvilken grad av organizational commitment eksisterer 

i Risør Engineering, og hva kan gjøres for å styrke den?» 

Konklusjon 
Vi fant et skille mellom stillingsgruppene hva gjelder organizational commitment. Størst var den innad i administrasjonen, 

noe vi tror kommer av at de jobber på samme kontor og treffer hverandre på en daglig basis. Serviceingeniørene virket til 

å være mest motivert av ytre faktorer som lønn og fast turnus. Virkemidler vi mener kan bidra til en styrket organizational 

commitment er utarbeidelse av felles verdier og visjon sammen med de ansatte, implementere verdiene i eventuelle 

rekrutteringsprosesser, arrangere flere sosiale sammenkomster, øke fokuset på medarbeidersamtaler, samt implementere 

medeierskap eller en bonusordning for å kunne føle et større eierskap til bedriften.  

Metode 
For å få innsikt i de ansattes organizational commitment 

til Risør Engineering, gjennomførte vi både 

dybdeintervjuer og spørreundersøkelse. Dette gav 

oppgaven et svært bredt datagrunnlag, og vi fikk utnyttet 

fordelene av metodetriangulering. Vi fikk dermed 

sammenlignet og validert funnene i de ulike metodene. 

Spørreundersøkelsen ble distribuert til alle ansatte i 

bedriften, og syv informanter ble intervjuet. 

 

 

“De unges sektor”
- En studie av motivasjon hos unge deltidsansatte

Metode:
For å få innsikt i motivasjonen har vi benyttet 
kvalitativ metode, med en deduktiv 
forskningstilnærming. Datainnsamlingen ble gjort 
gjennom dybdeintervjuer med et utvalg ansatte fra 
ulike butikktyper. Vårt teoretiske utgangspunkt var 
indre og ytre motivasjonsteorier, teori om sosial 
støtte, samt tidligere forskning om detaljhandel og 
Generasjon Z.

Konklusjon
Våre funn indikerer at indre motivasjon er det som driver de unge deltidsansatte når de 
først er på jobb. Flere opplever imidlertid en mangel på indre motivasjon, og mye tyder 
på at dette skyldes at arbeidsforholdet ikke egner seg til å stimulere denne formen for 
motivasjon. Ytre motivasjonsfaktorer er det som motiverer de unge deltidsansatte til å 
stille på jobb når de skal, og de ansatte er mer ytre motivert enn det tidligere forskning 
om Generasjon Z tilsier. Årsaken til dette kan være er at de jobber for å få en inntekt 
ved siden av studiene, og dermed anser jobben som midlertidig. Sosial støtte er viktig 
for unge deltidsansatte fordi det både påvirker motivasjonen til å stille på jobb når de 
skal, og motivasjonen til å gjøre en god jobb.

Bakgrunn for oppgaven: 
Detaljhandelen er en sektor vi alle forholder oss til, og 
denne sektoren står for en stor andel av de 
yrkesaktive i befolkningen. For flere detaljister er 
medarbeiderne en av de viktigste ressursene. 
Medarbeidernes motivasjon kan derfor utgjøre en av 
de viktigste konkurransemidlene, og være avgjørende 
for bedriftenes suksess. Generasjon Z inntar nå 
arbeidsmarkedet, og formålet med denne oppgaven er 
derfor å få en innsikt i hva som motiverer denne 
generasjonen med arbeidstakere innen detaljhandel. 

Marie Rønnevik, Eline Kolbjørnsen, Sarah Heggholmen og Rebekka Lunde Hansen 
Bachelor i Økonomi og administrasjon – fordyping i administrasjon og ledelse

Hva påvirker motivasjonen til unge deltidsansatte i detaljhandelen? 

studentarbeider bachelor - campus bergen 2020 studentarbeider bachelor - campus bergen 2020
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HRM og ansiennitet 
Sindre Herland, Maren Sognefest, Adrian Tjomsland & Sindre Veseth

Teorigrunnlag og metodevalg
Formålet med denne oppgaven er å forsøke å 
avdekke faktorer som ligger til grunn for disse 
lange arbeidsforholdene, gjennom følgende 
utvalgte temaer; struktur, kultur, arbeidsmiljø, 
motivasjon og ledelse. For å besvare oppgaven 
ble det gjennomført kvalitative dybdeintervjuer 
med både selgere og ledere fra utvalgte 
utsalgssteder. Videre er funnene fra disse 
intervjuene blitt analysert i sammenheng med 
relevant teoretisk rammeverk.

Konklusjon
Primært er funnene våre knyttet til 
sammenhengen mellom de ulike faktorene 
som er blitt utforsket. Funnene våre avdekket 
en struktur som subjektivt blir oppfattet som 
langt flatere enn hva det formelle skulle tilsi, og 
en tilhørende svært uformell kultur. Videre ble 
det kartlagt et miljø der de ansatte får handle 
på egne premisser, og opplever stor grad av 
tilhørighet. Ledelsen blir omtalt som for snill, 
men som svært relasjonsbyggende og 
støttende. 

Hvilke faktorer påvirker varigheten av de ansattes 
arbeidsforhold i Norges største byggevarekjede, Optimera AS?
Enkelte bedrifter mister stadig medarbeidere, og søker nye i tilsvarende tempo, mens andre 
bedrifter virker å være representert av de samme ansatte i årrekker. Optimera AS viser et 
eksempel på at det er mulig å bevare sine ansatte over lang tid, på tross av motsigende trender 
ellers i næringslivet. Oppgaven tar for seg dette, og undersøker hvilke faktorer som har hatt 
betydning for de lange arbeidsforholdene. 

› Institutt for økonomi og administrasjon 
› – fordypning i administrasjon og ledelse

Teorigrunnlag og metodevalg
Det ble tatt utgangspunkt i teori rundt ledelse 
og endring, med Elisabeth Kübler-Ross sin 
‘’Change Curve’’-modell i spissen. Kvalitativ
metode i form av dybdeintervju ble brukt for å 
hente informasjon som videre ble gjenstand for 
analyse og diskusjon.

.

Konklusjon
Solid endringsledelse og opprettholdt 
drift med økt fokus på takeaway har minimert          
finansielle skader på organisasjonen og 
psykologiske skader på arbeiderne som kan 
følge med virusutbruddet. Det forekommer 
derimot individuelle forskjeller og funnene kan 
ikke generaliseres for hele restaurantbransjen

’’Hvordan har Sumo AS håndtert det pågående Covid-19 utbruddet og
hvilken effekt har det hatt på deres arbeidere?’’

Effektene av Covid-19 på restaurantbransjen
Viktoria Aarvik

Institutt for Økonomi og administrasjon, avd. Bergen
Fordypning i Administrasjon og ledelse

Sumo AS er en restaurantkjede som, på lik linje med andre aktører I samme 
bransje, brått stod ansikt til ansikt med den verdensberømte pandemien Covid-19.

Bilde hentet fra: https://no.tripadvisor.com/ForRestaurants/r12217
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KULTURUTVIKLING i organisasjoner
En casestudie av kulturutvikling i sjømatselskapet SalMar ASA

KONKLUSJON
Funnene våre viser at SalMar som selskap er svært resultatfokusert og dette påvirker 
både kultur og lederstil i selskapet. Det sterke fokuset på resultater fører til at det 
menneskelige aspektet av organisasjonen har blitt oversett. I tillegg ser vi to sterke 
subkulturer innad i organisasjonen. SalMar-skolen og Summit-samlingen kan være 
viktige verktøy for å samle disse subkulturene, samt sette fokus på kulturutvikling og 
det menneskelige aspektet av organisasjonen.

BAKGRUNN
Oppdrettsbransjen er en bransje som tradisjonelt sett har hatt lite fokus på menneskelige 
forhold. Bransjen har blitt beskrevet som en cowboy-bransje hvor det er stort fokus på 
fortjeneste. Selv om det har skjedd en positiv utvikling de siste tiårene, er det mye som 
tyder på at tendensene henger igjen. På bakgrunn av dette hadde vi lyst til å se på et 
oppdrettsselskap fra et menneskelig perspektiv. Formålet med oppgaven var å undersøke 
hvordan det arbeides med kulturen i et selskap der det tradisjonelt ikke har stått sentralt, 
og vi har valgt å gjøre dette gjennom å se på kulturutviklingsprogrammene SalMar-skolen 
og Summit-samlingen i sjømatselskapet SalMar ASA. 

METODE OG TEORI
Oppgaven har en kvalitativ tilnærming og 
baserer seg på en casestudie. Dataene 
ble hentet inn gjennom individuelle 
dybdeintervjuer av ansatte på ulike nivåer 
og i ulike avdelinger. 

Teorigrunnlaget er i hovedsak basert på 
teorier knyttet til kultur, ledelse og 
organisasjonsstruktur. Ved å koble disse 
teoriene sammen dannes grunnlaget for å 
presentere studiets funn.

Marthe Christine Aleksandersen, Maria Elise Aune, Henriette Berg-Hansen og Hanna Braut

Økonomi og administrasjon – fordypning i administrasjon og ledelse

«I hvilken grad er SalMar-skolen og Summit-samlingen 
med på å bidra til en helhetlig kultur i SalMar?»

Metode
Primærdata er hentet igjennom kvalitative 
telefonintervju fra fem informanter ved BM 
Proff Gravdal

. 

Problemstilling
I dagens samfunn ser vi at endring er blitt en økende trend i organisasjoner. Da vi ble 
oppmerksomme på at Byggmakker Proff Gravdal hadde gjort endringer i strukturen og 
innført Lean, ønsket vi å se nærmere på hvordan dette hadde påvirket den daglige 
driften og de ansattes holdning til endringen i organisasjonen og dannet 
problemstillingen: 

Hvordan har Lean og kvalitetsbasert 
endringsledelse påvirket BM Proff Gravdal

Lean- og kvalitetsbasert endringsledelse i 
byggevarehuset Byggmakker Proff Gravdal
Bacheloroppgave av Even Bakke, Alexander K. Tenden og Bjarte
Unnvik
Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon

Møllendalsveien

Sortere: 
• Gjennomgå alt og 

kaste unødvendig

Systematisere: 
• Plassere utstyr 

der det trengs

Skinne:
• Systematisk rydding
• Alltid sette på plass

Standardisere: 
• Ansvarsområder 

med 
rutinebeskrivelse

Sikre:
• Vedlikehold av 

rutiner og 
forbedringer

Konklusjon
Våre funn viser at verktøy som PDCA og 5S 
har endret hverdagen til de ansatte. Det har 
også vist seg at ledelsen har hatt en viktig 
rolle under innføringen med å hjelpe 
arbeiderne med å akseptere endringen og 
fokusere på fremtiden. 

Do

CheckAct

Plan
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Fra byggeplass til samlebånd  
Ansattes rolle i endringsprosessen i en bygg- og 
anleggsbedrift
Johannes Håndlykken, Helga Bjørg Kristjansdottir, Anne Louise Lura og Sara 
Bakke Øvrebø
Våren 2020

METODE
Vi har valgt en kvalitativ 
forskningsmetode med en deduktiv 
tilnærming, men også supplert med 
kvantitativ data. I oppgaven ser vi på 
bygg- og anleggsbedriften Fakta Bygg 
som case. Vi har gjennomført individuelle 
dybdeintervju av både ledelsen og 
ansatte på operativt nivå, og fått tilgang 
til interne undersøkelser og dokumenter 
fra bedriften. Dette gjorde det mulig for 
oss å sammenligne svarene fra de 
ansatte og ledelsen. 

KONKLUSJON
Samlet sett ser vi at endringen i Fakta Bygg preges av en “top-down”-tilnærming, hvor ledelsen har 
sett behovet for, planlagt og iverksatt endringen. Dette har de gjort tilsynelatende uten tanke for de 
ansatte i bedriften og potensiell motstand. Selv om de fleste ansatte stiller seg positive til endringen, 
har neglisjeringen av dette aspektet ført til at de ansatte som får betraktelig redusert motivasjon 
uttrykker tydelige bekymringer for fremtidig arbeidshverdag. Fakta Bygg har derimot kondisjonert 
bedriften og dens ansatte til å være mottakelig for endring ved å tilrettelegge for effektiv 
organisatorisk læring. Dette har økt de ansattes fleksibilitet og kapasitet til å endre seg, og ført til at 
bedriften i sin helhet har evne til å omstille seg for å møte de interne og eksterne forandringer som 
følger av endringen. 

BAKGRUNN
Endring er noe alle bedrifter og offentlige virksomheter kontinuerlig må forholde seg til. I dynamiske 
omgivelser hvor aktører, bransje og marked er i stadig endring, og hele tiden ser etter 
forbedringspotensial, effektiviseringsmuligheter og resultatoppnåelse, er det helt essensielt for 
organisasjoner å holde tritt med utviklingen. Vi ser derfor viktigheten av å inneha kompetanse om 
endringsledelse gjennom en endringsprosess. Bygg- og anleggsbransjen har opplevd store 
endringer som følge av utvikling i trender, krav fra omgivelsene, ny teknologi og innovasjon. Med 
bakgrunn i dette har vi utarbeidet følgende problemstilling:
Hvordan håndteres de ansatte i den pågående endringsprosessen i Fakta Bygg?

TEORI
Det teoretiske rammeverket inneholder 
teorier om endringsledelse, medvirkning, 
kompetanse og motivasjon. Ved å 
sammenkoble disse teoriene skapes det 
grunnlag for å presentere studiens funn. 

Økonomi og administrasjon – fordypning i internasjonal ledelse

studentarbeider bachelor - campus bergen 2020 studentarbeider bachelor - campus bergen 2020

Institutt for økonomi og administrasjon - Bergen 2020

Det grønne skiftet i avfalls-
og gjenvinningsbransjen
Henriette Oldervoll Fosse & Karoline Østgård
Administrasjon og ledelse & Internasjonal ledelse

BAKGRUNN OG FORMÅL
De siste årene har økt fokus på bærekraftige løsninger, skapt et 
behov for et grønt skifte i samfunnet. Det handler om å gjennomføre 
en endring i en miljøvennlig retning. Et sentralt steg i den grønne 
omstillingen er overgangen til sirkulærøkonomi. Da skal alle 
ressurser gå i omløp, og det skal ikke oppstå avfall. For å oppnå 
dette blir det viktig å nå toppen av ressurspyramiden. Dermed kan 
avfalls- og gjenvinningsbransjen ha en viktig rolle i en slik omstilling. 
For å gjøre overgangen til sirkulærøkonomi enklere dannet bransjen 
et veikart med anbefalinger og mål for omstillingen. 

Formålet med studien er å kartlegge endringer, og diskutere om 
disse er en konsekvens av den grønne omstillingen. Vi utarbeidet 
problemstillingen: 
Hvordan har det grønne skiftet påvirket den norske avfalls- og 
gjenvinningsbransjen?

METODE OG TEORI
Studien baserer seg på en kvalitativ 
metode med deduktiv 
forskningstilnærming, der vi 
undersøker flere bedrifter i 
avfallsbransjen. Vi har brukt 
forskningsstrategien flercasestudie, 
og datainnsamlingen baserer seg på 
dokumentanalyse. Datamaterialet 
består av sekundærdata, som vi har 
fått tilgang til gjennom rapporter og 
andre offentlige dokumenter. 

Det teoretiske rammeverket 
inneholder blant annet teorier 
omhandlende etikk, bærekraft og 
endringens drivkrefter. 

KONKLUSJON
Funnene våre viser at det grønne skiftet har påvirket 
store deler av avfalls- og gjenvinningsbransjen. Den 
grønne omstillingen har ført til at både innhenting og 
håndtering av avfall har blitt mer miljøvennlig. 
Samtidig viser bedriftenes mål og visjoner økt fokus 
på bærekraftig utvikling. Likevel har bransjen fulgt 
rådene fra veikartet i liten grad, noe som har ført til et 
lavt tempo i den grønne omstillingen.
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Effektene av digitalisering i banknæringen
En kvalitativ casestudie av Nordea

Metode
Vi valgte å gjennomføre en kvalitativ casestudie av 
Nordea Bank Bergen. Gjennom dybdeintervjuer av 
totalt 11 ansatte undersøkte vi hvordan digitalisering 
har påvirket arbeidsoppgaver, organisasjonens 
struktur og arbeidsmiljøet. Vi har også undersøkt 
hvordan kulturen i Nordea påvirket 
endringsprosessen. 

Bakgrunn og teorigrunnlag
Teknologi har lenge vært en stor del av hverdagen vår. Den påvirker hvordan vi kommuniserer, måten vi lever 
på, og ikke minst måten vi forholder oss til næringslivet på. I dagens samfunn kreves det mer av aktørene i 
møte med kunden. Stadig flere bransjer må tilpasse seg nye kundekrav og nye former for konkurranse. En av 
disse er bankbransjen der digitale løsninger har ført til en enorm økning i effektivitet og redusert behovet for 
fysiske kontorer. Følgende problemstilling er utledet: Hvilke strukturelle endringer har digitalisering ført 
til, og hvordan kan kulturen påvirke endringsprosessen?

Nordea er en bank med mer enn 10 millioner kunder og 30 000 medarbeidere. De har satset stort på 
digitalisering og har som følge av dette gjennomført store endringer i sin organisasjonsstruktur. De har altså 
blitt påvirket av digitalisering på lik linje med resten av banknæringen.

Oppgavens teorigrunnlag består av teorier om planlagt endring og digitaliseringsteori. Disse er sammenkoblet 
for å skape en forståelse av hvordan digitaliseringsprosesser påvirker banker. Med utgangspunkt i teorien er 
det utledet hypoteser som gir grunnlaget for å besvare problemstillingen.

Konklusjon
Funnene viste at det har skjedd store endringer i 
Nordea. IT-beslutninger tas nå i en nyopprettet, 
sentralisert avdeling, og en rekke ledd er kuttet 
mellom toppledelsen og rådgiverne. Digitalisering 
har dermed påvirket flere dimensjoner ved 
organisasjonens struktur.  

Vi så også at det har funnet sted en kulturendring i 
bedriften. Kulturen i dag er fleksibel og mer uformell, 
noe som har bidratt til vellykkede endringsprosesser. 

Av: Maren Øverli, Simen Lilletvedt Årsland, Jannicke Soltvedt & Simon Tobiassen Stikholmen

Økonomi og administrasjon – fordypning i innovasjon og ledelse og internasjonal ledelse

Når utlandet kjøper seg inn i norsk næringsliv
Kari Anne Størdal, Birgitte Tandstad, Taline Vinjevoll Årdal
Bachelor i økonomi og administrasjon – fordjuping i administrasjon og 
leiing / internasjonal leiing

METODE OG TEORIGRUNNLAG
For å svare på problemstillinga er oppgåva 
basert på ein kvalitativ metode, og tar for seg 
ein komparativ casestudie. Det blei brukt eit 
eksplorativt design der data er innhenta 
gjennom djupneintervju. I tillegg er det brukt 
sekundærdata i form av årsrapportar og 
artiklar. Vårt teoretiske rammeverk har basert 
seg på motstand, organisasjonsstruktur og -
kultur innanfor Jacobsen (2018) og Jacobsen 
og Thorsvik (2019). 

BAKGRUNN
Auka globalisering har ført til eit større behov for samarbeid tvers av landegrenser. Ein 
studie frå 2017 viser at når bedrifter vert selde i Noreg, vert annakvar bedrift selt til 
utlandet. Bakgrunn for tematikken har vore ei stor interesse for samspel mellom 
menneske og arbeidslivet.

Kva endringar skjer i organisasjonsstruktur og -kultur når ei norsk bedrift får 
utanlandske eigar, og korleis påverkar dette dei tilsette?

Formålet med denne oppgåva har vore å få eit større perspektiv på kva påverknad eit 
internasjonal oppkjøp har på organisasjonsstruktur og -kultur, samt motstand.

KONKLUSJON
Studien viser at det skjer endringar i både kultur og struktur ved eigarskifte. Vi har 
funne informasjon om korleis organisasjonane endrar seg, kva endrar seg i innhald og 
omfang, kvar og korleis endringa skjer. I tillegg har det oppstått motstand. 

studentarbeider bachelor - campus bergen 2020 studentarbeider bachelor - campus bergen 2020
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373 år gammel bedrift er Norges mest 
innovative. Hva kan dette skyldes?

Metode og teori: 
For å undersøke problemstillingen vår 
gjennomførte vi kvalitative 
dybdeintervjuer av fire informanter som 
alle jobber i avdelingen Digital 
Innovasjon Postens (DIP). Det teoretiske 
rammeverket er basert på teori og 
tidligere forskning rundt kultur, human 
resource management, ledelse og 
innovasjon

Konklusjon: Viktigheten av HR-ledelsen kommer frem gjennom at de ansatte i DIP i 
stor grad drives av indre motivasjon, som oppstår gjennom en kultur hvor de ansatte 
jobber sammen, lærer av hverandre og deler verdier. Dette understreker viktigheten av 
lagarbeid og kompetanseutvikling i arbeid med innovasjon. Det kom tydelig frem at 
lederne i DIP skaper en myk HR ved å praktisere lederskap som appellerer til de 
ansattes ytelse, trivsel, utvikling og motivasjon, som også̊ tilrettelegger for autonomi. 
Ettersom lederne i stor grad tilrettelegger for HR-tiltakene i Posten Norge, ser vi at 
lederstil er av stor betydning for den innovative kulturen. HR-tiltakene bidrar også til å 
praktisere Helix-modellen, som igjen tilrettelegger for innovasjonsprosessene. 
Konklusjonen er at HR-ledelse kan bidra med å fremme innovativ kultur i Posten Norge.

Introduksjon: 
Posten er en av de eldste bedriftene i Norge med en lang historie innen post og 
logistikk. De opererer i et skiftende marked og etterspørselen etter tradisjonelle 
posttjenester forandrer seg stadig. Posten jobber derfor aktivt med innovasjon og i 2019 
ble de kåret til den mest innovative bedriften i Norge. Vi ville undersøke deres arbeid 
med innovasjon fra et human resource management perspektiv ved å se på 
problemstillingen:  

«Kan HR-ledelse fremme innovativ kultur i Posten Norge?»

Sindre Borge, Magnus Barth Brudal, Markus Solsvik Krüger og Andreas Nystad

› Institutt for økonomi og administrasjon – fordypning i 
internasjonal ledelse/administrasjon og ledelse 

SAMMENHENG MELLOM TREKKENE I 
FEMFAKTORMODELLEN OG 

TRANSFORMASJONSLEDELSE 
Si-Pui Hau
Bachelor i økonomi og administrasjon, fordypning i internasjonal ledelse 

METODE OG TEROIGRUNNLAG 
Litteraturstudie ble bruk som metode i denne 
oppgaven. Fem relevante studier ble funnet 
og danner datagrunnlaget for å svare på 
problemstillingen. 

Teori som er brukt består hovedsakelig av 
transformasjonsledelse og 
femfaktormodellen; modellens fem trekk er 
ekstroversjon, nevrotisisme, åpenhet for nye 
erfaringer, medmenneskelighet og 
planmessighet.

KONKLUSJON
Flertallet av studiene fant en signifikant negativ relasjon mellom nevrotisisme og 
transformasjonsledelse og en signifikant positiv relasjon til ekstroversjon. Når det gjelder 
åpenhet, var det bare en studie som fant et signifikant positivt forhold til transformasjonsledelse, 
men alle gjenværende studier med unntak av en fant også positive forhold selv om de ikke var 
signifikante. Medmenneskelighet og planmessighet viste ikke noen relasjon til 
transformasjonsledelse.

Ut ifra funnene ser det ut som nevrotisisme og ekstroversjon er bedre til å predikere 
transformasjonsledelse. Det må påpekes at det kun forelå svake relasjoner. 

BAKGRUNN 
Formålet med denne oppgaven var å se om
noen av personlighetstrekkene fra 
femfaktormodellen var bedre egnet til å 
predikere transformasjonsledelse.

studentarbeider bachelor - campus bergen 2020 studentarbeider bachelor - campus bergen 2020
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Hva kjennetegner gründere og deres lederatferd?

Sofia Mahmood, Synne Storaas og Helene Tveit

Verden står foran store oms.llinger og behovet for oppstartsbedri6er er større enn aldri før. 
Mange velger å satse på gründerdrømmen, men kun 30 % overlever. Det interessante spørsmålet 

er dermed: hvem er denne gründeren som tross høy risiko og dårlige odds likevel satser alt? 

