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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. Den er bygd opp med obligatoriske emne innan bedriftsøkonomisk analyse (finans,
investering, økonomistyring og rekneskap), administrative fag (strategi, organisasjon, leiing, etikk, marknadsføring,
innovasjon og entreprenørskap), samfunnsøkonomiske fag (mikroøkonomi, makroøkonomi og by- og regional- 
økonomi) og metodefag (matematikk, statistikk og samfunnsvitskapleg metode). Frå studieåret 2019/2020 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. Studentarbeider 

Bachelor - campus Bergen 
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Hva skal til for å satse på disruptiv teknologi?

Organisasjonen har en struktur som gjør at forslag til endring kan bevege seg uhindret 
uten å ta hensyn til hierarki. Etter å ha analysert modenheten av intranettet og 
implementeringen av annen digital forretningsforståelse ser vi at innovasjonsprosessen 
henger sammen med en proaktiv tilnærming, og oppnåelsen av ønsket resultat er 
grunnlagt i åpen og medarbeiderdrevet innovasjon

Våre funn samsvarer med nyere teori om disruptiv innovasjon, hvor strategiske grep, 
prosesser og bakenforliggende årsaker innenfor endring og innovasjon spiller en stor 
rolle for å kunne satse på disruptiv teknologi.

En case-studie av et regnskapsbyrå

Et eksplorativt design ligger til grunn for 
oppgaven, der våre funn tolkes i lys av teori fra 
endring og innovasjon m.m. Oppgavens data er 
innhentet gjennom dybdeintervju av leder for 
forretningsutvikling i en nivå 3 virksomhet. 

For å svare på problemstillingen tar 
oppgaven for seg tre initiativer som er 
felles for de fremste virksomhetene i 
bransjen. Initiativene er basert på 
teknologiutvikling internt i 
virksomheten, og resulterer i 
uavhengighet fra eksterne 
leverandører. De fremste 
virksomhetene blir kategorisert som 
nivå 3. 

Regnskapsbransjen står overfor et veiskille, der ny teknologi endrer betingelsene 
for hvordan en fører regnskapet, og gjør at kampen om kundene tilspisser seg. Kun 
ved å bli med på teknologibølgen vil det være mulig å forbli konkurransedyktig.

Problemstillingen denne oppgaven undersøker er hvilke grep, gjennom endring og 
innovasjon, som skal til for å utvikle og ta i bruk disruptiv teknologi. Oppgaven 
sammenligner funnene mot Clayton Christensens beskrivelse av disruptiv teknologi 
(1997)

1. Kundeportal som gir tilgang til ulike applikasjoner basert på 
kundens behov.

2. Applikasjon for økonomi og regnskap.
3. Maskinlæring og robotisering som inngår som en del av det 

underliggende systemet som ikke er synlig for kunden.

Av: Andreas Ø. Hanekamhaug og Henning Liseth Langedal
Økonomi og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet avd. Bergen, 2019, Administrasjon og ledelse.

Generering av 
visuelle data i 
applikasjonene på 
bildet over til venstre 
gjøres ved å ta i 
bruk ny teknologi.

Hva kjennetegner unge ledere og deres 
lederatferd? 
Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap,
Sigrid Tonning Buch, Anna Lovise Kerim Dalen, Veronika Fjeldbo & Tatjana Levtsenkova

Studien
Det fokuseres mer og mer på unge ledere, og årlig gjennomføres det kåringer for å se hvem som 

er de beste unge lederne i Norge. Det er flere perspektiver på om hva som er karakteristisk for 

unge ledere. Samtidig ser man at den norske ledertrenden generelt går i en mer autoritær 

retning.

Formålet med denne oppgaven har vært å undersøke hva som kjennetegner unge ledere, og om 

det er fellestrekk ved deres lederatferd. For å finne ut av dette har vi gjennomført kvalitative 

dybdeintervju og personlighetstest. Deretter har vi sett på funnene våre opp mot relevant teori. 

Underveis i oppgaven har vi sett flere fellestrekk blant våre respondenter. Mye tyder på at deres 

sosiale egenskaper har vært avgjørende, noe som også gjenspeiler hva som fremkom av deres 

personlighet. Flere av våre funn viste at unge ledere er gode på relasjoner og har 

mellommenneskelig kompetanse som de drar nytte av i sin lederrolle. Å være 

sosial, menneskeorientert og ha mye energi ser ut til å være kjennetegn hos de unge lederne.

Personlighetstypene til våre 
respondenter

Næringslivet byr på stadige endringer, nye markeder, ny teknologi og ikke minst nye konkurrenter. Er det derfor grunn til å tro 

at vi også trenger «nye» ledere, og finnes disse blant den yngre generasjonen? 

Konklusjon
Vår forskning indikerer at den største fellesnevneren for unge ledere omhandler 

mellommenneskelige faktorer. Vi ser at alderen nødvendigvis ikke er avgjørende 

for hvorfor man blir rekruttert eller hvordan man leder, men at personlighet spiller 

en større rolle. Undersøkelsen synes å vise sammenhenger mellom alle våre 

forskningsområder. Respondentenes sosial- og humankapital, samt personlighet 

har satt sitt preg for hvordan de leder sine medarbeidere. De unge lederne er 

ekstroverte mennesker med fokus på lagånd, noe vi ser tydelig i deres 

lederatferd. 

Karakteristisk for våre 
respondenter:

Sosiale
Utadvendte

Mellommenneskelige
Ambisiøse
Energiske

2019
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2019 - Institutt for Økonomi og Administrasjon    

Servitører mister 2/3 av tipsen  
Hva blir utfallet i motivasjon og atferd?   

 
Rebecca Amlie, Martine Andreassen, Nora Birkelund & Kamilla Hansen Furrebøe 

Innovasjon og ledelse & Internasjonal ledelse 
 
Bakgrunn og problemstilling  
 
1. januar 2019 ble særreglene for behandling av tips opphevet i 
restaurantbransjen. Ansvaret for innrapportering av tips ble flyttet fra 
arbeidstaker til arbeidsgiver. Tips blir nå behandlet på lik linje med lønn, 
ved at det trekkes skatt, foretas forskuddstrekk og betales 
arbeidsgiveravgift av tips. Endringen i skatteloven og restauranters 
håndtering av de eksterne kravene har ført til en stor reduksjon i 
andelen tips hver servitør mottar. På bakgrunn av dette har vi 
utarbeidet problemstillingen:  
 
Hvordan har endringen i skattelovens krav til behandling av tips, samt 
restauranters håndtering, påvirket servitørers motivasjon og atferd?  
 
Metode og teorigrunnlag  
 
Vi har valgt en kvalitativ forskningsmetode med en deduktiv tilnærming, der vi ser på restauranten Olivia Bergen 
som case. Denne organisasjonen ble valgt på bakgrunn av at de har håndtert endringen i skatteloven på lik linje 
med majoriteten av store aktører i bransjen. Funnene kan derfor tenkes å være gjeldende for flere enn studiens 
case. Studiens datainnsamling baserer seg på dybdeintervjuer med ansatte i Olivia Bergen samt utenforstående 
gjester, og suppleres med internt datamateriale fra organisasjonen.  
 
Det teoretiske rammeverket inneholder teorier angående tips, motivasjon, endring og endringsledelse.  

Resultater og konklusjon  
 
Funnene våre viser at servitører er sterkt ytre motivert av faktorer som lønn, tips, arbeidsmiljø og kollegaer, og 
at deres motivasjon har blitt redusert som følge av endringen. Overraskende nok viser funnene at servitørenes 
fall i motivasjon ikke har påvirket deres service overfor restaurantens gjester. Derimot har endringen ført til en 
atferdsendring innad i organisasjonen hvor majoriteten av servitørene utøver motstand mot endringen i det 
skjulte, mens enkelte utøver tydeligere motstand og oppfordrer kolleger til å yte større motstand.  
 
Studiet har fått stor interesse fra VG og EY. 
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«Det var tipsen som gjorde 
det verdt å løpe rundt». 

I hvilken grad har utdannelse 
innvirkning på god ledelse? 
Line Marie Haug Helgøy og Henriette Hansen

Hva var formålet med oppgaven?
Formålet med denne oppgaven har vært å se 
nærmere på  ledertrekk, og hvorvidt 
utdannelse har betydning for god ledelse. 
Studien vektlegger betydningen av utdanning 
for utøvelse av god ledelse. Følgende 
problemstilling ble formulert: 

I hvilken grad har utdannelse innvirkning på 
god ledelse? 

Hvordan gikk vi frem for å besvare 
problemstillingen?
Som grunnlag for analysen, benyttet vi AFF 
sin lederundersøkelse fra 2011. Vi utarbeidet 
også vår egen web-baserte 
spørreundersøkelse for ledere. Formålet med 
spørreundersøkelsen var å få belyst ledernes 
syn på ledelse. 

Teoretisk grunnlag:
Den faglige forankringen for oppgaven er i hovedsak basert på definisjoner om ledelse 
og god ledelse. Oppgaven støtter seg også på teorier som femfaktormodellen, 
transaksjonsledelse- og transformasjonsledelse, samt indre- og ytre motivasjon.  

Hva kom vi frem til?
Oppgaven konkluderes med at totalt sett vil de «rette» egenskapene være avgjørende 
for gode ledere. Forskjellene mellom de to gruppene ledere tyder likevel på at høy 
utdannelse gir en kompenserende effekt når en fokuserer på personlige egenskaper. 

2019 - Økonomi og Administrasjon - Administrasjon og ledelse
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Kunstig intelligens er et begrep man hører mye snakk om.
Teknologien som et fagfelt er ikke så ny, men det er først i senere år
at den storskala anvendelsen har skjedd. Likevel er det forsket lite på
kunstig intelligens i møte med ledelse, og dette var noe av
bakgrunnen for at vi ønsket å skrive om temaet. Dette førte videre til
problemstillingen: Hvordan oppfatter ledere kunstig intelligens,
og hvordan forventer de at det vil påvirke egen ledelse?

› METODE
Vi har i vårt studie valgt en kvalitativ metode, med eksplorativt design, for
å belyse vår problemstilling. Vi gjennomførte seks individuelle dybdeintervju, hvor ett
av dem var et ekspertintervju med en av forfatterne i et studie om kunstig intelligens
og ledelse, og fem av dem var lederintervju med ledere i ulike virksomheter som
enten tar i bruk kunstig intelligens i dag, eller planlegger å ta det i bruk i fremtiden.

› KONKLUSJON
I studiet kom det frem at utvalget har varierte oppfatninger av hva kunstig intelligens
er, og ulike forventninger til etiske problemstillinger knyttet til teknologien. Videre
tror alle lederne i utvalget at kunstig intelligens vil påvirke deres lederrolle og
lederstil i fremtiden, men i forskjellig grad. Integratorrollen, som handler om intern
veiledning og relasjonsbygging, var rollen de trodde ville bli minst påvirket. Her ble
det ofte påpekt at dette burde holdes menneske-til-menneske. Lederrollen de tror vil
bli mest påvirket er produsentrollen, som handler om å sette mål, drive frem
resultater og å være pådriver og dirigent. Videre så alle informantene et behov
for støttende lederatferd i en situasjon hvor man leder medarbeidere som skal ta
i bruk kunstig intelligens.

Ledelse
og kunstig intelligens

INSTITUTT FOR ØKONOMI OG ADMINISTRASJON  
// ADMINISTRASJON OG LEDELSE

ELISABETH SIVERTSEN  //  MARIANNE OVALDSEN // SA-ING DALE 
// PAUL MAGNE GRANBERG
2019



14 15  

studentarbeider bachelor - campus bergen 2019 studentarbeider bachelor - campus bergen 2019

Forretningsmodellinnovasjon 
og Digital Modenhet i HiFi Klubben
Ole Kristian Larsgård, Richard Wærner & Simon Solberg

Konklusjon
Oppgaven konkluderer med at HiFi Klubbens 
eksisterende forretningsmodell har blitt 
innovert som følge av deres nye 
digitaliseringsstrategi.

Selskapet har også blitt mer digitalt modent 
som følge av dette. Overordnet munner dette 
ut i en helhetlig konklusjon om at HiFi
Klubben er bedre egne til å takle den harde 
konkurransen, og er blitt mer tilrettelagt for 
fremtiden.

Bakgrunn og HiFi Klubben
Detaljhandelsbransjen er preget av endrede kundepreferanser og behov, samt økt 
konkurranseintensitet. Derfor lanserte HiFi Klubben en ny digitaliseringsstrategi i 2018. Formålet med 
denne oppgaven har vært å undersøke hvordan en digitaliseringsstrategi kan innovere en eksisterende 
forretningsmodell, samt gjøre en virksomhet mer tilrettelagt for fremtiden gjennom digital modenhet.

HiFi Klubben er Europas største spesialkjede for høykvalitets HiFi (lyd og bilde produkter), og opererer 
i Skandinavia, samt Nederland og Tyskland. Den første HiFi Klubben butikken i Norge ble åpnet i Oslo 
i 1987. I dag drifter HiFi Klubben totalt 25 butikker i Norge. 

Metode og Teorigrunnlag
Vi har benyttet et casestudie av HiFi Klubben for å 
besvare problemstillingen. Vi har tatt i bruk en 
kvalitativt forskningsmetode, og et eksplorerende 
forskningsdesign. Primærdata er hovedsakelig 
innhentet gjennom dybdeintervjuer.

Den faglige forankringen er først og fremst knyttet til 
rammeverket Business Model Canvas utarbeidet av 
Osterwalder & Pigneur i 2010. Vi har også brukt teori 
om digitalisering og digital modenhet for å besvare 
problemstillingen.

Problemstilling: Hvordan kan en digitaliseringsstrategi innovere en forretningsmodell, og bidra til økt digital modenhet?

Hvilke forhold påvirker 
arbeidsmotivasjonen og dermed 

turnoverintensjonen til de 
ansatte i Oleana? 

BAKGRUNN
Mennesker tilbringer store deler av livet sitt i arbeid, og det 

er derfor viktig at individer trives på arbeidsplassen. Dersom 
ansatte opplever å være engasjert og lojale kan det gi 

fordeler for virksomheten, og ikke minst individet. Temaene 
som drøftes i oppgaven er med på å øke forståelse om 

hvordan mennesker fungerer i organisasjoner 

METODE & TEORI
Undersøkelsen tar utgangspunkt i en casestudie av Oleana. Formålet var å
forstå medarbeidernes perspektiv av arbeidsmotivasjon og 
turnoverintensjon. Det ble hensiktsmessig å bruke kvalitative metoder for 
å belyse problemstillingen. Dette ble gjort gjennom dybdeintervju samt 
observasjon som en supplerende metode.

Det teoretiske rammeverket definerer tre ulike typer motivasjon, og videre 
presenteres ulike motivasjonsteorier. Til slutt redegjøres en koblingen 
mellom arbeidsmotivasjon og turnoverintensjon. 

Fysiske arbeidsforhold

Autonomi
Tilbakemelding

Meningsfull jobb
Mestring og vekst

Tilhørighet og relasjoner
Belønning

KONKLUSJON
Samlet sett har studien kommet fram til at de fysiske 

arbeidsforholdene, belønning, tilbakemelding, meningsfull jobb, 
autonomi, vekst og mestring samt tilhørighet og relasjoner er 

forhold som påvirker arbeidsmotivasjonen. Dette er 
motivasjonsforhold som dermed påvirker tunoverintensjonen til 

de ansatte i Oleana. 

Konfidensiell
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På hvilke måter bidrar digitalisering til å forbedre HR-funksjonen?

OPPGAVENS FOKUS
• Har HR-arbeidet blitt effektivisert, og hvorvidt har kvaliteten blitt 

ivaretatt?

• Har HR-arbeidet blitt mer strategisk- og prosessorientert, og har 

dette påvirket relasjonen mellom HR-medarbeider og ansatt? 

• Hvilke kompetanser blir det nødvendig for HR-medarbeidere å ha?

• Hvordan har motivasjon til HR-medarbeiderne blitt påvirket? 

METODE
• Kvalitativ casestudie av HR-funksjonen i Odfjell.

• Primærdata: individuelle dybdeintervju med ti 

HR-medarbeidere.

• Sekundærdata: miljøundersøkelser for 

HR-funksjonen i Odfjell, og undersøkelse om 

digital HR utført av KPMG i 2018.

FUNN OG KONKLUSJON

EFFEKTIVISERING OG KVALITET

NØDVENDIG KOMPETANSE

MOTIVASJON

ENDRING AV HR-ARBEIDET
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Økt fokus på å være strategisk 
og prosessorientert

Svekket fokus på det operative 
arbeidet og kontakten med ansatte

Omfattende merarbeid 
Mer vedlikehold av systemer

Forenkling av arbeidsprosesser
Bedre informasjonshåndtering

• Effektivisering og mer mening i 
arbeidet.

• De som arbeidet med digitalisering, 
opplevde økt kontroll og deltakelse.

• Mye klikking, punching og mindre 
kontakt med ansatte. 

• Mindre kontroll og ansvar over 
arbeidet.

Iselin Førland & Sara Klemp, 2019. Institutt for økonomi og administrasjon - fordypning i administrasjon og ledelse. 

Bildekilde: Sikov - stock.adobe.com

Motivasjon i offentlig kontra privat sektor
Karolina Hye Aaland og Karoline Beathe Kjos-Nordli
Institutt for økonomi og administrasjon 
Fordypning i innovasjon og ledelse
2019

Antagelser
A1: sammenlignet med ansatte i offentlig sektor, er 
ansatte i privat sektor mer drevet av ytre faktorer

A2: det er selve jobben som er avgjørende for 
motivasjonen, ikke hvilken sektor en arbeider i

A3: jobbkarakteristikamodellen samsvarer med læreryrket

A4: tilgang på ressurser påvirker ansattes motivasjon

A5: lærere anser involvering fra ledelsen som avgjørende 
for motivasjonen

Metode og funn
Vi skaffet oss datamateriale gjennom en kvalitativ studie ved å gjennomføre fire dybdeintervjuer med lærere 
fra videregående skoler i Hordaland fylke.

Gjennom arbeidet har vi funnet ut at informantene var i lik grad motiverte, til tross for sektorene. Våre funn 
stemte i stor grad med tidligere forskning, der det var indre insentiver som var den dominerende 
motivasjonsfaktoren i læreryrket. 

Vi så ingen relevante ulikheter i motivasjonsfaktorene med tanke på sektor. Ettersom utvalget vårt er smalt, 
kan vi ikke konkludere noe på vegne av sektoren, kun antyde til hvorfor utfallet ble slik det er. 

Tematikk
Vi har valgt å skrive om motivasjon i læreryrket blant offentlig og privat sektor. Målet var å forske på de ulike 
motivasjonsfaktorene i læreryrket, og hvilke faktorer som skiller sektorene fra hverandre. 

Problemstillingen lyder følgende: “Hvilke motivasjonsfaktorer er det som sporer lærere til innsats i offentlig 
kontra privat skole?”. 

Læreryrket ble valgt på bakgrunn av at vi ønsket to virksomheter i de respektive sektorene til å være så like 
som mulig. Dette hjalp oss med å tyde eventuelle ulikheter i motivasjonen til de ansatte, der den eneste 
forskjellen blant virksomhetene var eierforholdet. 

Sektorenes rangering av jobbegenskapene, summert i et 
motivasjonspotensial som er basert på Hackman og 
Oldhams jobbkarakteristikamodell
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KOMMUNIKASJON I EN ENDRINGSPROSESS
Elise Islann Lothe, Marie Kristin Thuestad Løkås og Line Sangolt

KONKLUSJON
Gjennom analysen av endringsprosessen kom 
det frem at mange av valgene Lerøy har tatt 
rundt sin kommunikasjon i endringsprosessen, i 
stor grad støttes av teorier som beskriver effektiv 
kommunikasjon og vellykkede 
endringsprosesser. At Lerøy har fulgt mange av 
disse prinsippene kan ha påvirket 
endringsprosessen i en positiv endring og ført til 
at endringsprosessen var vellykket.

For å analysere problemstillingen, benyttet vi ulike teoretiske modeller. Én beskriver effektiv intern 
kommunikasjon i en endringsprosess. De andre skal lede mennesker og organisasjoner gjennom 
en endringsprosess ved å beskrive hvordan en endringen kan bli suksessfull. 

Vår oppgave analyserte Lerøy Seafood AS sin endringsprosess og kommunikasjonen i den. 
Oppgavens problemstilling var: 
«Hvordan kan kommunikasjon være viktig for å lykkes i en endringsprosess?»

METODE
Oppgaven benyttet metodetriangulering. 
Det vil si at data ble samlet inn ved bruk 
av både dybdeintervjuer og 
spørreundersøkelse. På denne måten 
kunne vi sammenligne svar fra en 
prosjektgruppe som ledet Lerøys 
endringsprosess, med svarene fra de 
ansatte i Lerøy.

Egenutviklet utgave av the Change Communication Wheel Sammenstilling av tre endringsmodeller

Quid pro quo - Påvirkningen av oppfattet 
organisatorisk støtte i en stor norsk bedrift
Anders Haugland & Maria Langøy

Metode
I denne oppgaven har vi valgt en kvalitativ metode for 
innhenting av data. Ettersom vi ønsket å få en dypere 
forståelse for de forskjellige oppfatningene om 
organisatorisk støtte i avdelingen, tok vi i bruk 
individuelle dybdeintervju for å samle inn råmateriale. 
Intervjuguiden er utarbeidet med utgangspunkt i 
modellen presentert til høyre. Denne har vært 
gjennomgående i hele oppgaven, og har dannet 
strukturen for både fremleggelsen av resultatene og 
drøftelsen. 