Bachelor i økonomi og administrasjon 2020 – Fordypning i internasjonal ledelse

Modellen viser det teore3ske rammeverket, 
samt oppgavens struktur. 

I vårt studie har vi undersøkt hva som 
kjennetegner gründere og deres 
lederaCerd. Vi har taF i bruk en 
kvalitaHv forskningsmetode med en 
kombinasjon av eksploraHvt og 
deskripHvt design. Vi har gjennomført 
6 dybdeintervjuer av gründere og 
personlighetstesten, 16PersonaliHes.

METODE

Mye tyder på at våre respondenter har et 
stort skaperbehov og en sterk stayerevne, 
noe som kommer Hl uFrykk i deres 
personlighet og lederaCerd. I Hllegg er de 
effekHve, hardtarbeidende og sosiale. 
Studien har også vist at gründeren ikke er 
så opptaF av å være en leder, men legger 
mest energi i å skape noe nyF og å løse 
løpende uCordringer. 

KONKLUSJON

Resultatene fra personlighetstesten viser at gründere 
ikke kan plasseres i én personlighetstype. Likevel 

deler de flere like personlighetstrekk.

“Jeg tror egentlig det at de som er 
gründere har mer fokus på det å

skape ting enn det å lede” 

Kan organisasjonskultur fungere som et 
konkurransefortrinn for lavprisbutikker?

Artian Berisha, Markus Bjørntvedt og Sindre Alme 
Institutt for økonomi og administrasjon – fordypning i internasjonal ledelse
2020

OPPGAVENS FOKUS
• Kan kulturendring øke effektiviteten?
• Finnes det en klar sammenheng mellom 

organisasjonskultur og driftsresultat?
• Sterk organisasjonskultur medfører god 

kundeservice
• Har kundeservice stor betydning for

valg av dagligvarebutikk?

METODE
• Bruk av metodetriangulering i 

casestudie av anonym Coop-butikk.
• Kvalitative teknikker: 

• Dybdeintervju av butikksjef
• Sekundærdata i form av butikkens interne 

data (omsetningstall, kundemålinger)
• Kvantitative teknikker:

• Survey-undersøkelser

De fleste organisasjoner, uansett bransje, 
prøver å differensiere seg for å oppnå 
konkurransefortrinn. For lavprisbutikker i 
dagligvarebransjen blir det stadig vanskeligere 
å skaffe seg konkurransefortrinn gjennom 
faktorer som pris, tilbud og lokalitet. Dette 
gjør at butikkjeder må se etter andre faktorer
for å styrke egen konkurransekraft. Kan
organisasjonskultur være en slik faktor?

BAKGRUNN

FUNN OG KONKLUSJON

KULTUR OG RESULTAT

Kultur Pris
Lokasjon

Tilbud

KULTURENDRING

KUNDESERVICE

Kultur som fremmer større 
myndighet og selvstendighet

Medfører høyere engasjement 
og bedre arbeidsprestasjoner

Kundeservice verdsettes lavt sammenlignet
med andre faktorer ved valg av 

dagligvarebutikk

”Kultur er et middel for å oppnå konkurransefortrinn, ikke et mål i seg selv” 

KULTUR OG SERVICE

Sterkt felleskap og høy tillit

Lavere sykefravær og administrative utgifter

Det teoretiske rammeverket og
dybdeintervjuet påpekte at:

Sterk organisasjonskultur 
fører til god kundeservice

studentarbeider bachelor - campus bergen 2020 studentarbeider bachelor - campus bergen 2020
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Bildekilde: Dagens Næringsliv, 2019

Holdninger til kvinnelige og mannlige ledere 
blant studenter ved Høgskulen på Vestlandet
Anniken Steen Birkhaug, Helene Marie Røyert & Silje Skogli

Bachelor i økonomi og administrasjon - fordypning i administrasjon og ledelse / internasjonal ledelse

TEMATIKK
Tidligere studier viser at karrieremenn ofte blir bedre likt enn 
karrierekvinner. Dette kommer frem i undersøkelser 
gjennomført i USA, Norge og Polen, i henholdsvis 2003, 2015 og 
2016. Vi har på bakgrunn av dette utarbeidet følgende 
problemstilling: 

“Eksisterer det ulike holdninger til kvinnelige og mannlige 
ledere blant studenter ved Høgskulen på Vestlandet?”

FUNN & KONKLUSJON
I kontrast til resultatene fra tidligere lignende studier, 
viser våre resultater at karrierekvinnen i dette tilfellet er 
den som kommer best ut. Dette var uavhengig av 
respondentenes respektive studieretning. 

Det er likevel viktig å påpeke at vi har undersøkt 
fremtidens arbeidstakere, og ikke dagens 
arbeidstakere. Våre resultater kan derfor forventes i 
arbeidsmarkedet når våre respondenter er godt 
etablerte arbeidstakere.

Vi kan konkludere med at det eksisterer ulike 
holdninger til kvinnelige og mannlige ledere blant 
studenter ved Høgskulen på Vestlandet campus 
Bergen. Dermed kan det antas at det er en pågående 
holdningsendring omkring kjønn og ledelse. 

METODE
Kvantitativ forskningsmetode

Spørreskjemaundersøkelse utført ved 
Høgskulen på Vestlandet campus Bergen 
på henholdsvis:

- en antatt mannsdominert studieretning
- en antatt  kvinnedominert studieretning
- en antatt kjønnsnøytral studieretning 

ER HAN/HUN EN GOD LEDER?

48% 56%

BESKRIV HAN/HUN MED TRE ORD

HANS HANNA

 

  
Vinmonopolet AS er et heleid, 
statlig selskap med enerett på ̊ 
salg av alkoholholdig drikke 
over 4,7%. Dette er et selskap 
de fleste voksne mennesker i 
Norge har et forhold til. Vi 
ønsket derfor å se nærmere på 
hvordan et statlig eid selskap, 
med monopol i markedet, 
håndterer sitt samfunnsansvar.  

Konklusjon  

Funnene våre viser at Vinmonopolet 
legger ned betydelig arbeid i avdelingen 
som jobber med de respektive 
fagområdene daglig. De hevder at de 
ser på̊ samfunnsansvaret som det 
viktigste området i driften.  
 
Selskapet jobber ut fra tre hovedmål 
som er formulert under den 
overordnede paraplyen “bærekraft”: 
(1) alkohol og helse, (2) klima og miljø 
og (3) etikk og sosiale forhold. Innenfor 
disse jobber de blant annet med å sikre 
gode arbeidsvilkår gjennom hele 
verdikjeden, samt å sikre et ansvarlig 
salg av alkohol.  

Metode  

Formålet med forskningen har vært å finne ut hvordan 
Vinmonopolet jobber med samfunnsansvar og 
ansvarlig næringsliv. Dette belyses gjennom 
fagområdene etikk, samfunnsansvar og bærekraft.  
 
I vårt arbeid med å avdekke hvordan Vinmonopolet 
jobber med disse områdene, har vi metodisk benyttet 
oss av en kvalitativ tilnærming. Nærmere bestemt 
baserer funnene i oppgaven seg i hovedsak på̊ 
individuelle dybdeintervju, med en viss supplering av 
ulike rapporter som Vinmonopolet selv har utarbeidet.  

Hvordan jobber 
Vinmonopolet med 
samfunnsansvar og 

ansvarlig næringsliv?  

Fra samfunnsoppdrag til ansvarlig næringsliv  

Økonomi og Administrasjon – Internasjonal Ledelse 
 Thomas Endresen Aase, Didrik Eide Clausen & Fredrik Skjelvik Hjelmtveit 

studentarbeider bachelor - campus bergen 2020 studentarbeider bachelor - campus bergen 2020
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Gir inbound marketing en høyere 
kundetilfredshet?
Bachelor i økonomi og administrasjon - fordypning i Markedsføring
Joakim Bjørndal, Per Christian Eggen Mjøs og Diana Sørlie

Metode:
I denne oppgaven har vi valgt å benytte oss av kvantitativ 

metode hvor vi måler grad av Inbound marketing gjennom de 
tre kriteriene; sosiale medier, google ranking (SEO) og 

content. Informasjon om de tre kriteriene innhentes ved hjelp 
av desktop research, for så å drøfte, samt trekke en 

konklusjon overfor problemstillingen og hypotesen. Tall for 
kundetilfredsheten vil innhentes gjennom BI’s Norsk 

kundebarometer.

Bakgrunn for valg av tema:
Antall brukere for sosiale media øker stadig, 
og vi ser at flere og flere bedrifter 
implementerer inbound marketing i 
markedsføringen sin. Vi ønsker å se om denne 
implementeringen skaper en høyere 
kundetilfredshet enn outbound marketing. Slik 
er vi kommet frem til problemstillingen: Er det 
en positiv korrelasjon mellom inbound 
marketing og kundetilfredshet i B2C markedet, 
sammenliknet med outbound marketing?

Konklusjon:
Etter forskningsarbeidet knyttet til vår 
problemstilling fikk vi en korrelasjon på 0,3148. 
Det vil si at det er en positiv korrelasjon, men 
den er svak til moderat, da 1 hadde vært 
perfekt positiv og -1 hadde vært perfekt 
negativ. Den positive korrelasjonen støtter opp 
om at konsumentoppførselen er i endring, hvor 
skreddersydd informasjon til en konsument vil 
øke kundetilfredsheten.

studentarbeider bachelor - campus bergen 2020
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Målet med oppgaven
Målet med denne oppgaven er å forstå hvordan en 
reform slik som Nærpolitireformen oppstår og på 
hvilke måter Nærpolitireformen skal endre 
strukturen og hverdagen til politiet. Viktigst av alt er 
å finne ut på hvilke måter Nærpolitireformen har 
forandret politiet, men også hvordan dette har hatt 
en innvirkning på samfunnet. 

Bakgrunn
I denne studien tar vi for oss en reform, mer spesifikt Nærpolitireformen. Reformer har som hensikt å løse 
problemer og bruke planer for å fikse det som ikke fungerer i samfunnet eller å omstrukturere en 
organisasjon, slik at organisasjonsstrukturen og hverdagen til menneskene i organisasjonen forandres. Valget 
om å studere Nærpolitireformen og hvordan den har påvirket politiet og samfunnet skyldes kjennskap til 
politiet gjennom nære relasjoner. Nærpolitireformen var et spennende tema for oppgaven, da vi er 
interesserte i å se hvor stor virkningen en reform kan ha, samt hvordan den påvirker berørte parter både 
direkte og indirekte. Vi har avgrenset oppgavens geografiske område til å omhandle Sør-Vest politidistrikt. 

Problemstilling: 
« Hvordan har Nærpolitireformen påvirket politiet og samfunnet?»

Oppgavens disposisjon
Først vil du få presentert teori om politiets 
organisering, rolle og oppgave i samfunnet, samt 
bakgrunnen for Nærpolitireformen. Her vil det også 
være teori om sentralisering og desentralisering da 
dette blir viktig senere i oppgaven. Deretter 
presenterer vi metodene dokumentanalyse og 
semi-strukturert intervju, før vi presenterer de 
viktigste dataene i resultatkapittelet. Til sist vil vi 
drøfte og analysere teori og data, for så å 
konkludere hva vi har funnet ut i analysen og svare 
på problemstillingen vår. 

Forfattere: Ingvild Nevland & Madlen Shelcott

Hvordan har Nærpolitireformen påvirket 
politiet og samfunnet?
Bacheloroppgave – våren 2020

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Haugesund

Konklusjon
Det er ingen tvil om at Nærpolitireformen har påvirket både politiet og samfunnet. Å si om påvirkningen er 
positiv eller negativ blir vanskelig da svaret ikke er enten ja eller nei. Nærpolitireformen har hatt en positiv
effekt på noen områder, for eksempel FSI, politikontakt og responstidskrav. Operasjonssentralen er et område 
som ikke kan defineres som enten positivt eller negativt da den har hatt en positiv effekt på politiet, men en 
negativ effekt på samfunnet i form av at den har blitt en ren nødsentral. Politiets største utfordring har vært 
tilgang til økonomiske ressurser, vår konklusjon ender derfor med at økonomi er hovedgrunnen til at 
Nærpolitireformen ikke har fungert slik som ønsket. Det er for mange elementer av reformen som har fått en 
negativ virkning for politiet, dette kunne vært ordnet med bedre økonomi. Det er dog ikke politiet som styrer de 
økonomiske midlene, problemet her ligger høyere oppe. 

Konklusjon:
Fra analysen fant vi ut at hovedfaktorene for valg av butikk er avstand, pris og utvalg, 
noe som stemte med teorien vi leste i forkant. Vi fant også ut at tilgjengelighet i sin 
helhet ikke er viktig for valg av butikk, det var kun avstand-biten av tilgjengelighet som 
var forsterket i hypotese-testingen. Utbruddet av coronaviruset hadde økt prioriteringen 
av avstand og åpningstider, men ikke for parkering. 

Bakgrunn og problemstilling
Problemstilling: Hvor viktig er tilgjengelighet for folks valg av dagligvarebutikk og 
hvordan har coronaviruset påvirket det i etterkant?

I denne oppgaven ønsket vi å se på hva det er som gjør at folk velger den butikken de 
gjør. Det finnes mange faktorer, men vi valgte å fokusere på tilgjengelighet. 
Tilgjengelighet vil si at en tilpasser omgivelser, produkter og tjenester slik at alle har 
tilgang til det, for oppgaven vår tenker vi på tilgjengelighet som avstand, parkering og 
åpningstider til dagligvarebutikkene. I tillegg ville vi se på hvordan coronaviruset har 
påvirket viktigheten av tilgjengelighet.

Gjennomføring
Vi valgte å utføre oppgaven gjennom en 
kvantitativ spørreundersøkelse som vi 
delte på Facebook. Denne metoden var 
bedre for oss enn en kvalitativ metode, 
da dette området er mye forsket på. 

Tilgjengelighet: Hvor viktig er det for valg 
av dagligvarebutikk?

›Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
› Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Haugesund

Jani Bjelland og Kristian A. Mathisen
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I denne bacheloroppgaven har vi sett på hvordan de flerkulturelle ansatte i 
Førresfjorden barnehage har blitt integrert inn i organisasjonen. Fra første møte var vi 
svært overrasket over hvor tilsynelatende godt integreringen hadde gått. Dette gjorde at 
vi ønsket å finne ut hva som fikk integreringen til å fungere, og hvorvidt vårt 
førsteinntrykk stemte. 

Oppgaven ble preget av og endret på grunn av Koronapandemien. Pandemien satt en 
stopp for videre datainnsamling og vi satt igjen med tynnere data enn ønsket. Dette
førte til at oppgaven gikk fra en case studie til en eksplorativ forstudie.

Hovedfunnene vi kommer frem til som har vært med å på å gjøre integreringen i 
barnehagen så vellykket er arbeidsmåtene i barnehagen, samhandling mellom de 
ansatte og organisasjonskulturen. Trekkene ved arbeidsmåten i barnehagen er tett 
samarbeid innad i avdelingene og på tvers av avdelingene. Rulleringer av ansatte som 
fører til at de ansatte får relasjoner til alle i organisasjonen. Dette knytter vi også opp 
mot en kontakthypotese som synes å bli oppfulgt gjennom arbeidsmetodene i 
barnehagen, selv om den nødvendigvis ikke er blitt brukt. Organisasjonskulturen er 
preget av hensyn. Hensyn for flerkulturelle og deres utfordringer. 

Andre funn vi finner er nytten av flerkulturelle ansatte basert på samfunns-og 
nytteperspektivene, samt andre grunner for mangfold. Her ser vi at barnehagen har fått 
mange fordeler ved å ha flerkulturelle ansatte sett ut ifra samfunns-og 
nytteperspektivet, men også andre goder som disse perspektivene ikke fanger opp. 

Da oppgaven er en eksplorativ forstudie blir også mulighet for videre forskning  
diskutert. Hvordan oppgaven kan brukes videre i en større casestudie og hvilke måter 
oppgaven kan brukes på. 

Av Anne Grete Lilleland, Bashir Ahmad og Moulay El Yazid Benali

Når integrering fungerer -erfaringer fra en 
barnehage
Bacheloroppgave - våren 2020

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Haugesund

Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan rekrutteringsbransjen og HR-ledere 
bruker sosiale medier, både i rekrutteringsprosessen og spesielt i seleksjon. Målet med 
oppgaven er å kartlegge bruk og påvirkning av sosiale medier for å bedre forstå 
betydningen av sosiale medier i denne bransjen.
I oppgaven har vi to tilnærminger, kvantitativ og kvalitativ. Innenfor kvalitativ tilnærming 
har vi sendt ut spørreskjema for å samle informasjon om rekruttererens vaner 
angående rekruttering i sosiale medier. I kvantitativ tilnærming har vi gjennomført en 
innholdsanalyse av to forskningsrapporter, henholdsvis fra Adecco og Careerbuilder.

Hvordan bruker rekrutteringsbransjen og HR-ledere sosiale 
medier i rekrutteringsprosessen, og hvordan påvirker sosiale 
medier seleksjonen?

• De fleste rekrutterere foretrekker Facebook og
LinkedIn

• Rekrutterere bruker sosiale medier til å 
innhente informasjon om kandidater

• Rekrutterere ønsker å sjekke profesjonelle 
kvaliteter og vurdere personlighet

• Største grunn til avvisning av kandidater på
grunn av sosiale medier var upassende innhold

Av Martin Andrè Albertsen, Anja Lønning og Karen Irene Robertsen

Sosiale medier i seleksjonsprosessen
Bacheloroppgave - våren 2020

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Haugesund

Konklusjon

Sammendrag
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Konklusjon

Funnene i våre undersøkelser går i retning av at implementeringen av Framsikt har vært suksessfullt. På bakgrunn av vår 
analyse kan vi si at helse- og omsorgsetaten i Karmøy kommune har hatt motivasjon og positiv innstilling til endringene. Nå 
blir all informasjon sluset inn i det samme programmet og man unngår manuell innhenting fra den enkelte leder.

De fleste har gode erfaringer og mener det har vært en vellykket implementering av Framsikt. Etaten er ikke kommet dit de vil 
i forhold til tilbakemeldinger i rapporteringen og bruke det i beslutningsgrunnlag, men de er fremdeles i en tidlig fase og har 
god progresjon hver måned. Hvor stor påvirkning Framsikt kommer til å ha i fremtiden, vil tiden vise.

Bakgrunn

Ulike digitale løsninger er etter hvert påkrevd i mange organisasjoner og endrer arbeidsoppgavene kontinuerlig. Framsikt er 
et nytt digitalt system som nylig ble implementert i Karmøy kommune. Vi opplevde at implementering av et nytt digitalt 
system var et aktuelt tema og unik mulighet til å studere hvordan starten av implementeringsprosessen har vært. 

Metode

Vi valgte å bruke både kvantitativ og kvalitativ metode, 
som også kalles metodetriangulering. Denne metoden 
valgte vi fordi det gav oss mulighet til å analysere data fra 
spørreundersøkelse først. Senere tok vi resultatene videre 
til dybdeintervjuene og stilte spørsmålene som gikk dypere 
til den enkelte leders erfaringer.
På denne måten kunne vi få data som samtidig var 
pålitelig og utfyllende: kvantitativ data forklarer hvordan 
virksomhetene i Karmøy kommune har opplevd Framsikt, 
mens kvalitativ del forklarer hvordan deres ledere 
opplevde implementeringen.

Hvilke erfaringer har ansatte i Karmøy kommune med implementering av Framsikt?

Implementering av Framsikt i Karmøy 
kommune

Jenni Kainulainen, Bess Sætre og Sindre Andersen

Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Haugesund

Bakgrunn for oppgaven
Alle deltakere i arbeidsmarkedet har egne 
erfaringer knyttet til opplæring på 
arbeidsplassen. Hensikten med denne 
oppgaven var å finne mer ut om hvordan 
disse erfaringene har påvirket de nyansatte. 
Opplæring er en oppgave som ofte delegeres 
fra øvre nivå. Dette gjør at ledelsen ikke alltid 
er klar over hvordan den foregår, eller hva de 
ansatte tenker om den. Jeg ønsket å finne ut 
om intensjonene til arbeidsgiver med hensyn 
på opplæringen de tilbyr stemmer overens 
med den som faktisk praktiseres på 
arbeidsplassen. Jeg valgte å fokusere på 
sykehjems ansatte da det er en institusjon 
mange har eller vil få erfaring med enten som 
ansatte, pårørende eller pasienter. 

Resultat
Undersøkelsene viser at de ansatte ble påvirket betydelig av hvordan opplæringen ble 
organisert og gjennomført på sykehjemsenhetene. 
De har blant annet opplevd å sitte med for lite informasjon i forkant av jobbstart, og følt 
at forventningene til opplæringen ikke ble møtt. På den annen side har flere pekt ut at 
de opplevde at kollegaer var opptatt av læringen deres.  
Det kom også frem at arbeidsgiver nok anser organiseringen av opplæringen sin noe
mer formell enn den faktisk er/oppleves av de ansatte. 

Problemstillinger
1. Hvordan opplevde de nyansatte opplæringen de fikk på sykehjemsenheten, og 
hvordan påvirket det faktorer som helse, tilhørighet og motivasjon? 
2. Samsvarer rammene for opplæring som arbeidsgiver på enheten har intensjoner om 
å tilby sine ansatte med den som faktisk praktiseres?

Nyansattes opplevelser og arbeidsgivers 
intensjoner - opplæring av nyansatte ved 
sykehjem

Campus Haugesund

Av Synnøve Susanna Osland. 
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Sammendrag
Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan kvaliteten på leder og 
medarbeider relasjonen påvirker arbeidsmotivasjonen til de ansatte på Hydro 
Karmøy. 
I oppgaven bruker vi kvalitativ metode for å samle informasjon om kvaliteten på 
relasjonen mellom leder og medarbeider, og medarbeiders arbeidsmotivasjon. 
Dette ble gjort gjennom en rekke dybdeintervjuer blant ansatte på Hydro 
Karmøy.

Hvordan har kvaliteten på leder og medarbeider 
relasjonen en påvirkning på medarbeiderens 
arbeidsmotivasjon?

Konklusjon
Gjennom drøfting og analyse av den 
innsamlede dataen, kan man konkludere 
med at kvaliteten på relasjonen mellom 
leder og medarbeider har en påvirkning på 
medarbeiders arbeidsmotivasjon. Dersom 
kvaliteten på relasjonen mellom leder og 
medarbeider er god vil dette gi de ansatte 
en økt arbeidsmotivasjon.

Det ble også funnet andre faktorer som 
kunne spille inn på relasjonen og 
arbeidsmotivasjonen, som alder, hierarki, 
kultur, relasjon mellom medarbeidere, 
beslutningstaking og selvutvikling.

Av Marie K. Apeland, Hans G. Krokedal og Ida M. S. Nilsson

Kvaliteten på leder og medarbeider relasjonen 
og medarbeiders arbeidsmotivasjon
Bacheloroppgave - våren 2020

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Haugesund

Metode:
Ved valg av metode til innsamling av 
data i denne oppgaven ble det relativt 
raskt bestemt at det skulle gjennomføres 
intervju. Grunnen til at intervju ble valgt 
er fordi det er den mest hensiktsmessige 
metoden for innhenting av data i 
oppgaven. Den relevante informasjonen 
som trengs vil kunne fås gjennom 
intervju og dialog med utvalgte 
kandidater.

Konklusjon:
Konklusjonskapittel vil funnene bli knyttet opp mot hovedproblemstillingen i
oppgaven som er; Hvordan ser onboardingprosessen ved Aker Solutions ut og
hvordan virker den inn på nyansatte sin prestasjon, effektivitet og det å bli
selvgående og få tilhørighet til arbeidsmiljøet? I løpet av denne oppgaven har ulike
tiltak som de ansatte verdsetter blitt presentert og ut ifra dette er det blitt analysert
om informantene er tilfredsstilt eller ikke. Det ønskes med dette å trekkes frem hva
som belyser svar på problemstillingen.

Bakgrunn:
En god og solid startfase er avgjørende og grunnleggende for å oppnå suksess for alle 
mennesker i ulike livsfaser og forhold. Det kan være i oppveksten fra man er et lite 
barn, når barn starter på ny skole, ny student ved høyskolen, ny innflytter i et nytt land 
og ikke minst nyansatt i en bedrift. Fokus i denne oppgaven er på onboardingprosessen 
i en bedrift og nærmere bestemt hos Aker Solutions i Bergen.

Problemstilling: 
Hvordan ser onboardingprosessen ved Aker Solutions ut? Hvordan virker den inn på 
nyansatte sin prestasjon, effektivitet og det å bli selvgående og få tilhørighet til 
arbeidsmiljøet? 

Onboardingprosessen ved Aker Solutions
Bacheloroppgave - våren 2020

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Haugesund
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Figur 4: Gjennomsnittlig boligpris for boligene i datasettet.

Det var vanskelig å konkludere med hva de implisitte prisene for miljøvariablene ble i 

modellen, grunnet feilspesifisering i modellen. Det vi fant var at strandlinje, solforhold 

og sjøfeste retter opp en del av skjevheten i til variablene; naust og utsikt. Det gjør at de 

implisitte prisene til naust og utsikt representerer ingen av de miljøvariablene vi 

inkluderte i vår endelige modell er statistisk signifikante, men deres påvirkning på 

boligprisen stemmer overens med våre antagelser og hva tidligere forskning sier. 

Vi ønsket å finne ut hva de implisitte prisene for miljøvariabler er for en bolig. 

Miljøvariablene som var inkludert var; utsikt, støynivå, avstand til sjø, sjøfeste, 

solforhold, strandlinje og turmuligheter. Vi skulle gjennom oppgaven finne ut om de har 

en positiv eller negativ innvirkning på boligprisen. Vi ville også se på hva som skjer med 

variablene dersom de inneholder skjevheter, målefeil eller om de korrelerer med 

allerede eksisterende variabler i basemodellen. Til slutt ville vi få på plass en endelig 

modell som tar for seg de miljøvariablene som er av betydning. 

Figur 10: Gjennomsnittlig kvadratmeterpris for enebolig per 
kommune.

Av: Tom Lund-Andersen og Cristina B. Tvihaug.

Estimering av implisitte priser for 
miljøvariabler. En empirisk analyse ved 
bruk av data fra Haugalandet. 
Bacheloroppgave – våren 2020
Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Haugesund

Metode
På grunn av oppgavens natur valgte vi å 
gå for en kvalitativ tilnærming. Vi har 
gjennomført to intervjuer med Regnskap 
Norge og Bergans Fritid AS. Vi har også 
benyttet oss av merverdiavgiftsloven og 
eksisterende datamateriale. 

Konklusjon
Gjennom drøfting av funnene våre kom vi frem til tre endringer i merverdiavgiftsloven 
som kan fremme den sirkulære økonomien:

- Når en ukurant vare tas ut av varelageret for å gis bort som gave, bør mottakeren av 
den ukurante varen betale uttaksmerverdiavgiften

- Merverdiavgiften på videresalg av brukte varer bør fjernes, om den ikke fjernes bør        
avansesystemet fjerne kravet om å følge hver enkelt vare

- Merverdiavgiften på sirkulære tjenester som reparasjon og utleie bør fjernes

Mikal Waage Gismervik, Inger Marie Tindeland, Ørjan Fagertun Melkevik, Cole Ilo Ask

Hvordan bør merverdiavgiftsloven tilpasse seg til en sirkulær økonomi?

Bakgrunn for oppgaven
I de senere år har det vært mye snakk om det grønne skiftet. Det grønne skiftet går ut 
på å redusere samlet miljøpåvirkning og samtidig øke verdiskapningen. Sirkulær 
økonomi skal bidra til å beholde ressursene i kretsløpet gjennom blant annet 
materialgjenvinning og gjenbruk. Det sentrale i oppgaven vil være å undersøke hvordan 
merverdiavgiftsloven kan skape utfordringer i en sirkulær økonomi, og hvordan vi 
mener merverdiavgiftsloven bør endres for at en sirkulærøkonomisk forretningsmodell 
skal fungere i praksis.

Hvordan merverdiavgiftsloven bør 
tilpasses til en sirkulær økonomi

Bacheloroppgave – våren 2020

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Haugesund

studentarbeider bachelor - campus haugesund 2020 studentarbeider bachelor - campus haugesund 2020



52 53  

Metode
Undersøkelsen ble gjort i form av en 
metodetriangulering, hvor vi har benyttet 
både kvalitativ og kvantitativ tilnærming. 
Dataene i undersøkelsen har vi funnet ved:
• Intervjuer av tre daglige ledere
• Spørreskjema til ledere på 

regnskapskontorer 
• Dokumentanalyse av læreplaner
• Spørreskjema om regnskapsanalyser til 

studenter og nyansatte.

Konklusjon
Regnskapsanalyse ble vurdert av regnskapsledere som viktig kompetanseområde, med en 
gjennomsnittlig besvarelse på 7,409 av 10. Studenter vurderte seg selv som under middels gode i 
regnskapsanalyse. Konklusjonen i oppgaven ble dermed at det ikke er samsvar mellom ønsket 
kompetanse i regnskapsbransjen og nyutdannedes oppfattede kompetanse i regnskapsanalyse.

Bakgrunn
Regnskapsføreryrket har forandret som en følge av digitalisering. På bakgrunn av denne 
utviklingen var vi interessert i hvordan regnskapsførerens arbeidshverdag har forandret seg, og 
om det er behov for nye emner i læreplanen for å holde tritt med utviklingens behov.

Problemstilling
“Er det samsvar mellom ønsket kompetanse fra regnskapsbransjen og oppfattet kompetanse hos 
nyutdannede med tanke på regnskapsanalyse?”

Av Bettina Kolstad Håskjold, Ragnhild Smedsvig Nesse og Simon Høisæter

Regnskapsføreres kompetanse om 
regnskapsanalyse
Bacheloroppgave - våren 2020

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Haugesund

Gjennomføring:
Vi valgte en kvalitativ metode hvor vi intervjuet bedrifter for å få et overblikk over hvorfor bedrifter har foretatt de 
valgene de har gjort. Vi valgte denne metoden grunnet at vi ikke fant kvalitative undersøkelser på dette området. 
Dermed syntes vi det var interessant og relevant å forske mer på.

Deretter diskuterte vi den innsamlede data sammen med teori for å se om det fantes en sammenheng mellom hva en 
vektlegger i praksis i forhold til teoretisk perspektiv ved avleggelse av et regnskap. Ved å bruke intervju fikk 
informantene større frihet til å snakke fritt rundt temaene vi spurte om.

Konklusjon:
Konklusjonen vår er at  revisjon som regel blir valgt bort grunnet påstander om for høye kostnader eller at det ikke er 
behov for det. Det kan også tilsynelatende se ut som bedrifter velger å føre regnskapet selv, basert på motstridende 
påstander, hvor de sier utfallet kan bli meget dyrt ved å ikke ha god nok kompetanse til å utføre dette på en korrekt 
måte. Ved om det finnes utslagsgivende forskjeller for bevilging av lån ved valg av føringsmetode er det en viktig 
bemerkning at det er flere faktorer som spiller inn. Det synes ikke å være et spesifikt valg for hvem som utfører 
arbeidet for bedriftens økonomi som er utslagsgivende, men heller bedriftens forutsetninger for å vise til hvor god 
betalingsevne de har over tid. Hvorfor bedriftene foretar de valgene de gjør ved å beslutte å føre regnskapet internt 
eller eksternt bunner i ulik kapasitet, ressurser og behov, hvor bedriftene synes å ha noe ulike strategier. Bedriftene 
foretar da de valgene de gjør basert på kost-nytte-vurderinger

Bakgrunn og problemstilling:
Problemstilling: Hvorfor velger noen bedrifter bort revisor og ekstern regnskapsfører, mens andre ikke gjør det? 
Hvilke konsekvenser kan dette utgjøre for å få finansiering fra bank?

Vi var tidlig i undersøkelsene våre i kontakt med en regnskapsførervirksomhet, hvor vi fikk mulighet til å danne et 
samarbeid i arbeidet mot innlevering av Bacheloroppgaven. Etter vi var i samtale med denne samarbeidspartneren, 
fikk vi et bedre innblikk i hvordan det er å arbeide i en regnskapsførervirksomhet, da det var flere interessante 
observasjoner vi gjorde i form av hva de som arbeider i regnskapsbransjen mener, og hva deres kunder verdsetter i 
virksomheten. Vi fikk en rekke interessante påstander som åpnet opp for diskusjon og ytterligere spørsmål knyttet til 
valg av ekstern regnskapsfører. 

En kvalitativ studie om hvorvidt det finnes 
utslagsgivende faktorer som påvirker bedriftenes 
valg; ved bruk av ekstern regnskapsførere og/eller 
frivillig revisor, i tillegg til finansiell påvirkning

Bacheloroppgave – våren 2020

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon fordypning i regnskap

Campus Haugesund

Elise Marie Bårdsen, Lars Emil Mossefinn, Linda Parkinson & Jannicke H. Passerud
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Metode:
Oppgaven vår har en kvalitativ tilnærming. 
Vi har intervjuet fire nøye utvalgte 
informanter der alle har inngående 
kunnskap innen teknologi og regnskap. Den 
strategiske utvelgelsen av informanter er 
kombinert med snøballmetoden for å sikre 
at vi fikk tak i «kjernen» av fagpersoner med 
inngående kjennskap til kunstig intelligens.

Konklusjon:
Resultatet av dybdeintervjuene viser at når det gjelder kunstig intelligens sin betydning 
for regnskapsbransjen så er vi fortsatt i en tidlig fase og på et eksperimenterende 
stadium. Vi ser også at utviklingen er på vei frem og at det jobbes mye med hvordan 
man skal implementere kunstig intelligens i bransjen. 

Pr. dags dato er systemene ikke gode nok, men vi finner grunnlag for å konkludere med 
at kunstig intelligens vil endre regnskapsføreren sine arbeidsoppgaver i nærmeste 
fremtid ved at den vil overta mange av de enkle manuelle oppgavene som 
regnskapsføreren utfører i dag som eksempelvis bilagshåndtering o.l.

Hva var formålet med oppgaven?
I denne oppgaven ønsket vi å 
undersøke hvilken betydning kunstig 
intelligens har i regnskapsbransjen i 
dag og hvilken betydning kunstig 
intelligens vil få for bransjen i 
nærmeste fremtid (1-3 år). 

Hva betyr kunstig intelligens for regnskapsbransjen?

Av Gunnar Svela og Magnus Notland

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Haugesund

Valg av selskapsform 
Hva er avgjørende i små bedrifter- forretningsrisiko eller skatteregler. 
Bacheloroppgave skrevet av Anne Tislevoll Ottesen, Victoria Elise Pedersen og Kjerstin Hagen Eriksen 

Konklusjon 
Konklusjonen vi kom frem til er at det viktigste ved valg av selskapsform 
er trygghet og minst mulig risiko. Skatt var ikke avgjørende, men ifølge 
våre funn burde det være et viktigere aspekt, da det for et lite foretak 
utgjorde relativt store forskjeller mellom enkelpersonforetak og 
aksjeselskap, i aksjeselskapets favør. 

Bakgrunn for oppgaven 
Vi ønsket å finne ut hvilke faktorer som er avgjørende for valg av 
selskapsform i små bedrifter. Da vi har valgt regnskapsprofil var vi 
spesielt interesserte i å finne ut om valget av foretaksform hadde 
skattemessig begrunnelse, eller om det var fordeler og risikoer som 
hadde størst fokus. 

Metode 
Vi benyttet kvalitativ 
forskningsmetode, og 
gjennomførte intervjuer med fire 
informanter. Av disse informantene 
var to innehavere av 
enkeltpersonforetak, og to 
innehavere av aksjeselskap. 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap, regnskap
Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Haugesund
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Studentarbeider 
Bachelor - campus Sogndal 

Når det gjeld posterane frå IØA, Campus Sogndal, så vil lesaren sjå at nokre posterar har eit preg av å vera «undervegs». 
Fleire studentar viser til at undersøkingane ikkje er avslutta og at funn og konklusjon såleis er foreløpige. Dette er akkurat 
slik det skal vera. Posterane for desse studentane er eit arbeidskrav som skal sikra framdrift i arbeidet og dialog med  
samarbeidspartar i arbeids- og næringslivet. Det dokumentet som her vert presentert gir slik status på undersøking  
og oppgåve om lag ein månad før sluttstrek vart sett.

Gunnar Yttri, emneansvarleg, Campus Sogndal
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studentarbeider bachelor - campus sogndal 2020

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Nøkkelen til gull

Bakgrunn 
Identitet og omdømme er sentrale begreper innenfor strategisk organisasjons- og kommunikasjonsarbeid. Det er begreper som det forskes

mye på, og mange hevder at det er kritisk i dag at bedrifter forholder seg til og jobber aktivt med spørsmål knyttet til

omdømmebygging og omdømmestyring. Noen hevder faktisk at et godt omdømme er bedriftens viktigste verdi og påvirker omgivelsenes

atferd overfor bedriften. Et godt omdømme vil dermed ikke bare kunne bidra til, men også være en viktig kilde til å skaffe og

opprettholde et langsiktig konkurransefortrinn. Forskningen deler omdømme i internt og eksternt omdømme, og denne oppgaven vil ta

for seg hvordan disse harmonerer.

Forskningsspørsmål

› En case-studie om hvordan identitet, autonomi og lederstil påvirker omdømme

I denne oppgaven er det brukt

kvalitativ metode. Ved å bruke

casestudie som forskningsdesign kan

man oppnå en dypere forståelse for

komplekse sosiale fenomen. Formålet

med denne studien var å finne ut

hvordan interne omdømmedrivere

påvirker omdømme ved en avdeling

lokalt i Sogn og Fjordane. Dermed ble

det et enkeltcase-studie. Det ble

gjennomført semistrukturerte

dybdeintervjuer med en

forhåndsutformet intervjuguide. 5

informanter ved bedriften deltok i

undersøkelsen.

Konklusjon
Det kommer klart frem i denne studien at organisasjonsidentitet, autonomi og lederstil er sentrale faktorer når det gjelder omdømmebygging og 

omdømmestyring. Dette er en bedrift som scorer bra på omdømmemålinger, men det var på ingen måte en selvfølge at de indre faktorene harmonerer 

med det eksterne omdømme. Det har imidlertid vist seg å korrelere svært bra. Funn viser at bedriften, representert med fem informanter, gjennom 

en sterk organisasjonsidentitet jobber godt og målrettet med omdømmebygging. Ledelsen, i oppgaven representert med styremedlem og 

forbedringsrådgiver - er i «førersetet», og jobber med et mentalt bilde om at «alle ansatte er ambassadører for bedriften, og alle er like viktige for 

omdømmet.» Et godt omdømme vil føre til konkurransefortrinn for virksomheten, og vil med dette kunne fortsette å være den foretrukne 

virksomheten hos interessentene.

Metode

Overordna problemstilling:

«Hvordan påvirker identitet,

autonomi og ledelsesstil omdømme?»

Med utgangspunkt i problemstillingen

og den teoretiske tilnærmingen

anvender jeg tre forskningsspørsmål:

› Kari Fridtun Aarekol / Økonomi og administrasjon

• Forskningsspørsmål 1: 

Hvordan identifiserer de ansatte seg med organisasjonen?

• Forskningsspørsmål 2:

Hvordan er bevisstheten rundt omdømme på tvers av

organisasjonen?

• Forskningsspørsmål 3:

Hvor sterk grad av autonomi opplever de ansatte i en

produksjonslinje?

studentarbeider bachelor - campus sogndal 2020

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Bærekraftig business 
En sammenligning av bærekraft-satsingen i to bedrifter

Metode 
I vår studie har vi valgt å benytte oss av en 
kvalitativ metode. Ved hjelp av 
dokumentundersøkelse av Lerum og K.J. Brusdal 
sine hjemmesider samt dybdeintervju av K.J. 
Brusdal har vi samlet inn nødvendig data for å 
kunne besvare vår problemstilling. Da vi 
intervjuet K.J. Brusdal stilte vi åpne spørsmål 
med mulighet for refleksjon og utdyping fra 
intervjuobjektet. 

Bakgrunn 
Verdens overforbruk av ressurser gjør at vi står overfor store klima- og samfunnsutfordringer. Vi 
blir derfor konstant påminnet at våre valg ikke skal ha negative konsekvenser for fremtiden. Det 
er derfor viktigere enn noen gang at alle bidrar til en bærekraftig utvikling i samfunnet for å nå 
FNs bærekraftsmål innen 2030. Mange bedrifter driver bærekraftig fordi de føler seg «tvunget» til 
det og ikke fordi de faktisk selv ønsker det. Vi fant det derfor interessant å utforske i hvilke grad 
bedrifters bærekraftige strategier, mål og visjoner overens med deres faktiske handlinger? 

Konklusjon 
Med bakgrunn i dokumentundersøkelse, intervju 
og drøfting hevder vi at viktige pådrivere stadig 
stiller nye krav til bærekraftig drift. Bedriftene er 
avhengig av disse pådriverne for å overleve og 
utvikle seg. Det er derfor helt nødvendig å 
implementere bærekraft i bedriftenes strategier og 
deretter sette dette ut i praksis for å i det hele tatt 
være en aktuell bedrift nå, men også i fremtiden. 

› Benedikte F. Aardal, Ingvild S. Dahl & Mathea S. Dynna  Bachelor Økonomi og administrasjon 

Forskningsspørsmål
1. Hvordan engasjerer bedriftene seg i en bærekraftig utvikling gjennom strategi?

2. I hvilken grad stiller interne og eksterne faktorer inn på deres måte å fremme bærekraftig drift? 

Den tredelte bunnlinjen

FNs bærekraftsmål 



60 61  

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Elevers opplevelse av samfunnsansvar ved 
Nordfjord Folkehøgskule

En kvantitativ studie av Susanne Elholm Eng

Metode
I denne undersøkelsen har jeg valgt en
kvantitativ metode. Alle elevene ved skolen
året 19/20 har fått mulighet til å delta i en
spørreundersøkelse. Av de 125 elevene fikk
jeg 42 svar. I denne studien har jeg sett på
hvor viktig klima, miljø og bærekraft er for
elevene, og om skolens fokus på området
har noe å si for at eleven velger Nordfjord
Folkehøgskule.

Resultat
Elevene ved Nordfjord Folkehøgskule er i
utgangspunktet opptatt av klima og miljø.
96% hevdet at Norske folkehøgskoler burde
ha fokus på dette samt at 71% hevdet at
folkehøgskoler som har dette i fokus er mer
attraktive enn de som ikke har det. Om
skolen tilbød utenlandstur med fly var uviktig
for samtlige. Samtidig var skolens fokus på
klima, miljø og bærekraft bare viktig for 33%
i søkeprosessen. De viktigste faktorene var
skolens omdømme, at skolen tilbød en
spesifikk linje og at venner og bekjente
kunne anbefale skolen.

Bakgrunn 
En dansk studie viser at de mest klimabevisste er de mellom 18 og 29 år, og i denne
gruppen finner vi også det som er folkehøgskolenes målgruppe. Skolene som lenge har
vært kjent for å gi et år med mestring og opplevelser, er også kjent for sine mange og
lange utenlandsreiser med fly. Videre er flytransport kjent som en klimaversting innen
samferdsel. Nordfjord Folkehøgskule er en av skolene som har gjort grep for å ta sitt
ansvar innenfor klima og miljø. Fra og med skoleåret 20/21 finnes det blant annet ingen
utenlandsturer med fly i regi av skolen. Har skolens fokus på samfunnsansvar noe å si for
at elevene velger Nordfjord Folkehøgskule?

Konklusjon
Skolens fokus på samfunnsansvar ser ut
til å ha en mer indirekte enn direkte
betydning for at elevene velger skolen.
Dette ved at skolens fokusområde ikke
er et ‘’kjøpskriterie’’ for elevene i
søkeprosessen, men at klima, miljø og
bærekraft er viktig for elevene generelt.
Skolens fokusområde er med på å
forsterke elevenes opplevelse av skolen
som igjen gir et godt omdømme.

›Økonomi og administrasjon

Foto: friluftslivskulen.no

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Korrupsjon og underslag i norsk næringsliv
Ei kvalitativ undersøking av omfang og årsaker

Metode
Studien baserer seg på innsamling av kvalitativ 
primærdata, i form av semistrukturerte intervju 
med seks ulike respondentar. Desse
respondentane har nøkkelposisjonar innanfor
forsking, næringsliv og myndigheiter. For å 
svare på problemstillinga nyttar me også 
vurdering av lovverk, litteraturgjennomgang og 
offentleg tilgjengeleg statistikk.
Resultat og funn
Etter analyse av funn, ser me at det er utfordrande å definere omfanget av økonomisk 
kriminalitet, då fenomenet er kompleks og det er antyda store mørketal. Det er brei 
einigheit i at det er ulike årsaker til at både ei bedrift eller eit individ vel å ta del i slike 
lovbrot. Det tyder på at incentiva varierer, der desse til dømes kan vere knytt personleg
vinning eller gruppehomogenitet og sosiale faktorar. Det kjem fram at risiko for oppdaging 
og straffenivå klart verkar inn på tilbøyelegheita for utføre korrupsjon og underslag. Det 
ser ut til at den potensielle lovbrytar føretek seg ei kostnad-nytte vurdering, der gevinst 
blir målt opp mot eventuelle konsekvensar. Våre funn peikar på at den typiske lovbrytaren
for denne typen kriminalitet gjerne er ein person som befinn seg i ein posisjon med makt, 
med høg kunnskap og kompetanse kring dei underliggande systema. For å konkludere 
ser det ut til at dersom det finst ei moglegheit, og om nokon evnar å utnytte denne, vil det 
foreligge risiko for økonomisk kriminalitet.

Bakgrunn
På bakgrunn av statistikk og tidlegare
undersøkingar fekk me interesse for nettopp 
dette samfunnsproblemet, og kor vidt det er 
relevant for norsk næringsliv. Samtidig har det i 
nyare tid dukka opp store skandalar, der aktørar
har blitt mistenkt og dømt for både korrupsjon og 
underslag. Me vil derfor i denne studien sjå 
nærmare på ulike former for økonomisk 
kriminalitet i Noreg, og årsakene til at nokre
individ og bedrifter vel å ta del i denne typen 
kriminalitet.

Av Ingrid Raa Hauge og Andreas Borlaug Horvei, bachelor i økonomi og administrasjon
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Bærekraftig brygging
- En kvalitativ studie av kritiske faktorer ved etablering og oppstart av mikrobryggeri 

Metode:
v Dokumentanalyse av 

eksisterende litteratur.
v 5 dybdeintervju med sentrale 

personer i etablerte 
mikrobryggerier, etter kvalitativ 
metode. De omtalte er alt fra 
nyetablerte til velrennomerte i 
markedet.

Konklusjon
Ø Sterk konkurranse og reguleringer i lovverket gjør det utfordrende og tidkrevende å starte 

opp, dette stiller krav til kreativ promotering og en klar strategisk plan.
Ø Bedriften bør bygges stein for stein og ekspandere gradvis. I tillegg vil det være en stor 

fordel å bygge kunnskap gjennom erfaringsoverføring fra allerede etablerte bryggeri.
Ø De viktigste brikkene å få på plass tidlig er salg- og distribusjonsavtaler, samtidig bør 

kostnadene holdes lave.

Bakgrunn:
Mikrobryggeriene florerer i Norge og utsalgene gjenspeiler dette. Mange bryggerier har 
dannet seg en merkevare og kapret store kundemasser, hvilket taler for tøff konkurranse og 
vanskelige vilkår for nyetableringer. Samtidig finnes det trolig mye udokumentert erfaring hos 
de etablerte. 
Vi ønsker å kartlegge nøkkelfaktorer og eventuelle fallgruver entreprenøren bør fokusere på 
ved oppstart, for å lykkes med etablering av et drivverdig mikrobryggeri.

Rawan Diab, bachelor i økonomi og jus
André Heggheim, bachelor i økonomi og administrasjon
Øystein Heggheim, bachelor i økonomi og administrasjon

Problemstilling:
Hva er nøkkelfaktorer og fallgruver ved oppstart av et mikrobryggeri?

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Kommunal omstilling til nytte?
Ein casestudie av omstillingsprosjektet i Hyllestad kommune

METODE
For å svare på problemstillinga har vi nytta kvalitativ metode, kor vi har gjennomført semi-strukturerte 

intervju og dokumentundersøking i arbeidet med å samle inn data. 