Konklusjon
Basert på våre funn, konkluderte vi med at de ansatte i den aktuelle bedriften tilsynelatende har et høyt nivå av oppfattet 
organisatorisk støtte. Videre viste det seg at grad av opplevd frivillighet hos de ansatte også er høy, som ifølge teorien er
essensielt for å skape en høy grad av POS. Vi fant også at lederne hadde intensjoner om at de ansatte skulle oppleve 
rettferdighet, støtte fra ledelsen, et bra lønnsnivå og gode arbeidsforhold. Det finnes imidlertid enkelte forhold som ikke er 
optimale. Her kan det blant annet trekkes frem et konkurransepreget miljø som for enkelte kan oppleves som negativt. 
Likevel er det rimelig å påstå at de ansattes høye grad av POS, har hatt en positiv innvirkning på deres lojalitet, tilfredshet,
involvering, effektivitet og motivasjon. 

Bakgrunn og problemstilling
Det kan være forskjeller mellom hvordan ledelsen selv oppfatter at de leder de ansatte, og hvordan de ansatte oppfatter det.
Dette ønsket vi å belyse gjennom teorien om oppfattet organisatorisk støtte (POS). Den omhandler i hovedsak hvordan de 
ansatte oppfatter at organisasjonen bryr seg om dem og verdsetter deres bidrag til bedriften. Det skal ifølge teorien føre til en 
rekke positive konsekvenser for både de ansatte og organisasjonen dersom nivået av de ansattes POS er høyt. Vi ønsket å 
teste om teorien gjaldt i en stor norsk bedrift, samt undersøke om vi kunne fastslå noen viktige momenter som ledelsen burde 
fokusere på videre for å få motiverte, effektive, involverte og lojale ansatte. 

Den første delen av problemstillingen er som følger:

Hvordan er forholdet mellom ledernes intensjoner om å 

skape høy grad av POS og faktisk POS blant de 

ansatte i en stor norsk bedrift? 

Den andre delen er:

Hvordan påvirker de ansattes grad av POS, deres lojalitet, 
tilfredshet, involvering, effektivitet og motivasjon?

Institutt for økonomi og administrasjon – Fordypning i administrasjon og ledelse, 2019 

Modell: Drivere øverst som blir oppfattet gitt frivillig av bedriften  En gitt 
grad av POS  Positive konsekvenser for bedrift og ansatte
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Kjønnsbalanse blant ledere i offentlig 
og privat sektor
Andreas Antonsen, Kevin Blom og Ross Ellingsen

«Hvorfor er det høyere kvinneandel blant ledere i offentlig 
versus privat sektor?»

Bakgrunn for problemstillingen
I underkant av 40% av norske ledere er kvinner. Andelen kvinnelige ledere er større
enn andelen mannlige ledere i offentlig sektor. Det er imidlertid færre lederstillinger
i offentlig enn i privat sektor, der andelen mannlige ledere er størst. Resultatet er en
tydelig kjønnsdeling mellom sektorene. Vi ønsket å se nærmere på mulige årsaker.

Kvalitativ metode
Det er gjennomført fire dybdeintervjuer 
med ulike ledere i topposisjoner, 
innenfor offentlig og privat sektor. Vi har 
forsøkt å avdekke trender og funn som 
kan være med på å belyse 
problemstillingen sammen med relevant 
statistikk og teori innenfor ledelse, 
organisasjon, kultur og Human 
Resource Management.

Våre funn
• Kvinner og menn leder ikke ulikt
• Samfunnsskapt kjønnssegregering 

påvirker interesser og karriere
• Utdanningsvalg ulikt for kjønnene
• Rekrutteringsgrunnlag ulikt mellom 

sektorene
• Friere personalpolitikk i privat sektor 

øker potensialet for ubevisst 
diskriminering

Dersom vi skal oppnå kjønnsbalanse i fremtiden, uavhengig av sektor, tyder våre 
funn på at kjønnsbalanserende mekanismer må tiltre tidlig i oppveksten, for ikke å 

sluse kjønn i hver sin retning mot ledelse.

«Over skyene er himmelen alltid blå»?
Motivasjonsfaktorer blant piloter i Norwegian

METODE OG TEORI:
For å få innsikt i motivasjonsfaktorene 
benyttet vi kvalitative dybdeintervjuer av et 
utvalg piloter i Norwegian. Vårt teoretiske 
utgangspunkt var ulike motivasjonsteorier 
som skulle belyse ulike aspekter som 
påvirker motivasjon. Her tok vi utgangspunkt i 
fire fortolkningsrammer; behovsteori, 
situasjonsteori, sosialmotivasjonsteori og 
kognitiv teori. 

KONKLUSJON:
I hovedtrekk er våre funn strukturert rundt i hvilken grad pilotenes grunnleggende behov, 
relasjonsbehov og vekstbehov er tilfredsstilt ved arbeidsforholdene i Norwegian. Behovene er 
tilfredsstilt i ganske stor grad per i dag, men pilotene opplever noe frykt for arbeidsforholdene i 
fremtiden dersom tendensene i utlandet begynner å prege norsk flyvirksomhet. Basert på data fra 
vårt utvalg, har Norwegian fortsatt en vei å gå med tanke på anerkjennelse og utforming av 
rettferdig retningslinjer. Totalt sett virker likevel arbeidsforholdene i selskapet å styrke pilotenes 
motivasjon. Vi konkluderer derfor problemstillingen med at arbeidsforholdene i Norwegian i stor 
grad bidrar til å styrke pilotenes motivasjon.

INTRODUKSJON:
Norwegian Air Shuttle har de siste årene satset stort på ekspansjon og vekst, noe som har 
medført stor etterspørsel etter piloter. På den andre siden har pilotenes dårlige 
utdanningsmuligheter, skyhøye personlige kostnader og stadig svakere arbeidsvilkår, ført til at 
bransjen frykter pilotunderskudd i årene som kommer. Formålet med denne oppgaven har vært å 
få innsikt i hvordan arbeidsforholdene i Norwegian styrker eller svekker motivasjonen til pilotene. 
Dette vil kunne gi oss svar på om de behandler pilotene på en måte som tjener selskapets 
langsiktige interesser eller ikke. Vi undersøkte dette ved å se på problemstillingen:

«I hvilken grad bidrar arbeidsforholdene i Norwegian til å styrke eller svekke pilotenes 
motivasjon?»

Åge Øyberg Halvorsen, Henrik Stokken Hjelset, Benedikte Flem Pettersen og Victoria Elisabeth Ommundsen

› Institutt for økonomi og administrasjon - fordypning i 
administrasjon og ledelse 2019
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Hvilke faktorer kan forklare sportslige resultater 
de siste 15 årene i Stabæk Fotball?

Metode og teorigrunnlag
Forskningsmetoden vår er kvalitativ, hvor 
vi gjennomførte dybdeintervjuer med 
forskjellige nøkkelpersoner i Stabæk 
Fotball. 

For å belyse problemstillingen har vi 
anvendt teorier knyttet til temaer rundt 
ledelse, struktur, organisering, 
rekruttering og organisasjonskultur.  

Konklusjon
Våre hovedfunn var hovedsakelig at Stabæk har funnet andre måter på å holde seg 
konkurransedyktige i Eliteserien, grunnet klubbens svake økonomi sammenlignet med 
andre klubber. Alle teoriemner har hjulpet oss med å kartlegge faktorer som har bidratt 
til Stabæks svingende resultater. Faktorene påvirker hverandre og henger sammen i 
stor grad. 

Til slutt ønsker gruppen å takke både veileder og Stabæk Fotball for deres samarbeid. 

Stabæk Fotball har opplevd svingende sportslige resultater de siste 15 årene. 
Klubben opplevde suksess i årene 2006-2009 med seriegull og medaljer, tiden etter 
ble krevende og klubben rykket ned til 1. divisjon i 2012. Senere år har vært preget 
av en vanskelig økonomisk situasjon, som også har preget de sportslige resultatene. 
Begge gruppemedlemmene er interessert i fotball og valgte derfor å gå i dybden på 
dette temaet. Stabæk Fotball er en Eliteserieklubb som spiller kampene sine på 
Nadderud Stadion i Bærum. 

Bakgrunn

›Institutt for økonomi og administrasjon

Bendik Eia Stephansen & Håkon Stang Stakset

FYLLINGSGRAD I CONTAINERE
- en studie om samlasting hos Kuehne+Nagel

Mariann Naustvåg 

I forbindelse med import fra Kina til Europa fraktes det mye luft i containerne til Kuehne+Nagel.
Kan samlasting være en løsning for å redusere antall kubikk luft? Og hvordan vil samlasting mellom 
kundene til Kuehne+Nagel kunne påvirke økonomiske forhold for både rederiet og kundene? Og vil 
det kunne ha en effekt på miljøet? 

PROBLEMSTILLING: 
HVORDAN KAN KUEHNE+NAGEL ØKE FYLLINGSGRADEN I CONTAINERE SOM FRAKTES 
FRA KINA TIL ROTTERDAM, OG HVILKEN EFFEKT VIL DET HA PÅ ØKONOMI OG MILJØ? 

KONKLUSJON

 Samlasting vil 
kunne lønne seg 
for alle parter med 
en bearbeidelse av 
resultatet.

 Revenue 
mangament kan gi 
en delt fortjeneste 
til alle parter.

 Samlasting kan 
føre til vare-
optimalisering for 
kundene.

Institutt for Økonomi og Administrasjon- fordypning Logistikk

METODE
Oppgaven baseres på datamaterialer fra 
Kuehne+Nagel. Innhenting av data har 
foregått på kvalitativt nivå, med 
samtaleintervjuer og 
observasjonsmetodikk. 

GJENNOMFØRING
Basert på historiske data fra to 
kunder hos Kuehne+Nagel, er 
det gjennomført en samlasting i 
analysen for å se hvilke resultater 
som var mulige å oppnå. 

RESULTATER/FUNN
Analysene viser samlet sett at det vil påvirke 
den økonomiske situasjonen både hos 
kundene og Kuehne+Nagel. Økonomisk 
gevinst vil enten tilkomme kunder, eller 
rederiet selv, dersom resultatene ikke 
bearbeides. 
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Bruk av Blockchain og smartkontrakter i 
sjøtransport
Andreas Wik & Linn Venås
Institutt for økonomi og administrasjon - Årsstudium Logistikk

Konklusjon
Blockchain kan tas i bruk til smartkontrakter fordi det er, i teorien og slik blockchain er 
bygget opp, en sikker måte å utveksle digitale verdier på. Det at man ikke kan endre 
noe i kontraktene, gjør at det vil være umulig for noen med uærlige hensikter å endre 
på kontrakten som potensielt kan gagne kriminelle. De erfaringene som hittil er gjort 
innenfor bruken av blockchain til Bill of Lading og Letter of Credit er veldig gode. Det er 
store kostnadsreduksjoner i arbeidet som er lagt inn i utformingen av kontrakten, tiden 
kontrakten bruker i transport og det at lasten ikke behøver å vente utenfor havnen 
dersom papirkontrakten skulle være forsinket. Men man må også merke seg at det hittil 
bare er gjennomført piloteringer og utbredelser i små skalaer. Man har ikke fått testet ut 
blockchain i den skalaen man ønsker, og det er gjennomgående blant ekspertene 
innenfor dette feltet at det fremdeles er mye som gjenstår i utviklingen. 

Problemstilling: Hvorfor blockchain kan tas i bruk til smartkontrakter, og hvilke 
erfaringer som er gjort innenfor bruken av blockchain til bill of lading og letter of
credit. 

Vi beveger oss mot en mer digitalisert verden der bruken av gamle papirkontrakter ofte 
blir sett på som udatert. Men to av de viktigste dokumentene innenfor sjøtransport, Bill 
of Lading (konnossement) og Letter of Credit (remburs) blir fremdeles sendt i 
papirformat. Denne oppgaven ønsket å se på om blockchain kan være et digitalt 
verktøy som kan bidra til digitalisering av disse to dokumentene.

Metode: For å besvare problemstillingen 
brukte vi eksplorativt og deskriptivt 
design for å undersøke hva blochain er 
og hvorfor det kan brukes til å 
digitalisere kontrakter med store verdier. 

Kilde: Cargo X, 2018 

Integrasjon av en tilleggsfunksjon
Marion Brekke, Kjersti Bringedal og Amalie Aalling 
Institutt for Økonomi og Administrasjon – Fordypning i Logistikk

TEORIGRUNNLAG OG METODEVALG
For å analysere problemstillingen har vi 
tatt utgangspunkt i vår 
samarbeidsvirksomhet. Analysen er 
inndelt i følgende tre deler; prosessflyt, 
variasjon i tilleggsfunksjon og 
standardisering og layout. En rød tråd 
gjennom denne oppgaven er Lean-teori.

Vi har benyttet en kvalitativ metode for å 
bli godt kjent med hvilke aktiviteter som 
inngikk i dekkhotellprosessen, samt for å 
sikre et dypere innblikk i de ulike 
informantenes situasjon. 

Integrasjon av 
tilleggsfunksjon

Standardisering

Involvere de 
ansatte

Digitalisering

Implementere i 
øvrige systemer

Integrerte 
systemer

Hensikten med oppgaven er å tilføye informasjon til et område vi synes mangler 
dokumentasjon. Vi har studert en tilleggsfunksjon og analysert hvordan denne kan bli 
integrert i virksomhetens ordinære drift. Vår samarbeidsvirksomhet var en bilforhandler 
som hadde dekkhotell som en tilleggsfunksjon til deres ordinære drift.

KONKLUSJON
Våre funn har ledet oss frem til at noen av de viktigste faktorene for å få til en god 
integrering vil være å standardisere og implementere prosessen i bedriftens øvrige 
systemer. 

Standardisering kan gjøre at prosessen blir lik hver gang, og at den dermed blir lettere å 
gjennomføre. Digitalisering og samme system gjennom hele flyten og på tvers av alle 
aktivitetene i virksomheten kan integrere tilleggsfunksjonen i bedriftens øvrige 
aktiviteter. I tillegg vil involvering av de ansatte skape en større bevisstgjøring av 
helheten.

«Hvordan integrere en tilleggsfunksjon i den 
ordinære driften av en virksomhet»

›Ø19
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Fra sjøbasert til landbasert 
fiskeoppdrett – Analyse med hensyn på 
kvalitet, økonomi, og miljømessig 
bærekraft
Eirik Bjerknes, Øyvind Eliassen, Brage Uthaug

Metode:
For å kunne svare på 
problemstillingen, har vi gått 
dypt inn i temaet. Dermed 
har vi benyttet kvalitativ 
metode i vår forskning. Vi 
har foretatt to intervjuer 
med bedrifter som driver 
fiskeoppdrett, samt benyttet 
flere rapporter om 
fiskeoppdrett.

Konklusjon:
Resultatene i denne oppgaven viser at kvaliteten vil være like god eller bedre grunnet 
større prosesskontroll. Når det kommer til økonomi vil det generelt være større utgifter 
knyttet til investering og produksjon ved et landbasert anlegg. Hvor store disse 
kostnadene er, vil derimot variere avhengig av flere bedriftsspesifikke faktorer. 
Landbasert produksjon vil være mer bærekraftig med tanke på lokal påvirkning, men 
har et høyere klimagassutslipp.

Problemstilling:
Vi har undersøkt hvordan en overgang fra sjøbasert produksjon til landbasert 
produksjon vil påvirke kvalitet på fisk, økonomiske forhold, og miljømessig bærekraft 
ved produksjon og anlegg. 

Institutt for økonomi og administrasjon – Logistikk 

TPL, SCM og Lean hos LAB Entreprenør
- Kunnskap, anvendelse og potensielle effekter

Metode
Vi intervjuet seks aktører på LABs byggeplass for å 
skaffe informasjon om hvordan byggeprosjektet ble 
gjennomført. Videre intervjuet vi to forskere i 
bransjen, hvor målet var å få innsikt i nasjonal 
anvendelse av TPL, SCM og LEAN
Sekundærdata ble brukt for å identifisere mulige 
utfordringer, løsninger og effekter ved 
implementering av TPL, SCM og Lean
Casestudier satte denne informasjonen i kontekst

Konklusjon
LAB har allerede implementert deler av Lean i sin produksjon. De har imidlertid lite kjennskap til TPL og SCM, 
selv om det virker som om enkelte tiltak på dagens arbeidsplass kan knyttes til SCM. Denne oppgaven har 
derfor prøvd å identifisere flere muligheter til hvordan TPL og SCM kan tas i bruk på byggeplassen, og til 
videre implementering av Lean:
 Outsourcing av transport og andre logistiske tjenester
 Skape permanente relasjoner med pålitelige og solide aktører i forsyningskjeden
 Videre anvendelse av Last Planner-systemet og andre Lean-verktøy

Sammendrag
Vi ønsket å se om tiltak for å bedre 
byggeplasslogistikk lot seg implementere hos LAB 
Entreprenør. I den anledning undersøkte vi 
mulighetene for TPL, SCM og Lean. Også 
kunnskapen til aktørene og mulige effekter fra tiltak 
ble drøftet. TPL kan by på muligheter som bl.a. kan 
forbedre transport, lagerhold og beholdnings-
styring.  Kompetansekrav og koordinering ble 
identifisert som særlig store utfordringer. SCM 
bygger på permanente relasjoner, noe som ikke 
finner sted i prosjektene til entreprenøren. Det har 
derimot blitt forsket en del på SCM på byggeplass, 
og muligheter og utfordringer har blitt funnet. 
Gjennom Last Planner-systemet har LAB allerede 
implementert Lean til en grad. Vi oppdaget at flere 
typer sløsing likevel kan oppstå. 

›2019 – Institutt for økonomi og administrasjon - Logistikk
›Thor Modalsli Sleveland & Martin Nesse

Om LAB Entreprenør
LAB er den ledende byggentreprenøren i Bergen, og 
er den aktøren som bygger mest i totalentreprise. De 
har rundt 150 ansatte, og har som mål å ha en jevn og 
kontrollert vekst. Selskapet har mange arbeidere med 
høy utdanning og lang erfaring, og de ønsker at 
kontinuerlig forbedring skal bli en naturlig del av 
arbeidsdagen.  

Om Tine-prosjektet
Anlegget som LAB bygger på Espehaugen har en 
anslått prislapp på omkring 800 millioner kroner. 
Byggearbeidet startet i 2017 og anlegget skal etter 
planen stå ferdig i løpet av sommeren 2019. Nærmere 
40 ulike underentreprenører har vært involvert i 
prosjektet, og det har gjennomsnittlig vært 25 daglige 
leveranser til anlegget .
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Problemstilling

Metodevalg: Spørreskjema
Gjennom vårt spørreskjema hentet vi ut data angående studenters preferanser rundt netthandel og fysisk handel. 
Nedenfor ser dere gjennomsnittsvarene som danner grunnlaget for vår konklusjon. 

Konklusjon
Studentene i undersøkelsen handler mer på nett enn befolkningen generelt, og faktorene som påvirker valg av handelskanal 
er enkelhet, tilgjengelighet, sikkerhet, samt presisjon og valgfrihet rundt levering. Disse faktorene er formet av den norske
kulturen, samfunnet de lever i og varierer noe med bransjen de handler innenfor.

Forfattere: Anne Cathrine Skinmo og Matilde Dale Mæland 
Institutt for Økonomi og Administrasjon - fordypning i Logistikk

Hvilke faktorer påvirker studenter sitt valg om å handle på internett versus i fysisk butikk?

FAKTORER SOM PÅVIRKER STUDENTERS VALG 
OM Å HANDLE PÅ INTERNETT

2019
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Beholdningsstyring i Lerøy Fossen AS og 
koordinering i forsyningskjeden

Daniel S. Skiftesvik, Ørjan Glesnes, Espen André Søraas, Tønnes Tjersland

Konklusjon: 
• Gjennom kartlegging av ordrehistorikken og utarbeidelse av Holt-Winters prognosemodell har vi 

kommet frem til at det ikke vil være hensiktsmessig å prognostisere etterspørselen for flere av 
produktvariantene, da den fremstår som tilfeldig. Dette resulterer i at det er vanskelig å finne 
etterspørselsmønstre og sammenhenger.

• Koordinering i forsyningskjeden og bedre informasjonsdeling kan redusere usikkerheten i 
etterspørselen gjennom strategisk samarbeid og tillit mellom aktørene. Den reduserte usikkerheten i 
etterspørselen fører til at prognosemodellen senere kan benyttes. 

• På bakgrunn av dette har vi vist at koordinering i forsyningskjeden kan gjøre etterspørselen mer 
forutsigbar hvilket bidrar til en bedre beholdningsstyring. 

Lerøy Fossen AS ønsker å unngå at produksjonen blir avbrutt av ordrer som kommer inn med 
kort ledetid. I denne oppgaven har vi kartlagt ordrehistorikken til produksjonsbedriften med den 
hensikt å bruke informasjonen til å drive et ferdigvarelager på en optimal måte. Videre har vi sett 
på hele forsyningskjeden og kommet med forslag til hvordan de kan jobbe sammen for å øke 
koordineringen og maksimere fortjenesten til alle ledd. Vår analyse har resultert i et sett av 
forbedringsforslag for å redusere usikkerheten rundt etterspørselen. 

Problemstilling:
Hvordan kan prognostisering og bedre koordinering i forsyningskjeden redusere 
usikkerhet i etterspørselen og forbedre beholdningsstyring?

Metode: 
Vi har benyttet kvantitativ metode ved 
kartlegging av ordrehistorikken og 
produksjonsanlegget, og kvalitativ metode i 
dybdeintervjuene av fem ansatte.  

› 2019 - Institutt for økonomi og administrasjon - Logistikk

«En grønnere shipping-industri»
Marthe Helland Herdlevær og Elisabeth Lie Sture

Konklusjon
Nye miljøkrav og reguleringer vil påvirke tilbud og
etterspørsel i shipping-markedet i Norge på flere
områder. Både nye CO2-krav og SOx- og NOx-krav vil
kunne påvirke både tilbud og etterspørsel i shipping-
industrien. Dette ved blant annet usikkerhet rundt nye
investeringer, type drivstoff som skal bli benyttet og at
rederiene kan vise til at de har et større fokus på
miljøet. I tillegg til dette vil også miljøkrav som kunder
setter og som vil komme mer av i fremtiden, kunne
være en stor påvirker på tilbud og etterspørsel for
rederiene.

Metodevalg
I denne bacheloroppgaven har vi valgt å
benytte oss av en kvalitativ
forskningsprosess. Dette har vi gjort ved
blant annet på grunnlag av at vi ønsket å
oppnå en helhetsforståelse rundt
problemstillingen vår, og for å kunne bruke
kvalitative intervjuer med forskjellige
rederier med informanter som har kunnskap
og erfaring innenfor emnet vi ønsker å
belyse. Vi har intervjuet 6 forskjellige
rederier i Norge, i tillegg til å ha hentet ut
informasjon ved hjelp av artikkelsøk og
litteratursøk.

Bakgrunn for oppgaven
Verden står overfor et stadig økende miljøfokus
med streikende skoleelever, bekymrede politikere
og en usikker fremtid i møte. Miljøfokuset er noe
hele verden er nødt til å forholde seg til. Vi har
valgt å se på hvordan miljø- og klimaforandringer
kan påvirke tilbud og etterspørsel i verdens mest
etterspurte måte for transport, nemlig shipping-
industrien. Det kommer stadig nye miljøkrav og
reguleringer som de som opererer i bransjen må
forholde seg til, og vi hadde med dette lyst til å
analysere nærmere og se hvordan det kunne
påvirke industrien.

«Hvordan vil nye miljøkrav og reguleringer påvirke tilbud og etterspørsel innenfor shipping-industrien i Norge?» 

› Institutt for økonomi og administrasjon, fordypning i logistikk 

›

›
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Kapasitetsutnyttelse i containere 

Stina Berge Konradsen-Bjorøy

Kuehne+Nagels logistikk-løsninger med 
implementert OMS-system hos kundebedrifter 
muliggjør forbedringer av informasjonsflyt og 
vareflyten gjennom forsyningskjeden. 

Hovedkonklusjon
I denne oppgaven er det bekreftet, gjennom Case studier og forsendelseshistorikk, at det fraktes mye 
luft. Konklusjonen på hovedproblemstillingen blir dermed at Kuehne+Nagel kan øke fyllingsgraden i 
containere mellom Kina og Rotterdam, ved å bevisst synliggjøre mulighetene for, og fordelene av 
konsolidering og samlasting for kundene sine. Klarer Kuehne+Nagel å øke fyllingsgraden i containerne, 
er det store sjanser for at dette kan føre til økonomisk gevinst både for Kuehne+Nagel og deres kunder. 
Det vil derimot ikke ha så stor påvirkning på miljøet i det store perspektivet, men vil gi kundene som går 
med på slike løsninger en «grønnere» transport av sitt gods. 

Problemstilling

Hvordan kan Kuehne+Nagel øke 
fyllingsgraden i containere 

mellom Kina og Rotterdam og 
hvilke konsekvenser har det for 

økonomi og miljø?Sammendrag
Det sendes i dag mange containere mellom kontinentene 
med lave fyllingsgrader. Dette er verken økonomisk 
lønnsomt eller miljøvennlig.
Jeg har ved case-studie og vareflytanalyser satt meg inn i 
hvordan Kuehne+Nagel jobber for å forbedre vareflyt og 
økonomi for sine kundebedrifter. 
Ved å fiktivt samlaste 2 kunder hos Kuehne+Nagel som til 
sammen har sendt ca 200 containere på et 6 måneders 
intervall, har jeg klart å redusere 44 containere med 
«luft». Altså har kundene sammen spart  kostnader på å 
sende 44 containere. Dette kan føre til et inntekts tap for 
Kuehne+Nagel tilsvarende det kundene sparer, men ved 
å ta kubikkpris på stykkgods som lastes inn i allerede 
betalte forsendelser, vil de kunne øke profitt per sendte 
container. 

2019 - Økonomi og administrasjon - Logistikk

Kuehne + Nagel Gruppen er størst på sjøfrakt i 
hele verden innen FCL og LCL

Tittel 
Navn
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Endrede økonomibestemmelser i kommuneloven av 2018 
– En undersøkelse av selvmotsigelser

Jeanette Haugsdal, Dennis Osei Kontor og Thomas Orrestad

Konklusjon: Resultatene viser at flertallet av kommunerespondentene har forstått viktigheten av formålet med finansielle 
måltall til tross for den enkle lovformuleringen. Hypotesen rundt bruk av disposisjonsfond til inndekning av regnskapsmessig 
merforbruk var imidlertid vanskeligere å styrke eller svekke da dybdeintervjuene og spørreskjemaundersøkelsen ga ulike 
tilbakemeldinger. Konklusjonen slår dermed to veier: Dårlig økonomi og tvungen bruk av disposisjonsfond bryter klart med 
formålet om styrket kommunalt selvstyre. God økonomi og ingen tvang til å bruke av disposisjonsfondet rokker ikke ved dette 
prinsippet. Sett i lys av at kommunene nå vil ha økt fokus på finansielle måltall, og trolig bedre økonomien på lengre sikt, vil
dette kunne gi kommunene et bedre grunnlag for selvstyre. Påstanden om at kommuneregnskapet kommer til å bli enklere å lese 
var det delte meninger om.

Bakgrunn for oppgaven: Kommuneloven (2018) inneholder en del endringer i økonomibestemmelsene som har skapt ulike 
reaksjoner hos høringsinstansene. Mye kommentert var krav til finansielle måltall og bruk av disposisjonsfond til inndekning av 
regnskapsmessig merforbruk. På dette grunnlag har vi kommet fram til to hypoteser: 
 Formuleringen av lovbestemmelsen til finansielle måltall er muligens ikke tilstrekkelig til å overholde formålet med kravet. 
 Bruk av disposisjonsfond til inndekning av regnskapsmessig merforbruk undergraver muligens noe av intensjonen med 
kommuneloven (styrket kommunalt selvstyre) og noe av formålet med kravet (forenklet kommuneregnskap). 

Problemstilling: «I hvilken grad samsvarer enkelte endrede økonomibestemmelser i den nye kommuneloven med deres oppgitte 
formål og hele kommunelovens formål?»

Metode: For å belyse problemstillingen benyttet vi oss av 
metodetriangulering.
Datainnsamling: 
 Dokumentanalyse av Prop. 46 L, høringsnotat til ny 
budsjett- og regnskapsforskrift, høringssvar til NOU 2016:4 
og endelig vedtatt lov. 
 Dybdeintervjuer gjennomført med fem utvalgte kommuner 
basert på deres høringssvar til NOU 2016:4 og to forskere i 
prosjekt som skal lage anbefalinger for finansielle måltall. 
 Spørreskjema utsendt til 422 kommuner hvorav 119 av 
dem ga oss tilbakemeldinger. 
Dataanalyse:
Meningsfortetting på kvalitative data og krysstabeller på 
kvantitative data.  

Institutt for økonomi og administrasjon - Fordypning i regnskap og skatt – Våren 2019

Operasjonalisering av beste estimat 
knyttet til utsatt skattefordel
Magnus Fiskerstrand, Gaute Jonasson, Mads Lie og Thomas Lønning

Bakgrunn
Skattereduserende midlertidige forskjeller
og underskudd til fremføring som ikke er 
utlignet inneholder en mulig skattefordel 
som må realiseres gjennom inntjening. Ved 
å se på konkursbedrifter vet vi at 
selskapene ikke kan realisere inntjening. 
En balanseføring av utsatt skattefordel er 
dermed tvilsom.

Konklusjon
Vi har inntrykk av at vurderingen knyttet til balanseføring av utsatt skattefordel 
varierer. Noen balansefører utsatt skattefordel i tråd med god regnskapsskikk, 
andre gjør det ikke. Vår vurdering er at 4/9 selskaper i varehandelen og 1/6 
selskaper i industribransjen gir indikasjon på at beste estimat ikke er lagt til 
grunn ved balanseføring av utsatt skattefordel.

Problemstilling
«Er beste estimat lagt til grunn ved balanseføring av utsatt skattefordel?
–En kvalitativ analyse av regnskapspraksis før konkurs»

Metode
Vi har valgt en kvalitativ tilnærming for å 
belyse problemstillingen. Ved 
gjennomgang av 15 selskapers
årsregnskap har vi forsket på om beste 
estimat etter regnskapsloven er lagt til 
grunn ved balanseføring av utsatt
skattefordel eller ikke.

›Institutt for økonomi og administrasjon – fordypning
i regnskap og skatt 2019
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Premieavvik – ei pest og ei plage
Maren Beate Børresen, Ragnhild B. Gjelsvik og Torhild T. Bjørke

Etter fleire år med uventa store pensjonspremiar for kommunane i Noreg, vart det i 2002 innført ei 

regelverksendring for å jamne ut desse svingingane i premiane. Tidlegare vart  pensjonspremien belasta 

driftsrekneskapen, men med det nye regelverket skulle ein belaste rekneskapen med forventa netto 

pensjonskostnad. Med dette oppstod det ein differanse mellom det faktiske premieavviket og forventa netto 

pensjonskostnad, og det er dette avviket ein kallar “premieavvik”. 

Forskriftsendringa gav kommunane moglegheit til å amortisere 

premieavviket over femten eller eitt år. Dei aller fleste valde å 

amortisere dette over femten år. Dette tyder at ein stor del av 

pensjonsutgiftene ikkje vert ført i rekneskapen år for år, men i 

staden vert fordelt over dei neste femten åra. Frå 2014 kunne ein 

fordele det over sju år.

Kva har premieavviket betydd for kommunar sin økonomi og korleis kan det avviklast?

› Institutt for økonomi og administrasjon, fordjupning i rekneskap og skatt
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Netto akkumulert premieavvik

Har kommunen eit akkumulert premieavvik per 
31.12.2018? 

Ja, som kortsiktig omløpsmiddel Ja, som kortsiktig gjeld Nei

Regelverksendringa har ført til 
at kommunane i dag har eit 
samla akkumulert premieavvik 
på om lag 27 milliardar kroner.

Ved å nytte kvantitativ metode har vi 
gjennom spørjeundersøking og 
KOSTRA kartlagt premieavviket sin 
påverknad på kommunar sin 
økonomi.  Om lag 75% av 
respondentane hadde eit akkumulert 
premieavvik som omløpsmiddel i 
balansen ved utgangen av 2018.

Dei økonomiske forskjellane i 
kommunane skapar framleis 
likviditetsmessige utfordringar. 
Kommunane rekneskapsførar ei 
inntekt som ikkje medførar ei 
innbetaling i verkelegheita. 
Kommunane er avhengige av å sette 
av pengar på disposisjonsfond i gode 
år, for så å ha moglegheit til å 
handtere premieavviket i dårlegare år. 

En undersøkelse av innrapportering og 
bruk av KOSTRA-data i Fjell, Sund og 
Øygarden kommune

Institutt for økonomi og administrasjon – fordypning i regnskap og skatt 
Anne Garberg, Inga Kvalsund, Kjersti Harbakk Liaklev og Michelle Hetlevik

Analyse av regnskap
Basert på tall fra statistikkbanken til SSB, i 
tillegg til regnskap og årsrapporter fra de ulike 
kommunene, har vi gjennomført en 
regnskapsanalyse. Målet vårt var å gå inn i 
KOSTRA-tallene og finne tallfestede forskjeller. 

Konklusjon 
Basert på våre funn i denne oppgaven kan vi konkludere med at det er ulike rutiner for 
innrapportering av administrasjonsutgifter i Fjell, Sund og Øygarden kommunene. Forskjellene 
ligger i hvilken funksjon de ulike innrapporteringene fordeles på. Mye av grunnen til disse 
forskjellene ligger i kommunenes ulike tolkninger av KOSTRA-veilederen. 

Når det kommer til bruk av KOSTRA-data benytter alle kommunene det til sammenligning 
både med seg selv og andre kommuner. Sund kommune brukte det mest til sammenligning 
med seg selv over tid, mens de to andre kommunene benyttet det i større grad til å 
sammenligne seg med andre.  

Problemstilling
“Er det vesentlige forskjeller mellom kommunene Fjell, Sund og Øygarden når det gjelder 

innrapportering av administrasjonsutgifter i KOSTRA og bruken av KOSTRA-data?”

Bakgrunn for oppgaven
I vår oppgave vil vi se nærmere på tre kommuners praksis når det gjelder innrapportering og 
bruk av KOSTRA-data. KOSTRA (KOmmune-STat-RApportering) er en digital database hvor 
det rapporteres inn både regnskapsdata og tjenestedata. Databasen fungerer som et nasjonalt 
informasjonssystem som gir styringsinformasjon om ressursinnsats, prioriteringer og 
måloppnåelser i kommuner, bydeler og fylkeskommuner. Kommunene vi ser på er særlig 
interessante å se på ettersom de skal slåes sammen til ”nye” Øygarden kommune 01.01.2020. 
Da bruksområdet til KOSTRA hovedsakelig er sammenligning, er det viktig at bakgrunnen for 
tallene er lik mellom de ulike kommunene. 

Intervju
Vi utarbeidet en intervjuguide til rådmenn og 
økonomiansvarlige i de tre kommunene. 
Målet vårt var å gjennomføre et dybdeintervju 
med hver enkelt informant, men dette ble 
vanskelig å gjennomføre i praksis. Et av 
intervjuene ble derfor gjennomført som 
gruppeintervju. 

2019
›2019  2
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Er vekstkommuner særlig utsatt for å få høy 
gjeldsbelastning?
Ingrid Skjelstad, Vilde Tholo von Ahnen, Åsne Marie Okkenhaug
Økonomi og administrasjon – fordypning i regnskap og skatt 
Våren 2019

Problemstilling: 
Gjeldsutviklingen i kommuner – er vekstkommuner særlig utsatt?

Konklusjon:
Resultatet viser at tallene for vekstkommuner som regel varierer fra kommuner som ikke er i vekst på 
de fleste faktorene vi har analysert. På bakgrunn av våre funn vil vi konkludere med at 
vekstkommuner er særlig utsatt for å få  høy gjeld og belastningen som gjelden medfører. Det er 
likevel mulig å innføre forebyggende tiltak som gjør at kommunen kan håndtere belastningene bedre. 

Bakgrunn for oppgaven:
Gjeldsutviklingen i norske kommuner har vært 
økende de siste årene. For å få inspirasjon til et 
aktuelt forskningsspørsmål tok vi kontakt med 
KS, kommunesektorens organisasjon. KS hadde 
blant annet en idé om at kommunenes gjeld 
påvirkes betydelig av folketallsvekst, og at det 
kunne være interessant å se på gjeldsutvikling 
med søkelys på vekstkommuner. 

Metode: 
Vår hovedkilde til informasjon har vært bruk av sekundærdata, der vi har analysert KOSTRA-tall for  
vekstkommuner, med spesielt fokus på tre vekstkommuner i Hordaland; Os, Fjell og Askøy. For å få 
ytterligere informasjon og bedre forståelse av hva høy vekst innebærer for en kommunes økonomi, 
har vi også gjennomført et dybdeintervju med en informant fra vår fokuskommune Os. 

Gjeldssituasjonen for kommuner i Norge 

Kommunevåpen Os, hentet fra 
http://www.pollofpolls.no/?cmd=Kommentarer&do=vis&kommentarid=17
02
Kommunevåpen Askøy, hentet fra https://snl.no/Ask%C3%B8y
Kommunevåpen Fjell, hentet fra https://snl.no/Fjell

Regnskapsførers undersøkelses- og 
rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven

Vilde Presthaug Vatna, Solfrid Ynnesdal og Malin Hilde Yri

Hvordan forstås regnskapsførers undersøkelses- og 
rapporteringsplikt etter hvitvaskingsloven i teori og praksis?

Metodevalg og teorigrunnlag
Dybdeintervju og juridisk metode. 
Vi har brukt juridisk teori, lover, 
forskrifter og lovforarbeider. 

Institutt for økonomi og administrasjon

Forskningsspørsmål:

Undersøkelsesplikt
Regnskapsførere må foreta nærmere 
undersøkelser dersom det avdekkes 
forhold som kan indikere at midler har 
tilknytning til hvitvasking 

Ny hvitvaskingslov
Trådte i kraft 15.oktober 2018

Hva er hvitvasking?
Skjule, sikre, avhende eller 
oppbevare, utbytte av andres eller 
egen straffbar handling. 

Rapporteringsplikt
Regnskapsførere må oversende 
opplysninger til Økokrim dersom det 
etter nærmere undersøkelser er 
forhold som gir grunnlag for mistanke 
om hvitvasking
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Hvordan vil SAF-T påvirke de ulike fagområdene 
innenfor næringslivet og Skatteetaten?
av Ingvild Lund Fløtre, Mucyo Marirosi og Julie Garnes Strøm

Hva er SAF-T?
SAF-T står for Standard Audit File – Tax, og er et standardisert dataformat for utveksling av 
regnskapsopplysninger mellom regnskapsrelaterte systemer.
SAF-T innføres i ulike faser. Fase 1 blir lovpålagt fra 01.01.2020.

Vår problemstilling er:
Hvordan vil SAF-T påvirke de ulike fagområdene innenfor næringslivet og Skatteetaten?

SAF-Ts påvirkning
Skatteetaten Revisjon

 Tilgang til mer data
 Kan kontrollere flere områder
 Enklere import av data (spesialkompetanse 

ikke nødvendig)
 Redusert risiko for misforståelser
 Mulighet for automatiske analyser

 Tilgang til mer data (for eksterne revisorer)
 Mindre ressursbruk til strukturering av data
 Mindre arbeid ved bokettersyn
 Enklere og bedre kontrollering
 Høyere kompetansekrav/dataforståelse
 Standardiserte analyser
 Økt kvalitet på revisjonsarbeidet

Regnskap Systemleverandør
 Mindre arbeid ved bokettersyn
 Høyere kompetansekrav/dataforståelse

 Utvikling kan være utfordrende for noen 
systemleverandører

Metode
For å svare på vår problemstilling har vi gjennomført dybdeintervju med 6 fagpersoner.

Institutt for økonomi og administrasjon – Regnskap og skatt 2019

Våre hovedfunn indikerer at det er revisorer og Skatteetaten som blir mest påvirket av 
SAF-T, gjennom enklere import av data, økt datatilgang og standardisering av analyser.
Det kan tenkes at en fullverdig versjon av SAF-T vil kunne påvirke alle de nevnte 
fagfeltene i mye større grad.

Hovedfunn og konklusjon

Bakgrunn
Historisk sett er det mye som tyder på at tips i liten grad har blitt fanget opp til 
beskatning. Som følge ble arbeidsgivers plikter når ansatte mottar tips endret 1. 
januar 2019, slik at all tips nå skal fanges opp til beskatning. Endringene har 
skapt stor oppmerksomhet i media, da de har forventet å gi store konsekvenser 
for både arbeidsgiver og arbeidstaker. 

…

Hva er de mest fremtredende konsekvensene av endring i arbeidsgivers 
plikter når ansatte mottar tips for arbeidsgiver og arbeidstaker? 

Hanne Marie Birkeland og Eli Kristin Fjellsbø – Institutt for økonomi og administrasjon – Fordypning i regnskap og skatt

Ø35 – 2019

Kvalitativ metode 
Vi har valgt å anvende en kvalitativ metode, i form av 
et eksplorativt design. Populasjonen består av 
arbeidsgivere og arbeidstakere i restaurant- og 
utelivsbransjen i stor-Bergen. For å få bedre innsikt i 
betydningen av endringene gjennomførte vi 16 
individuelle dybdeintervjuer, hvorav åtte var med 
arbeidsgivere og åtte var med arbeidstakere. 

Konklusjon
Endringene i arbeidsgivers plikter har medført størst 
konsekvenser for arbeidstaker da økningene i kostnader i 
stor grad ikke er et spleiselag mellom arbeidsgiver og 
arbeidstaker, men det er arbeidstaker som må dekke 
merkostnadene. 

Arbeidsgiver Arbeidstaker

Reduksjon i disponibel
inntekt som følge av; 
- Økt skattekostnad
- Arbeidsgiveravgift

- Administrative kostnader
- Mindre tips fra kunden

Økte administrative 
oppgaver. 

Våre funn 

Mest fremtredende konsekvenser: 

Bilde fra: Psychology Today, 2013. 

Bilde fra: 
Vincent Real Estate, 2018. 

2019
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Hvordan vil kunstig intelligens endre 
regnskapsførerens oppgaver?