BAKGRUNN
I denne oppgåva har vi sett på effektane av omstillingsarbeidet som blei gjort i Hyllestad kommune i 

perioden 2009 – 2015. Bakgrunnen for denne studien har vore å identifisere korleis det blei jobba med 
omstilling og effektane av dette arbeidet. Dette gjorde vi for å få ei tydeleg forståing for arbeidet som 

blei gjort og korleis situasjonen for kommunen og næringslivet er i dag. 

Kim Dale, Alexander Høie og Jostein Vagstad
Bachelor i økonomi og administrasjon

PROBLEMSTILLING
Korleis jobba ein med omstilling i Hyllestad kommune og kva var resultatet av dette arbeidet? 

KONKLUSJON
Funna våre tyder på at Hyllestad er like sårbare og avhengige av Havyard i dag, som det dei var før 

omstillingsperioden.

Bilde: Fjordkysten.no
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

EFFEKTER AV DIGITALISERING 
En kvalitativ casestudie av effekter på samhandling og motivasjon ved Høgskulen på Vestlandet 

Metode
For å besvare oppgavens problemstilling på best mulig måte 

har vi valgt å benytte kvalitativ metode. Vi ønsker gjennom 

en kvalitativ tilnærming å få en dypere innsikt i forhold som 

finnes på arbeidsplassen og utforske de ulike lagene i ulike 

situasjoner som oppstår. Ved hjelp av et fenomenologisk 

forskningsdesign har vi valgt å studere menneskers 

oppfatninger av og holdninger til fenomen som er knyttet til 

digitalisering. Vi har intervjuet fem ansatte og fem studenter 

ved HVL for å skaffe oss et bredt datagrunnlag for analysen.

Konklusjon
Funn viser at digitale verktøy kan føre til at arbeidet blir mer effektivt, men kan også hindre effektivisering da det kan føre til lav 

arbeidsmotivasjon og gå på bekostning av undervisningskvaliteten. Vi har også funnet at motivasjonen til arbeid blir mindre 

dersom digitale verktøy ikke brukes slik de skal, og spesielt når bruk av digitale verktøy fører til mindre fysisk kontakt med 

andre mennesker i eksempelvis forelesninger. Arbeidsmotivasjon blir også påvirket av implementeringen av digitalisering. God 

opplæring er nødvendig, men det er viktig at opplæringen kommer på riktig tidspunkt. Fokus på brukervennlighet er også en 

avgjørende faktor for at digitalisering skal oppleves som noe positivt i de ansattes og studentenes hverdag.

Bakgrunn 
Regjeringen formulerte i 2019 at i en stadig mer digitalisert verden blir 

arbeidsoppgaver forenklet eller erstattet av digitale systemer, slik at 

mennesker i næringslivet og offentlig sektor skal få en enklere 

arbeidshverdag. Det viser seg at effektivisering gjennom digitalisering ikke 

alltid er i samsvar med det å sette brukeren i fokus. Derfor kan det være

interessant å studere hvilke innvirkninger digitalisering har på menneskers 

samhandling, og hvor motiverte mennesker er til å utføre arbeid som ikke 

lenger krever fysisk tilstedeværelse. Vi skal undersøke om det finnes det en 

sammenhengen mellom digitalisering og motivasjon hos de ansatte, og 

hvordan dette i så fall påvirker relasjonen mellom de ansatte og studentene. 

«Hvilke effekter har digitalisering på menneskers samhandling og motivasjon ved Høgskulen på Vestlandet?»

› Silje Ikonomopolis Fossberg & Sandra Ågotnes Lærum 
Bachelor i Økonomi og administrasjon 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Covid-19 innvirkning på studentenes økonomiske 
situasjon og shoppingvaner

Metode: I denne bacheloroppgaven har jeg valgt å samle inn nødvendige kvantitative data gjennom online 
spørreskjema. Med spørsmål om studenters sysselsetting og arbeidsledighet situasjonen, samt spørsmål om hvor 
sannsynlig eller usannsynlig de ble påvirket av Covid-19 på en skala fra 1 til 5. I tillegg til deres preferanse for 
bruk av netthandel i stedet for fysisk handel. For å se om netthandel har økt eller redusert blant studentene. Med 
ideen bak å sortere dataene for å finne lignende mønstre, og gjøre statistiske tester på alle mulige korrelasjoner. 
Samtidig har jeg også valgt å utvide denne forskningen ved å inkorporere trianguleringsmetode. Hvor kvalitativ 
metode ble brukt til å intervjue utvalgte få studenter via internett, for å forhindre forfalskning av kvantitative data og 
å forstå tankegang bak svarene.

Konklusjon: Gjennom samlingen av flere Høgskulen på Vestlandet-campusene spørreskjema-
data. Jeg har konkludert med at norske studenter generelt har foretrukket å bruke netthandel 
fremfor fysisk handel allerede før Covid-19. Men enda mer da karantenen ble innført. Med helse 
sikkerhet og økonomi som de to primære drivkrefter for økt bruk av netthandel blant studentene. 
Noen av de vanlige faktorene som skilte seg ut fra resten var; Trygghet (for både helsesikkerhet 
og netthandel), tilgjengelighet (24/7), leveranse, pris (billigere produkter) og enkelhet å finne det 
de lette etter uten å måtte forlate komforten av deres hjemme for å finne produktet i fysisk butikk.

Resultat: 

Formål: Målet med denne forskningen var å samle inn nødvendige data fra spørreskjema for analyse av 
studenters økonomiske situasjon i disse tøffe tider av Covid-19. For å finne ut om Covid-19 har hatt noen 
påvirkning på studentens shoppingvaner. Som; Har internett shopping økt eller redusert blant studenter? Hva er 
de vanlige faktorene som førte til denne endringen? Kan det skyldes den økonomiske situasjonen pga. 
Arbeidsledighet, lavere inntekter eller sparing? Eller tar studenter kanskje ekstra forholdsregler mot spredningen 
av Covid-19? Hensikten er å analysere og bidra til å identifisere lignende mønstre. Formålet var å analysere og
identifisere lignende mønstre for å svare på problemstillingsspørsmålet.

› Bacheloroppgave – Rokas Malcevas / Institutt for Økonomi og Administrasjon

Problemstilling: Har dagens situasjon av Covid-19-effekt fått 
studentene til å handle mer online enn i de fysiske butikkene?

Trygghet 

Økt bruk av netthandel

Resultat av lavere inntekt

Billig

Økt bestilling av matvarer på nettet

Leveranse

Produktutvalg
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Institutt for økonomi og administrasjon 

Campus Sogndal

Ringverknadsanalyse ved avvikling av

aktivitet i Fundo konkursen

Korleis har nedleggelse av Fundo Wheels påverka lokalsamfunnet?

Metode
Denne problemstillingen 

legg opp til ein kvalitativ 

forskningsmetode der 

oppgåva har eit 

beskrivande føremål. Eg 

baserar meg i all 

hovudsak på primærdata 

utleda ved intervju. 

Nokre sekundærdata i 

form av regnskapstal blir 

og presentert. 

Konklusjon
Verknadane av ei slik 

hending er svært 

dramatisk for 

kommunane og

nærmiljøet. Det er 

økonomisk krevjande å 

bygge opp igjen 

samfunnet etter slike 

tap.

Bakgrunn
Distrikt-Norge har lenge vert prega av negativ 

befolkningsutvikling, og nedleggelse av sentrale 

verksemder er dramatisk for små bygder. Det er likevel  

ikkje berre folketalet som blir påverka av ei slik 

hending. På grunnlag av dette har bacheloroppgåva 

som formål å kartlegge kva verknader nedlegging av 

ei sentral hjørnesteinsverksemd har for små bygder i 

distriktet. Eg vil sjå på verknadane bunden til 

konkursen av Fundo Wheels AS, og dens betyding for 

Høyanger kommune. 

Resultat
Analysen viser at nedlegging av ei slik sentrale hjørnesteinsbedrifter medfører store 

ringverknader, i tillegg til dei direkte verknadane. Indirekte multiplikatorverknader samt 

verknader for underleverandørar påverkar lokalsamfunnet negativt. Verknadane har 

konsekvensar på eit offentlig og privat nivå, både økonomisk og sosialt. 

Ingrid Kreken Neset / Bachelor i økonomi og administrasjon

Er Norge klar for vannkraftens eldrebølge?

Er det slik at dagens skattlegging av vannkraft 
resulterer i at samfunnsøkonomiske investeringer ikke 
gjennomføres?

Av Janni Røssevold, Bachelor i Økonomi og administrasjon

Bakgrunn:  “Den norske vannkraftsektoren står overfor et 
generasjonsskifte. Med det skatteregimet vi har i dag så vil vi 
ikke få de investeringene som er gode for samfunnet”, sier 
direktør i Energi Norge, Knut Kroepelien.

I Norge i dag er det vannkraften som er vår viktigste og mest 
fleksible fornybarkilde, men halvparten av produksjonen 
har rundet 50 år og nærmer seg teknisk levealder. Det er 
stort behov for oppgradering av kraftverk i Norge. 
Utfordringen er at vannkraft gjennom skattesystemet ikke 
får konkurrere på like vilkår med annen fornybar energi.

Metode: Analyse av vannkraft og samfunnsøkonomisk 
effektivitet ved litteraturstudie og bruk av ulike 
samfunnsøkonomiske modeller. 

Konklusjon: Vannkraft skattlegges høyere enn andre 
næringer. Skattesystemets viktigste oppgave er å sørge for 
finansiering av offentlige goder, tjenester og overføringer. I 
dag skattlegges vannkraft med flere særskatter som har 
egenskaper som bruttoskatter. Bruttoskatter vil kunne føre 
til samfunnsøkonomisk effektivitetstap. 
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Er kildeskattordningen mest gunstig?
Analyse av skattemessig konsekvens ved valg av skattleggingsmetode 
for utenlandske arbeidstagere
› Maria Kolnes Teigen1, 1Bachelor i  økonomi og administrasjon

Bakgrunn

• Med virkning fra 1.1.2019 ble kildeskattordningen innført for å forenkle skattleggingen av denne gruppen.  Kildeskattordningen er en bruttoskatt med fast skattesats på 25 % i 2019.  For å 
delta i denne ordningen må arbeidstager oppfylle visse vilkår.  Ordningen er frivillig og det er derfor adgang til å velge skattlegging etter ordinære skatteregler i stedet for skattlegging 
etter kildeskattordningen.  Til min kjennskap er det lite informasjon om konsekvensene av skattlegging etter de to metodene (Skatteetaten.2020).  

Formål
• Formål med oppgaven er å sammenligne skattemessig konsekvens ved valg av 

skattleggingsmetode.  Problemstillingen er derfor « Hva gir minst fastsatt skatt -
skattlegging etter ordinære skatteregler eller kildeskatteordningen ved ulik 
årsinntekt, opphold og fradragsrett?».  

Metode
• For å sammenligne skattemessig konsekvens av skattleggingsmetode har jeg regnet ut 

fastsatt skatt ved ulikt opphold, årsinntekt og fradragsrett for skattlegging etter 
ordinære skatteregler og skattlegging etter kildeskattordningen.  I tillegg har jeg har 
jeg skissert tre ulike caser i tabell 1 for å konkretisere problemstillingen.    

Tabell 1 skisserer personlige,- økonomiske forhold samt fradragsrett etter ordinære skatteregler for fire ulike scenario

Figur 1 sammenligner beregnet skatt ved ulike 12-deler for forskjellig inntekt og fradrag ved ordinære skatteregler og 
kildeskattordningen.  Verdier er oppgitt i kroner (kr)

Konklusjon

• Det ser ut som at lengre opphold i riket kombinert med lavere inntekt gjør det gunstig å 
velge skattlegging etter ordinære skatteregler, mens kortere opphold og høyere inntekt 
gjør det mest gunstig med skattlegging etter ordinære skatteregler.  Utenlandske 
arbeidstagere bør være spesielt oppmerksomme på valg av skattleggingsmetode at når 
arbeidsgiver betaler pendlerkostnader.

Skatteetaten (2020, 30.april). Kildeskatt på lønn for utenlandske arbeidstagere.  Hentet i fra 
https://www.skatteetaten.no/person/skatt/skattekort/jeg-er-utenlandsk-arbeidstaker/kildeskatt-pa-lonn/

Resultat

• • I tilfeller der skatteyter har lav årsinntekt (200.000 kroner) og opphold over lengre 
periode i landet (mer enn fem måneder) vil det være mest gunstig med skattlegging 
etter ordinære skatteregler sammenlignet med skattlegging etter 
kildeskatteordningen når skatteyter ikke kan kreve fradrag ved ordinær skattlegging 
(figur 1).  Med høyere årsinntekt (600.000 kroner) vil det alltid lønne seg 
skattemessig å bli skattlagt etter kildeskatteordningen.  Utregning vises i tabell 2.

• • I de konkrete problemstillingene gav det størst skattemessig forskjell mellom 
skattleggingsmetodene i tilfellet der arbeidsgiver dekker pendlerkostnader.  Valg av 
kildeskattordning i case 1 gav 17.927 kroner (48 %) mer i skatt enn skattlegging 
etter ordinære skatteregler. Videre ville skattepliktig i case 2 betalt 7.568 kroner (5 
%) mindre i skatt ved valg av kildeskatteordningen, I case 3 ville skattepliktig betalt 
4.059 (6 %) kroner mer ved valg av kildeskatteordningen. I siste case (case 4) ville 
skatteyter betalt 17.531 kroner (184 %) mer i skatt ved valg av 
kildeskatteordningen.  Det vil si at vedkommende ville betalt nesten tre ganger så 
mye i skatt.

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Bærekraftig innovasjon i Sogndal Kommune
Kan innovasjonsnettverk være en katalysator for bærekraftig 
næringsutvikling i Sogndal Kommune?

Metode
Vi har valgt en kvalitativ tilnærming for å 
besvare vår problemstilling. Det ble 
gjennomført semistrukturerte dybdeintervjuer 
av fem aktuelle representanter fra Vestland 
Fylkeskommune, Sogndal Kommune, 
Vestlandsforskning, Sogn Næring og 
Kunnskapsparken. 
Gjennom intervjuene så vi på 
representantenes opplevelser og synspunkter 
rundt temaet, og hva de legger i uttrykkene 
«bærekraft» og «innovasjonsnettverk».

Bakgrunn
Norge står overfor store samfunnsutfordringer knyttet til global oppvarming, og har dermed satt seg 
ambisiøse klimamål. For å nå disse målene må næringslivet gjennom en grønn omstilling, i tillegg til 
å ta vare på og skape nye arbeidsplasser. Vi vil derfor se nærmere på næringslivet i Sogndal 
Kommune og finne ut om innovasjonsnettverk er et effektivt virkemiddel for bærekraftig 
næringsutvikling.

Resultat og konklusjon
Våre data indikerer at det fremgår en generell positiv 
holdning til tilrettelegging for etablering og 
vedlikehold av innovasjonsnettverk. Innovasjon og 
kunnskapsdeling av miljøvennlige løsninger anses 
som essensielt i arbeidet for bærekraftig 
næringsutvikling. 
Eksempelvis gjør innovasjonsnettverk det mulig å 
inkludere bedrifter fra forskjellige faser i en bedrifts 
verdikjede, noe som er nødvendig i en sirkulær 
økonomi. Derimot kan våre data antyde avvik i 
arbeidet for bærekraft, muligens som følge av en 
kommunikasjonssvikt. Årsaken kan være mangel på 
tydelige definisjoner og målsettinger, konkrete tiltak 
og strenge føringer. 

› Martines Vik, Linda Guddal & Mari Tronrud
› Bachelor i Økonomi & administrasjon 
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Intervju i teori og praksis

Oppgåva har ein kvalitativ metode der det 
blei nytta eit eksplorativt design.  
Datainnsamlinga vert innhenta gjennom 
individuelle dybdeintervju av fire 
offentlege verksemder. Det intervjuobjekta
har til felles er å ha HR- utdanning og 
arbeidar innan rekruttering. 

Det fins mange malar og metodar på det «perfekte intervjuet» og korleis dette skal 
gjennomførast for best mogleg resultat, både økonomisk og hensiktsmessig for verksemda. 
Korleis fungerar dette i praksis? Stemmer teori og praksis overeins? 

Formålet med oppgåva er å finne ut om gjennomføring av eit intervju i praksis, stemmer      
overeins med teori. Det vil seie samanlikna teori og det som faktisk blir gjort i praksis.

PROBLEMSTILLING: 
«Korleis verksemder gjennomfører intervju ved rekruttering? 

Blir det gjennomført jobbintervjuar slik teorien meina er den beste måten?»

Teorigrunnlaget for oppgåva er i hovudsak 
basert på teoriar knyta til gjennomføringa av 
rekrutteringsprosessen. Etterfylgt av  
samanlikning av desse teoriane med 
gjennomføring av intervju i praksis. 

- Økonomi og administrasjon, bachelorstudium - 2020
›UNNUR KRISTÍN JÓNSDÓTTIR  

Med utgangspunkt i kjelder og teori er neste steg å gå vidare med intervju i praksis.

BAKGRUNN: 

METODE: TEORI: 

KONKLUSJON: 

Fakultet for økonomi og 
samfunnsvitskap, 
Institutt for økonomi og 
administrasjon,
Campus Sogndal

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Selvbetjente kasser i Sogndal eller ikke?

Metode
For å best kunne besvare denne problemstillingen, fant vi det 
nødvendig å ta i bruk en kvalitativ tilnærming med semi strukturelle 
dybdeintervju. Intervju av respondenter med bakgrunn i dagligvare-
bransjen var derfor passende . Dataene blir innhentet fra seks 
respondenter. Informasjonen som innhentens vil så bli analysert og 
drøftet.

Konklusjon
Grunnet Corvid – 19 pandemien er  pr. dags 
dato studien ikke ferdigstilt. På det 
grunnlaget har vi ikke en konklusjon enda. 
Vi kan derimot si at konklusjon og resultater 
kun blir  gjeldende for Sogndal. D.v.s ikke 
generaliserbart.

Bakgrunn
De siste tiårene har bruken av selvbetjente 
kasser økt i dagligvarebutikker. Hvilke 
konsekvenser dette har for butikken og deres 
medarbeidere er et lite forsket på fenomen. 
Derfor vil vi i denne oppgaven prøve å finne ut 
hvilke effekter selvbebetjente kassen har.

Hvorfor innføre selvbetjente kasser og hvilke 
konsekvenser har dette
for butikken og deres medarbeidere i Sogndal?

Mario Eiksund
Fredrik Markeland

studentarbeider bachelor - campus sogndal 2020 studentarbeider bachelor - campus sogndal 2020
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Svarte pengar i norsk næringsliv
Ein kvalitativ studie om kvitvaskingsaktørar i norsk næringsliv og 
kva modusar dei nyttar

Metode
• Kvalitativ dokumentundersøking av 

sekundærdata frå rettsavgjerder
• Data frå 27 rettsavgjerder med 36 

domfelte frå norsk næringsliv
• Funn er presentert som statistikk ved 

hjelp av figurar

Resultat
• Menn: 94% Kvinner: 6%
• Snittalder: 42,2 år
• Tilsett i toppleiing: 89%
• Bygg- og anleggsbransjen: 30%
• Fiktiv fakturering: 32%
• Bankoverføringar: 24%

Bakgrunn
Kvitvasking er eit samfunnsproblem då det reduserer skatteinntektene, stimulerer til auka 
kriminell aktivitet og gjer det vanskelegare å oppdage andre ulovlege handlingar som for 
eksempel svart arbeid og korrupsjon.

Føremålet med oppgåva er at rekneskapsførarar og andre rapporteringspliktige lettare skal 
kunne identifisere kvitvaskarar og enklare oppdage mistenksame forhold som skal 
innrapporterast til Økokrim.

› Ingeborg Stuberg, Kristine Bruheim
Bachelor i økonomi og administrasjon - spesialisering rekneskap

Konklusjon
Funna samsvarar i stor grad med teori og forsking på området. Kvitvaskaren er ein mann i 
førtiåra som anten er tilsett på toppleiingsnivå, eller driv eige selskap. På grunn av 
kvitvaskaren si høge stilling, vert den kriminelle handlinga kalla kvitsnippkriminalitet. 
Modus som oftast vert nytta er fiktiv fakturering og bankoverføringar. Næringa som er mest 
utsett for kvitvasking er bygg- og anleggsbransjen.

Figur 1. Money laundering - 4158796. Frå Pixabay. Figur 2. Money laundering - 4315218. Frå Pixabay.

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Hva er viktig i relasjon mellom 
regnskapsfører og kunden sett fra 
kundeperspektivet?
Eirik Andreas Lien, Aleksander Haugen Sørgjerd og Johannes Fond

Hvordan gikk vi frem for å svare på 
problemstillingen?
For å svare på problemstillingen har vi 
gjennomført en kvalitativ 
undersøkelse. I studien har vi 
intervjuet sju små foretak i Indre 
Sogn, samt Regnskap Norge og ECIT 
Veiby Akonto AS for å komme frem til 
et svar på problemstillingen.

Konklusjon:
Representantene som har deltatt på 
studien har uttrykt at det å først og 
fremst kunne stole på at regnskapsfører 
gjør de klassiske 
regnskapsføreroppgavene på en god 
måte er viktig. Videre er tilgjengelighet 
viktig for representantene, at de har en 
regnskapsfører som informerer om nye 
eller bedre løsninger, men som også 
kommuniserer slik at han gjør seg 
forstått.

Hva er formålet med oppgaven?
Formålet med denne oppgaven er å belyse hva kunden selv syns er viktig i relasjon 
med regnskapsfører. Vi legger vekt på hvordan kunden ønsker å bli behandlet og 
hvordan de mener at regnskapsfører skal gå frem. Vi mener at dette er viktig fordi 
regnskapsfører er avhengig av fornøyde kunder.

Bachelor i økonomi og administrasjon, fordypning i regnskap

studentarbeider bachelor - campus sogndal 2020 studentarbeider bachelor - campus sogndal 2020



74 75  

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap     
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Rekneskapsanalyse av ei verksemd 
i byggjebransjen
Renate Hov

Metode
Det er i denne oppgåva utført ei casestudie med kvantitative data. Sogn Bygg og Montasje AS 
sine rekneskapstal frå dei siste fem åra er analysert ved bruk av nøkkeltal, og gjennom intervju 
med leiinga har det komme fram informasjon som kan forklare svingingane i rekneskapstala. Det 
er også utført ein samanlikning med eit liknande selskap og med byggjebransjen då dette ofte er 
ein meir relevant samanlikning enn med normtal som gjelder generelt. 

Konklusjon
Med berre ein undersøkingseinheit egna ikkje resultatet seg til statistisk generalisering. Resultatet 
vil derimot vera relevant for Sogn Bygg og Montasje AS. Som ein ser av driftsmargin og 
totalkapitalrentabiliteten er lønsemda stigande etter 2017. Likviditetsgrad 1 er i 2019 på 1,25 og 
har dermed betra seg frå 2018. Det er også forbetring i finansiering og soliditet etter 2018. 
Nøkkeltala viser dermed at den økonomiske situasjonen har hatt ei positiv utvikling etter 2017. Ein 
samanlikning med bransjen viser tilnærma like svingingar i nøkkeltal, og for fleire nøkkeltal (sjå 
likviditetsgrad 1) ligg verksemda nærmare bransjen enn normtalet. 

Datapresentasjon
Nokre utvalde nøkkeltal frå analysen:
▪ Driftsmargin viser kor mykje av 

driftsinntektene som er overskot.
▪ Likviditetsgrad 1 er eit mål på betalingsevne 

ved forfall og bør minimum vere 2.
▪ Totalkapitalrentabilitet gir eit mål på kor 

effektivt verksemda forvalta ressursane sine 
og bør vere over 10 %.

Problemstilling
«Korleis har den økonomiske situasjonen til Sogn Bygg og Montasje AS utvikla 
seg i perioden 2015-2019?»

Bacheloroppgåve rekneskapsførar
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Kvitvaskingslova i teori og praksis
- Ei kvalitativ undersøking av rekneskapsførarar sine kundetiltak

Metode
Vi har nytta kvalitativ forskingsmetode med 
djupneintervju for å sjå korleis lova blir 
følgd i praksis, og juridisk metode for å 
avklare innhaldet i kvitvaskingslova.