Siri Yajothy Balasundaram og Kristian Kriek

Konklusjon

I undersøkelsen drøfter vi hvordan kunstig intelligens vil fjerne enkle gjentagende 
oppgaver. I tillegg gjør vi rede for hvordan kunstig intelligens kan støtte 
regnskapsføreren i kompliserte oppgaver. Konklusjonen blir at regnskapsføreren må 
fortsatt bruke sin kompetanse innenfor regnskapsfaget til å utarbeide og forklare 
sentrale elementer i regnskapet for en virksomhet. I tillegg kommer det nye oppgaver 
knyttet til å anvende kunstig intelligens som en støttespiller til regnskapsføreren.

Problemstilling

Forskerne Carl Frey og Michael Osborne mener at regnskapsbransjen vil med 95% 
sannsynlighet bli automatisert med kunstig intelligens. Ifølge dem, står altså yrket i fare 
for å bli utryddet. Derimot er det aktører i regnskapsbransjen som tror at det fortsatt vil 
være stort behov for regnskapsføreren i fremtiden. Denne problemstillingen legger til 
grunn for følgende forskingsspørsmål;

Hvordan vil utviklingen innenfor kunstig intelligens påvirke regnskapsførerens 
arbeidsoppgaver?

Metode

For å besvare forskningsspørsmålet har 
vi gjennomført dybdeintervju med 
informanter som hadde bakgrunn fra 
regnskap og kunstig intelligens innenfor 
regnskapsbransjen. Informasjon som 
kommer fra intervjuet brukes til å drøfte 
hvilke oppgaver som kan forsvinne og 
eventuelt nye oppgaver som kommer 
med kunstig intelligens i 
regnskapsbransjen

Kunstig intellegens

Regnskapsføreren 

Arbeidsoppgaver

Inntektsforskjellene i Kina
Institutt for økonomi og administrasjon - fordypning i samfunnsøkonomi
Miaomiao Lan og Yinyin Lan

Mellom 1978 og 2019 har Kina flyttet seg 
fra et fattig, underutviklet land til verdens 
ledende fremvoksende økonomi. Men 
velstanden er imidlertid ikke jevnt fordelt. 

Problemstilling:
Hvordan er inntektsforskjellene i Kina , og 
hvordan har den utviklet seg ? Vi har sett på:

• Ulike mål på fattigdom og ulikhet
• Kinas Gini-koeffisienter fra 

Verdensbanken og Kinas statistisk 
sentralbyrå

• Tre hoveddrivere bak ulikheten

Konklusjon:
Korrupsjon, utdanningsforskjeller og romlig ulikhet er tre hoveddrivere som har 
bidratt til den nedgangen i den samlede inntektsforskjellen i Kina som målt i 
Gini-koeffisient siden 2008. Det tilskrives delvis av de politiske tiltakene som er 
gjennomført. Urbanisering og befolkningsaldring kan være to viktige drivere bak 
inntektsforskjellene i framtiden, vil inntektsforskjellene øke hvis det ikke tas 
politiske grep for å løse disse utfordringene. 
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Likviditetspremie i det norske 
obligasjonsmarkedet

Institutt for økonomi og administrasjon
Fordypning i samfunnsøkonomi 

Skrevet av Endre Hjelseng, Stian F. Kjenes, Caroline H. Nokken

Får selskapsobligasjonsinvestorer på Oslo børs betalt for å 
bære likviditetsrisiko når andre risikokilder er hensyntatt?

Da illikviditet har flere dimensjoner, valgte vi å fokusere på transaksjonskostnader og 
likviditetsproxier som utestående beløp, løpetid, og alder påvirker risikopremien 
investorer oppnår. Ved bruk av multippel regresjonsanalyse har vi analysert 37 
selskapsobligasjoner med månedlige data fra perioden 2014-2019. Modellene våre er 
blitt estimert ved bruk av minste kvadraters metode, og testet på bakgrunn av de seks 
antagelsene for å oppnå en god modell.

På bakgrunn av resultatene fra regresjonsanalysene har vi kommet fram til at investorer
kompenseres for risikoen knyttet til illikviditet. Funnene våre støtter også de tre
hypotesene vi fokuserte på under analysefasen. Vi fant altså at man får en 
likviditetspremie for kostnadsdimensjonen, dybdedimensjonen, samt at 
likviditetspremien er ulik for Investment Grade og High Yield obligasjoner for samme
likviditetsrisiko – alt annet likt.

Døgnvariasjon i norske strømpriser
Av: Torbjørn Kolve, Øystein Katla Midtun, Sigmund Årdal Myhre, Øystein Kvalvik Vasshus

Konklusjon:
Denne oppgaven har funnet frem til statistisk signifikante forskjeller mellom 
timesprisene på strøm i område Bergen i året 2018. Vi har argumentert for at denne 
prisforskjellen kan utnyttes til elbillading og i ett case finner vi at privatpersoner med et 
forbruk av strøm til elbil som overstiger 3476 kWh i året kan få lønnsomhet i en 
investering i smartlading. Vi har også funnet ett generelt måltall for investeringer i slik 
teknologi. For å flytte et konstant forbruk hver dag over ett helt år kan man investere 
168 kr pr flyttet kWh. Disse besparelsene er i beste fall marginale og det er tvilsomt 
om de i seg selv er store nok til å forsvare investeringskostnaden i AMS-målere. 

Sammendrag: 
Denne bacheloroppgaven tar for seg hvordan spotprisen på strøm varierer i løpet av 
døgnet, og regner på de besparelsene en forbruker kan gjøre ved å utnytte denne  
døgnvariasjonen. 
Innførelsen av AMS-målere i 2019 i alle husholdninger gjør nå at forbrukere med 
spotpris- avtale blir belastet med utgangspunkt i spotprisen for den timen hvor 
strømmen blir forbrukt. Når strømforbrukeren tidligere ble belastet for et gjennomsnitt 
av spotpriser ga dette ingen økonomiske insentiver til å flytte forbruk. Nå som AMS-
målerne er installert i alle hjem vil døgnvariasjonen i spotprisen være mer interessant 
for folk flest. 

Er det signifikante forskjeller på spotprisen over døgnet, og i 
hvilken grad kan denne forskjellen utnyttes økonomisk ved å flytte 

forbruk? 

Grønne Mil (2019) Elbil lader, Tilgjengelig fra: https://gronnemil.no/elbil-lader/ [Hentet: 24 mai 2019]
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Bompenger og rushtidsavgift på Nord-Jæren

Bakgrunn for oppgaven:
Den siste tiden har engasjementet rundt bompenger og rushtidsavgift vært spesielt sterkt på 
Nord-Jæren, som fra 1.oktober 2018 fikk innført Bymiljøpakken Nord-Jæren. Dette innebar 
fem nye bomringer og et ytre bomsnitt med tilsammen 38 bomstasjoner, rushtidsavgift og en 
dyrere hverdag for folk flest (Ferde, 2018). Dette dannet bakgrunnen for vår problemstilling:

Konklusjon:
Våre resultater viser at to måneder med bompenger og rushtidsavgift har ført til en reduksjon i 
trafikkvolumet. Rushtidsavgiften har vist å ha god virkning, da trafikken er jevnere fordelt rundt 
toppene. Samtidig har en avvikling av rushtidsavgiften ført til at trafikkmønsteret ble endret 
tilbake til utgangspunktet. På bakgrunn av dette konkluderte vi med at bompenger og 
rushtidsavgift på Nord-Jæren har redusert trafikkvolumet samt endret trafikkmønsteret. 

Hedda Storhaug, Frida Sødal og Guro Valheim

Har innføringen av bompenger og rushtidsavgift ført til redusert 
trafikkvolum og/eller endret trafikkmønsteret?

Metode:
For å få bedre innsikt i betydningen bompenger og rushtidsavgift har hatt for Nord-
Jæren har vi benyttet data fra Statens Vegvesen og foretatt en regresjonsanalyse. 
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Kartlegging av arealledighet og leiepriser på 
næringseiendom i Raglamyr/Norheim-området, og hvilke 
faktorer som kan påvirke leieprisen på næringseiendom
Celina Lea, Anas Ibrahim Abdi og Susanna Murati

Forskningsområdet i den kvantitative 
undersøkelsen til Raglamyr næringsområde 
og Norheim handelspark. Undersøkelsen var 
en stor del av bacheloroppgaven hvor mye tid 
gikk til innhenting og analyse av 
datamaterialet. Vi hentet inn datamaterialet 
via telefonintervju slik at alle opplysninger 
kunne bli anonymisert. Formålet med det 
kvalitative forskningsintervjuet var å kunne 
drøfte de mikroøkonomiske 
påvirkningsfaktorene til leieprisen i 
Raglamyr/Norheim-området. Vi gjennomførte 
intervjuet med næringsmegler Lutro fra 
Meglerhuset Rele. 

Resultatene fra undersøkelsen brukte vi videre til å sammenligne med Forus i Stavanger. 
Hovedkonklusjonen fra sammenligningen var at Haugesund har lavere arealledighet enn Forus 
og at Haugesund har høyere leiepriser på næringseiendom enn Forus. Utfra et 
mikroøkonomiskperspektiv kan vi konkludere med at samspillet mellom tilbud og etterspørsel i 
markedet, hvordan budrentekurven ser ut for området og attributter med bygget er faktorer som 
kan påvirke leieprisen på næringseiendom. Gjennom intervjuet med næringsmegler Lutro fikk vi 
en diskusjon av disse faktorene som underbygget denne konklusjonen.

Vi ønsket å kartlegge næringseiendommene i området Raglamyr/Norheim etter bruttoareal, 
årligleiepris per kvadratmeter og arealledighet i prosent innenfor kategoriene handel-, kontor- og 
lagerbygg. Ifølge vår veileder Jostein Aksdal hadde en slik undersøkelse per i dag ikke blitt 
gjennomført i Haugesund, som vil si at man ikke har en full oversikt over leieprisen for 
næringsbygg i Haugesund. Problemstillingen var todelt, «Kartlegging av arealledighet og 
leiepriser på næringseiendom i Raglamyr/Norheim-området» viser til den kvantitative 
undersøkelsen og analysen av datamaterialet, og «hvilke faktorer som kan påvirke leieprisen på 
næringseiendom» skulle drøftes ut fra temaer innenfor mikroøkonomi og ved hjelp av et kvalitativt 
forskningsintervju med næringsmegler Jan Audun Lutro.

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap / Institutt for økonomi og administrasjon / ØKB 

Apple Inc. Børsfall
Hvordan kunne kursen til et selskap av Apple Inc. størrelse, ha et fall 
på så kort tid?

Resultat
Våre analyser konkluderte med at selv om Apple hadde et godt regnskapsår, er det fremtidsutsiktene til Apple 
som vil tilsi noe om hvorfor Apple hadde så store svingninger i kursen. Analysen om price-earnings for Apple 
i denne perioden kan muligens vise hvordan investorene oppfattet aksjekursen på de ulike tidspunktene. 
Perioden for det store fallet i kursen, skyldes årsaker som negativt påvirker Apple sine salgsinntekter, som da 
skaper usikkerhet blant investorer som har aksjeandeler i selskapet. I den perioden fallet forekom, så ble 
kursen påvirket av svake salgsrapporter av iPhone modellene samt med at handelskrigen mellom USA og Kina 
nådde nye høyder. Salgstallene blir bekreftet senere ved den første kvartal rapporten i 2019, om at salget av 
iPhone modellene, ikke har møtt til forventningene. 

Problemstilling
Vårt formål er å undersøke hvorfor Apple Inc. hadde børsfall fra perioden oktober til desember 2018. Var det 
regnskapsmessige årsaker eller minimaliserte vekstmuligheter som gjør at aksjekursen har falt med ca. 30% i 
samme periode?

Metode
Vi har valgt å bruke  
verdsettingsmodeller og regnskapsanalyse for å hjelpe 
oss til å komme frem til en konklusjon om 
hvorfor aksjekursen til Apple Inc. hadde en så stor 
nedgang etter å ha nådd en slik høyde som de gjorde.
For å finne den informasjonen, var vi nødt til å samle 
inn data og tall fra internett for å komme frem til en 
konklusjon om hvilke faktorer som ligger bak fallet. Vi 
har også valgt å ta i bruk artikler som rapporterer om 
sviktende salg og andre negative påvirkninger som kan 
være en årsak til fallet av aksjekursen.

Av: Mads Alsaker og Kristine Tjoflot Vestre
Høgskulen på Vestlandet, Økonomi og administrasjon, fordypning i finans
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Digitaliseringsutfordringer i banksektoren

Bachelor i økonomi og administrasjon/ Fakultet for økonomi og 
samfunnsvitskap
Av: Martin Bang, Johannes Beiermann og Leif- Einar S. Hopsdal

Hva har vi studert?
Vi har gjennomført en kvalitativ forskning for å 
se på hvilke utfordringer mellomlederne har i 
forbindelse med den pågående digitaliseringen i 
banksektoren.

Konklusjon
Oppgaven vår omhandlet det dagsaktuelle temaet digitaliseringen av banksektoren. Det vi ønsket 

å belyse var utfordringene mellomlederne har for å ivareta sine ansatte etter beste evne. 
Utfordringenes essens er å få de ansatte til å gjennomføre de endringene som måtte komme i 
forbindelse med digitaliseringen, i tillegg til å fortsette den daglige driften. Det er ikke bare 

mellomlederne som har en utfordring, digitaliseringen av banksektoren påvirker banken som 
helhet og resulterer i utfordringer både vertikalt og horisontalt.

Hva har vi gjort?
Vi har hatt intervjuer med seks objekter fra to 
banker på Haugalandet. Bankene er 
anonymisert etter eget ønske og oppgaven er i 
tillegg unnlatt offentligheten for å kunne 
ivareta dette etter beste evne.

«Hva fremstår som sentrale utfordringer for mellomledere som kommunikatorer og motivatorer rundt den 
pågående digitaliseringen i banksektoren.» 

Innføring av nytt akuttmottak ved
Haugesund sjukehus
Anna Mosbron, Olianna Hauge

Konklusjon
Konklusjonen vår er at ideen om et nytt 
akuttmottak handler om tiltak som lederne 
har tro på, som vil føre til bedre kvalitet, riktig 
pasientforløp og bedre ressursutnyttelse.

Bakgrunn og problemstilling
Problemstilling: Hvordan ledere ved Haugesund sjukehus forstår ideen om et nytt, felles 
akuttmottak og hva de tenker om prosessen rundt bemanning av de ansatte.

Helse Fonna presenterte ByggHaugesund2020 på vår høyskole. Der fikk vi innblikk
over hvordan organiseringen av det nye sykehuset skulle bli, og akuttmottaket var noe 
vi la godt merke til. Vi ønsket å vite mer bak løsningen av et felles akuttmottak, og 
hvordan de skulle innføre dette. Ettersom vi har en interesse for ledelse og 
organisasjon, valgte vi å fokusere på hvordan lederne tenker rundt denne 
organisasjonsendringen.

Gjennomføring
Vi har valgt å benytte oss av 
semistrukturert kvalitativ metode for 
innsamling av data for å få en bredere 
forståelse av situasjonen rundt 
innføringen av det nye akuttmottaket. Vi 
har valgt å benytte oss av denne 
metoden for innsamling av data fordi 
prosjektet befinner seg i en fase hvor de 
nå skal begynne å få på plass ansatte og 
rutiner til nybygget. Vi kan da få 
informasjon om ledere og deres tanker 
rundt organisasjonsendringen og 
endringen rundt de ansatte. I denne type 
metode for innsamling av data får 
informanten i intervjuet større frihet til å 
uttrykke seg selv, enn hva den får ved 
bruk av kvantitative metoder. Når 
informanten kan være med på å 
bestemme hva som blir diskutert i 
intervjuet, vil erfaringene og 
oppfatningene komme bedre frem. 

Institutt for økonomi og administrasjon, fordypning i ledelse, organisasjon og strategi
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Relasjonen til forbrukslån lokalt 
sammenlignet nasjonalt
Geir-Egil Kristiansen, Kochar Palani Jafi, Lars Martin Widding, Tage 
Solnørdal
Institutt for økonomi og administrasjon

Metode: 
I oppgaven har vi valgt å benytte en kvantitativ metode, 
der analyse og utredning er basert på et spørreskjema. 
Formålet med dette metodevalget er å se på hvordan 
personers forhold til forbrukslån er.

Bakgrunn for oppgaven:
Gjeldsøkning i Norge er noe som er veldig sentralt i nylige tider. Det er ikke bare gjeld i sikrede lån som har økt, men også
usikrede lån. Inntredelsen av nye aktører har forsterket veksten markedet har opplevd. Dette har ikke bare vært positivt for 
konsumentene slik det kan ses i programmer som Tv3s Luksusfellen. Disse forholdene som har ført til at konsumenter har 
fått dårlig forhold til forbrukslån har trukket til seg oppmerksomheten til myndighetene, som i nylige tider har innført forskrift i 
håp om å minke misligholdte lån. Både utviklingene i denne bransjen og vår utdanning har gjort dette til et attraktivt tema å
undersøke for oss. 

Konklusjon: 
Denne oppgaven var ment som en sammenligning mellom 
det lokale samfunnet og nasjonalt plan. På grunnlag av 
dataen hentet fra våre analyser kan man se at det er 
forskjeller mellom det lokale og nasjonale forholdet til 
forbrukslån blant annet når det gjelder kjønn og alder.

Problemstilling: Hvordan er forbrukernes forhold til forbrukslån i lokalsamfunnet sammenlignet med nasjonen?

Hentet fra https://e24.no/makro-og-politikk/norsk-
krone/utbyttebetalinger-kan-gi-kronesvingninger-i-mai/24603612

Eiendomsskatt, kommunale avgifter og radons påvirkning på 
boligpriser på Haugalandet

Av: Morten Nordvik Hovland, Mats Kvalvågnes & Jeanette Bredsten Kvalevåg

PROBLEMSTILLING OG DATAGRUNNLAG
Denne oppgaven fokuserte på å avdekke i hvilken grad
eiendomsskatt, kommunale avgifter og forekomster av
radon spiller inn på boligpriser på Haugalandet, med sikte
på å utforme en modell som beskriver de ulike faktorenes
innvirkning på den endelige boligprisen. Oppgaven bygger
på et tidligere datasett, som i forbindelse med denne
oppgaven ble utvidet til også å inkludere data for
eiendomsskattesatser, bunnfradrag, radonaktsomhets-
kategorier og kommunale avgifter for vann, avløp, feiing og
avfall. Alle de nye dataene, men unntak av de relatert til
radonaktsomhet, ble lagt inn med hensyn på kommune og
salgsår.

BASEMODELL
Basemodellen ble kontrollert for multikollinearitet og
heteroskedastisitet. Gjennom en Breusch-Pagan-test ble
heteroskedastisitet påvist i basemodellen, og korrigert for
gjennom beregnede robuste standardavvik, hvor nær
samtlige variabler fortsatt var signifikante etter denne
justeringen.

EIENDOMSSKATT
Oppgaven kunne ikke identifisere entydige indikasjoner på
at Eiendomsskattesats utgjør en signifikant variabel i
vurdering av boligpris. Variabelen fremstod allikevel å ha en
positiv påvirkning på boligpris, noe som ble vurdert i tråd
med både det tradisjonelle og nye synet vedrørende
eiendomsskatt, hvor skattebyrden faller på boligkjøper da
avkastningen forbundet med investeringer i bygg ikke kan
falle under markedsrenten og/eller alternative investeringer i
utlandet.

KOMMUNALE AVGIFTER
For analysene knyttet til kommunale avgifter kunne det ikke
identifiseres en signifikant påvirkning fra hverken Vann eller
Avløp på boligpris, men hvor det kunne identifiseres en
signifikant positiv påvirkning fra Avfall. Gruppen har i denne
forbindelse gjort et forsøk på å benytte argumenter fra
brukeravgiftsynet for eiendomsskatt til å tolke regresjons-
dataene for kommunale avgifter. På bakgrunn av dette
antas den manglende signifikansen vedrørende Vann og
Avløp å skyldes at nivået på avgiften oppleves å samsvare
med nivået på de kommunale tjenestene, mens den
positive regresjonskoeffisienten til Avfall forklares ved en stor
tilfredshet ved denne kommunale tjenesten. Det ønskes
derimot ikke å trekke noen endelige konklusjoner i
forbindelse med dette, da mer forskning er nødvendig.

RADON
I forbindelse med analysene knyttet til radonaktsomhet
kunne det ikke påvises noen signifikant påvirkning på
boligpris av variabelen for høy radonaktsomhet. Gruppen
har i denne sammenheng konkludert med at variabelens
manglende signifikans bl.a. skyldes store skjevheter i
datasettet, men antar at tilsvarende resultat vil fremgå i
også bedre fordelte datasett. Dette er på grunnlag av en
nær fraværende bevissthet rundt den helsemessige risikoen
knyttet til høye verdier av radon, som trolig hindrer denne
variabelen i å reflekteres i boligpris.

Fig. 1: Datasettet fordelt på de ulike kommunene, samt 
internfordeling på bakgrunn av salgsår.

Fig. 2: Geografisk plassering av boligobservasjonene, og 
områder med ulik radonaktsomhet på Haugalandet.
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Medarbeidersamtaler og arbeidsmotivasjon

Bachelor i økonomi og administrasjon. Fakultet for økonomi og 
samfunnsvitskap.
Adrian B. Strand, Eirik Plassen og Garrett C. Retzius

Metodisk tilnærming

I kommunen blir det gjennomført årlige 
medarbeidersamtaler, og gjennom 
kvalitative datainnsamlingsmetoder fikk 
man innblikk i hvilken påvirkning 
medarbeidersamtalen har fra de 
ansattes perspektiv. Her ble det 
intervjuet fem ansatte i kommunen ved 
hjelp av strukturerte dybdeintervjuer. 