Utvalet vårt består av fire 
rekneskapsførarbedrifter på større og 
mindre stadar, samt Regnskap Norge.

Konklusjon
Kvitvaskingsregelverket blir følgd i større 
eller mindre grad av rekneskapsførar-
selskapa, men funna våre tyder på at det er 
moglegheiter for betring. Lova er ikkje klar 
på kven som skal gjennomføre kundetiltak, 
og det er noko ulik praksis i selskapa, men 
alle er innafor regelverket. Dei største 
skilnadane på by og bygd ligg gjerne i 
haldningar og meiningar om kvitvaskings-
regelverket.

Bakgrunn
I 2018 kom det ei ny kvitvaskingslov, og i desember 2019 kom Finanstilsynet med ei
rettleiing om korleis det er forventa at rekneskapsførarar skal etterleva lovverket. Vi
ynskjer å sjå på kva kundetiltak rekneskapsførarar skal utføre etter lova, og kva som blir
gjort i praksis. I samband med dette vil vi også sjå nærmare på følgjande delspørsmål:
1) Kva for rekneskapsførarar gjennomfører kundetiltak?
2) Er det ein forskjell i haldning og utføringa av kundetiltak i by og bygd?

Resultat
Rekneskapsførarselskapa har ulike 
tilnærmingar til kundetiltak, og det varierer 
kor hyppig desse blir utført. Ikkje alle har 
gått igjennom rutinane sine etter 
Finanstilsynet kom med rettleiinga, og det 
er ulike syn på temaet "nærleik til kunde".

Trine Husdal og Maria Schønning Vigdal
Bachelor i økonomi og administrasjon, spesialisering i rekneskap

FOTO: Solum, Stian Lysberg
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Hvordan kunne en av norgeshistoriens største 
narrespill gå så langt?
En casestudie av regnskapsmanipulasjon i Finance Credit

Konklusjon
Finance Credit-saken er bare én av flere saker der 
regnskapsmanipulasjon har blitt utført. Regnskapsmanipulasjon er 
derfor et stort samfunnsproblem, og konsekvensene fra Finance Credit-
saken er et synlig eksempel på dette.

Grovt manipulerte regnskaper, kombinert med revisor Hauklands 
manglende aktsomhet og Kristoffersen og Stensruds evne til å fremstå 
troverdig, førte til at lånekreditorene lot seg villede til 
å innvilge omfattende lån til Finance Credit-selskapene. Denne feilen 
fikk lånekreditorene svi for når de fant ut hvordan realiteten var. 
Realiteten var at lånekreditorene måtte håndtere tap på over kr 1 
milliard. Dette viser viktigheten av å stille seg kritisk til 
regnskapsinformasjon, spesielt dersom regnskapsinformasjonen skal 
brukes til å trekke store og viktige beslutninger.

Bakgrunn 
Regnskapsmanipulasjon som form for økonomisk kriminalitet er et aktuelt tema som reiser flere problemstillinger. Konsekvensene av 
regnskapsmanipulasjon er flere. Først og fremst har det konsekvenser for brukerne av regnskapet i form av at de får feil 
beslutningsgrunnlag, som dermed kan få konsekvenser for brukerne i ettertid. For det andre har det konsekvenser for velferdsstaten. 

En av de mest kjente sakene knyttet til regnskapsmanipulasjon i Norge er Finance Credit, ledet av Trond Kristoffersen og Torgeir
Stensrud. Det viste seg at bedrageriet var på kr 1,4-1,5 milliarder, hvor det ble tatt opp lån fra flere forskjellige norske banker for å vise 
god likviditet i deres eget selskap. De manipulerte regnskapene til å se bedre ut enn de egentlig var fra selskapets oppstart til selskapets 
kollaps. På grunn av omfanget av regnskapsmanipulasjonen i saken ønsket vi å få dypere innsikt i sakens handlingsforløp og 
hvordan Finance Credit klarte å manipulere regnskapene over en lengre periode.

Metode
For å svare på problemstillingen har vi valgt å benytte oss av 
casestudie av Finance Credit-saken som undersøkelsesopplegg. 
Vi finner det hensiktsmessig å benytte oss av kvalitativ 
dokumentundersøkelse ved å gå i dybden på rettsbestemmelser 
og avgjørelser som gjelder Finance Credit-saken. 

Vi har benyttet oss av rettsaksdokumenter fra Lovdata Pro, som 
vil betegnes som kvalitative sekundærdata. Videre har vi 
innhentet supplerende data fra boken «Smarte skurker – grådige 
gubber», utgitt av Bjørn Olav Jahr i 2005, som gir en detaljert 
beskrivelse av Finance Credit-sakens handlingsforløp. 

«Hvordan klarte Finance Credit å villede lånekreditorene til å gi lån ved å manipulere 
regnskapene over en lengre periode?»

› Silje Sva, Johanne Ryland og Lena Lilledal 

Problemstilling:

Bachelor i økonomi og administrasjon, profilering regnskap og skatt

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Kapitalfunnordningen
Investering i ny oppstartsselskap

Metode
- Kvantitativ metode: Spørreundersøkelse sendt til 
selskap som har benyttet seg av folkeinvestering.
- Kvalitativ metode: Intervju med skatteetaten og et 
selskap som benyttet seg av kapitalfunnordningen

Vi benyttet oss av kvantitativ metode for å få 
forskjellige synsvinkler fra forskjellige selskap som har 
benyttet folkeinvestering. 
Den kvalitative metoden som vi har gjort er for å få et 
større innblikk inn i ordningen og for å støtte opp 
svarene vi fikk fra den kvantitative metoden. 

Konklusjon
Etter innledende intervju og svar på undersøkelse så 
har det kommet frem at det er strenge krav som er satt 
for å nytte seg av skattelette. Det er i tillegg veldig lite 
informasjon rundt dette som er publisert. Vi har også 
fått inntrykk av at de som investerer ønsker å 
investere for å få skattelette, da en stor del av 
investeringene som er gjort er rett over grensen for 
skattelette på kroner 30.000. 
Dette har gitt oss en midlertidig konklusjon på at 
kravene som er satt for å få skattelette er for strenge, 
og burde reduseres, hvis målsettingen med ordningen 
er å få flere ny oppstartede selskaper til å overleve.

Bakgrunn 
Når vi ser på overlevelsesraten til ny oppstartede selskap er det veldig mange selskap som ikke er operative 
etter 3 år. For selskap i oppstartsfasen er tilgangen på kapital et stort problem, Skatteetaten kom derfor med 
denne ordningen gjeldene fra 01.07.17 i håp om at det vil gjøre det lettere å investere i nye selskap. Men 
denne ordningen har ikke blitt tatt så mye i bruk som det var forutsett. Kapitalfunnordningen gir mulighet for å 
redusere alminnelig inntekt ved å investere i selskap som ikke er eldre enn 6 år. 

Vi har i denne oppgaven sett litt på hvorfor denne ordningen ikke har blitt så mye brukt og hvordan ordningen 
påvirker de enkelte leddene som er del av ordningen. Dette er også et tema som det ikke er gjort mye 
forskning rundt tidligere.

Hvordan påvirker skatteletten ved investering i ny oppstartsselskap de enkelte leddene?

›Sander Borsholm Hyllestad og Hans-Olav Vindegg
›Økonomi og Administrasjon - Regnskap

Tall fra Statistisk sentralbyrå som viser hvor mange selskaper som er 
oppstartet de siste årene og hvor mange som overlever de første 
årene

Bilde hentet fra E24 som viser utviklingen av folkeinvestering 
siden 2012. 
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap      
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal 

Kva skal til for å lukkast som 
eigedomsmeklar? 

Metode 

Resultat                                    Konklusjon 
 

Bakgrunn 
 
 
 
Eigedomsmeklingsbransjen er ein bransje med stor konkurranse, der ein 
må arbeide for å vinne oppdrag. Nokre eigedomsmeklarar vil lukkast 
mens andre ikkje. På bakrunn av dette ønskjer eg å finne ut kva faktorar 
som er avgjerande for at ein eigedomsmeklar får oppdraget. Vidare   
ønskjer eg sjå på om det er nokre forskjellar på lukkast i byen i forhold til 
på bygda. 

› Eli Bjørketun Bøe /Bachelor for 
eigedomsmekling 

Kva som skal til for å 
lukkast består av fleire 

faktorar 

Hardt arbeid, kvalitet, 
tryggleik og omdømme. 

I tillegg til å skape 
fornøgde kundar, 
gjennom å vere 

tilgjengeleg og gji 
kundane god 
informasjon 

I oppgåva er det nytta ei 
kvalitativ tilnærming. Gjennom å 
nytte eit intensivt design med 
individuelle intervju kan ein gå i 
djubda på problemstillinga. 
 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Hvordan få et nyoppstartet
eiendomsmeglerforetak til å vokse?

5 suksessfaktorer i et aksjeselskap

Bakgrunn
I Norge er det mange som vil starte sin egen bedri2, og vi ligger 
langt over etableringsfrekvensen i forhold 7l våre naboland. 
Antall bedri2er som ble etablert i 2019 var på hele 65 600 stk
(SSB, 2020). Videre viser det seg at det er kun 29,8% av nye 
bedri2er som fortsaK er i dri2 eKer 5 år. DeKe gir tydelige 
signaler om at det ikke er antall nye bedri2er som er problemet, 
men det er hvordan man skal få en bedri2 7l å overleve og vokse 
på lang sikt. (SSB, 2019). Når 70% ikke eksisterer lenger, gir det 
grunnlag for problems7llingen i denne oppgaven.

Hvordan fremme vekst i oppstartsbedrifter?
Suksessfaktorer og utfordringer i mindre bedrifter

› Renate Ripe Johnsen | Bachelor i eiendomsmegling

Metode
For å få svar på problems7llingen valgte jeg å
gjennomføre en kvalita7v undersøkelse i form av 
dybdeintervju. Grunnen 7l deKe var for å få en dyp 
innsikt i problems7llingen og det blir leKere for 
informantene å åpne seg opp og fortelle om egne 
erfaringer, uten påvirkning fra andre. 

Resultat
På bakgrunn av intervjuene jeg har gjennomført og funnene jeg kom frem 7l i analysedelen, er det 
åpenbart at suksessfaktorene og uSordringene varierer ut ifra hvilken bransje man er i og hvilke 

produkter og tjenester som 7lbys. DeKe kan tolkes som at det finnes ingen «suksess-oppskri2» som er 
lik for alle. Likevel var det flere fellesnevnere blant informantene som var avgjørende for vekst, som 
neKverksbygging, kapital, teamet, markedsføring og gjennomføringsevnen. Overraskende funn ved 

evnen 7l å gjennomføre, er at de som fak7sk var den drivende faktoren på idéene, aldri evnet 7l å få det 
gjort.

studentarbeider bachelor - campus sogndal 2020 studentarbeider bachelor - campus sogndal 2020
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PROSJEKTSALG – IKKE NOE FOR DEN 
¨VANLIGE¨ MEGLEREN?
Et kvalitativt studie fra Stord i Sunnhordland

Metode
I denne oppgaven har jeg brukt en kvalitativ metode for 
å få en dypere forståelse for hvorfor mange meglere 
ikke driver med prosjektsalg.
Dataen er hentet inn i fem ulike dybdeintervju, og 
intervjuobjektene er utvalgt for å få innsikt fra flest 
mulige synspunkter.

Konklusjon
Det kommer frem i denne undersøkelsen at det som 
spiller mest inn på om meglere driver med 
prosjektmegling eller ikke er om firma de jobber i driver 
med det eller ikke. Flere av meglerne sier at de ønsker 
å drive med prosjektmegling i fremtiden, så mine 
hypoteser om at mange meglere ikke ønsker eller 
gidder å drive med denne type salg blir forkastet.

Bakgrunn
Denne oppgaven tar for seg forskjellene som finnes ved 
de to ulike typene salg, salg av bruktbolig og 
prosjektsalg. Oppgaven har som formål å finne ut 
hvorfor ikke flere meglere driver med prosjektmegling. 
Om det er et personlig valg, meglerfirmas valg, eller 
noe helt annet. 
I oppgaven har jeg tatt utgangspunkt i markedet på 
Stord i Sunnhordland.
I dette markedet er det kun 14,3% av meglerne som har 
prosjektsalg liggende ute. (Finn.no, pr. 09.02.2020)

›Rannveig Lunde / Bachelor i eiendomsmegling

Bildene er hentet fra Finn.no/eiendom 
20.02.20

Resultat
Etter fem utførte intervju kommer det frem at det er 
mange grunner til at meglere ikke driver med 
prosjektmegling, og at det ofte er litt tilfeldig om man 
kommer borti det eller ikke.

Hvitvasking
Omfanget av hvitvasking i eiendomsmegling bransjen

Resultat
Våre funn gjennom dybdeintervju er at hvitvasking er et 
omfattende tema som eiendomsmeglere stadig øker 
fokuset på. Høsten 2019 kom det strengere lovendringer 
som førte til at foretakene gjennomførte oppdaterte kurs, 
for å gjøre meglerne mer bevisst på lovendringene og 
betydningen av dette. Vi opplever det slik at omfanget av 
hvitvasking ikke nødvendigvis har blitt betydelig større, 
men at eiendomsmeglere har blitt flinkere på å oppdage 
mulige hvitvaskings forhold.

Konklusjon
Tall fra Økokrim viser at antall rapporteringer fra meglere har økt betraktelig. Gjennom våre undersøkelser kan det være flere 
grunner til at tallet har økt. Store mørketall tidligere, mer fokus på å rapportere og strengere lovverk er noen av grunnene til 
økt rapporteringer. Det er antatt at det fortsatt er mørketall i dag, men at de har minket. Meglere vi snakket med fortalte at for 
20 år siden var det ikke like stort fokus og de stilte ikke spørsmål. De forteller at i dag har bransjen skjerpet fokuset og de i 
motsetning til før, stiller spørsmål ved alt.

Bakgrunn 
Eiendomsmarkedet er et stort og attraktivt marked for å hvitvaske illegale midler hvor det er flere millioner kroner i omløp.
Dermed er meglere et viktig ledd for bekjemping av hvitvasking. Meglere har rapporteringsplikt og undersøkelsesplikt som 
gjør at de er lovpålagte til å gjennomføre en kontroll av alle kunder, dette gjennom å foreta en kundekontroll. Det er mange 
forskjellige måter å hvitvaske penger via boligmarkedet, dermed er det ekstremt viktig at meglere er oppmerksomme. Alt fra 
forsøk på å betale med kontanter til å bruke kompliserte selskapsformer.

Metode
Med vår problemstilling er det hensiktsmessig å bruke 
kvalitativ metode. Det fordi det gir oss muligheten til å 
innhente utfyllende og nyansert data, som gir oss en bedre 
forståelse for ulike metoder man hvitvasker penger i 
eiendomsmarkedet. Gjennom dybdeintervjuer har vi tilnærmet 
oss kunnskap om hvitvasking ved å snakke med 
eiendomsmeglere, fagansvarlige, daglige ledere og 
fullmektiger som alle har ulik fartstid i bransjen. Totalt 
intervjuet vi fem personer i bransjen.

Therese Sekse & Tuva Omberg Melsom /Bachelor i Eiendomsmegling
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Kan digitalisering og «selg selv» tjenester 

erstatte den tradisjonelle eiendomsmegler? 
Eiendomsmegling H17

Hva er viktigst; trygghet eller enkelhet?

Metode
En kvantitativ spørreundersøkelse ble 
sendt ut til hundrevis av mennesker 
som enten har solgt bolig før, eller skal 
gjøre det en gang i fremtiden.

Undersøkelsen er kort men presis, og 
vi fikk til slutt inn over 220 svar.

Konklusjon
Det er ikke mange som er informert om 
disse tjenestene, og de blir derfor ikke 
hyppig brukt.

Et stort flertall velger en tradisjonell 
eiendomsmegler, og per dags dato er 
en slik megler nødvendig i mange 
situasjoner.

Bakgrunn 
De fleste bransjer har blitt påvirket av 
den teknologiske utviklingen i 
samfunnet. Hvordan blir den 
tradisjonelle eiendomsmegleren 
påvirket av dette? Det dukker stadig 
opp nyetablerte foretak som opererer 
med en fast lav pris mot at selger må 
gjøre noe av jobben selv under 
boligsalget, hva synes kundene og 
meglere om dette?

Resultat
Ulike undersøkelser gjort tidligere viser 
at tillitt til megler er det viktigste for 
kunden når man skal velge en megler. 
Selg selv og digitale tjenester 
fokuserer på at tjeneste skal være 
billig, men er det egentlig dette kunden 
er ute etter?

›Marius Rygh, Christian Ørdal og Kristian Haarklau
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Skole + jobb = sant?
Hvordan bli forberedt til jobben som megler gjennom 
skole og traineeløp?
 En kvantitativ undersøkelse av traineestilling i eiendomsmeglerbransjen

Emilie Myren, Connie Kvammen og Knut Øyvind Grytten

Metode
Vi har utført vår analyse ved bruk 
av kvantitativ metode og innhenting 
av primærdata i form av elektronisk 
spørreundersøkelse med lukkede 
svaralternativ. Vi sendte ut 300 
spørreundersøkelser til store og 
mindre firmaer fordelt helt i fra sør 
til opp i nord i landet, og fikk 97 
besvarelser.

Konklusjon
Gjennom vår undersøkelse ser vi at flest vil anbefale en traineestilling videre. Det var 
ikke nødvendigvis en sammenheng med at dem som hadde solgt mest første året som 
fullmektig hadde vært trainee.

Bakgrunn/teori
Det er tøffe arbeidsforhold rundt det å være 
en nyutdannet fullmektig. Overgangen fra 
skolebenken til meglerhverdagen kan være 
brå for mange. Derfor er det fint det finnes 
muligheter som gjør overgangen mildere.  
Hvor godt blir studentene forberedt til jobben 
som megler ved det de lærer på skolen? Vi 
finner det interessant å se på om en 
traineestilling vil kunne gi fart på karrieren og 
til hvor stor nytte en slik stilling er. 
Overgangen fra student til arbeidstaker skal
bli lettere ved at studenter får praktisk
erfaring i tillegg til den faglige kompetansen
man får fra studiet.

Eiendomsmegling H17
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Hvordan påvirker 
Covid-19 reiselivet i Sogn?
Anna Brugrand og Madelene Iversen/ Bachelor i reiselivsledelse

Foto: iStock

Bakgrunn 
I sI skrivende stund beenner vi oss i en situasjon vi aldri har opplevd tidligere. Verdensøkonomien er svært 
truet av denne enorme krisen, og reiselivsnæringen er allerede hardt rammet. Samfunnet har opplevd 
inngripende effekter av Covid-19, men de langsiktige konsekvensene for norsk næringsliv er forbundet 
med stor usikkerhet. World Health Organization erklærte koronaviruset for en pandemi 11. mars 2020, og 
rådet deretter land å innføre smittevernstiltak innen sosiale sammenkomster, karanteneordninger og 
reiserestriksjoner. Norge har ikke opplevd en lignende krisesituasjon siden 2. verdenskrig, og går derfor 
en en krevende fremtid i møte. Med dette som utgangspunkt vil oppgaven ta for seg mulige konsekvenser 
viruset vil føre med seg. For å avgrense oppgaven har vi valgt å fokusere på reiselivsnæringen i Sogn.

Foto: Spectrum News

Metode og teori
Oppgaven tar utgangspunkt i en litteraturstudie, der empiri og den faglige forankringen er knyttet til 
forskningsartikler som omhandler Covid-19, krisehåndtering i reiselivet, foresight og SARS-epidemien. Vi 
har også lagt frem statistiske analyser og rapporter fra Statistisk Sentralbyrå, Statistikknett Reiseliv og 
Innovasjon Norge. På bakgrunn av dette legger vi frem ulike scenarier for reiselivsnæringen i Sogn, med 
utgangspunkt i våre empiriske funn.

Resultat
HHovedpunktene som fremkommer av litteraturstudiet tilsier at det bør 
implementeres planer for krisehåndtering i overordnede strategier, også for 
reiselivsnæringen i Sogn. Dette vil fungere som et verktøy som forbedrer 
destinasjonens gjenhentingsevne, og får den raskere tilbake i optimal drift, dersom 
en ny krise skulle oppstå. Videre fremkommer det av våre funn at foresight, og 
dermed et fremtidsrettet perspektiv, er svært viktig. Reiselivsnæringen er nemlig en 
fremtidsnæring, der bærekraftig utvikling står sentralt. For å svare på 
prproblemstillingen, har vi fremlagt tre scenarier for det utenlandske markedet, og tre 
scenarier for det norske markedet i Sogn for perioden juli-september 2020. 
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Etikk og samfunnsansvar i cruisenæringen
Hvordan forholder cruiseaktørene seg til dem?

Metode
Vi har valgt å benytte oss av kvalitativ 
metode, det er på grunn av at vi anser 
dette som den ideelle fremgangsmåten til 
vår problemstilling og dette er et område 
der allmenheten ikke har så stor kunnskap 
om. Vi har også valgt det på grunn av at 
det finnes lite forskningsbasert kunnskap 
fra før og det gjør at kvalitativ metode er 
den mest velegnete metoden å bruke.

Konklusjon
Vår oppfattelse er at når det gjelder 
cruisenæringen må det legges press fra 
myndighetene, gjerne regulering av lover 
og regler for å tvinge frem et større fokus 
på etikk. Alle cruiseselskapene tar visse 
avgjørelser på bakgrunn av etikk og 
samfunnsansvar, men i det store og hele, 
baserer de avgjørelsene sine på å oppnå 
økonomisk vekst og holde seg innenfor 
lover og reguleringer.

Bakgrunn 
Norge har blitt en av verdens mest attraktive cruise destinasjoner med sine lange kyster 
og unike fjorder. Som en av “verdens vakreste sjøreiser” tiltrekker Norge seg stadig 
flere cruiseturister og cruiseskip. Norge sin andel av internasjonal cruiseturisme ligger 
på tre prosent i 2019 og den er stadig i vekst. Markedsandelene på cruiseturismen er 
betydelig høyere enn andre former for turisme, der Norge bare har en andel på under 
0.5 prosent av den internasjonale turismen. 

Resultat
Vi fant alvorlige utfordringer i etikken til 
cruiserederiene, ettersom de gjør det som 
er lovpålagt og det de blir pushet til. Sånn 
lover og regler er nå, er det for lett å 
komme seg unna med å prioritere 
økonomisk vinning fremfor ansvarlighet. 

Elisabeth Fredriksen, Joakim Føreid Fredriksen, Lars-Martin Hansen – Bachelor i Reiselivsledelse

Problemstilling:
Etiske utfordringer i cruisenæringen; Hvordan forholder cruiseaktører seg til dem?
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Reisemålsutvikling på Frønningen
“Hva er mulighetene og utfordringene for et fremtidig reiseliv på 

Frønningen?” 

Metode

I dette studiet har vi benyttet en kvalitativ 

mulighetsstudie, da dette er en god 

metode for å belyse vår problemstilling. Vi 

har brukt relevant teori og brukt sentrale 

analyser for å finne ut om hvilke  

muligheter og utfordringer det er for å 

utvikle en reiselivsnæringen på 

Frønningen. 

Konklusjon

Konklusjonen i denne studien er at Frønningen har et sterkt 

stedlig ressursgrunnlag med sin natur og kultur. Mulighetene vil 

være og skape et opplevelsesbasert reiseliv som tiltrekker seg 

betalingsvillige målgrupper, som allosentriske- og nisjeturister 

Utfordringene er tilgjengeligheten. Men dette kan utvikles til en 

«opplevelsesakse» som igjen vil skape muligheter for reiseliv på 

Frønningen. 

Bakgrunn 

Flere steder i Norge har store utviklingsmuligheter innenfor reiselivsnæringen. Reiselivsnæringen 

er stadig i vekst og vi ser at flere steder vil skaffe seg verdiskaping gjennom reiseliv. Vilhelm 

Rumohr har et ønske om å utvikle en bærekraftig turistnæring på stedet Frønningen. Derfor 

valgte vi å skrive om dette temaet for å undersøke hvilke muligheter og utfordringer som er på 

stedet. Formålet er å se om det er muligheter for en reiselivsnæring på et sted uten veiforbindelse 

og lave innbyggertall. 

› Ida Bolette Røyrvik & Sabine Hæggløv 
Bachelor i reiselivsledelse
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PEAK Sunnfjord som entreprenørielt økosystem
En teoriprøvende casestudie

Metode
I denne kvalitative studien har jeg valgt å gjøre teoriprøving i et casedesign. Datainnsamling foregår 
gjennom 7 semistrukturerte intervju med informanter fra ulike medlemsbedrifter i PEAK Sunnfjord.

Konklusjon
I tillegg til å støtte deler av teorien er det også 
grunnlag for å også foreslå endringer. Studien 
finner grunnlag for å skille mellom formelle og 
uformelle ressurser, samt nye faktorer som 
påvirker entreprenørens tilgang til uformelle 
ressurser. Spigel og Harrisons figur blir funnet 
ufullstendig, og det foreslås en justert 
konseptualisering som forsøker å bedre 
forklare aktører og ressursflyt i og utenfor 
økosystemet. Det foreslås en revidert figur 
som gir et mer nyansert bilde på 
entreprenørielle økosystem enn vi har sett 
tidligere. Studien støtter litteraturens påstand 
om entreprenørens sentrale rolle. For videre 
forskning vil nettverksanalyse med 
tidsseriedata være hensiktsmessig for å gi mer 
nyanserte svar på ressursflyt.

Funn og analyse
I dette caset ser vi at mye svarer til teorien. 
Vi finner noe ressursflyt, men lite 
resirkulering av ressurser. Dette er som 
forventet i et så ungt EØ. Funn viser at bl.a. 
entreprenørens egeninnsats er viktig for 
tilgang på uformelle ressurser. Den 
«uformelle kaffepraten» framstår som viktig 
for økt ressursflyt. Det sosiale og det fysiske 
miljøet er av faktorene som vil påvirke 
graden av uformell kaffeprat. Videre finner 
studien at ankerorganisasjonene i praksis 
ikke er en del av økosystemet i dette caset, 
og at noen aktører er spesielt sentrale for 
økosystemets eksistens og funksjon. Det 
ser ut til at enkeltpersoner, og å ha «de rette 
folka» er en suksessfaktor.

› Sivert Hammer, Bachelor i natur- og opplevingsbasert reiseliv

Bakgrunn 
Innovasjon og entreprenørskap blir stadige mer aktuelt. Staten har hyllet ulike typer 
innovasjonssystemer, og statlige rammeverk er mange steder satt inn for å dyrke innovasjon og 
entreprenørskap. Samtidig har vi sett at entreprenørielle økosystem (EØ) har gitt vel så stor suksess. 
Spigel & Harrisons «Toward a process theory of entrepreneurial ecosystems» (2018) foreslår en 
forklaring av prosessen til et vellykket økosystem.
PEAK Sunnfjord har fått stor oppmerksomhet, 
og framstår som svært vellykket. I denne 
studien settes teorien til Spigel & Harrison 
(2018) på prøve opp mot PEAK Sunnfjord som 
økosystem, for å se om det er hold i teorien.

Figure 1: Transformation of an entrepreneurial ecosystem [utsnitt]: (Spigel & Harrison, 2018)
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Destinasjonsselskapets rolle for små og mellomstore 
reiselivsbedrifter

Bakgrunn
Små og mellomstore reiselivsbedrifter er ofte 
mindre strukturerte, og har som regel færre 
midler til rådighet enn større og bedre etablerte 
bedrifter. Støtte fra et destinasjonsselskap innen 
markedsføring, innovasjon, nettverksbygging og 
kompetanseheving kan da bli essensielt for de 
små bedriftenes overlevelse og 
utviklingspotensial. I vår oppgave ser vi nærmere 
på Visit Sognefjord og deres forhold til de mindre 
medlemsbedriftene. Hvilken effekt har 
medlemskap i Visit Sognefjord på små og 
mellomstore bedrifter, og hvilke tjenester kan 
destinasjonsselskapet tilby eller forbedre for å 
bedre tjene disse bedriftene?

› Lene Iversen, Vetle Kvamme Foss og Fredrik Henden / bachelor i Natur- og opplevelsesbasert reiseliv

Metode
Problemstillingen vi kom fram til har vi funnet 
lite forskning på fra før, og vi benytter oss derfor 
av kvalitativ metode. Ved å ta i bruk 
semistrukturerte dybdeintervju av Visit 
Sognefjord og deres medlemsbedrifter, går vi i 
dybden på temaet og håper på å få utdypende 
data. Vi har intervjuet 4 medlemsbedrifter, samt 
daglig leder i Visit Sognefjord. Dataen vi satt 
igjen med sammen med metode og teori, ble 
grunnlaget for å svare på problemstillingen vår. 

Resultat
Gjennom intervjuene med medlemsbedriftene fant 
vi ut at det var flere av bedriftene som var fornøyd 
med Visit Sognefjords evne til å markedsføre 
regionen og at de gjorde en god jobb med å 
representere regionen i lys av Covid-19 krisen. 
Videre fant vi ut at tjenestene de ønsket å se 
forbedret omhandlet markedet de markedsførte 
seg mot, møteformer, nettverksbygging, tjenesten 
Sognefjord 365 og webtjenester/design. Visit 
Sognefjord sa seg enig i flere av utsagnene og 
mente at de allerede hadde iverksatt tiltak for å 
forbedre flere av disse tjenestene. Det eneste Visit 
Sognefjord sa seg delvis uenig i var en endring i 
markedet de markedsførte seg mot, og de 
poengterte her at å ta total avstand fra et asiatisk 
marked vil være uaktuelt, men at det har vært en 
nedtrapping i markedsføringen innen markedet.

Konklusjon
For en medlemsbedrift som har tid til å engasjere 
seg i arbeidet Visit Sognefjord gjør, og delta aktivt 
på møtene for å uttrykke sine meninger og komme 
med innspill, vil destinasjonsselskapet potensielt 
kunne ha en god effekt på både innovasjon, 
lønnsomhet og videre utvikling av driften. For en 
bedrift som derimot ikke har tid eller kapasitet til å 
vise engasjement for- og være aktiv i de tjenestene 
og tiltakene Visit Sognefjord iverksetter og 
gjennomfører, vil effekten av konkrete tjenester og 
tilbud være mindre, man må da se på det arbeidet 
destinasjonsselskapet gjør i regionen.

En kvalitativ undersøkelse av Visit Sognefjord og noen medlemsbedrifter

(Illustrasjon hentet fra 0-24 Samarbeidet)

(Logo hentet fra Campus Sogndal)
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Bakgrunn 
Norge er et kostbart land å feriere i og har dårlige forutsetning for å konkurrere på pris mot internasjonale konkurrenteNorge er et kostbart land å feriere i og har dårlige forutsetning for å konkurrere på pris mot internasjonale konkurrenter. 
Reiselivsnæringen er en av de raskest voksende internasjonalt og er preget av hard konkurranse. Norske reiselivsbedrifter 
sin evne til å være innovative er nærmest blitt en forutsetning for deres mulighet til å overleve, skape fremtidig vekst og å 
være konkurransedyktige nasjonalt og internasjonalt, både i dag og i morgen. Aktiv og systematisk bruk av innovasjon blir 
pekt på som kanskje den optimale måten å mestre og svare på de nevnte utfordringene, samt takle de reisendes kontinu-
erlig endrede ønskeerlig endrede ønsker, behov og krav til en bærekraftig utvikling. I så måte kan testing som metode være en viktig del av in-
novasjonsprosessen og bidra med betydelig kunnskap og læring. 
I denne oppgaven ønsket vi å undersøke hvordan ulike opplevelsesbedrifter jobber med innovasjonsprosesser, i hvor stor 
grad disse prosessene kan sies å være systematiserte, og hvordan testing som metode blir tatt i bruk. Dette har ført oss til 
problemstillingen: 
 
Er innovasjonsprosessene i naturbaserte opplevelsesbedrifter i Norge systematiserte, og hvordan blir testing som metode 
brukt? 

Metode
I denne studien har vi I denne studien har vi valgt å bruke en kvalitativ metode 
for å innhente data, dette valgte vi fordi vi ønsket å gå i 
dybden på temaet innovasjonsprosesser og testing som 
metode i reiselivsnæringen. Samtidig er dette et nokså 
nytt felt i forskningssammenheng. Videre falt valget på å 
gjennomføre kvalitative forskningsintervju fordi vi ønsket 
å undersøke bedriftenes forhold til sine innovasjonspros-
esser og esser og testing, om det ble gjennomført systematisk og 
med bevisste ønsker. I utvelgelsen av informanter til vårt 
prosjekt benyttet vi et strategisk utvalg, hvor vi valgte 
bedrifter som vi trodde ville kunne bidra med innsikt om 
temaet. Datamateriale fra intervjuene dannes grunnlag 
for diskusjonen vår, besvarelsen av problemstillingen og 
våre forslag til tema for videre forskning. 

Teori
Opplevelser kan ikke produseres på samme måte som tradis-
jonelle varer og tjenester, og de krever en form for samskap-
ing mellom deler av opplevelsen, tilbyderen og en deltak-
ende kunde
Innovasjonsprosesser forklares som prosessene som fører til 
nye produkter, tjenester eller opplevelser. I verktøyheftet 
“Testing som metode i innovasjonsprosesser” (Eide & Ljung-
gren, 2018) beskrives innovasjonsprosessen slik: 

Resultat
Med denne oppgaven bidrar vi til å aktualisere temaene innovasjon i natur- opplevelsesbasert reiseliv og testing som metode i ar-
beidet med innovasjoner. Funnene fra intervjuene har ledet oss frem til tre hovedargumenter:
  1. Innovasjonsprosessene fremstår som lite systematiserte.
  2. En stor andel av testingen fremstår som uformell.
  3. Testing som metode brukes og forstås forskjellig.

Med disse argumentene peker vi på tydelige kunnskapshull i litteraturen. Gjennom videre forskning for å tette disse kunnskap-
shullene kan man få en bedre forståelse for hvordan naturbaserte opplevelsesbedrifter opererer, og bidra med innsikt som kan 
gjøre disse bedriftene mer konkurransedyktige i en global og konkurranseutsatt næring.

«Best etter test»
 En undersøkelse av systematisering av 
innovasjonsprosesser og testing som metode 
i natur- og opplevelsesbaserte reiselivsbedrifter. 

Daniel Østmo Green, Petter Olsen & Åsmund Skjerve Revhaug 
/ Bachelor i natur- og opplevelsesbasert reiseliv
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Vinn eller forsvinn? 
Ei undersøking om kva betydning Havyard Ship Technology har for 
Hyllestad kommune.

Metode
Denne problemstillinga legg opp til ein kvalitativ 

metode. Problemstillinga er beskrivande sidan me 

ynskjer å få innsikt i kva betydning Havyard Ship 

Technology har for lokalmiljøet/kommunen. Me har i 

hovudsak basert oss på sekundærdata, men har også 

gjort intervju med Havyard Ship Technology, Hyllestad 

kommune og underleverandørar.  

Konklusjon
Med grunnlag i våre data ser me at Havyard Ship Technology har både direkte og indirekte 

verknad på Hyllestad kommune, og spelar ei stor rolle i lokalsamfunnet i Hyllestad. 

Bakgrunn 
Jamt over er distrikts-Noreg prega av nedgang i 

folketalet og sentralisering av arbeidsplassar som er 

viktige for distrikta. Kva har då ei hjørnesteinsverksemd 

å seie for dei distrikta? Gjennom oppgåva vår ynskjer 

me å sjå kva betydning Havyard Ship Technology  i 

Leirvik i Sogn, har å seie for Hyllestad kommune. Me 

ynskjer å sjå kva verksemda betyr for kommunen som 

eit offentleg organ. Me vil også sjå kva betyding 

verksemda har for kommunen sett som eit geografisk 

område. 

Resultat
Analysen vår viser at Havyard Ship Technology skapar 

verdiar for Hyllestad kommune gjennom direkte og indirekte 

verknader. Dei indirekte verknadane går både på 

underleverandørar og gjennom multiplikatoreffekten. 

Verksemda skapar også verdiar i klynger dei er medlem i, 

og er med på å ta samfunnsansvar. Ved ein eventuell 

konkurs hjå verksemda, vil dette råke lokalmiljøet både 

direkte og indirekte. Samstundes er anlegget moderne, og 

det er moglegheit for ny aktivitet dersom aktiviteten i dag 

skulle ta slutt. 

› Lovise Akse og Linda Marie Sætre Hove
Bachelor i Økonomi og Jus

Foto: Havyard Group  
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Kontanters rolle i dagens samfunn
Kerim Baran, Simen H. Bjørk og Henrik Vågen  

Metode
Metoden i vårt tilfelle dreier seg om teorien 
knyttet opp mot samfunnsmessige analyser 
og nærmere bestemt kontanters rolle i 
dagens samfunn. Ved å se på analyser av 
bruk av kontanter, og hvordan disse er 
gjennomført, er det mulig å få et klarere 
bilde på hvordan kontanter blir brukt i Norge 
i dag. Vi har derfor valgt en kvantitativ 
metode hvor vi har undersøkt personers 
kontantvaner, forhold og holdninger til 
kontanter. 

Bakgrunn
Norge har i dag svært lav sirkulasjon av kontanter i forhold til andre land rundt omkring i verden. 
De siste årene har ikke den totale mengden kontanter endret seg stort, men hvis vi ser tilbake på en 
tiårsperiode har mengden kontanter bare blitt mindre og mindre. Hovedårsaken til at vi har fått en 
slik utvikling er at vi stadig tar ut mindre kontanter og bruker mer betalingskort. Den store veksten 
av netthandel har også gjort at man bruker mindre kontanter enn det man gjorde før. Hvordan 
kontanter blir brukt i dagens samfunn er noe vi ønsker å undersøke nærmere.

Resultat
Det kommer tydelig fram i undersøkelsen at 
kontanter spiller en stadig mindre rolle for 
norske forbrukere. I vår undersøkelse med 
totalt 752 respondenter, svarte flertallet av 
respondentene at de bruker kontanter 
sjeldent, og at de tror kontanter forsvinner 
om 10 år. I tillegg tyder resultatet på at 
respondentene mener dersom kontanter 
forsvinner, vil konsekvensene av dette være 
at et godt sikkerhetsnett for bankene vil 
forsvinne, men svart økonomi vil bli redusert.

Bachelor i økonomi og jus

Hvor ofte bruker du kontanter?
Vet ikke

17 % Nei
27 %

Ja
57 %

Tror du at vi fortsatt bruker kontanter om 10 år?
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Kostnadsutviklingen knyttet til vindkraft
En kvalitativ studie av kostnadene ved landbasert vindkraftproduksjon i Norge

Metode
For å svare på problemstillingen 
har jeg gjennomført en 
dokumentundersøkelse av 5 
vindkraftverk som fikk konsesjon i 
løpet av den aktuelle perioden. Ved 
hjelp av dokumentene «Bakgrunn 
for vedtak» av NVE, har jeg funnet 
kostnadene, regnet dem om og 
justert for inflasjon. Dette gjorde det 
mulig å sammenligne dem.

Bakgrunn 
For tiden er global oppvarming og fornybar energi temaer som er svært aktuelle. Selv 
om vi i Norge som regel er nettoeksportører av kraft, bygges det stadig ut mer 
vindkraft. I tillegg nevnes det i flere rapporter at kostnadene knyttet til dette har gått 
betydelig ned de siste årene. Likevel blir denne typen kraftproduksjon fortsatt 
subsidiert ved hjelp av elsertifikater og kort avskrivningstid. Dette kan tyde på at 
kostnadene ikke er like lave som det hevdes i noen tidligere rapporter. 
Problemstillingen jeg har valgt er derfor:

Resultat
Undersøkelsen viser at kostnadene både 
har økt og blitt redusert mellom 2000 og 
2018. Samlet sett har det skjedd en liten 
økning i produksjonskostnadene, selv om 
både investerings-, drifts- og 
vedlikeholdskostnadene har gått ned i løpet 
av perioden. 

›Siren Flaa / Bachelor i økonomi og jus

Konklusjon 
Ved hjelp av mine funn og resultater fra tidligere forskning, har jeg valgt å 
konkludere med at produksjons- og investeringskostnadene totalt sett har hatt en 
nedgang i løpet av perioden. På tross av dette deles det fortsatt ut subsidier for å 
fremme utbyggingen. Drifts- og vedlikeholdskostnadene er prosjektspesifikke. Det 
vil derfor ikke være naturlig å si at disse har hatt en utvikling på nasjonalt nivå. 

«Har kostnadene knyttet til landbasert vindkraft i Norge gått ned i løpet av 
perioden 2000 til 2018?»

https://www.freeimages.com/photo/windmill-park-1208335
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Hvilke ulike faktorer påvirker en student sin 
økonomi?

Metode 
For å få svar på problemstillingen har vi 
valgt å bruke kvantitativ metode. Vi valgte å 
benytte spørreundersøkelse hvor det var 
160 respondenter. De fleste spørsmålene 
er enten ja/nei eller at respondenten må 
velge et tall i en skala. Undersøkelsen vår 
setter mest fokus på økonomien til 
studentene.  Videre undersøker vi 
foreldrenes økonomi og om studenten har 
jobb ved siden av studie.

Konklusjon / Resultat 
Etter analyse av spørreundersøkelsen vår kom det frem at det er en sammenheng 
mellom studenter sin økonomi og hvor god økonomien til foreldrene er. Studentenes 
økonomi og karakterer, men ingen sammenheng mellom studenter sin økonomi og 
karakterer. I den europeiske studentundersøkelsen kommer det fram at studenter sine 
karakterer ikke blir påvirket av deltidsjobben, så lenge studenten jobber under 10 timer.

Bakgrunn 
De fleste studenter har lån og stipend fra lånekassen som inntektskilde. Dette er en 
casestudie fra Sogndal,  der vi har 160 respondenter av en studentpopulasjon på              
3 300. Bakgrunnen for problemstillingen, er at vi ønsker å finne ut om noe bør gjøres 
med en students økonomi. For eksempel ved at en større del av lånet blir omgjort ved 
gode prestasjoner osv.. Vi har valgt å begrense oppgaven vår til Sogndal fordi det er her 
vi studerer, på grunn av tilgang på ressurser og metoden vi har valgt for å samle inn 
data. Dette vil føre til at undersøkelsen ikke er landsdekkende, men kan brukes som en 
casestudie med begrensningene dette gir.

Thomas H. Hovde og Jon J. Heggum/ Økonomi og jus
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Et dytt i riktig retning? 

Metode
For å finne svar på vår problemstilling har vi 
valgt å bruke en kombinasjon av kvalitativ og 
kvantitativ metode. Vi vil benytte oss av 
fokusgruppeintervju hvor det diskuteres hva som 
skal til for å motivere kundegruppen i alderen 
16-30 år til å spare mer. Informasjonen vi får 
gjennom fokusgruppeintervjuet vil vi bruke til å 
utforme en spørreundersøkelse som vi sender 
ut på Facebook. Spørreundersøkelsen 
inneholder 24 spørsmål som omhandler 
sparevaner og hvordan denne aldersgruppen 
kan motiveres til å spare mer. 

Resultat og konklusjon
Gjennom vårt forskningsprosjekt har vi funnet ut at aldersgruppen 16-30 år sparer mest i form av 
sparekonto og BSU. Vi kan konkludere med at det er flere ulike måter å nå ut til aldersgruppen 
16-30 år på. Belønning vil virke motiverende for denne aldersgruppen når det kommer til å spare 
mer. Nudging som enkel oppstart og sparemål vil kunne føre til økt sparing. Undersøkelsen viser 
også at de fleste i denne aldersgruppen foretrekker å bli nudget når de er i app. I tillegg kan 
sparing sammen være en motivasjon til å spare mer. Vår studie peker på at teorien om ”spar-mer-
i-morgen”- prinsippet, ikke stemmer med våre funn.

Bakgrunn
Kundegruppen i alderen 16-30 år er en gruppe 
som banken har vanskeligheter med å forstå seg 
på og nå ut til. Vi har derfor valgt å undersøke 
”Hvordan kan bankene bruke nudging som 
metode for å øke sparingen til unge i 
aldersgruppen 16-30 år”. Vi vil gjennom dette 
forskningsprosjektet fokusere på nudging.
Nudging er små virkemidler som brukes for å 
påvirke atferd i gunstig retning. Vi skal se på 
hvilken type nudging som påvirker aldersgruppen 
16-30 år når det kommer til sparing og hvordan 
bankene kan motivere unge til å spare mer. Vi har 
i denne oppgaven hatt et samarbeid med 
Sparebanken Vest i Bergen. 

›Jeanette Johannessen og Maren Akselberg Waardal / 
Bachelor i Økonomi og jus

Bilde hentet fra: google.no

En casestudie av bankers arbeid for å påvirke unge 
kunders sparevaner

Bilde hentet fra: google.no
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Økonomisk bærekraftig suksess i skidestinasjon:
En case studie av Sogndal Skisenter – Hodlekve 

Hvordan skaper Sogndal Skisenter – Hodlekve økonomisk bærekraftig suksess?

Metode 
Gjennom litteraturstudie har vi identifisert de forskjellige faktorene i en
vintersportdestinasjon som skaper suksess. Videre har vi gjennomføre dybdeintervju
med en representant fra Sogndal Skisenter - Hodlekve. Dette for å sammenligne hva
de gjør for å skape suksess og de suksess skapende faktorene vi har funnet frem til. 

Konklusjon
Vår case studie viser at Sogndal Skisenter – Hodlekve jobber i likhet med teorien på
mange områder, men avviker på noen. Vi mener at de bør føye seg med teorien der 
de avviker for å kunne skape økonomisk bærekraftig suksess.

Bakgrunn 
Vintersesongen 2019 brukte skiturister 10,1 milliarder norske kroner i Norge.
Vi ønsker å finne ut hva som skal til for at en vintersportdestinasjon kan skape
bærekraftig suksess. 

Leonhard Xaver Ludwig & Nicolai Alexander Pedersen / Bachelor økonomi og jus 
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Hvorfor investerer menn i større grad enn
kvinner i aksjer?
- En kvalitativ tilnærming

Metode

Vi har valgt en kvalitativ tilnærming med et

eksplorativt design. Primærdata ble innhentet 

gjennom syv individuelle dybdeintervju, der fem

kvinner og to menn i ulike aldre og livssituasjoner 

ble intervjuet.

Bakgrunn 

I 2019 la DNB ut en tilstandsrapport om økonomisk likestilling der det stod følgende:

«At kvinner velger å investere mindre av sin inntekt i aksjer 

utgjør en av de viktigste årsakene til forskjellen i kapitalinntekt. På grunn av avviket i kapitalinntekt 

er det følgelig slik at selv om menn og kvinner hadde hatt lik lønn

ville kvinner tjent 53 milliarder mindre enn menn.»

Dette gjorde oss nysgjerrig på å finne ut grunnen til at så mange menn velger å investere i usikre 

investeringer som enkeltaksjer i motsetning til kvinner. 

Resultat

Vi kommer frem til at risikopreferanser, 

atferdsmønster og kunnskapsnivå er faktorer som 

påvirker hvorfor menn i større grad enn kvinner 

investerer i aksjer. Mennene i vår undersøkelse er 

mer risikosøkende, har fått interesse og blitt 

oppfordret til å investere i tidlig alder, og uttrykker 

et høyere kunnskapsnivå enn kvinnene. 

Hedda Johnsen Rysjedal og Ida Marie Skarheim Magelssen Bachelor i Økonomi og jus
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Studenters økonomiske stilling
Hvordan vil økt studiestøtte påvirke studenter i Sogndal sin 
økonomiske stilling?

Metode
I denne oppgaven har vi valgt både kvalitativ og 
kvantitativ metode for å innhente data.
Den kvantitative spørreundersøkelsen er laget ved 
hjelp av Google Docs (forms). Vi har også planlagt å 
intervjue tre stykker eller flere ved kvalitativ metode. 
Både spørreundersøkelsen og intervjuet blir anonymt 
og i det kvantitative spørreskjemaet ble de spurt om 
blant annet om når de starte å studere i Sogndal og 
diverse spørsmål om deres økonomiske forbruk og 
deres forventninger til lånekassens utvidelse av 
studiestøtte. Videre i oppgaven vår har vi satt opp fire 
hypoteser som skal bli besvart ved hjelp av 
spørreundersøkelsene.