Konklusjon

Etter å ha analysert og drøftet all kvalitativ data, kan det 
konkluderes med at medarbeidersamtaler har en 
påvirkning på arbeidsmotivasjonen til de ansatte i 
Haugesund Kommune. Dersom medarbeidersamtalen ble 
godt forberedt, gjennomført på en grundig måte og fulgt 
opp av både leder og medarbeider i ettertid, kunne dette 
skape en positiv påvirkning på arbeidsmotivasjonen. 

Problemstilling

Medarbeidersamtaler har blitt forsket på 
i over 40 år, og har som hensikt å ha en 
positiv påvirkning på flere faktorer i 
arbeidslivet, både for virksomheter og 
enkeltindivider. Det ble derfor interessant 
å se om medarbeidersamtalen har en 
påvirkning på arbeidsmotivasjonen til de 
ansatte i Haugesund kommune. 

«Bidrar medarbeidersamtaler til høyere arbeidsmotivasjon for de ansatte i Haugesund 
kommune?»

Fusjonsprosesser og motivasjon
En studie av en fusjonsprosess' påvirkning på administrativ 
ansattes arbeidsmotivasjon

Bakgrunn
Fusjon er i offentlig sektor er blitt mer og mer 
vanlig. Denne oppgaven tar for seg 
omorganiseringen av administrativt ansatte 
ved Høgskolen på Vestlandet (HVL). 
Omorganiseringen kom som et ledd i 
fusjonsprosessen mellom Høgskolen i Bergen, 
Høgskulen i Sogn og Fjordane og Høgskolen 
Stord/Haugesund. Fusjonen av HVL ble til som 
følge av Kunnskapsdepartementets Meld. St. 
18 (2014-2015) hvor universitets- og 
høgskolesektoren skulle slå seg sammen til 
større enheter for å bygge sterkere og solide 
fagmiljøer. Det var også behov for mer 
profesjonelle og mindre sårbare 
administrasjoner. 

Metode
Til grunn for studien har vi brukt kvalitativ 
forskningstilnærming hvor primærdata er 
innhentet fra intervju av administrativt ansatte 
ved HVL. I tillegg har vi supplementært med 
sekundærdata hentet fra artikler på Khrono og 
NIFU-notat. 

Konklusjon
Negativ påvirkning på arbeidsmotivasjonen:
• Avstanden til leder er blitt større og kontakten 

med kollegaer mindre.
• Frykt for nedleggelse av campus og tap av 

jobb.
• Redusert mulighet for utvikling og opplever 

dessuten forskjellsbehandling i lønn og ulik bruk 
av stillingstitler.

• For lite informasjon og mindre mulighet for 
medbestemmelse.

Positiv påvirkning på arbeidsmotivasjonen:
• Mulighet til varierte arbeidsoppgaver
• Muligheter til å bruke egne kunnskaper og 

ferdigheter

Et uventet funn er at HVL sin ambisjon om å bli 
universitet ikke har hatt påvirkning på 
arbeidsmotivasjonen.

Har fusjonsprosessen påvirket administrativt 
ansattes arbeidsmotivasjon?

Forfattere: Merete Westerheim, Martha Ferkingstad, Jakob Rein og Knut André Lyngholm
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Rekruttering utenfor regionen til Campus 
Haugesund, før og etter fusjonen

MÅLET MED OPPGAVEN
Målet vårt med oppgaven var å finne ut om 
fusjonen har hatt en effekt på rekrutteringen 
av studenter til campus Haugesund. Vi 
ønsket å finne ut hvorfor studenter søker seg 
til Haugesund, hvilke faktorer som er viktig for 
dem som søker seg her og om det er 
forskjellige faktorer som er viktig for de ulike 
studieretningene. Vi har valgt å fokusere på 
studenter som ikke kommer fra Haugalandet, 
da disse ikke har en naturlig tilknytning til 
Haugesund. 

KONKLUSJON
På kort sikt, har fusjonen hatt en negativ effekt på campus Haugesund. Skolen har 
«forsvunnet» litt og mistet litt identitet.
På lang sikt, vil merkevaren få bygget seg opp. Dette vil ha positive effekter for 
campus Haugesund. Det vil hjelpe til med å bygge opp ryktet til skolen. Det finnes også 
mer ressurser og en større organisasjon som kan bidra til å bedre kvaliteten på 
utdanningen og vil kunne hjelpe med markedsføring av skolen. HVL er blitt blant landets 
største skoler, dette vil være positivt når campus Haugesund i fremtiden skal trekke til 
seg studenter.

BAKGRUNN
Den 9.juni 2016 søkte de tre høgskolene; Høgskolen i Bergen, Høgskolen Stord/Haugesund og 
Høgskulen i Sogn og Fjordane til Kunnskapsdepartementet for å få lov til å fusjonere sammen til 
en større institusjon. 1. januar 2017 startet fusjonen og Høgskulen på Vestlandet ble til. 

FREMGANGSMÅTE
Vi har valgt å bruke kvalitativ metode der vi 
har gjennomført intervjuer med 
nøkkelpersoner som er ansatte ved skolen og 
studenter fra de frie studieretningene som 
finnes på campus Haugesund. 
Samt tatt hjelp av relevant teori på temat.

Per Magnus Godin, Kim André Veivåg

PROBLEMSTILLING
--”Rekruttering av studenter til campus Haugesund utenfor regionen- før 
og etter fusjonen”

Lønnsomhet ved Edda kino
Ola Nerland Fausko

Problemstilling:

«Hvordan varierer lønnsomheten ved Edda 

kino?»

Oppgaven kartlegger hvordan 

lønnsomhetsbildet for Edda kino utartet seg 

gjennom 2018. Det er hentet ut en stor 

mengde data fra kinoens rapportservere for 

å periodisere alle kostnader og inntekter til 

et daglig nivå. Videre er det sett på hvilken 

betydning helger, helligdager, storfilmer og  

bruk av vikarer tilfører driften. Dette er også 

gjort en dekningspunktanalyse for å 

kartlegge antall besøkende kinoen må ha for 

å dekke alle kostnader.
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Det norske Oljefondets forsøk på å
balansere finansielle og etiske hensyn 
Elise Hjertnes Monsen 

Oljefondet:

• Fondet eies av det norske folk og er et av 
verdens største fond. 

• Markedsverdien er på omtrent 9 000 
milliarder kroner. 

• Det har en liten andel i over 9 000 selskap 
over hele verden

• Som gjennomsnittseier av 1,4% av alle 
børsnoterte selskaper i verden har det en 
viss påvirkningskraft ovenfor markedet og 
økonomien som helhet. 

Oppgaven tar for seg hvordan det norske Oljefondet kontinuerlig forsøker 
å finne en balanse mellom finansielle og etiske hensyn, 
hovedsakelig når det gjelder dets investeringsstrategi for selskapshåndtering. 

«Hvordan har Oljefondets forsøk på å balansere finansielle og etiske hensyn 
utviklet seg over tid? Hvilke dilemmaer kommer til syne og hvordan er de forsøkt 
løst?» 

Med ønske om å forstå problematikken bak det mulige balanseforholdet, søker 
oppgaven til teorier om etikk og samfunnsansvar. Det er likevel ikke en empirisk 
dokumentstudie i streng forstand, men mer et essay om et interessant tema.

Størrelsen tillater fondet å «tenke 
utenfor boksen». Fondet forsøker ikke 
bare å ta hensyn til eierne, men også til 
resten av verden. Det norske Oljefondet 
var det første offentlige fondet som 
innførte etiske retningslinjer, med et 
formål om å integrere ulike hensyn. 

Institutt for økonomi og administrasjon, Campus Haugesund, 2019

Oppgaven konkluderer med at fondet balanserer finansielle og etiske hensyn ved hjelp 
av en ansvarlig investeringsstrategi som benytter virkemidlene aktivt eierskap, filtrering 
og samfunnsinvesteringer. Oljefondet tar hensyn til selskapenes innvirkning på
samfunnet og miljøet, fordi det over tid kan påvirke selskapenes lønnsomhet, som igjen 
påvirker fondets avkastning. Det kan se ut til at fondet forsøker å ta hensyn til ulike 
interessenter, noe det på ulike måter gjør. Hensynet tas imidlertid fordi det gir høyest 
mulig avkastning til det norske folk innen moderat risiko, som er fondets målsetning. I 
bunn handler forvaltningen i stor grad om å skape lønnsomhet for eierne, et klassisk 
kapitalistisk syn på virksomheters eksistens. 

Den internasjonale standarden IAS 38 – Intangible Assets, har flere detaljerte krav til 
innholdet i noteopplysning om immaterielle eiendeler. Selskaper som er pliktige å følge 
IFRS skal gi en del opplysninger for hver klasse av immaterielle eiendeler de innehaver. 

VÅRE FUNN
Vi har funnet ut at de fleste selskaper oppfyller IAS sine krav til innhold i notene. 
Hvorvidt det er god kvalitet på notene derimot, måler vi både ved selskapenes 
oppfyllelse av notekravene og forsterkende kvalitetskrav under IASB. Våre funn viser at 
det foreligger et forbedringspotensial i forhold til kvaliteten på noteopplysninger, og et 
mer entydig og forståelig språk. Videre fant vi ut at selskaper har tendenser til å ikke 
spesifisere informasjonen i notene, noe vi for eksempel oppdaget ved at "andre 
immaterielle" eiendeler ofte ble benyttet i notene. 

FREMGANGSMÅTE:
Vi har gjennomført en undersøkelse av 
årsrapportene til 90 utvalgte norske selskaper 
notert på Oslo Børs. Metoden for denne 
undersøkelsen er en tverrsnittsundersøkelse 
med dokumentanalyse. Undersøkelsen tar 
utgangspunkt i årsrapporter fra 2017. 

Vi undersøker kvaliteten på noteopplysningene i 
form av et skala-score-system. For å undersøke 
om størrelsen på immaterielle eiendeler i andel 
av egenkapital og av totalkapital har 
sammenheng med kvaliteten på notene, foretar 
vi en korrelasjonsanalyse.

En empirisk undersøkelse av noteopplysninger om immaterielle 
eiendeler i henhold til International Accounting Standards Board

Norske børsnoterte selskapers 
rapportering av immaterielle eiendeler

Institutt for økonomi og administrasjon, Haugesund 2019
Kristina Håland, Valeriia Atamaniuk, Marie Brandtzæg

Hvor god er kvaliteten på notene sett i lys av notekravene hos IAS 38 punkt 118? 
Hvordan har størrelsen på de immaterielle eiendelene sammenheng med 
kvaliteten på notene?
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Hvordan den digitale utviklingen påvirker 
regnskapsføreryrket
Institutt for økonomi og administrasjon, fordypning i regnskap
Line Merethe Grinde, Lisa Folkedal, Marthe Lie og Oda Dale Lauritsen

Hva har vi gjort?

For å få svar på vår problemstilling, har 
vi studert ulike regnskapskontorer på 
Haugalandet.  

Som metode har vi brukt en 
kvalitativundersøkelse, hvor vi har 
gjennomført semistrukturert intervju.

Bakgrunn for problemstillingen:

Problemstillingen vi har valgt vil forhåpentligvis gi oss et innblikk i hvordan vår 
fremtidige arbeidsdag vil se ut. Det er også interessant å utforske hvor langt utviklingen 
er kommet på Haugalandet, samt hvordan omstillingen har vært for de involverte.

Konklusjon:
Det er store forskjeller på 
digitaliseringsgraden til de ulike 
regnskapsbedriftenes kunder. Videre 
kan vi si at den teknologiske 
endringen har gitt nye muligheter i 
regnskapsbransjen, og et nytt 
rolleskifte er i utvikling; de ansatte 
går fra å være regnskapsfører til å bli 
regnskapsrådgiver. 

“I hvilken grad er regnskapskundene digitalisert, og hvordan påvirker endringen de ansatte i de 
ulike regnskapsbedriftene?”

Eiendomsskatt
- Hvorfor varierer eiendomsskatten i de norske kommunene?

Bakgrunn for oppgaven
Tema for oppgaven er å se på kommuner med og uten eiendomsskatt og hvorfor 
eiendomsskatten i de norske kommunene varierer. Vi ser på om tettheten, 
befolkningen, politisk styre og/eller frie inntekter hadde en sammenheng på 
eiendomsskatten i kommunen.

Eiendomsskatt
• Det økes stadig i antall kommuner som 

har innført eiendomsskatt, både i deler 
av kommunen og hele kommunen.

Inntekt
• Inntekten for eiendomsskatt fra bolig og 

fritidseiendommer er den som har steget 
mest de siste årene.

Konklusjon
• Våre funn viser at det ut fra tetthet, befolkning, politisk styre og frie inntekter, bare er 

det politiske styret som har en statistisk sammenheng med eiendomsskatt pr 
innbygger i de norske kommunene.

ØKB – 2019 - Institutt for økonomi og administrasjon – Regnskap
Hanne Katrine Rolfsen & Tonje Susann Hettervik Stranden
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Vurdering av skips utrangeringsverdi etter 
IFRS og GRS
Av Kamilla Eike Hustoft og Åshild Vee Sandsgård

Metode og teori
På teoridelen har vi lagt fokus på selve 
prinsippet om utrangeringsverdi, og 
gått inn på avskrivninger og 
dekomponering.

I metoden går vi innpå hvordan vi har
gått frem, hvilke metoder vi har 
anvendt og det blir også nevnt styrker 
og svakheter i forhold til valgene vi har 
tatt.

Problemstilling: 
Hvordan vurderer ulike rederier 
utrangeringsverdi på skipene sine, 
etter regnskapsspråkene IFRS og 
GRS, og finnes det sammenhenger 
eller vesentlige forskjeller i metodene 
de bruker?

Våre funn: 
Den mest anvendte metoden for vurdering av utrangeringsverdi er skrapverdi. Alle 
selskapene som førte regnskapet etter full IFRS anvendte skrapverdi. Hos de som 
førte etter GRS og forenklet IFRS var det mer variasjon når det kommer til valg av 
metode, der det varierte mellom markedsverdi, null, skrapverdi og utrangeringsverdi 
basert på erfaring. Flere av de som førte etter IFRS begrunnet valg av metode med 
at det var enklest å bruke skrapverdi i forhold til standarden IAS 16. 

10

3

2

1

Figuren viser oversikt over de fire ulike 
utrangeringsverdimetodene. Blå viser skrapverdi, grønn viser 
markedsverdi, rød viser null og gul viser erfaring

Resultatstyring-i-små-foretak
Henriette-Hansen

Institutt-for-økonomi-og-administrasjon-– fordypning-i-regnskap
Bachelor-2019

Metode
Anvendt-metode-for-å-finne-svar-på-denne-oppgaven-
baserer-seg-på-en-kvalitativ-undersøkelse.-
Undersøkelsen-baserer-seg-på-foretak-som-oppfyller-
kriteriene-for-å-kunne-betegne-seg-som-et-små-
foretak.-Gjennom-programmet-SmartCheck ble-det-
funnet-hele-281-920-foretak-oppfylte-kriteriene-i-denne-
undersøkelsen.-Videre-ble-det-fokusert-på-de-
foretakene-som-i-2017,-hadde-et-regnskapsmessig-
resultat-innenfor-M100-000-til-100-000.-Her-ble-det-
testet-for-antall-små-foretak-som-lå-mellom-M100-000-
og-0,-samt-0-til-100-000,-og-det-samme-ble-gjort-fra-M
10-000-til-0,-samt-0-til-10-000.-Herfra-ble-resultatene-
analysert-opp-mot-problemM og-delproblemstilling.

Konklusjon
Oppgaven-tar-utgangspunkt-i-hypoteser,-da-earnings management-ikke-kan-måles-pålitelig.-Funnene-
som-ble-gjort-gjennom-undersøkelsen-viste-at-det-ikke-fantes-tegn-på-at-nyetablerte-små-foretak-driver-
med-resultatstyring-i-større,-eller-mindre-grad-enn-etablerte-små-foretak.-Konklusjonen-på-
delproblemstillingen er-derfor-at-det-i-liten-eller-ingen-grad-sees-noen-forskjell-mellom-nyetablerte-små-
foretak-og-etablerte-små-foretak.-Derimot-fantes-det-en-signifikant-forskjell-der-det-ble-undersøkt-rundt-
revisors-påvirkning-av-årsresultatet.-Funn-som-ble-gjort-viser-en-markant-forskjell-i-antall-små-
foretakene-som-lå-fra-M10-000-til-0,-i-større-grad-benyttet-revisor,-versus-antall-små-foretak-som-lå-
mellom-0-og-10-000,-i-større-grad-ikke-anvendte-revisor.-Konklusjonen-på-hovedproblemstillingen-er-
derfor-at-det-i-en-markant-grad-viser-at-revisor-påvirker-utøvelse-av-earnings management-i-små-
foretak.

Problemstilling
Hovedproblemstilling:1I1hvilken1grad1påvirker1en1revisor1utøvelse1av1earnings management1i1
små1foretak?
Delproblemstilling:1I1hvilken1grad1utøves1earnings management1i1nyetablerte1små1foretak,1
versus1etablerte1små1foretak?

Bakgrunn5for5oppgaven
Temaet-i-denne-oppgaven-omhandler-
resultatstyring-i-små-foretak,-med-fokus-på-
hvilken-effekt-en-revisor-utgjør-i-denne-
sammenheng.-Tema-ble-valgt-på-bakgrunn-av-
at-små-foretak-har-forenklede-krav-til-
årsregnskapet,-det-var-derfor-spennende-å-
undersøke-om-disse-forenklede-kravene-ble-
utnyttet-til-å-fuske-med-resultatene-for-å-oppnå-
et-lite-«falskt»-positivt-overskudd.-Oppgaven-
fokuserer-på-begrepet-earnings management,1
som-her-oversettes-til-resultatstyring.-
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Naturalytelser – påvirkninger av nye 
rapporteringsregler 

Kristine Aarvik, Karoline Åsbu Førde og Vilde Andrea Knutsen
Institutt for økonomi og administrasjon – fordypning regnskap

Vår 2019

Metode
I denne oppgaven har vi benyttet kvalitativ 
forskningsmetode, og intervjuet åtte ulike informanter fra 
relevante bransjer. Deriblant to 
regnskapsførervirksomheter, tre servicebutikker som tilbyr 
personalrabatter og tre bedrifter som tjener opp 
bonuspoeng fra tredjeparter. I tillegg har vi foretatt en 
dokumentanalyse av høringsnotat, høringsinstanser og 
relevante artikler. 

Konklusjon 
Ut i fra funnene vi har gjort tyder mye på at endringene som omhandler bonuspoeng og 
personalrabatt vil føre til større administrative kostnader for arbeidsgiver fremfor en 
forenkling. Vårt inntrykk er at det fortsatt er behov for å ta en ny vurdering av flere av 
elementene, særlig da personalrabatter.

Bakgrunn for oppgave
Vi har valgt å se på de nye retningslinjene for skatt på personalrabatter og rabatter fra 
tredjeparter i forbindelse med de nye reguleringene, og hvilke utfordringer dette gir for 
arbeidsgiver når dette skal regnskapsføres og innrapporteres.

Problemstilling: Hvordan håndterer bedriftene de nye retningslinjene innenfor 
skatt og arbeidsgiveravgift på bonuspoeng og personalrabatter?

Resultatstyring ved regnskapsmessig 
behandling av egne forsknings- og 
utviklingsutgifter
An Bjordal Eddy Nattaphon Kårstad Hamit Turan Zayd Waad

Teorigrunnlag og metodevalg

For å undersøke vår problemstilling har vi 
utført regresjonsanalyse basert på 
regnskapstallene fra et utvalg av bedrifter 
som har hatt FoU-utgifter. Herunder teori 
om immaterielle eiendeler, forskning og 
utvikling, regnskapsloven, kvalitetskrav og 
resultatstyring. Til vår analyse benyttet vi 
en kvantitativ metode, og  innhentet 
sekundærdata.

Selskaper som fører regnskapet etter 
norsk regnskapslov har valgmuligheten 
mellom å enten kostnadsføre eller 
balanseføre utgifter til egen forskning og 
utvikling jamfør regnskapsloven §5-6. 
Det finnes flere teorier om at selskaper 
utfører resultatstyring for å fremvise et 
bedre bilde av regnskapet enn 
realiteten. Vi har undersøkt om valget 
av regnskapsprinsipp ved føring av 
forsknings- og utviklingsutgifter har 
sammenheng med motiver for 
resultatstyring.

Konklusjon

På bakgrunn av vår studie kan vi 
konkludere med at selskapers 
prinsippvalg for egne FoU-utgifter er 
motivert av insentivet til å enten redusere 
eller unngå underskudd, men hverken 
hypotesen om gjeldsgrad og 
bonusutbetaling blir støttet av den 
innsamlede empirien. På grunnlag av 
våre resultater, kan det ikke konkluderes 
med at selskaper som følger norsk 
regnskapslov sitt prinsippvalg for 
forskning og utvikling er sterkt motivert av 
insentiver for resultatstyring. Oppgaven 
konkluderer med at det er ikke en 
sammenheng mellom valg av 
regnskapsprinsipp i regnskapsloven § 5-6 
og resultatstyring. 