Konklusjon
Økt studiestøtte vil påvirke studenter 
i Sogndal sin økonomiske stilling av 
positiv art, men alt i alt vil 
konsekvensen av det økonomiske 
forbruket være opp til hvert 
enkeltindivid. 

Bakgrunn 
Forskning og undersøkelser viser at studenter kan 
ha en stram økonomi. I en undersøkelse 
gjennomført av NSO diskuteres studenters økonomi 
og hvordan studenter sliter med å kunne betale 
uforutsette utgifter. I Norge har vi mulighet til å søke 
om studiestøtte fra Lånekassen og det er noe de 
fleste studentene tar i bruk.
Vi har valgt å undersøke hvordan studenter klarer 
seg økonomisk i Sogndal, om de kun har utbetaling 
fra Lånekassen eller andre inntektskilder. Vi har 
også sett på hvordan studenter stiller seg til 
Lånekassen sin utvidelse av studiestøtte til 11 
måneders støtte. Denne utvidelsen er en gradvis 
økning som startet i 2016 hvor Lånekassen økte 
utbetalingen med en ekstra uke med utbetaling hvert 
år. Nå i 2020 er siste økning og studenter står nå 
med 11 måneders studiestøtte. 

Resultat
Vi har fått 116 brukbare svar på den kvantitative 
spørreundersøkelsen vår. Vi ville finne ut om økt 
studiestøtte ville forbedre studentene i Sogndal sin 
økonomiske stilling. Vi fant at studentene går i minus 
uten deltidsjobb, da de totale gjennomsnittlige 
utgiftene til studentene i Sogndal er kr 11 190. 
Gjennomsnittlig utbetaling fra Lånekassen er
kr 11 020, som betyr at studentene går i minus uten 
deltidsjobb.
80 % av studentene svarte også at de ikke klarer seg 
økonomisk med kun studiestøtte fra Lånekassen. 
Derimot fører økt inntekt til økt konsum, så det er ikke 
sikkert at det løser problemet med at studenter går i 
minus, men det kan bedre deres økonomiske stilling.

› Fatima Sofie Ouakkaha, Lars Magnus Avdal & Synne Thomte. Bachelor i økonomi og jus

Gjennomsnittlig studentbudsjett. *Per måned

Boligleie Dagligvarer Fritid Shopping Uteliv Sparing
Diverse 

kostnader
Kr 4 671 Kr 2 438 Kr 1 106 Kr 526 Kr 649 Kr 991 Kr 811

TOTALT
*Utarbeidet med data fra spørreskjema Kr 11 191

65%
35%

Deltidsjobb ved siden av studie

Har deltidsjobb Har ikke deltidsjobb

43,97
%56,03

%

Går studenter i minus?

Over budsjett Under budsjett
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«Når kunden alltid har nett» 
- Ein kvalitativ studie av utfordringa og moglegheiter netthandel kan gi fysiske butikkar 

i eit lokalsamfunn. 

Metode
Datainnsamlinga er gjennomført ved bruk 
kvalitativ metode, der vi nytte oss av intervjuar 
som datainnsamlingsmetode. Ved at vi valte 
djupneintervju med ekspolrativ tilnærming, var vi 
opne for intervjuobjektets tankar og refleksjonar 
ved problemstillinga vår. Vi fikk innsikt i 
informantanes persepsjonar, meiningar, 
definisjonar av situasjonar og 
verkelegheitskonstruksjonar som vi såg som 
relevant for å kunne gjennomføre studien.

Bakgrunn
Forbrukarar er utsatt for ein meir komplekse handelsreisa no enn nokon gang 
før. Til tider generera det nye åtferd og metodar som gjer handelen lettare og 
enklare. Situasjonen innan handel er under endring og spesielt innan 
kledebransjen. Banebrytande innovasjonar gjer at eksisterande 
forretningsmodellar blir irrelevante, samtidig som framtidige etableringar 
møter på utfordringar. 

Under arrangementet «Når kunden alltid har nett» til Sogn Næring, fikk vi eit 
innblikk på korleis denne utviklinga har gått føre seg i bygda, samtidig som 
moglegheitene desse endringane kan skape for bedriftenes framtid. Vi ynskte 
dermed gjennom denne bacheloroppgåva å klargjere ulike utfordringar og 
moglegheiter netthandelens utvikling og vekst, potensielt kan ha på dei fysiske 
butikkane. 

Konklusjon 
Vore funn viser at e-handelens utvikling har vert jamt og kjem til å 
vare i åra framover. Dette vises til å gi press til bedrifter, ved at 
fleire etablerer seg over på nett og andre digitale plattformer, som 
gjer til at bedrifter må endre på forretningsmodellar mot eit meir 
multikanal plattform. 

Bedrifter ser meir av utfordingar enn moglegheiter i den forstand 
at konkurransen blir stor innan pris og forbrukarsegmenter, 
spesielt utfordrande av milleniums generasjonen som seis å vere 
dirigerande på bruken av netthandel. 

Netthandelens utvikling og vekst har ulike påverknader på ulike 
fysiske butikkar, der utfordringane er meir enn moglegheitene. 
Medan graden av utfordringane ikkje har resultert i enorme 
konsekvensar hos vore informantar, der tilhøyrselen blant kundar i 
lokalsamfunnet og service spilte stor rolle, var dette noko dei 
kunne sjå på langt sikt. 

§ Khava Khamurzayeva og Bella Khamurzayeva / Økonomi og jus

§
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Ny teknologi, sterkere turistopplevelser?

Metode
For å besvare forskningsspørsmålene har vi valgt en 
kvalitativ metode for å få en dypere forståelse for 
problemstillingen. Vi har utført dybdeintervju med 
personer som har forskjellig tilknytning til det norske 
reiselivet. Vi har gjennomført dybdeintervjuer med 
representanter fra statens naturoppsyn i Vang, Norsk 
fjellsenter og nasjonalparkforvalter i Lom. 
Dybdeintervjuene ble gjennomført med en 
semistrukturert oppbygging.

Konklusjon
Ut ifra vår studie kan vi konkludere med at nei, man kan ikke sikre gode turistopplevelser i Jotunheimen nasjonalpark gjennom å utvikle en 
mobilapplikasjon, men vi har ikke grunnlag for å konkludere med at en mobilapplikasjon ikke kunne vært effektivt på mindre tilrettelagte turer enn 
Besseggen. Gjennom detaljerte funksjoner, god markedsføring og nytenkende utvikling kunne en mobilapplikasjon vært behjelpelig for enkelte 
turister.

Bakgrunn 
I løpet av de siste årene har det vært en tydelig endring i det generelle turistmønsteret – mennesker, og da spesielt unge mennesker, har blitt mer 
selvstendige; de ønsker å planlegge reisene sine fra start til slutt på egenhånd (Mehmetoglu, 2007, s. 657). I tillegg har det vært en økning av antall 
turister i Norge og antall turister som er interessert i naturbaserte tilbud (Mehmetoglu, 2007, s. 651), altså fritidsaktiviteter som finner sted i 
naturområder og hvor hovedkomponentene er turisten og en opplevelse av, eller i, natur (Fredman & Tyräinen, 2010, s. 180). Folk ønsker 
autentiske opplevelser, og i natursammenheng kan man tolke autentisitet som «uberørt natur» (Fredman, Wall-Reinius & Grundén, 2012, s. 293), 
noe som gjør at tilrettelegging av naturen og utviding av stier ikke alltid lar seg gjøre. Nordmenn er generelt kjent med å gå turer som ikke er 
tilrettelagt da friluftslivet er en stor del av kulturen her til lands, mens turister som kommer hit for å gå i fjellet kanskje har helt andre forventninger til 
hva en «sti» er for noe. Denne blandingen av forventninger kan fort føre til at folk legger ut på turer som har høyere vanskelighetsgrad enn de 
egentlig er forberedt på. Det kan også føre til at folk ikke har godt nok utstyr, og det kan forekomme en del situasjoner som man helst skulle vært 
foruten. Dagens turister er alltid på nett og på grunn av dette kan man si at hver eneste turist er en reisehåndbokforfatter og at sosiale medier er 
den nye jungeltelegrafen (Flatabø, 2014). De stoler på teknologi som en del av hele turistopplevelsen. I denne oppgaven vil vi se nærmere på om 
en mobilapplikasjon kan være med å sikre en god turistopplevelse i Jotunheimen nasjonalpark – om den kan sørge for realistiske forventinger, økt 
sikkerhet, gode løsninger og hjelpsomme tips. 

Resultat
Det har ikke vært en like stor økning av besøkende i hele Jotunheimen nasjonalpark, 
men økningen har vært mer tydelig på de populære turmålene som for eksempel 
Besseggen. Jotunheimen nasjonalpark har en varierende vegetasjon og noen områder 
er derfor mer utsatt enn andre. Besseggen er ikke et særlig sårbart da den består mest 
av berg og lite vegetasjon. Dårlige forberedelser er hovedgrunnen til ulykker og 
nestenulykker i området. Overvurdering av egne evner er også en kritisk faktor. Dette 
gjelder både utenlandske og norske turister. Restaureringer og reguleringer pågår blant 
annet som følge av ulykker og vil fortsette å pågå i fremtiden.
En mobilapplikasjon kunne vært en bra måte å få ut informasjon til de stadig tilkoblede 
turistene. Den kunne fungert som en digital tredjepart for å øke turistopplevelsen og 
sikkerheten gjennom informasjonsopplæring, men samtidig fjerner en eventuell 
mobilapplikasjon samskaping mellom turist og aktør. I tillegg kan en mobilapplikasjon 
forsvinne i et hav av konkurrerende mobilapplikasjoner, og derav er det usikkert om den 
ville nådd ut til nok brukere til å spille en avgjørende rolle. Det kunne vært mer effektivt 
med en sikkerhetsvideo, da man kunne hatt som krav for turister å se filmen før de begir 
seg ut i området Jotunheimen.

› Stine Takla Oppedal, Heidi Ranestad, Birthe Aarli / Natur- og opplevelsesbasert reiseliv
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Vi kan kalle det risikoredusering gjennom 
informasjonsopplæring. Gjennom et grundig teorisøk, 
dybdeintervjuer og analyse, vil vi finne ut om en slik 
mobilapplikasjon kunne vært en effektiv måte å få ut 
informasjon til turistene. Vi kommer til å ha mest fokus 
på Besseggen gjennom oppgaven.



100 101  

Studentarbeider 
Master

Masterprogrammet innovasjon  
og leiing
Institutt for økonomi og administrasjon (IØA) tilbyr masterutdanning i innovasjon og leiing ved Campus Bergen.  
I dag samarbeider instituttet sitt masterprogram med master i Innovasjon og entreprenørskap for ingeniørar. I nokre 
fag har studentane felles undervisning på tvers av masterprogramma. Målgruppa for masterutdanning i innovasjon 
og leiing er kandidatar med ein bachelorgrad i økonomi og administrasjon, eller andre studentar med bakgrunn innan 
økonomi, organisasjon og leiing. 

Masterprogrammet innovasjon og leiing gir studentane ei solid plattform innan innovasjon, entreprenørskap,
organisering og leiing. Utdanninga gir eit godt utgangspunkt for ei karriere innan teknologi- og prosjektleiing.  
Studentane får eit grunnlag for å arbeide med ny teknologi, nye produkt og omstilling av verksemder. Master- 
programmet legg til rette for at uteksaminerte kandidatar kan få spennande jobbar i ulike typar etablerte verksemder, 
til dømes som konsulent eller forretningsutviklar i teknologibedrifter.

Masterprogrammet har som mål å utdanne dyktige leiarar og medarbeidarar til offentlege og private teknologi- 
verksemder. Gjennom studieløpet vil studentane få omfattande praksiserfaring i nye og etablerte verksemder.  
Studentane kan blant anna velje å ha praksis i enten Cape Town, Houston eller Berkeley/San Francisco.  
Vi tilbyr også eit alternativt praksisopphald til studentar som ønsker å vere i Bergen.

I masterutdanninga er teknologileiing eit svært sentralt omgrep som dekker fagområda innovasjon, entreprenørskap, 
organisasjon, leiing, digitalisering og økonomifag. Tverrfagleg samarbeid mellom økonomar og ingeniørar er ein  
viktig del av studiet. Vidare er innovasjon og utvikling av produkt og tenester eit viktig element i utdanninga slik at 
studentane er betre rusta til å handtere omstilling i næringslivet. I fjerde og siste semester skriv studentane master- 
oppgåva si. Ei oversikt over masteroppgåvene presenterer vi i denne årboka.
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Grobunn for sosialt entreprenørskap 
En komparativ casestudie av Norge og Sør-Afrika 

Følgende problemstilling ble utformet: 
Hva skaper og karakteriserer grobunnen 
for sosialt entreprenørskap og sosiale 
virksomheter i Norge og Sør-Afrika? 

Problemstillingen ble besvart med 
utgangspunkt i to empiriske case fra 
Norge og Sør-Afrika bestående av 23  
kvalitative intervjuer. 

Ved å ta i bruk EU-kommisjonens modell 
for økosystemet rundt sosialt 
entreprenørskap har vi kartlagt Norge og 
Sør-Afrika basert på syv faktorer. 

Sosialt entreprenørskap er et fenomen 
som har fått økt oppmerksomhet i offentlig 
debatt, politikk, styringsdokumenter og 
forskningen de siste årene. 

Formålet med studien er å undersøke 
faktorer som påvirker fremveksten av og 
skaper grobunn for sosialt 
entreprenørskap i to svært ulike 
kontekster.  

Sentrale funn i Sør-Afrika 
- Levere manglende velferdstjenester 
- Større grad av profesjonalisering av 

feltet 
- Myndighetene har forhåpninger til 

sosiale virksomheter og overlater sine 
oppgaver til disse 

- Liten tillit til myndighetene som følge av 
korrupsjon 

- Lokalt forankret 

Sentrale funn i Norge 
- Supplement til offentlig tjenestelevering 
- Mindre grad av profesjonalisering av 

feltet 
- Sosiale virksomheter har stor tillit til 

offentlig sektor, men offentlig sektor har 
liten tillit til dem 

- Preget av velferdsprofitørdebatten 
- Nasjonalt forankret 

Institutt for økonomi og administrasjon – Innovasjon og ledelse 2020

›Christine M. G. Eng & Frida Olsen Engedahl
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TTO innovasjonslederes bidrag i 
akademiske spin-off prosjekter og team
- En kvalitativ enkel integrert casestudie av VIS

Metode: 
For å besvare studiens overordnede forskningsspørsmål har 

vi benyttet oss av kvalitativ metode gjennom en enkel 

integrert casestudie. Datainnsamlingen har bestått av 13 

semistrukturerte dybdeintervjuer, samt innhenting av 

sekundærdata. Med bakgrunn i tilgang på intervjuobjekter, 

og ønsket om dybdeforståelse, har vi valgt å se på et utvalg 

av prosjekter/selskaper i VIS. Vi undersøker individuelle TTO 

innovasjonsledere i 7 prosjekter/selskaper i VIS. Videre 

studerer vi 6 innovasjonsledere, og deres rolle og atferd i et 

eller flere av studiens akademiske spin-offs.

Bakgrunn for studien: 

Den globale kunnskapsbaserte økonomien setter stadig større krav til innovasjon for å øke verdiskaping og 

produktivitet. TTO-er (Technology Transfer Offices) har blitt viktige støttespillere når det gjelder å løfte frem og 

utnytte innovasjoner basert på offentlig finansiert forskning, i form av kommersialisering via patentering, 

lisensiering eller etablering av akademiske spin-off selskap. Gjennom en integrert casestudie undersøker vi 

TTO innovasjonsledere i VIS, som er prosjektledere i et eller flere av studiens utvalgte akademiske spin-off 

prosjekter. Vi studerer deres roller og atferd, samt deres bidrag i kommersialiseringsprosessen i disse 

prosjektene. Formålet med denne masteroppgaven er å besvare forskningsspørsmålet: «Hvordan bidrar TTO 

innovasjonsledere i akademiske spin-off-prosjekter og team?»              

For å besvare forskningsspørsmålet utarbeidet vi to delproblemstillinger:

1. Hvilke lederroller har TTO innovasjonsledere I akademiske spin-off prosjekter/team?

2. Hvilke lederstiler har TTO innovasjonsledere I akademiske spin-off prosjekter/team?

Institutt for økonomi og administrasjon - Master i Innovasjon og ledelse

Kathrine Panlilio Iversen & Katrine Zetlitz Nessler

Tabellen under oppsummerer funn fra studien knyttet 
til TTO innovasjonslederes roller og lederstiler
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Ulike typer arbeid i plattformøkonomien
Magnus Krantz Olsen

Problemstilling

Hvilke begreper benyttes i litteraturen for 
å beskrive arbeid i plattformøkonomien 
og hva er likhetene og ulikhetene mellom 
dem?

Sentrale funn
- Totalt 20 ulike begreper som benyttes for å beskrive arbeid i plattformøkonomien
- 8 av disse er hovedbegreper, mens de resterende er underkategorier eller varianter 

av de andre begrepene.
- Vanlig å skille mellom arbeid som krever fysisk tilstedeværelse og arbeid som i sin 

helhet kan utføres digitalt
- Et annet vanlig skille er basert på oppgavens kompleksitet. Er det en enklere 

arbeidsoppgave eller en som krever faglig kompetanse.

Introduksjon
Plattformøkonomien har blitt mer utbredt de siste årene og tilknytningsformer hvor det 
er en tredjepart tilstede i relasjonen er blitt mer vanlig. I litteraturen benyttes en rekke 
ulike begreper om arbeid i denne nye økonomien. «Crowdsourcing», «work on demand
via app», «elancing» et blant begrepene som benyttes, men hva er egentlig forskjellen 
mellom de ulike begrepene som benyttes?

Institutt for økonomi og administrasjon – Master i innovasjon og ledelse, 2020

Flat og fleksibel organisering i statlige etater
En kvalitativ studie av utfordringer ved flat og fleksibel struktur i 
offentlig sektor. 

Metode
Studien er gjennomført som en komparativ casestudie. 
Datainnsamlingen har bestått av 18 dybdeintervjuer, 
samt innhenting av sekundærdata. Populasjonen er 
statlige etater i Norge. Studiens utvalg består av to 
enheter som begge er statlige etater, underlagt Helse-
og omsorgsdepartementet. Staten som kontekst

Offentlig sektor kjennetegnes ved høy grad av 
kontroll, rigid bruk av personell, formaliseringer, og 
silo-kultur mellom avdelinger. Sektoren fører med 
seg en annerledes logikk i forhold til privat sektor, 
og oppgavene som utføres er ofte knyttet til 
hierarki med innslag av myndighetsutøvelse og 
tilsyn. 

Statlige virksomheter betyr i praksis 
forvaltningsorganer, og består av flere ulike 
organisasjoner som for eksempel departementer 
og direktorater. Det vil si alle virksomheter som er 
en del av staten som juridisk person.

Introduksjon
Studien undersøker utfordringer som oppstår i første fase ved omstrukturering til flat og fleksibel organisering, i 
offentlig sektor. Flat struktur handler om å redusere antall nivåer i hierarkiet, og i denne sammenheng menes 
fleksibel som i smidig. Samfunnsendringer skaper et press for å være dynamisk og evne raske vendinger, noe 
som innebærer nye former å organisere seg på. Prinsipper om stabilitet, høyt hierarki og standardiserte 
arbeidsprosesser utfordres. Det finnes mange indikasjoner på at den flate organiseringen er bedre egnet til 
dagens situasjon, men det er likevel viktig å se på de utfordringene en slik struktur kan føre med seg. 

Problemstilling: 
Hvilke utfordringer oppstår ved flat og fleksibel 
organisering i offentlig sektor?

Institutt for økonomi og administrasjon – Master i innovasjon og ledelse, 2020 

Miriam Molvær og Simone Brattli

Resultat
Første fase av flat og fleksibel struktur i offentlig sektor, fører med seg flere utfordringer som er illustrert i figuren:
• Allokering til lag: Arbeidsoppgavenes karakter og krav om spisskompetanse, utfordrer fleksibel bemanning. 

Utfordringer knyttet til å fordele tidsbruk, dårlig system for allokering, og mangel på ressurser. 
• Rapportering til to ledere: Mellomledere har adskilt oppgave- og ressursansvar. Utfordringer knyttet til uklare 

ansvarsforhold, flere involvert i beslutninger, og vanskelig for mellomleder å følge opp sine medarbeidere.
• Randomiserte ressursenheter: Medarbeiderne tilfeldig plassert til ulike personalgrupper. Utfordringer knyttet til 

mangel på tilhørighet og relasjoner, og ulik grad av randomisering som fører til forskjeller internt.  

studentarbeider master - 2020 studentarbeider master - 2020
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Velferdsstaten i en app?
Mohammed Nazar

Forskningsspørsmålet
Hvordan kan Nyby bidra til å løse 
velferdsutfordringer ved hjelp av teknologi?  

Underproblemstillinger
• Hvilke utfordringer knytter seg til slike løsninger? 
• Hvordan implementeres og spres innovasjonen?

Metode
For å besvare mitt overordnede forskningsspørsmål
har jeg benyttet meg av kvalitativ metode gjennom
en enkelt- casestudie. Datainnsamlingen har bestått
av 9 dybdeintervjuer fra fire norske fylker: Oslo,
Vestland, Trøndelag og Viken. Samt innhenting av
sekundærdata i form av styringsdokumenter og
digital foreliggende intervjuer.

Sentrale funn
1.Bestemte verdier i den skandinaviske velferdsmodellen kan
potensielt bidra til å skape utfordringer for Nyby.

2. Etablerte tekniske systemer i den norske offentlige
sektoren skaper utfordring for Nyby som ønsker å innovere
sammen med kommuner.

3. Overbruk av frivillige i velferdsstaten og den offentlige
sektoren kan føre med seg store konsekvenser som å miste
kompetansen eller tilgang til ressurser i det offentlige.

4. Blant brukere anses Nyby som et supplement for å avlaste
velferdsstaten med fremtidige utfordringer. Det vil si med de
ikke-lovpålagte oppgavene i velferdsstaten.

Introduksjon
Behov for nye samspill og samarbeidsmuligheter mellom offentlig, privat og frivillig sektor har fått økt
oppmerksomhet både på den politiske agenda, i den offentlige debatten og i mediene, og også innen
akademia de senere årene, for å møte kommende velferdsutfordringer. Formålet med studien er å gi en
forståelse av hvordan det er mulig å løse velferdsutfordringer i samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig
sektor. Dette har blitt gjort ved å studere Nyby sitt bidrag i å styrke den nordiske velferdsmodellen.

Institutt for økonomi og administrasjon –Master i innovasjon og ledelse, 2020

En studie av Nyby som sosialt entreprenørskap for å løse 
velferdsstatens utfordringer. 

Behovet for Nyby i 
velferdsstaten          

(kap 4)

Utfordringer Nyby 
møter i velferdsstaten 

(kap 5)

Kan Nyby bidra med 
å løse 

velferdsutfordringer? 
(kap 6)

Forskningsdesignet i oppgaven

Elektrifisering av norsk skipsfart: Utbygging 
og adopsjon av landstrøm i Bergen Havn 
Nora Modesta Hvide og Ingeborg Ese Haga

Funn av hindre og drivere
(+)Landskapspress fra miljøbevegelsen
Ønske om å redusere klimagasser
(-)Umoden teknologi
(-)Kompleksitet og behov for koordinering
(-)Stiavhengighet og lock-in                   
(-)Kapitalintensivitet
(-)Lang levetid på kapitalen

(+)Standardisering 
(+)Finansiering
(+)Reguleringer og krav

Viktighet av faktorene avhenger av
(+/-) Ulike brukergruppers karakteristikker i havn

Problemstilling: «Hva er ulike aktørers hindre og drivere i utbygging og adopsjon av landstrøm i Bergen 
havn?»