Er det en sammenheng mellom bedriftenes valg av regnskapsprinsipp i 
regnskapsloven § 5-6 og resultatstyring? 
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Økonomisk kompetanse i et styrekollegium
Av Hanne H. Arnesen, Håkon H. Lunde og Gunhild Moss

Funn
Våre funn peker i retning av at økonomisk kompetanse er vesentlig i styrearbeid og at 
strengere krav til styrets samlede økonomiske kompetanse kan føre til bedre vurderinger av 
egenkapital og likviditet. Vi har også sett at mangel på økonomisk kompetanse kan føre til 
økt risiko for å bli erstatningsansvarlig. Det er imidlertid noen ulike aspekter som selskapets 
størrelse og art, grad av risiko og hvilken fase bedriften er i, som har betydning for hvor 
viktig den økonomiske kompetansen er. Det er også relevant hvilken kompetanse styret har 
tilgang til, i form av for eksempel revisor eller regnskapsfører. 

Bakgrunn for oppgaven
Det er i dag en stadig økning i antall søksmål 
som retter seg mot styremedlemmer i 
næringsvirksomheter i Norge. Det er også en 
økning i antall erstatningssaker som omhandler 
aksjeloven og allmennaksjeloven §§ 3-4 og 3-5, 
som handler om at selskapene til enhver tid skal 
ha forsvarlig egenkapital og likviditet, samt 
iverksette tiltak dersom handleplikten inntrer. 

Problemstilling
Hvor viktig er økonomisk forståelse og 
kompetanse i dagens styrearbeid, med hensyn 
til at selskaper til enhver tid skal ha forsvarlig 
egenkapital og likviditet, og unngå at 
handleplikten trer i kraft, jf. asl./asal. §§ 3-4 og 
3-5? 

Metode
Vi valgte å gjennomføre en spørreundersøkelse 
på Haugalandskonferansen i mars 2019, vi 
utførte intervjuer av advokater og ulike 
forsikringsselskap, samt at vi så på dommer fra 
Lovdata Pro.

Utvikling i antall erstatningssaker som omhandler 
asl./asal. §§ 3-4 og 3-5, i perioden 1997 – 2018 
(dommer fra Lovdata Pro). 

Skattefradrag ved investering i oppstartsselskap

Bachelor i økonomi og administrasjon/Fakultet for økonomi og 
samfunnsvitskap
Av; Morten Hetland og Lisa Isotalo

Hva har vi gjort?
Vi har vært heldig å få snakket med mange 
relevante personer i ulike bedrifter. Etter en 
rekke intervjuer har vi kommet med et 
forslag til en konklusjon.

Konklusjon
Gjennom oppgaven har vi forsøkt å besvare problemstillingen: Hvorfor 

er ikke skatteinsentivordningen tatt mer i bruk? Ut i fra intervjuene, 
og tall som er hentet fra Skatteetaten, ser en at ordningen ikke er tatt 

særlig i bruk i løpet av perioden den har eksistert. I vår besvarelse har vi 
prøvd å gi svar på hvorfor. Det som ser ut til å være et stort problem for 

ordningen, er at den er lite kjent for folk flest. En ordning kan ikke 
implementeres hvis folk ikke har kjennskap til den. Videre ser en at 
kravene og selve utformingen av ordningen kan være problematisk.

Hvem har vi vært i kontakt med?

Validé

TSrevisjon AS

Tveit Regnskap

Bighouse AS

Deloitte

Gründerloftet

Rogaland Ressurssenter

Skatteetaten

«Hvorfor er ikke skatteinsentivordningen tatt mer i bruk?»

Hva har vi studert?
I juli 2017 trådte skatteinsentivordningen i 
kraft. Ordningen gir mulighet for fradrag i 
din alminnelige inntekt ved investering i 
oppstartsbedrifter. 
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Når det gjeld posterane frå IØA, Campus Sogndal, så vil lesaren sjå at fleire 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.

70 71  



72 73  

studentarbeider bachelor - campus sogndal 2019

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

Hvitvasking i eiendomsmarkedet
Har eiendomsmeglere i Norge gode nok kunnskaper om hvitvasking 
og lovverket?

Resultat:
• Kunnskapsnivået er ikke nødvendigvis høyere for de 

meglerne som har vært lenge i bransjen.
• Gjennomføringen av kundekontrollen er relativt lik i de 

ulike meglerforetakene.
• Er manglende kunnskap om ulike metoder som kan 

benyttes til å hvitvaske penger.
• Terskelen for å rapportere inn mistenkelige transaksjoner 

kan være høyere i noen situasjoner. Spesielt i Oslo og 
Bærum ettersom konkurransen er såpass høy i dette 
markedet.

• Et kollektivt ønske om mer opplæring om hvitvasking.

Metode:
• Kvalitativ undersøkelse med dybdeintervju.
• Utvalgte respondenter med ulik arbeidserfaring i 

eiendomsmeglerbransjen.
• 5 respondenter med 10 åpne spørsmål.
• Primærdata: svarene fra dybdeintervjuene.

.

Konklusjon:
Konsekvensene av at meglere ikke kan nok om 
hvitvasking påvirker ikke bare megleren selv, men 
kan påvirke både meglerbransjen og i siste ledd 
velferdsstaten Norge. Selv om hvitvasking i 
eiendomsmarkedet er satt til moderat, er det mye som 
kan tyde på at det er store mørketall i 
bruktboligmarkedet som ikke blir rapportert. Dette er 
forhold som meglere kan bidra med å forhindre med 
riktig kunnskap om ulike metoder som benyttes til å 
hvitvaske penger. Ut i fra mine resultater blir 
konklusjonen at meglerne har en noen hull i 
kunnskapsnivået om hvitvasking, og de har et ønske 
om mer fokus og opplæring om temaet.

Bakgrunn:
Eiendomsmarkedet er et velegnet sted å hvitvaske penger gjennom, nettopp 
fordi det er store verdier som omsettes på relativt kort tid.

 Ulik kunnskap om hvitvasking og lovverket hos eiendomsmeglere.
-Undersøkelsesplikten og rapporteringsplikten.
-Kundekontroll.

• Kjennskap til ulike metoder som benyttes for hvitvasking.
• Behov for å se på kunnskapsnivået om hvitvasking hos 

eiendomsmeglere, ettersom meglere har en viktig rolle i å forebygge 
økonomisk kriminalitet.

› Bacheloroppgave- Nathalie Wilsgaard Bargel

Figur 2: Trefasemodellen. Beskriver de ulike stegene i hvitvaskingsprosessen.

Figur 1: Antall MT- rapporter sendt inn til Økokrim i 
2018.
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Digital plattform på befaring –
avgjørende eller helt unødvendig?

Metode

Etter nøye gjennomtenkning og diskusjoner rundt vår 
problemstilling, valgte vi å gå for en kvalitativ 
tilnærming. Og bare navnet i denne tilnærmingen 
forklarer godt hva tilnærmingen går ut på, nemlig 
kvalitet fremfor en kvantitativ tilnærming som baserer 
seg på kvantitet. 
Strategien vi la til grunn var å samle inn informasjon 
om arbeidsrutinene til ulike eiendomsmeglerforetak 
rundt om i landet, og ikke bare innad i samme distrikt 
og avgrensning eller samme kjede-tilknytning 
(frittstående meglerforetak og bank tilknyttede 
meglerforetak).

Konklusjon

Eiendomsmeglerbransjen preges mye av den 
teknologiske utviklingen og digitale verktøy bør 
tas i bruk for å oppnå konkurransefortrinn.  

Informantene våre som bruker digitale verktøy på 
befaring, mener at kombinasjonen av økt 
kompetanse og riktig bruk av digitale hjelpemidler 
kan bidra til å synliggjøre produktene sine på en 
enklere og konsis måte. Samtidig vil det være 
lettere for kunden å kunne konsentrere seg om 
presentasjonen av tilbudet, og hvordan 
eiendomsmegleren skal kunne oppnå høyest pris 
i dagens marked.

Bakgrunn

I eiendomsmeglerbransjen er oppdrag en ferskvare, og meglere som står på stedet hvil, vil fort falle av i 
konkurransen om nye kunder. Det er ikke mange år siden eiendomsmeglerne reiste rundt med kun penn og 

papir på befaringer. Når oppdraget ble inngått tok de selv bilder av boligen med sin egen private mobiltelefon. 
I dag derimot har eiendomsmegleren tilgang til en haug av forskjellige digitale verktøy som blant annet iPad 
med flere tilhørende applikasjoner. Dette innebærer verktøy som gjør det mye lettere å sammenligne pris på 
boliger i nærområdet ved hjelp av både tidligere transaksjoner og algoritmer m.m. Dette gir økt trygghet og 

dokumentasjon overfor kunden, men også en mye enklere prosess både for oppdragsgiveren og 
yrkesutøveren.

› Av: Svenn-Erik M. Bendiksen, Mads Didrik Wickmann og Ole Bjørn Beheim 
Weinholdt

Høgskulen på Vestlandet, Eiendomsmegling
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BACHELOROPPGAVE
HVORDAN STILLER MARKEDET SEG TIL KJØP OG SALG AV 
BRUKT BOLIG, UTEN EIENDOMSMEGLER

Metode
I og med at problemstillingen vår er å finne 
ut markedets syn på boligsalg uten bruk av 
mellommann har vi dermed valgt å nytte 
oss av kvantitativ metode og innhente data 
ved bruk av spørreundersøkelser. Dataene 
vi samlet inn er dermed primærdata.

Konklusjon
Enkelte punkter vi fant ut ved bruk av spørreundersøkelse om holdninger  
boligmarkedet i Møre og Romsdal har er:
- Folk flest foretrekker å kjøpe bolig via eiendomsmegler men det er større åpenhet for 

å selge privat
- Det er svært viktig for kjøpere å få riktige opplysninger og nok informasjon om 

boligen, samt å tilbud om å kjøpe boligkjøperforsikring.

Bakgrunn
Målet med denne oppgaven er å finne ut hvordan markedet stiller seg til salg av brukt 
bolig via eiendomsmegler eller å selge selv. Vi vil og se på hvilke faktorer som kanskje 
gjør at man heller velge å bruke megler ved boligsalg kontra at du skal selge boligen 
selv, enten via bekjentskap eller via nett.

Resultat
Vi har samlet data via en offentlig 
spørreundersøkelse om hvilke holdninger 
og meninger de har om å selge og kjøpe 
bolig uten eiendomsmegler inn i bildet. 

›Marie Flem & Daniel Aakre/ Eiendomsmegling
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Hvem vinner befaringen?
”Er det slik at de meglerne som speiler kunden vinner flere 
befaringer enn de som ikke gjør det?”

Metode
Vi valgte en problemstilling vi hadde lite kunnskap
om, og valgte derfor å benytte oss av kvalitativ
metode. Dette gjorde at vi fikk gått i dybden på
temaet og fikk nyansert data. Vi valgte å utføre
dybdeintervjuer med 6 eiendomsmeglere som vi
mente kunne gi oss god informasjon vedrørende vårt
tema. Ved å intervjue få enheter og undersøke flere
variabler satt vi igjen med mye ny kunnskap som
hjalp oss å svare på vår problemstilling.

Konklusjon
Konklusjonen på vår oppgave er at de eiendomsmeglerne som
klarer å speile kunden vinner flere befaringer enn de som ikke gjør
det. Dette har bakgrunn i at de meglerne som speiler kunden
klarer å se hvilket behov kunden har for å så kunne avdekke dette
behovet. Dette igjen skaper en viktig tillitt mellom megleren og
kunden.

Bakgrunn
Eiendomsmegling er et yrke som er preget av
mye konkurranse, hvor det er mange som
kjemper om det samme oppdraget. I følge en
undersøkelse gjort av NEF velger de fleste
megler basert på personkjemi. I vår oppgave
ønsker vi derfor å se nærmere på hvem som
vinner befaringen og om det å speile kunden
kan være en avgjørende faktor i valg av megler.

Resultat
Gjennom intervjuene vi har utført har vi fått innsyn i
viktigheten av å kunne tilpasse seg kundene. Flere
meglere nevner at det er lettere å vinne en befaring
der man er ”lik” og har kjemi med kunden. DiSC er
et hjelpemiddel flere benytter seg av for å kunne
forstå sin egen og kundens atferd bedre. Dette gjør
at meglerne vil kunne tilpasse seg hver enkel kunde
på best mulig måte.

› Amanda Ask Grahl-Madsen og Anette Sjøflot / Eiendomsmegling
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Eiendomsmegling, hvordan skaffe oppdrag 
i startfasen?
BO6-2011 Institutt  for Økonomi og Administrasjon 

Metode: 
I oppgaven har vi valgt å bruke en 
kvalitativ metode for å få dypere innsikt i 
fenomenet.
For å svare på problemstillingen brukte 
vi intervjuobjekter med hjelp av et 
fenomenologisk design. Dette er for å 
kunne fremstille intervjuobjektene sitt 
syn på virkeligheten best mulig.

Problemstilling
Hvordan skaffe seg oppdrag som eiendomsmeglerfullmektig? 

Bakgrunn for oppgaven
Eiendomsmegling er preget av
• Høy konkurranse 
• Provisjonsbasert lønn
• Hektiske hverdager
Vi ønsker å undersøke hvilke suksessfaktorer som ligger til grunn for å oppnå gode 

resultater som eiendomsmeglerfullmektig. Målet er å oppnå økt innsikt som kan gi oss 
en god start på vår yrkeskarriere. 

› Hans Einar Flugon Aase, Eivind Jakobsen,  Eskil Hansen Horten 

Konklusjon
Våre funn fra utvalgte informanter 
viser følgende suksessfaktorer 
som ligger til grunn for deres 
oppnådde resultater:
• Selvtillit 
• Bygge nettverk
• Skape tillitt 
• Opparbeide godt renommé
• Gjøre gode forberedelser
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Kampen om kundene

Resultater og konklusjon
Jeg fant ut mye jeg ikke var klar over fra før av, men jeg har også fått bekreftelse på 
mine forhåndskunnskaper om eiendomsmegling. Det at det kreves mye jobb og lange 
kvelder i startfasen er noe de fleste er klar over, men hvor tøft og vanskelig det kan 
være å få inn oppdrag kan man fort bli overasket over. Det er derfor viktig å ha en stå-
på-vilje, selv om man får stang ut i en periode. Personlighetstrekk man burde ha er 
imøtekommende, ydmyk, sosial, men viktigst av alt; man må være tilpasningsdyktig! 
Selv om få av dem jeg intervjuet var aktive på sosiale medier, beviste hun som var aktiv 
at det kan være et utrolig bra arbeidsverktøy, og det er helt gratis! Som ny 
eiendomsmeglerfullmektig kan det også være en utrolig stor fordel å være i et 
meglerselskap som er tilknyttet en bank, da man ofte får inn mange gratisoppdrag 
derfra.

Metode
Da jeg vil gå i dybden på svarene jeg får, 
og få et klart innblikk i hvordan meglerne 
innhenter oppdrag, bruker jeg kvalitativ 
metode. 
Da jeg kun skal intervjue et fåtall av 
meglere, er det ekstra viktig å bruke god 
tid på å bestemme hvem jeg vil intervjue. 

Vi skal se nærmere på hvordan en nyutdannet 
eiendomsmeglerfullmektig kan gå frem for å anskaffe seg 
oppdrag

›Sindre Kjøll Kristensen / Eiendomsmegling

Problemstilling
Hvordan lykkes som 
eiendomsmeglerfullmektig i kampen 
om kundene?
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Hvordan kan tvangssalg håndteres på en etisk riktig måte?
En empirisk og teoretisk undersøkelse.

Metode
Vi har valgt et kvalitativt forskningsdesign, der vi 
har hatt et strategisk utvalg av respondenter, der 
vi har vektlagt at de har god kunnskap og erfaring 
innen tvangssalg. Dybdeintervjuene ble 
gjennomført på en semistrukturert måte, da vi 
ønsket en åpen dialog og et bredere synspunkt. 
Siden vi tar stilling til det etiske, har vi valgt en 
fenomenologisk tilnærming, samt litteraturstudie 
av de aktuelle temaene.

Tvangssalg av eiendom skjer når for eksempel 
en lånetaker, som har tatt pant i sin egen 
eiendom, ikke betaler for seg. Da kan den som har 
pant i eiendommen begjære tvangssalg, og det vil 
da bli tingretten som står for salget med hjelp av 
en medhjelper. Medhjelper er en advokat eller 
eiendomsmegler. Salgsprosessen er tilnærmet lik 
et ordinært salg, men det er vesentlige forskjeller 
når det det kommer til blant annet tidsfrister.

Konklusjon
Behandlingstiden i prosessen er spesielt lang, 
hvor postgang og tidsfrister for bud utgjør mye. 
I tillegg foreligger det noen uskrevne "normer" 
innen tvangssalg, som trolig kommer fra 
eiendomsmeglingslovens §6-3 om 
og meglerskikk. Vi har valgt å konkludere at 
konsekvensetikken er ledende, da 
medhjelpers valg underveis er styrt av 
resultatoppnåelse. Etter våre vurderinger er 
den utvalgte nettsiden ugunstig.

Bakgrunn
Vi har i denne undersøkelsen fokus på å hvordan 
håndtere tvangssalg av eiendom på en etisk god 
måte. Vi ønsket et bedre innblikk i selve 
prosessen som ligger bak tvangssalg, da det tyder 
på at aktualiteten for tvangssalg er oppadgående. 
En del av intensjonene bak 
tvangsfullbyrdelsesloven fra 1992 var at saksøkte 
ikke skulle bli hengt ut på en offentlig "gapestokk", 
men i loven blir det ikke nevnt noe som kan 
minnes om emgl. § 6-3 "God meglerskikk". Derfor 
vil vi i denne oppgaven se nærmere på det 
praktiske med å se på lovverket, og reflektere over 
de etiske problemstillingene ved en aktuell sak. Vi 
skal også undersøke tvangssalg.no opp imot 
tvangsfullbyrdelsesloven.

Hva er tvangssalg?

Bachelor i Eiendomsmegling Vår 2019

Sander Ø. Myhre, Brynjar Skår Bergesen og Ole Jørgen Haugen
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Organisering av eigedomsmeklarføretak
Fordelar og ulemper: Bankeigd kjede kontra privateigd og frittståande føretak 

Metode
Kvalitativ metode:
 Individuelle djubdeintervju
Respondentar:
 Eigedomsmeklarar med ulik erfaring 

og bakgrunn, både frå privateigde 
og bankeigde føretak over eit 
lengre tidsperspektiv

 Banktilsette som samarbeider 
med eigedomsmeklarføretak

Konklusjon
Gjennom denne oppgåva har eg sett at 
det er fordelar og ulemper uansett kva 
form for organisering det er snakk om. 
Kva som er rett form for organisering, 
må vere opp til kvart enkelt føretak å 
avgjere, ut i frå mål og ambisjonar, 
marknadsområde og posisjon.

Bakgrunn
I dag er nesten 70% av norske eigedomsmeklarføretak eigd av bank. Dei ulike 
meklarføretaka fremmer fordelar ved sine måtar å vere eigd og organisert på, og 
enkelte viser også ei nedlatande haldning ovanfor korleis konkurrentane arbeider. 
Kvifor vel nokon å starte opp eigne private føretak, medan andre går inn i ein større 
kjede? Kvifor knytter nokon seg til bank, og andre ikkje?

› Regine Nesheim / Bachelor i eigedomsmekling

Resultat
Privateigd føretak:

Fridom, fleksibilitet,
raske avgjersler, lokal tilpassing

Sårbar, liten aktør i bransjen, 
mindre ressursar og 
utan sentralfunksjonar

Større kjede:
Sentralfunksjonar, 
stordriftsfordelar

Tidkrevjande avgjerdsprosessar,
mindre lokal tilpassing

Banktilknyting:
Større kundenettverk gjennom 
samarbeid, kan tilby meirverdi i 
form av rådgiving og finansiering

Tidkrevjande samhandling, mindre 
kapasitet til reine salsoppdrag
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Fordeler og ulemper med traineeløpet

Metode
For å kunne besvare denne 
problemstillingen, har det vært 
nødvendig å sammenligne relevant teori 
med empiri hentet inn ved kvalitativ 
metode. Vi har valgt å intervjue 
eiendomsmeglere geografisk sett på 
Vestlandet. Vi har lagt vekt på to 
storbyer; Bergen og Stavanger, og to 
mindre; Haugesund og Ålesund.   

Konklusjon
Flere og flere eiendomsmeglerforetak på 
Vestlandet velger å ansette fullmektiger 
som har vært trainee. Gjennom vår 
undersøkelse ser vi at flere ser på det 
som en fordel å være trainee, selv om 
noen mente at traineeløpet kunne være 
krevende. En får tilegnet seg mye 
kunnskap og erfaring, som en kan ta 
med seg videre.   

Bakgrunn for oppgaven
Flere og flere eiendomsmeglerforetak har begynt å satse på traineeløp for å 
gjøre eiendomsmeglerstudenter klar for arbeidslivet. I denne oppgaven har 
vi undersøkt om traineeløpet er den beste måten å forberede 
eindomsmeglerstudenter for arbeidslivet. 

› Marte Sandstå, Rebecca Gjuvsland Skjelnes & Trude Lund Madtsen
› Eiendomsmegling 16H

Beste måten å forberede eiendomsmeglerstudenter for arbeidslivet?
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Fra student til eiendomsmegler 
Opplæring, oppfølging og rammevilkår i fullmektigperioden.

Det er generelt lite informasjon og forskning på området. Vi er derfor helt avhengige av oppriktige og kunnskapsrike 
førstehåndskilder.

Vi har valgt å gjennomføre intervjurunder med ledende meglerforetak rundt om i landet, hvor vi blant annet intervjuer 
Eiendomsmeglere, eiendomsmeglerfullmektiger, prestasjonsutviklere, fagansvarlige og daglige-ledere. 

Da vi enda ikke har gjennomført alle intervjuene, kan vi ikke gjennomføre analysen og trekke en generaliserende konklusjon. 

Funnene i undersøkelsene viser så langt at flere meglerforetak er skeptiske til faginnholdet i dagens utdanning. Foretakene 
legger stor vekt på trainee-ordninger som en avgjørende faktor for å lykkes. Vi ser at flere veletablerte foretak rekrutterer 
utlukkende eiendomsmeglerfullmektige som har vært gjennom foretakets eget trainee-program. 

Undersøkelsene viser at trygge og forutsigbare rammebetingelser er avgjørende for hvor godt de fullmektige lykkes. Hvor 
stort fokus foretakene har på dette er svært varierende, noe som kan være en faktor for hvorfor det er en så stor andel 
fullmektiger som slutter i løpet av de første 6 månedene. 

Vi har valgt å bruke kvalitativ metode, ettersom dette er en 
metode som oppfyllet de viktigste kriteriene våre. Vi ønsker 
å gå mer i dybden på problemstillingen. 
Vi har valgt individuelle intervjuer med åpne spørsmål rundt 
temaet. Dette valgte vi for å få frem synspunktene til hver 
informant uten at våre holdninger smitter over på dem.

Intervjuene våre vil gi oss god innsikt i gjeldende praksis og 
tankene til intervjuobjektene våre rundt temaet. 

Vi har valgt et eksplorativt design, da vi anser dette som 
mest fordelsaktiv for vår oppgave. Vi har tatt utgangspunkt i 
de fem største eiendomsmeglerforetakene i Norge, hvor vi 
skal utføre dybdeintervju med de fagansvarlige for å se 
nærmere på hvordan de ulike foretakene utfører 
opplæringen av sine fullmektiger. Vi vil også se nærmere på  
hvorvidt retningslinjene for opplæring er tilstrekkelig. 

Problemstilling: Bidrar fullmektigperioden til å skape gode meglere? 

Hensikten med oppgaven vår er å få en dypere forståelse av fullmektigrollen hos nyutdannede eiendomsmeglere. 
Finanstilsynet utstøtte i 2017 et rundskriv som diskuterer oppfølgingen til nyutdannede eiendomsmeglere og hvem som har 
ansvaret for oppfølging. Vi vil se på helheten rundt overgangen fra student til fullmektig til megler. Vi vil også se nærmere på
praksisordninger i andre studier og vi vil ta et dypdykk i hva myndighetene, utdanningsinstitusjonene og bransjen kan gjøre 
for å skape den beste mulig læringssituasjon for fullmektigene. I vår problemstilling ønsker vi å se nærmere på hvorfor 
eiendomsmeglerutdannelsen ikke tilbyr den samme praktiske læringsstrukturen som andre linjer før etter endt utdanning i 
form av fullmektigperioden. Vi vil se på konsekvensene av å legge den obligatoriske praksisperioden i hendene på private 
eiendomsmeglerforetak og etablerte banker.

› Stian Helgen, Joakim Steine, Knut Almås Anfinset. 
Eiendomsmegling
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Hvordan skal meglerbransjen forholde seg til ulovligheter knyttet til seksjonering? 
Frida Stormyr 

 
Bachelorutdanning i eiendomsmegling, Sogndal 

 
 

 
 

 

           
      Metode: 
Denne avhandlingen har det blitt benyttet litteratur fra 
fagboken «Enhet og mangfold» av Kristen Ringdal. Det er 
også benyttet semistrukturerte dybdeintervju av 
relevante personer innenfor eiendomsmeglerbransjen. 
Litteraturkildene og internettkildene har vært troverdige 
og gode, da det kun er benyttet nyere tidsskrifter og 
regelverk. Intervjuobjektene er plukket ut til å kjenne 
markedet, og ha kunnskap innenfor sitt område, og 
vurderes til troverdige. 
  

Konklusjon eller avslutning: 
Funnene i denne 
avhandlingen er at mye ble 
gjort feil fra tidlig av, og at 
kommunikasjonen og 
samhandlingen mellom de 
tre aktørene ikke var god 
nok. Dette har gradvis blitt 
bedre, og det er nå enklere 
metoder for å unngå og 
oppklare ulovligheter blant 
seksjonering enn tidligere.  
Den nyeste loven har 
bidratt stort.  

Referanser/intervjuobjekter 
1. Frode Mauren – takstmann 
2. Even Roth - eiendomsmegler 
3. (Lars Roger Lundanes – plan-
/bygningsansvarlig) 

Resultater: 
 Før eierseksjonsloven: 

o Uvitenhet 
o Seksjonerte selv 

 1997-loven: 
o Problemer oppstod 
o Ingen kontroll mot plan-/bygningsavd. 

 2017-loven: 
o Forbedringer 
o Godt samarbeid mellom aktørene 

Diskusjon: 
Problemstillingen retter seg mot når ble det oppdaget 
problemer knyttet til seksjonering, og hvilke metoder har 
blitt benyttet på de ulike tidspunktene gjennom 
evolusjonen.  

Innledning: 
Det er mange ulovligheter i 
eiendomsmeglerbransjen, og mange av de 
stammer fra seksjonering. Dette er et tema 
som det har vært mye fokus på i media, 
spesielt det siste tiåret. På grunn av 
problemer som oppstår etter salg og kjøp av 
bolig, er det uvisst hvem det er som skal 
stilles til ansvar når det oppstår problemer 
rundt en tidligere seksjonering. Dette tema 
blir analysert i denne avhandlingen. 
 

Bakgrunn: 
Ved nesten endt utdanning i bachelor i 
eiendomsmegling, og med erfaringen 
som trainée i et 
eiendomsmeglerforetak, har 
ulovligheter og kommunikasjon mellom 
de tre mest sentrale aktørene i bransjen 
interessert meg og gjort meg nysgjerrig 
på bakgrunnen av dette.  
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap - Institutt for økonomi og administrasjon 
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Bakgrunn Metode 

Resultat 

Konklusjon 

❖ Utbredt oppfattelse: Dårlig omdømme 
❖ Fire hovedelementer påvirker et omdømme: 

❖ Egne erfaringer 
❖ Andres erfaringer 
❖ Bedriftens kommunikasjon 
❖ Medieomtale 

❖ Behov for oppdaterte undersøkelser for å 
kunne bedre omdømmet! 

❖ Kvantitativt med innslag av kvalitativt  
❖ Spørreundersøkelse 

❖ Distribuert via Facebook 
❖ 10 spørsmål med ett/flersvar 
❖ 3 åpne spørsmål 

❖ Primærdata 

 

❖ 44 personer 
❖ 57 % solgt/kjøpt via 

eiendomsmegler 
❖ 39 % hadde godt 

inntrykk (Figur 1) 
❖ 36 % trodde ryktet 

var dårlig (Figur 2) 

16%

39%
25%

16%
5% Svært godt

Godt

Nøytralt

Dårleg

Svært dårleg

2%

32%

30%

36%
Svært godt

Godt

Verken eller

Dårleg

Figur 1: Hvilket inntrykk har du av 
eiendomsmeglere generelt? 

Figur 2: Hvilket rykte tror du 
eiendomsmeglere har? 

- Er hovedsakelig selgere, og 
selgere ønsker profitt 

- Er ikke nødvendigvis helt ærlige 

- Har møtt mange som tror 
veldig høyt om seg selv 

- Opptatt av materielle ting 

- Vil lure deg, holde tilbake 
informasjon 

- Bymeglere med slips og 
snabelsko – nei takk 

De fleste som har benyttet eiendomsmeglere har et positivt inntrykk av yrkesgruppen. En stor andel 
tror likevel at omdømmet er dårlig, gjerne grunnet en «stereotypisk fasade» med dyre klær og biler, 
samt fokus på fortjeneste og mindre grad av ærlighet. Det var ønskelig med mer jordnære og folkelige 
eiendomsmeglere som setter kundebehandling i sentrum. 

Utvalgte svar på åpne spørsmål: 

Omdømmet til eiendomsmeglere 
Bacheloroppgave – Ida Buene Vabø 
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Nedsatt funksjonsevne i reiselivet

Metode
I dette studiet er det benyttet 
litteraturstudie, da dette er sentralt for å 
belyse denne problemstillingen. Denne 
metoden tar utgangspunkt i eksisterende 
litteraturen. Vi ønsket å undersøke 
reiselivsplaner på fylkes, - destinasjons- og 
bedriftsnivå i Norge, for å få en bedre 
oversikt over hvordan de jobber med 
tilrettelegging for personer med nedsatt 
funksjonsevne.

Konklusjon
Stort forbedringspotensial innen 
tilrettelegging og informasjon. Viktig at 
fylkeskommunene tar et tak og går foran og 
setter retningslinjene. Man kan se at det er 
stor betalingsvillighet blant mennesker med 
nedsatt funksjonsevne, og det er også et 
potensielt marked for de som ønsker å 
satse fult på dette. 

Bakgrunn
Begrepet nedsatt funksjonsevne er omfattende og er noe som påvirker en stor del av 
befolkningen. I Norge har 20% av befolkningen en varig funksjonsnedsettelse på grunn 
av redusert hørsel, syn, bevegelse, allergi, astma eller lignende. Dette er et viktig tema 
som er lite omdiskutert, og vi hører lite om det i media, utdanningen og i reiselivet 
generelt. Vi mener at dette burde vektlegges, fordi det er viktig med inkludering både i 
reiselivet og i samfunnet ellers. Alle skal ha muligheten til å delta. 

Analyse
Ser at det er lite fokusert på tilrettelegging 
for personer med nedsatt funksjonsevne i 
reiselivsplanene. Foreløpig har vi funnet 
en reiselivsplan på fylkesnivå der det er 
implementert. Noen bedrifter er flinke å 
informere om tilrettelegging, men 
fokuserer stort sett på rullestolbrukere. 

Problemstilling
Er tilrettelegging for personer med nedsatt funksjonsevne implementert i reiselivsplaner 
på fylkes, - destinasjons- og bedriftsnivå?

›Ida Bahus, Mina Karlsen og Marit Norheim / Reiselivsleiing 

studentarbeider bachelor - campus sogndal 2019

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

Kva effekt har Ekstremsportveko sitt image på destinasjonsimaget til Voss?

Event-image og påverknad på destinasjonsimage
- ein kvantitativ studie av Ekstremsportveko og Voss

Bachelor i reiselivsleiing - BO6-2011
Eva Erikstad & Miriam Vevle

Event-image Destinasjons
-image

Handlings-
intensjon

Festivalar har vakse i omfang i Noreg dei siste åra, og har blitt ein aukande trend
internasjonalt. Eventer har vist seg å vere viktige for staden dei blir arrangert på, og
destinasjonar nyttar i aukande grad eventer og festivalar for å marknadsføre seg og
bygge destinasjonsimage. Eit destinasjonsimage fungerer ofte som eit hjelpemiddel
for turistar når dei skal velje reisemål, og det kan vere avgjerande for destinasjonar å
ha eit godt image for å skilje seg frå andre. Det er difor interessant å undersøke korleis
ein destinasjons image vert påverka av ein festival.

Målet med oppgåva er å undersøke kva
effekt Ekstremsportveko sitt image har
på destinasjonsimaget til Voss. Me vil
også finne ut om event-imaget og
destinasjonsimaget har ein effekt på
deltakarane sin intensjon om å besøke
Voss igjen.

For å best kunne svare på problemstillinga har me gjort ei kvantitativ undersøking av
tidlegare deltakarar på Ekstremsportveko.
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Reiselivsbedrifters endringskapasitet 
- i lys av klimaendringer
En undersøkelse av fem reiselivsbedrifter i Sogn og Fjordane

Metode
Vi har dybdeintervjuet lederskikkelser i 
fem reiselivsbedrifter i Sogn og Fjordane. 

Resultat og konklusjon
Oppgaven viser at alle bedriftene kontinuerlig 
gjør små og store endringer. De har alle i ulik 
grad en endringskapasitet, men det er 
aktivitetsbedriftene som kan vise til størst evne 
til å balansere endring og stabilitet generelt. 

Alle bedriftene opplever at klima er en ekstern 
drivkraft til endring. Videre indikerer funnene at 
to aktivitetsbedrifter har liten tro på at effektiv 
omstilling er mulig, mens de to 
overnattingsbedriftene og den ene 
aktivitetsbedriften har stor tro. Inntrykket vi 
sitter igjen med er at selv om bedriftene har 
stor endringskapasitet, så betyr det ikke 
nødvendigvis at denne kapasiteten realiseres i 
møte med klimaendringer. Det er i oppgaven 
foreslått konkrete forslag til forbedringer for de 
enkelte bedriftene. 

Formål og bakgrunn
I denne studien har vi undersøkt 
endringskapasiteten til ulike typer 
reiselivsbedrifter i Sogn og Fjordane. 
Studien tar videre for seg om bedriftene 
opplever klimatiske endringer som en 
ekstern drivkraft, og hvorvidt de har 
motivasjon og tro på en effektiv omstilling i 
forhold til klimaendringer

«Hva slags kapasitet har reiselivsbedrifter til endring, særlig i forhold til endringer i klima, 
og på hvilke områder kan de eventuelt forbedre denne kapasiteten?»

Av Anne Gjerde, Ida Nornes og Ingrid K. Koren, Bachelor i Reiselivsledelse

Briksdalsbreen. Kilde: UIB Instagram, 18.01.19 
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Fremtiden til regionale destinasjonsselskap
Hvilke roller og arbeidsoppgaver kan regionale destinasjonsselskap 
ha fremover?

Resultat og konklusjon 
På nåværende tidspunkt kan vi ikke komme med en fullstendig konklusjon, da vi ikke 
har samlet inn all dataen vi trenger for å svare på problemstillingen. Basert på den 
datainnsamlingen og litteraturgjennomgangen som har blitt gjort kan det virke som at 
regionale destinasjonsselskap kommer til å ha større fokus på kompetanseheving og 
coaching av reiselivsbedriftene, men de vil også fortsette å jobbe med og markedsføre 
regionen. 

Bakgrunn for oppgaven
Formålet med oppgaven er å se på regionale destinasjonsselskap og finne ut hvordan 
de jobber og hvilke oppgaver de driver med. For å så se på hva medlemsbedriftene 
ønsker at de skal jobbe med i fremtiden. Vi ønsker å kartlegge hvordan de regionale 
destinasjonsselskapene skal utvikle seg for å takle fremtidens utfordringer og 
imøtekomme medlemsbedriftene sine ønsker og behov.

Metode
Vi har gjennomført en casestudie av Visit Sognefjord, og utvalgte medlemsbedrifter i 
Visit Sognefjord. Vi har valgt medlemsbedrifter for å gi et repressentativt utvalg av 
sammensetningen til Visit Sognefjord. Disse bedriftene har gått gjennom dybdeintervju 
som har hatt en semistrukturert oppbygging. 

En bacheloroppgave i reiselivsledelse skrevet av Anders Hovland, Erlend Hovland og Bendik Svenheim 

› En casestudie av Visit Sognefjord AS
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Er Airbnb et trygt valg?
«I hvilken grad må tillit og service være tilstede for at kunder skal velge 
Airbnb fremfor hotell?»

Metode
Vi har valgt å bruke kvalitativ metode i 
oppgaven vår. Gjennom dybdeintervju 
med 8 personer som tidligere har 
benyttet seg av Airbnb, fikk vi et godt 
grunnlag til å svare på 
problemstillingen vår. Gjennom 
intervjuene våre valgte vi å fokusere på 
kunnskap, verdi, trygghet og tillit, 
service på Airbnb vs. hotell og hvorfor 
de valgte Airbnb ovenfor hotell. 

Konklusjon
Vår konklusjon er at tillit i stor grad må være til stede for at en gjest skal velge 
Airbnb ovenfor hotell. Det er viktig med god kommunikasjon, informativ og rask 
respons, gode omtaler, fin og ryddig annonse og til slutt en sikker 
betalingsløsning. 
Service trenger ikke være tilstede i like stor grad. Det er sjeldent en møter 
husverten, og en kommuniserer ofte over telefon. Når gjesten velger Airbnb 
ønsker de å føle seg som «hjemme», derfor er det ikke nødvendig å gi den ekstra 
servicen gjestene ofte ønsker på hotell. 

Bakgrunn
I 2008 kom ideen om Airbnb i livet, og selskapet vokste rask til å 
bli en av de største distribusjonskanalene innenfor 
delingsøkonomien. Airbnb kan sees på som en konkurrent for 
hotellnæringen, fordi de ofte tilbyr billigere og finere 
overnattingsmuligheter. Hotell har stort fokus på service, og på å 
gi kunden det lille ekstra. De har nattevakt, nødutganger og 
branninstrukser. Trenger Airbnb å tilby denne tilliten og 
sikkerheten for at kunder skal velge de ovenfor hotell?

›Av: Camilla Jakobsen og Kathrine Samnøen 
Høgskulen på Vestlandet, Økonomi og ledelse, Reiselivsledelse
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Mulighetene nasjonalitetsmangfoldet kan gi 
arbeidsplassen 
En kvalitativ casestudie på Quality Hotel Sogndal & Florø

Valg av metode: For å få mest ut av 
vår case-studie har vi valgt en kvalitativ 
forskingsmetode. Vi har sett på to 
informanter fra to forskjellige hotell. 

Vi har valgt et semistrukturert intervju-
form for å holde oss til tema, men 
samtidig gi informantene mulighet til å 
reflektere selv. 
Det er viktig å poengtere at oppgaven 
vår ikke kan bli generalisert. 

Bakgrunn med problemstilling: I vår bacheloroppgave har vi valgt en problemstilling som 
skal hjelpe oss å kartlegge mulighetene som kan oppstå gjennom kulturmangfoldet som finnes på 
arbeidsplassen. Vi har valgt å se på Quality Hotel Sogndal og Quality Hotel Florø 
Problemstillingen tar i utgangspunkt perspektivet til lederne og mellomlederne. Hvordan de kan få 
mest mulig ut av hver ansatt, uavhengig av bakgrunn, kultur og nasjonalitet.

Reiselivsleiing H16
› Forfattere: 
Truls H Johansen, Marcus B Atrar, Audun L Melbye

Konklusjon: Foreløpig  resultat så langt i oppgaven har vi sett at det faktisk er et stort 
mangfold ved hotellene, hovedspråket er engelsk og team består av ansatte med ulik nasjonalitet 
og bakgrunn. Vi har gjennom intervju lært at måten den utenlandske arbeidskraften blir tatt i mot 
og behandlet på har endret seg de siste 10 årene. Mangfoldet er i følge informantene våre en 
berikelse, ikke en hindring. Informantene sier de må jobbe aktivt for å inkludere de utenlandske 
arbeiderne. 
Vår studie er ikke ferdig, men foreløpig konklusjon er at det ser ikke ut til å være en trend som 
kommer til å gå over med det første. Studien danner et bildet om at vi vil bli mer og mer avhengig 
av utenlandsk arbeidskraft.  Derfor må vi bli flinkere på å utnytte den berikelsen utenlands 
arbeidskraft faktisk kan stå for. 

Figur 1
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”Hvordan kan reiselivsbedrifter som satser på high-end-
markedet utvikle en effektiv kanalstrategi for å optimalisere 
markedsføringen?
Bachelor i reiselivsledelse 

Bakgrunn for oppgaven
I løpet av studietiden vår innenfor 
reiselivsledelse har vi erfart at det finnes mye 
forskning på markedsføring, men ikke 
tilstrekkelig på markedsføring innenfor 
nisjeturisme, som i dette tilfellet high-end-
markedet. 
På bakgrunn av dette ville vi gjøre en 
undersøkelse for å finne ut hvordan 
nisjebedrifter drev med markedsføringen, og 
samtidig komme med et forslag til hvordan de 
kunne utvikle en effektiv kanalstrategi for å 
optimalisere markedsføringen. 

Metode og teorigrunnlag
I denne oppgaven har vi brukt en kvalitativ 
tilnærming, hvor vi har intervjuet to 
reiselivsbedrifter som driver med high-end-
turisme. 
Informasjonen vi har fått ut fra intervjuene har 
vi analysert, tolket og satt opp mot relevant 
teori rundt temaet. 
Vi har brukt en trinnvis prosess som er 
utarbeidet av Pearce (2009) som et forslag til 
hvordan reiselivsbedrifter generelt kan 
effektivisere en kanalstrategi for å optimalisere 
markedsføringen. Med utgangspunkt i denne 
har vi presentert et forslag rettet mot 
nisjeturisme og hvordan de konkret kan jobbe 
for å få mer ut av markedsføring. 

Marie Espelund Ekse og Birgitte Karlstrøm 

Foreløpige funn

• Mindre reiselivsbedrifter innenfor high-
end-markedet kan få mye ut av å lage 
og implementere en 
markedsføringsstrategi 
• Skille mellom sesong og utenfor 

sesong, forskjellige 
markedsføringstiltak

• Bør ha større fokus på en kunde-
basert strategi
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Hvordan påvirker terror besøkstall i 
overnattingsnæringen for byer i Europa?