›2020

Fase 2 – Dypdykk i Teknisk Ukeblad og 
semistrukturerte dybdeintervju
Vi ble vitne til en langtekkelig utbygging og 
adopsjonsprosess. Hindre og drivere i historien dannet 
grunnlag for tre kategoriske faktorer, standardisering, 
finansiering og reguleringer, som måtte «ligge til rette» for 
fremdrift i prosessen. Underproblemstillingene ble derfor:

1. Hvorfor har prosessen tatt så lang tid for de ulike 
aktørene?

2. Hvordan har faktorene standardisering, 
finansiering og regulering påvirket fremdriften i 
prosessen?

«høna-og-egget» 
problematikken/markedssvikt;

Høy investeringsrisiko og «first-
mover» kostnader. Alle ønsker 

landstrøm, men ingen vil være de 
første til å investere. Dårlig 

forretningscase inntil et marked 
allerede er etablert, og en de 

facto standard valgt.

Metode 
Vi har gjennomført en kvalitativ lengdesnitt-casestudie. Her har 
vi i en eksplorativ fase gjennom atekst identifisert hindre og 
drivere i landstrømhistorien i Bergen havn. Videre har vi 
fokusert og gått i dybden på tre tematiske faktorer som har 
hindret og drevet prosessen. Her har vi dypdykket i Teknisk 
Ukeblad, og gjennomført intervjuer med tre aktører. Av dette 
har vi oppnådd en helhetlig forståelse av prosessen. 

Teori
Hovedteorien i studien er Geels sitt flernivåperspektiv (MLP). 
Dette har vi støttet oss til for å identifisere og analysere hindre 
og drivere som en nisjeteknologi møter når den skal løftes til 
regimenivå. Teorien om energiteknologiske innovasjonssystem 
(ETIS) supplerer med typiske kjennetegn på innovasjon i 
energibransjen. 

Standardisering, finansiering og regulering som drivere
Offentlige aktører har spilt en viktig rolle i å redusere 
investeringsrisikoen for landstrøm, og gi rom for modning og 
diffusjon. 
Finansiering
- Tilgang til billig finansiering  (Enova) – Staten har subsidiert 

investeringsbeløp og kompensert for «first-mover» 
kostnader for havnene og rederne

Reguleringer og krav
- har stilt krav til utbygging og bruk, skapt beskyttede 

nisjemarkeder, forutsigbarhet, like konkurransevilkår og 
felles forventninger for fremtiden

Standardisering 
- har bidratt med å definere «hva» man skal investere i, 

hvilket har skapt forutsigbarhet og retning. 

Fase 1: Eksplorativt, historisk mediesøk

Løser opp i markedssvikt;
Modner teknologien og reduserer 
investeringsrisiko og «first-mover» 
kostnader. Beskytter og etablerer 

nisjemarkeder. Diffusjon av 
landstrøm gjennom 

nisjekumulasjon

studentarbeider master - 2020 studentarbeider master - 2020
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Digitalisering i grunnskolen
– En kvalitativ casestudie om hvordan skoleledelsen 
tilrettelegger for lærerens bruk av digital teknologi. 

Forskningsspørsmål:
Hvordan legger skoleledelsen til rette for 
lærerens bruk av digital teknologi i 
undervisningen?

Underspørsmål:
1. Hva karakteriserer 
digitaliseringsprosessen i grunnskolen?
2. Hvordan reagerer lærerne på endringen, 
og hvilke forutsetninger har de for å bruke 
digital teknologi?

Bakgrunn for studien: 
Samfunnet er preget av store endringer som følge av ny teknologi, og den norske 
skolen må holde følge med den digitale utviklingen for å kunne møte det fremtidige 
kompetansebehovet. For å oppnå en vellykket digitaliseringsprosess er skoleledelsens 
rolle sentral, da det er ledelsens ansvar å anskaffe og tilrettelegge for god bruk av 
digital teknologi i grunnskolen. 

Sentrale funn: 
Skoleledelsen tilrettelegger for lærerens 
bruk av teknologi ved å: 1) kommunisere 
behovet for endringen og gradvis 
omstille, 2) etablere en ekspertgruppe 
med myndighet og gi handlingsrom til 
engasjerte lærere, 3) skape en arena for 
erfaringsdeling og 4) utarbeide en tydelig 
strategi og visjon. Dette kan bidra til å 
øke lærerens opplevde brukervennlighet 
og nytteverdi, samt redusere motstand 
og øke engasjement for endring. Videre 
vil dette påvirke lærerens bruk av digital 
teknologi. 

Veronika Dale Bjørkedal & Cathrine Rødsten Dyb

Institutt for økonomi og administrasjon – Master i innovasjon og ledelse 
Managing Project Complexity in The 
Smart Building Environment
A Proposal of how to overcome the challenges in 
project management in the Real Estate industry

Christian Bru & Jostein Hella

Research question 1:
“What barriers property managers experience as challenging when implementing smart building 

technologies?”

Research question 2:
“How property managers and real estate firms can manage challenges in projects regarding 

implementation of smart building technologies?”

Key findings:
• Property managers have a new role from capitalizing buildings to become more service oriented and 

user-centric. 
• The new role has changed project management methodologies to work more agile. 
• Creating challenges regarding user involvement, competence, and project management mindset. 
• The Norwegian real estate firms in this study has shown abilities to adopt to these changes. 

• Many vendors and solutions offered in the smart building environment are so complex that it cause 
challenges for property managers regarding, 
• system interoperability, integration, and updates. 

A explorative, qualitative study with a sample from the real estate industry value chain to uncover challenges faced in smart
building technologies implementation projects. SINTEF have given Research Scholarship funding this study. 

›2020

From these key findings we have adopted a conceptual framework to manage complexities 
within the smart building environment:

studentarbeider master - 2020 studentarbeider master - 2020
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Læring av feiling:
Hva og hvordan lærer serieentreprenører av feiling, 
og hvordan påvirker feiling dem?

Vår 2020

Funn:
Våre funn viser hvordan feiling bidrar til egenskaper som gjør at serieentreprenører 
evner å håndtere ulemper og utnytte fordeler ved å være en ny og liten bedrift, samt 
hvordan et godt team er en svært viktig faktor for bedriftens overlevelse. Videre har vi 
funnet at serieentreprenører lærer best av feil med høy risiko gjennom “learning by 
doing” og kritisk refleksjon i etterkant av feiling. Samtidig ser vi at ego og stolthet kan 
være hinder for læring. Våre funn tilsier også at feiling påvirker serieentreprenører 
ved å gjøre dem oppmerksom på deres egne sterke og svake egenskaper. 

Figuren illustrerer 
serieentreprenørens 
læringsprosess og 
læringsutbytter fra 
feiling basert på 
oppgavens funn

Bakgrunn:
Det har lenge vært stort fokus på hvordan man kan oppnå suksess ved oppstart av en 
ny bedrift. Likevel er dødsraten for oppstartsbedrifter svært høy. Feiling og konkurs 
innenfor entreprenørskap er derfor et interessant tema som det imidlertid ikke har vært 
forsket like mye på. Entreprenøriell feiling blir ofte sett på som noe negativt, og i Norge 
har det lenge vært bortimot tabu å snakke høyt om det.  

For å kunne gå i dybden på dette temaet og svare på forskningsspørsmålene har vi valgt 
en kvalitativ tilnærming og intervjuet åtte norske serieentreprenører.

Institutt for økonomi og administrasjon - Master i innovasjon og ledelse

Av Renate Dahl Østborg & Frida Fonn Rød

Kunstig intelligens og 
forretningsmodellinnovasjon i medieselskaper
En multippel casestudie av IBM, TV 2, Vimond og Mjoll
Runa Elin Fjelle og Martine Brandal Øvrelid 

Problemstilling:
Hvordan forholder innovasjonsselskaper seg til  
kunstig intelligens og...

a)... hva vektlegges i teknologiske og i
institusjonelle omgivelser når det gjelder 
kunstig intelligens, og hvordan håndteres dette?

b)... hvordan benyttes kunstig intelligens i 
selskapenes forretningsmodeller, med vekt på 
verdiløfte, inntektsstrømmer, nøkkelaktiviteter og 
nøkkelpartnere?

Sentrale funn: 
• Krefter i de teknologiske omgivelsene presser på for endringer – samtidig som at 

krefter i de institusjonelle omgivelsene bremser graden av adopsjon av innovativ 
teknologi som kunstig intelligens. Dette dilemmaet kan imidlertid håndteres gjennom 
forretningsmodellinnovasjon

• Selskapene legger til rette for økt FoU samt adopsjon av kunstig intelligens av typen 
maskinlæring gjennom forretningsmodellinnovasjon ved økt fokus på fleksibilitet og 
forbedringer i eksempelvis aktiviteter, inntjeningsmodeller, samarbeid og prosjekter

• Det er nødvendig å gjøre avveininger mellom å være tidlig ute med å adoptere 
teknologi som kunstig intelligens og å sikre at man satser på riktig teknologi som ikke 
skaper demokratiske utfordringer, men som kan håndteres i tråd med normer og 
verdier som tillit og troverdighet samt regelverk som GDPR

Introduksjon:
Mye tyder på at kunstig intelligens vil få et sterkt fotfeste i verden i løpet av nærmeste 
fremtid. Fenomenet utvikler seg svært hurtig, og kan potensielt få katastrofale  
konsekvenser ved ukritisk håndtering. Dette medfører utfordringer i form av 
usikkerhetsmomenter, noe som gjør det spesielt interessant og ikke minst viktig å rette 
oppmerksomheten mot. I denne studien har vi derfor undersøkt hvordan 
innovasjonsselskaper forholder seg til kunstig intelligens og hvordan dette er knyttet til 
deres forretningsmodeller og omgivelser. 

Institutt for økonomi og administrasjon – Master i Innovasjon og ledelse

2020
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Konkurransesituasjonen i betalingsmarkedet
En kvalitativ casestudie om digitalisering i banknæringen

Malene Kvalsund Bruksås og Sandra Løvstakken

Problemstilling: 
“Hva kjennetegner konkurransesituasjonen ved 
mobile betalingstjenester i Norge, med fokus 
på hvordan relasjoner mellom aktørene blir 
påvirket av teknologisk utvikling?”

Forskningsspørsmål: 
“Hvilke muligheter og utfordringer foreligger for 
aktører innen mobile betalingstjenester ved 
samkonkurranse?”

Sentrale funn:
• Samkonkurranse er fremtredende i banknæringen, og bankene samarbeider med andre 

banker, teknologileverandører, fintech-aktører, bigtech-aktører, interesseorganisasjoner og 
deltar i fagråd.

• Samkonkurranse foregår hovedsakelig i oppstrømsaktiviteter med større avstand fra kunder.
• Konsolidering påvirker konkurransesituasjonen, og er en trend både blant banker og 

teknologileverandører.
• Utfordringer ved samkonkurranse er begrensninger ved konkurranselovgivningen, barrierer for 

nye aktører, øker kompleksiteten, senker tempoet og kan inkludere høye kostnader.
• Muligheter ved samkonkurranse er kostnad- og ressursdeling, stordriftsfordeler, inspirasjon og 

effektivisering.
• Kriterium for suksessfulle samarbeid er optimal kognitiv avstand, og ressursheterogenitet kan 

øke læring og innovasjonsprestasjon.

Bakgrunn og problemstilling:
Banknæringen har høy produktivitetsvekst, kostnadseffektive betalingssystemer og er bygget på̊
digitale og samordnede tjenester, men til tross for dette står næringen likevel overfor store 
digitaliseringsutfordringer. Fremveksten av nye digitale betalingsformer i kombinasjon med et 
voksende antall organisasjoner innen finansiell teknologi, vil føre til store endringer i 
banknæringen i tiden fremover. 

Metode: Studien er en kvalitativ casestudie, hvor data er innsamlet gjennom semi-strukturerte 
intervjuer og observasjon, samt sekundærdata som supplement. 

Rammeverk: Påvirkningsfaktorer for konkurransesituasjonen

› Institutt for økonomi og administrasjon | Master i innovasjon og ledelse, 2020

studentarbeider master - 2020 studentarbeider master - 2020

Co-creation for the adoption of smart 
technologies in the public sector
For energy efficiency in a Norwegian county municipality

Sentrale funn:
Våre funn indikerer at 20 barrierer eksisterer. 

- Et markant bidrag bunner i barrierer om 
konsensus (prioritering), grunnet usikkerhet i 
effektmål med bruk av smart-teknologi for 
energieffektivisering. 

- Dette støtter opp og potensielt forsterker 
bruken av ikke uniforme standarder i 
byggebransjen, med manglende 
spesifikasjonskrav som legger til rette for 
implementering av smarte teknologiske 
løsninger. 

- Co-creation vil trolig kunne løse 16 av 20 
barrierer og markant redusere noen av de 
hindringene som presenterer seg: 

Introduksjon: Med hurtig voksende teknologisk utvikling byr enorme muligheter seg for virksomheter på tvers av sektorer. Forårsaket 
av ulike barrierer som hindrer offentlig sektor å innovere, hevdes det å eksistere et adopsjonsproblem  av smart-teknologi. Strategier om 
energieffektivisering kobles til målsetningene, og det hersker stor tro på tiltak i offentlige næringsbygg for å skape effektiv 
energireduksjon. Vi gjennomfører en kvalitativ singel casestudie av Vestland fylkeskommunes næringsbygg i Bergen kommune, 
avgrenset til videregående skoler i lys av stor bygningsmasse, for å undersøke hvilke barrierer som hindrer dem å dra nytte av smarte 
teknologiske løsninger for energieffektivisering, for å bidra i å nå regionale energimålsetninger. Således undersøker vi hvordan bruken av 
samskaping (co-creation) kan benyttes for å overkomme barrierene.

Forskningsspørsmål:
Which barriers prevents public upper secondary schools adopting smart technologies to reduce energy consumption during 
the operational phase?

Underproblemstilling:
Can the co-creation methodology be utilized to close the gap for implementing smart technologies in public upper secondary schools?

Av David Sjåstad & Sindre René Frydstad
Institutt for økonomi og administrasjon – Master i innovasjon og ledelse - V 2020

Barrierer:

Co-creation:
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Drivere og barrierer for omstilling:
En komparative casestudie av hurtigladeutbygging i 
fylkene Vestland og Troms og Finnmark
Av Stine Marie Torsvik og Rebecka Nyland

Mangel på hurtigladere anses som en av 
de største barrierene for å gå til innkjøp 
av elbil. For å tilby et tilstrekkelig 
hurtigladenettverk kreves det endringer i 
det sosio- tekniske regimet fra aktører på
både nasjonalt- og regionalt nivå. 

På bakgrunn av dette har vi undersøkt 
hvorfor det er forskjeller i 
utbyggingstakten mellom fylkene 
Vestland og Troms og Finnmark 
gjennom de teoretiske rammeverkene 
flernivåperspektivet (MLP) og offentlig-
privat samarbeid (OPS). 

Sentrale funn:
• Største driveren for elbilvekst og følgelig utbygging av hurtigladere har vært elbilpolitikken.
• Største barrierene knyttet til utbygging av hurtigladere er regulatoriske vedtak som 

anleggsbidrag og effekttariff.
• Driverne og barrierene treffer Vestland- og Troms og Fylke ulikt, hvor elbilpolitikken har hatt en 

større effekt i Vestland enn i Troms og Finnmark.
• Offentlig-privat samarbeid har vært utformet ulikt i fylkene, og modellen som har vært brukt i 

Vestland fylke har vært bedre knyttet til utbygging av hurtigladere enn den i Troms og 
Finnmark.

Problemstilling:

“Hvorfor er det så store forskjeller i utbyggingstakt av hurtigladere mellom fylkene 
Vestland og Troms og Finnmark?” 

En kvalitativ komparativ casestudie av syv sentrale aktører på både nasjonalt og regionalt nivå

studentarbeider master - 2020 studentarbeider master - 2020

Åpen innovasjon og nettverkssamarbeid 
for det grønne skiftet
Institutt for økonomi og administrasjon
Master i Innovasjon og ledelse vår 2020
Ingvild Krokvik Mikkelsen og Henriette Johannessen Ulltang

Funn av suksesskriterier
Det fremkom av funnene at prosjektlederne som portvoktere besitter en viktig posisjon, hvor faktorer som åpenhet og tillit er
gjennomgående. I denne studien så vi at Innovasjon og utviklingsavdelingen i BKK har institusjonalisert åpen innovasjon, og at 
nettverkssamarbeid bistår selskapet i å akselerere det grønne skiftet. Basert på studiens funn anbefalte vi selskapet å benytte 
utdanningsinstitusjoner mer i prosjektene. Vi oppfordret også selskapet til å strukturere evalueringsprosessene ytterligere, samt å 
ha et bevisst forhold til nytteverdien av kunnskapsstyringssystem.

Problemstilling: «På hvilken måte kan åpen innovasjon og nettverkssamarbeid hjelpe BKK å akselerere 
det grønne skiftet?»

Vår antakelse var at dersom BKK implementerte disse suksessfaktorene, definert av Chiaroni et.al. (2011), så har selskapet lykkes 
med å institusjonalisere åpen innovasjon. Videre  antok vi at dette ville øke sjansene for at selskapet, i samarbeid med sine
nettverkspartnere, lykkes med sine grønne satsinger. 

Teori
Denne studien har tatt utgangspunkt i det Chiaroni et.al. (2011) 
beskriver som fire grunnleggende suksesskriterier i åpne 
innovasjonsprosjekter; nettverk, organisasjonsstruktur, 
evalueringsprosess og kunnskapsstyringssystem. 
Teorien er supplert med annen forskning som er relevant for 
fagområdet. Litteraturen som er benyttet er relevant for å
belyse fenomenet “Prosjektlederen i rollen som portvokter”, 
med utgangspunkt i de fire suksesskriteriene. Teorien dannet 
grunnlag for studiens konseptuelle modell:

Metode
I studien benyttet vi en kvalitativ metode og casestudie som 
forskningsdesign. Vi brukte enkeltcase-studie som designstrategi, 
hvor vi tok utgangspunkt i en bedrift. For å besvare 
problemstillingen ble det gjennomført seks dybdeintervjuer, med 
den hensikt å få en helhetlig forståelse for fenomenet åpen 
innovasjon. Våre respondenter representerte prosjektlederne i 
BKK, mens informantene representerte de eksterne 
nettverkspartnerne. De empiriske funnene fra undersøkelsen ble 
knyttet opp mot det teoretiske rammeverk i analysen.

. 

Studienskonseptuellemodell
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PSD2 og effekten på den norske bank-og 
finansbransjen
En kvalitativ case studie av PSD2s effekt på bank-og finansbransjen

Forskningsspørsmål
Denne masteroppgaven undersøker 
hvorfor PSD2 ikke har hatt den effekten på 
innovasjon og samarbeid i bank-og 
finansbransjen trodde det ville få da det ble 
annonsert. 

Sentrale funn
Masteroppgaven viser til at compliance er en avgjørende faktor for utvikling og 
gjennomføring av innovasjon og samarbeid i bank-og finansbransjen. Ulike lovverk er 
nødvendig, men skaper friksjon og hemmer innovasjon, samarbeid og konkurranse. 
Videre viser masteroppgaven at allerede eksisterende infrastruktur gjør at opplevd 
effekt av PSD2 blir lavere i Norge. Denne infrastrukturen er også i stor grad eid av 
bankene, noe som gjør det vanskeligere for nye aktører å bryte inn i markedet. 
Bankene vegrer seg også for å dele informasjon utover det regulatoriske rammeverket. 
Dette er en bremsekloss for åpen innovasjon, og hemmer muligheten for Open Banking 
løsninger. Forbrukeren spiller en viktig rolle, men er stort sett fornøyd med 
tjenestetilbudet. Banker som lar vær å innovere utsetter dermed ikke seg selv for stor 
risiko. Funn i studien viser også at forbrukerne har lavere tillit til tredjepartsaktører. 
Banker og tredjepartsaktører har ofte ulike grader av dynamiske kapabiliteter, samt 
ulike strategiske mål. Dette skaper friksjon i samarbeid mellom dem, og bidrar til å 
skape mistillit og interessekonflikt. 

Introduksjon
PSD2 trådte i kraft september 2019 og tvang bankene til å åpne opp sine APIer til 
tredjeparter, noe som la til rette for store endringer i bank- og finansbransjen. Før 
direktivet kom var det store forventninger i bransjen knyttet til effektene. Bankene fryktet 
for sine posisjoner og tredjeparter og FinTechs så muligheten til å ta over markedet. 
2019 ble spådd til å være «The Year of Open Banking», men flere måneder inn i 2020 
har det skjedd lite. Denne masteroppgaven undersøker hvordan Åpen innovasjon, 
Dynamiske kapabiliteter og Coopetition påvirker effekten fra PSD2 på innovasjon og 
samarbeid.

Problemstilling
«Hvorfor har innovasjons og 
samarbeidstakten som følge av PSD2 
vært lavere enn bank- og finansbransjen 
forventet?»

Institutt for økonomi og administrasjon Master i Innovasjon og Ledelse, 2020

Adrian Lockertsen Davanger og Anders Lunde
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Tilsette ved Institutt for økonomi og  
administrasjon – campus Bergen

Abdul Quddus 
Professor

Atle Nyhagen  
Førsteamanuensis

Carmen Olsen 
Førsteamanuensis

Dag Audun Lønning 
Førsteamanuensis

Dag Eivind Bakka 
Høgskulelektor 

Hilde Svrljuga Sætre 
Stipendiat

Jill Loga 
Professor 

Judit Bragelien 
Høgskulelektor

Jørgen Pedersen  
Førsteamanuensis

Kari Heggholmen 
Førstelektor

Kari Håvåg Voldsund 
Førstelektor

Kristin Lofthus Hope 
Førsteamanuensis

Kristine Andersen 
Høgskulelektor

Mai Camilla Munkejord 
Professor

Mirjam Solberg 
Førstelektor

Morten Morå 
Høgskulelektor

Nina Michelsen 
Assisterende instituttleder

Olav Kvitastein 
Professor

Ole Andreas Brekke 
Professor

Ole Jakob Bergfjord 
Førsteamanuensis

Paul Benneworth 
Professor

Signe Syrrist 
Høgskulelektor

Tarjei Heggernes 
Førstelektor

Tina Åsgård  
Høgskulelektor

Tom Skauge 
Instituttleder

Torstein Dahle 
Høgskulelektor
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Tilsette ved Institutt for økonomi og  
administrasjon – campus Haugesund

Arnstein Gjestland 
Høgskulelektor

Chunyan Xie  
Professor

Idar Alfred Johannessen 
Dosent

Inge Heldal Thorsen 
Professor

Alfred Limstrand 
Høgskulelektor

Jørn Inge Halvorsen  
Førsteamanuensis

Knut Steffen Kvala 
Høgskulelektor

Lene Jørgensen 
Førsteamanuensis 

Liv Aileen Osland 
Professor

Magnhild Dåsvand 
Høgskulelektor

Maryna Solesvik 
Professor

Svein Magne Abrahamsen 
Førsteamanuensis

Tone Merete Brekke 
Assisterende instituttleder

Øivind Andre Strand Aase 
Høgskulelektor

Øystein Nordvik 
Førstelektor

Åge Svein Gjøsæter 
Dosent
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Hilde Kinserdal 
Førsteamanuensis

Urooj Pasha 
Førsteamanuensis

Øystein Amland 
Høgskulelektor

Øyvind Sunde 
Førstelektor

Henrik Lindegaard Andersen 
Førsteamanuensis
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Tilsette ved Institutt for økonomi og  
administrasjon – campus Sogndal

Arezzo Soltani 
Førsteamanuensis

Atanu Kumar Nath 
Førsteamanuensis

Dag Digernes 
Høgskulelektor 

Gunnar Yttri 
Førsteamanuensis

Helene Maristuen 
Høgskulelektor

Hildegunn Loftesens 
Høgskulelektor

Ingunn Skjelbreidalen 
Høgskulelektor

Johannes Idsø 
Assisterende instituttleder

Mona Kristin Nytun 
Høgskulelektor og prodekan

Oddne Skrede 
Høgskulelektor

Ove Oklevik 
Førsteamanuensis

Parmita Saha  
Førsteamanuensis

Peter Justin Varley 
Professor

Torbjørn Årethun 
Dosent

Tore Frimanslund 
Høgskulelektor

Veronika Trengereid  
Høgskulelektor

Willy Myhre 
Høgskulelektor
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Kristin Løseth 
Førsteamanuensis

Leif Jostein Longvanes 
Høgskulelektor

Vilde Hannevik Lien 
Høgskulelektor
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