Metode
I våre studier har vi benyttet oss av både kvalitative og 
kvantitative studier. Dette fordi vi har benyttet oss av, og 
hentet mye data ut ifra skriftlige studier om fenomener som 
passer vår problemstilling. Vi har også benyttet oss av en 
del kvantitative studier i form av statistiske målinger og 
andre numeriske kilder. Designet vi bruker er beskrivende 
design, som forsker på en situasjon slik den er. Ettersom vår 
problemstilling går ut på å se etter effekten av terror på 
overnattingsnæringen i Europa, benyttet vi oss av både 
numerisk data og data i form av tekst. Vi benytter oss av 
sekundærdata som innebærer relevante studier og diverse 
nyhetsartikler. Vi har også benyttet oss av statistikk som har 
blitt presentert i de ulike studiene vi har lest, samt tabeller 
som har blitt lagt ut offentlig via Satistikknett.no.

Konklusjon
Resultatene våre viser til at terror stort sett 
påvirker hotellnæringen og turismen i Europa på 
negative måter, men at denne nedgangen kan 
forkortes dersom man er forberedt. Dette gjelder 
både å vite hva som kan gjøres under og i 
etterkant av et angrep, samt å trene opp et 
beredskapsapparat. For mange byer har det 
hjulpet å fastsette gode løsninger og 
retningslinjer, samt drive med hyppig 
markedsføring for på sikt øke turistflyten. 
Videre ser vi også at gode sikkerhetsgrunnlag 
og forenklede løsninger for turistene kan hjelpe 
med motivasjon til å reise. Ved å forske på dette 
fenomenet kan en muligens hjelpe aktører å få 
øynene opp for hva som har fungert for andre 
og vise til hva som bør gjøres ved og etter en 
krisesituasjon. Dette ved å se på hva som kan 
være relevant for ens egen destinasjon.

Bakgrunn 
Terror har generelt sett en negativ virkning på ferieplaner, og flere revurderer sine reiser i bakgrunn av terror. De siste 
årene har mennesker fått større frykt for terrorangrep, og selv om mennesker fortsatt reiser endrer destinasjonsvalgene 
seg. Blant annet har besøkstallene i Tyrkia drastisk gått ned, samtidig som populære destinasjoner i Frankrike og 
England ikke er like påvirket (Newth, 2017). Etter å ha lest mye rundt dette temaet ser vi at det er manglende data rundt 
det fra et europeisk ståsted, noe vi ser at reiselivsnæringen kan ha godt av årene fremover. 

Resultat
Resultatene vi har funnet i vår 
forskning er at terrorangrep 
tilsynelatende har en negativ effekt 
på overnattingsnæringen i Europa 
samt reiselivet generelt, og slike 
hendelser har ført til negative 
ringvirkninger på samtlige 
av de destinasjonene vi har diskutert. 
Til tross for at byene har vært offer 
for grusomme hendelser er alle 
fortsatt populære destinasjoner, og 
forskning viser at slike byer generelt 
sett trenger omtrent et års tid på å 
bygge seg opp igjen. Vi ser at alle 
destinasjonene vi har hatt med i vår 
forskning kan vise til en stabil 
økning av besøkende i den naturlige 
veksten av reiselivsnæringen. 

›Anne Marie Steinhaug & Thea Aas Meisingset / Reiselivsledelse
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Dark tourism
Hvilken rolle spiller autensitet i dark tourism opplevelser?

Metode
I denne oppgaven velger vi å benytte oss av den kvalitative 
forskingsmetoden via en litteraturstudie. Dette vil si at vi benytter 
sekundærkilder for å undersøke det aktuelle temaet. Denne 
forskingsmetoden vil i vårt tilfelle kunne gi oss, i størst mulig grad, 
en god besvarelse på problemstillingen. 

Konklusjon
Etter å ha sammenlignet de ulike forskningsstudiene til Stone (2006), 
Hoenhaus (2019) og MacCannell (1973) kan vi konkludere med at 
autensitet påvirker graden av mørkhet på en dark tourism destinasjon. 
Desto mindre autentisk dark tourism destinasjonen er, desto lysere 
blir den på skalaen. 

Bakgrunn
Dark tourism er en kjent nisje innenfor turisme hvor mennesker appellerer til museum, attraksjoner og destinasjoner som har en 
tilknytning til død og tragedie (Paris, 2016). Sharpley og Stone legger også frem at dark tourism på sett og vis kan bli sett på som et 
historisk fenomen i og med at det handler om å reise til steder hvor ulike hendelser har funnet sted (Sharpley & Stone, 2009, s. 5). 
Begrepet ble oppfunnet i 1996 av Lennon og Foley (Paris, 2016). Til tross for at begrepet ikke ble oppfunnet før 1996, er dark tourism i 
seg selv ikke noe nytt (History, 2018). Folk reiste ofte til det romerske Colosseum for å blant annet se gladiatorer kjempe til døden og ville 
dyrekamper (History, 2018). Professor Lennon fra Glasgow University mener at mennesker som besøker dark tourism destinasjoner har et 
ønske om et symbolsk møte med døden (Paris, 2016). Det finnes mange dark tourism destinasjoner i verden. Noen av de mest kjente er 
Auschwitz, Ground Zero, The London Dungeon og Alcatraz (Stone, 2006).

›Anna Strønstad, Ida Vilhelmsen, Julie Tøsse / Reiselivsledelse

Hohenhaus (2019) har gradert ulike dark tourism destinasjoner ved 
hjelp av det han kaller et «darkometer». Skalaen går fra 1 til 10, hvor 1 
er lysest og 10 er mørkest. Sosiologen MacCannell skriver om 
autensitet i turistsammenheng, og ser i sin artikkel på det autentiske. 
Han bruker Goffman sin skala for å forklare sammenhengen mellom det 
som skjer foran og bak sceneteppet. Desto mer man får delta bak 
sceneteppet uten at det er iscenesatt, desto mer autentisk er opplevelsen 
(MacCannell, 1973, s. 597). Dette kan kobles opp til graderingen til 
Stone som tilsier at en destinasjon må være autentisk for at den skal bli 
kategorisert som ‘darkest’ på skalaen (Stone, 2006, s. 151). 

Auschwitz er i følge Stone (2006) sin gradering sett på som mørkest, 
noe som samsvarer med Hohenhaus (2019) sin plassering som en 10-er 
i darkometeret. Ground Zero blir av Stone (2006) plassert som en 
mørkere destinasjon, men kan over tid bli sett på som lysere, og er 
derfor også blitt plassert mellom lys og lysere. Den første plasseringen 
til Stone stemmer over ens med Hohenhaus (2019) sin plassering som 
nummer 9 på darkometeret. Stone (2006) har i sin gradering satt 
Alcatraz under mørk, men forklarer at denne typen destinasjon kan ha 
både lysere og mørkere aspekter. Hohenhaus (2019) har plassert 
Alcatraz midt på darkometer-skalaen; 5, dette samsvarer med Stone sin 
vurdering. Et eksempel på en destinasjon som er plassert som lysest på 
skalaen til Stone (2006) er The London Dungeon. Ut ifra Hohenhaus
(2019) sin skalering av darkometeret vil The London Dungeon vurderes 
som en 1-er på skalaen.

Auschwitz The London DungeonGround Zero Ground ZeroAlcatraz

(Stone, 2006, s. 151)

(Auschwitz Memorial, 20 mars 2019)
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Skape Verdi av Rein Energi
Av Ole Kristian Evebø og Erik Tesli Haugen

Metode: 
Vi har brukt kvalitativ metode gjennom intervju for 
å svare på oppgåva. Dette var primært for at vi 
skulle kunne fange opp synspunkt og meiningar
frå enkeltpersonar som har lang erfaring med 
småkraftverk-investering. 

Analyse og konklusjon: 
Konfidensiell.

Forskningsspørsmål:
Korleis handterer Sparebanken Sogn og Fjordane risiko knytt til investering i småkraftverk.

Bakgrunn: 
Verdas energiforbruk er aukande, 
samstundes som fokuset på 
klimautfordringane er eit aktuelt tema. Norge 
og Sogn og Fjordane er i ein unik posisjon 
med tanke på den enorme tilgangen til 
vasskraft, og interessa for utbygging av 
småkraftverk har vore aukande dei siste åra. 
Vi har latt oss inspirere av satsingar på 
småkraftverk i nærområdet og har valt å sjå 
på korleis lokale bankar vurderer risikoen til 
slike utbyggingsprosjekt og vidare drift av 
kraftverka. Kvifor blir nokre prosjekt satsa på 
og andre ikkje? Kor stor er gevinsten for 
småkraftprosjekt? Kor stort er potensialet for 
vidare utbygging av småkraftverk?

›Økonomi og Jus  
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Sogndal lufthavns betydning for 
næringslivet i Indre Sogn?

Metode
• Oppgaven baserer seg på en ringvirkningsanalyse, der vi 

belyser de katalytiske effektene lufthavnen har på næringslivet 
i Sogn.

• Det er poengtert i teori at de katalytiske effektene ved 
lufthavnsaktivitet er de minst belyste effektene. Tidligere 
studier har forsøkt å belyse disse ved andre norske lufthavner. 
Da med både kvantitativ og kvalitativ studie, men basert på 
våre ressurser og tidsperspektiv valgte vi å fokusere på den 
kvantitative studien for å kartlegge den katalytiske 
betydningen best mulig.

• Dette blir gjort gjennom en elektronisk spørreundersøkelse 
sendt ut til næringslivet i Sogn, som videre blir analysert for å 
gi et bilde av lufthavnens betydning i regionen

Bakgrunn:
• Haukåsen Lufthavn blir driftet av det statlig eide 

selskapet Avinor AS, sammen med de fleste andre 
flyplasser i Norge. Her blir de mindre flyplassene, 
som Haukåsen, finansiert av overskudd fra de 
større flyplassene.

• Rutene fra og til Haukåsen er en del av FOT-
programmet (Forpliktet offentlig tjenesteyting), der 
staten kjøper disse rutene for så å legge de på 
anbud. Widerøe har normalt hatt dette anbudet, og 
kan justere rutene etter kontrakten. 

• FOT-rutene skal sikre hele landet et tilfredsstillende 
flytilbud, slik at næringsliv kan opprettholdes 
overalt. Disse skal ut på anbud våren 2019.

Resultat
• Undersøkelsen gav svar fra 53 ulike bedrifter i Sogn, 

med ulik størrelse og bransjetilhørighet. Flesteparten 
kom fra Sogndal kommune. Rundt ¼ av respondentene 
kom fra de resterende kommunene i Sogn.

• Ca 95% av bedriftene brukte flytilbudet i løpet av 2018, 
med varierende grad. Oslo skiller seg ut som den 
viktigste av dagens forbindelser, da dette er det stedet, 
utenom Sogn, der flest bedrifter har hovedkvarter. 

• Undersøkelsen viser at det er et tydelig marked for flere 
direkteruter, og at disse kan tilpasses næringsreisende i 
større grad. 

Analyse og drøfting av respondentenes svar viser at 
Sogndal lufthavn ikke har avgjørende betydning for 
næringsutviklingen i Indre Sogn, men det er et nødvendig 
tilbud for en tilstrekkelig tilgjengelighet for bedriftene

Hvilket tilgjengelighetsbehov representerer flytilbudet for næringslivet i Indre Sogn?
Hvor godt tilfredsstiller dages flytilbud influensområdets behov?
Hvor avgjørende er flytilbudet for næringsutvikling i Indre Sogn?

Bachelor i Økonomi og jus
Herdi Menmi
Henrik Ingstad
Sveinung Nes

Bilde 1: Sogndal Flyplass, Haukåsen. Fra «Kva gjer vi?» 
- Sogn Næring, av Multilux. Hentet fra 
https://www.sognnaring.no/kva-gjer-vi. 

Bilde 2: Dronebilde Fosshaugane. Fra «Fosshaugane Campus» av 
Falkeblikk AS. Hentet fra: 
http://www.sogndalfotball.no/fosshaugane/fosshaugane-campus. 
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Endringsprosesser og krisehåndtering i praksis
- hva gjør man når bedriften er slått konkurs?
Bachelor 2019 - Økonomi og juss

Bakgrunn
For utforske dette temaet gikk jeg inn for å avgrense 
forskningen til ètt eksempel i lokalmiljøet, noe som lot 
meg komme tett på problemstillingen og lete etter 
mulige årsaker på et dypere nivå. Vesterland Feriepark
er en lokal virksomhet innen reiselivsbransjen som har 
vært gjennom flere større endringer siden oppstart i 
1981. Bedriften har generelt sett hatt en stabil vekst i 
omsetningen, men deler av anlegget ble i 2005 slått 
konkurs, - ikke lenge etter åpningen av en større 
nysatsing som slo feil. 

Resultat
Konkursen skyldtes en feilaktig markedsvurdering i oppstartfasen der forventet etterspørsel etter de 
spesifikke tilbud ikke holdt mål. Ved å kombinere og organisere tilgjengelige ressurser på en ny måte 
kunne bedriften snu virksomheten til å satse i et annet marked. Etter å ha gjennomgått en
endringsprosess og ved å introdusere et nytt og mer ettertraktet tilbud til markedet, kom bedriften seg 
ut av krisesituasjonen. Nysatsingen kom seg da gjennom oppstartfasen og over til vekstfasen, og er i 
dag fortsatt i daglig drift som en sentral del av ferieanlegget. Oppgaven tar for seg de ulike trinnene i 
prosessen og drøfter flere mulige årsaker som kan ha bidratt til at Vesterland Feriepark overlevde 
konkursen ved å knytte disse opp mot mulige teorier. Forskningen peker til at endringsvillig tankegang 
skaper endrings- og tilpasningsdyktige bedrifter som har betydelig større sjanser for lykkes og overleve.

I vårt samfunn er markedet i stadig endring og krever løsningsorienterte bedriftsledere
som er villige til å omstille seg for å kunne drive overlevelsesdyktige bedrifter. I følge tall
fra SSB er kun 7 av 9 nyetablerte bedrifter fortsatt aktive etter fem år. Oppstartsfasen er en
svært kritisk periode for alle nyetablerte bedrifter, men også nysatsinger hos veletablerte
bedrifter medfører stor risiko, og kan som følge av en rekke feilvurderinger bidra til å
forkorte bedriftens levetid. Forskningsspørsmålet jeg ønsker å belyse i denne oppgaven
er rett og slett hvorfor det er slik at noen bedrifter klarer seg, og andre ikke.

Metode
Oppgaven bygges opp i form av et casestudie. 
De mange mulige variasjonene i gjeldende 
forskningsspørsmål legger opp til en kvalitativ 
tilnærming, og for å kunne sette sammen et dynamisk 
bilde av hendelsene rundt den aktuelle perioden falt 
valget naturlig på å samle inn primærdata gjennom et 
dybdeintervju med daglig leder.

Av: Maria Lykina

Bilde: cartoonstock.com



96 97  

studentarbeider bachelor - campus sogndal 2019

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

Bruk og effekten av sosiale medier i lokal 
markedsføring
- En kvantitativ studie

Metode
Metoden vi har valgt å bruke er kvantitativ. 
Spørreskjemaet vi har valgt å bruke er laget ved 
hjelp av Google Docs (forms). Spørreskjemaene 
stiller forbrukere spørsmål om alder, kjønn, bruk av 
sosiale medier ukentlig og økonomisk aktivitet, 
samt deres forhold til Sogndals lokale bedrifter. Vi 
testet seks hypoteser for å se om vi fant en 
sammenheng mellom tidligere teori og datasettet 
anskaffet i spørreundersøkelsen. 

Bakgrunn 
Sosiale medier blir en større og større del av det 
norske folks liv. En undersøkelse fra Statistisk 
Sentralbyrå viser at 80% av nordmenn mellom 16 og 
79 år bruker sosiale medier regelmessig (Røgeberg, 
2018). Vi ville se sammenhengen mellom lokal 
markedsføring og denne tydelige teknologiske 
endringen. Vi ser derfor på hvordan Sogndals lokale 
bruker sosiale medier og hvordan de opplever lokal 
markedsføring kontra global markedsføring på sosiale 
medier. Oppgaven prøver også å kartlegge effekten 
av denne markedsføringen.

Konklusjon
Bruk av sosiale medier som markedsføring er en 
svært effektiv måte å markedsføre for mindre 
bedrifter forutsett at kunnskapen for god bruk er 
tilstede (Jones, Borgman & Ulusoy, 2015). I 
hypotesetestene våre fant vi en sammenheng med 
at de yngre aldersgruppene bruker sosiale medier 
mer enn de eldre og en sammenheng med at de 
som har tatt seg bryet ved å klage, skriver oftere 
produktanmeldelser kontra de som aldri tar seg bryet 
ved å klage. 

Problemstilling
«Hvordan bruker forbrukere sosiale medier, og hvordan opplever de lokal og sponset 

reklame på sosiale medier?»

› Kristoffer Engh, Håkon Møller Madsen & Martin Østby
Utdanning: Økonomi og Jus
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Netthandel og fysisk butikk 
Kva betyr produktkunnskap?

Metode
Vi gjennomfører ein spørreundersøkelse 
med fokus på holdningar blandt
konsumentar i marknaden. Formålet er å 
gjennomføre ein kvantitativ studie på nett 
og fysisk personleg ute i felten.

Konklusjon
Vi trur at mange vil svare at pris er 
det absolutt viktigaste.

Bakgrunn
Vi ser at det stadig vert fleire og fleire 
som byter ut handel i fysisk butikk 
med netthandel, vi ønsker å sjå på kva 
som er drivarane for nettopp dette. Vi 
veit i frå eigne opplevelsar at pris er 
noko ein fort legg merke til.  

Resultat
Analysen er ikkje ferdig og endelige 
resultat føreligg ikkje. Men ein kan sjå 
konturane i marknaden om at det vil vere
ulike resultat for dei ulike segmenta i 
marknaden. 

› Bø, Hattun & Ormbostad, Oda /Bachelor i økonomi og administrasjon
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Ringvirkningsanalyse av Hemsedal 
skisenter

Resultat
I resultatene kommer det frem at Hemsedal skisenter bidrar med store verdiskapinger i regionen. Det 

er flere usikkerhetsmomenter når man arbeider med en slik multiplikator, og vi vil dermed se på den 

totale verdiskapingen som et estimat istedenfor en fasit.  

Formålet med oppgaven vår har vært å identifisere den totale verdiskapingen Hemsedal skisenter står 

for i regionen. Oppgaven retter fokus på de tilreisende som besøker skianlegget, og prøver å finne ut 

hvor mye «nye penger» de tar med inn i den regionale økonomien. Likeså kartlegger vi verdiskapingen 

som skjer gjennom skisenterets drift.

Nils Andreas Smith-Erichsen, Herman Qvale og Stina Aksnes Bø

›Hvilke ringvirkninger har Hemsedal skisenter på den lokale 
økonomien?

Teorigrunnlag og metodevalg
Teoretisk har vi lagt vekt på en økonomisk modell for regional økonomi utarbeidet av John Maynard 

Keynes. Modellen er utgangspunktet for multiplikatoren som brukes til å regne ut effektene. 

For å besvare på problemstillingen har vi valgt en kvantitativ metode for å tallfeste hvor mye penger 

besøkende i skisenteret legger igjen i kommunen. Vi utarbeidet en spørreundersøkelse bestående av 

tretten spørsmål. Observasjonene som ble gjort ga oss muligheten til til å utføre videre 

regneprosesser. 
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Arbeidsledighetens påvirkningskraft

Metode:

Denne problemstillingen legger opp 
til en kvantitativ forskningsmetode 
der oppgaven har et analytisk formål. 
Vi baserer oss i all hovedsak på 
sekundærdata. Vi har utledet tall fra 
SSB og NAV og utarbeidet flere 
tabeller. 

Konklusjon / resultat:

Foreløpig analyse tilsier at primærnæring -og 
sekundærnæring fortsatt er stor i Sogn og Fjordane, 
men at man sliter med høy sykdomsfaktor grunnet 
eldre befolkning. I Oslo/Akershus derimot har 
tertiærnæringen tatt mer eller mindre over. 
Likevel har Oslo/Akershus mest arbeidsledighet. 

Bakgrunn:

I tidligere år har primær- og sekundærnæringene 
vært grunnlaget for de fleste arbeidsplasser, men nå i 
nyere tid har tertiærnæringene tatt over for primær-
og sekundærnæringene. Vi lever i et samfunn som er 
mer dynamisk enn noensinne, og man opplever til 
stadighet at tidligere kunnskap er utdatert. På 
grunnlag av dette fokuserer oppgaven på hvilke 
påvirkninger dette har for flyttemønstre, 
arbeidsledigheten og arbeidsmarkedet i de 
overnevnte regionene. 

Problemstilling:

«Hvorfor er arbeidsledigheten gjennomgående lavere i Sogn og Fjordane enn i Oslo/Akershus?»

Kristine Sofie Haslum & Emma Wolden Bersagel 

Bachelor i økonomi og administrasjon 
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QE QT MMT
Økonomien post kvantitative lettelser og et mulig paradigmeskifte til Modern 

Monetary Theory 

Resultat
Kvantitative lettelser har ikke økt den brede 

pengemengden målt ved M3 relativt til størrelsen på 
reservene som ble injisert i banksektoren under QE. 

Gitt at myndighetene kontrollerer valutaen som 
statsgjelden er notert i, hevder MMT at offentlig sektor 

ikke har finansielle begrensninger – bare reelle, der 
inflasjon er den eneste risikofaktoren. 

Bakgrunn
Etter den globale finanskrisen i 2008 valgte myndigheter å intervenere finansmarkedene for å begrense krisens omfang. 

Kvantitative lettelser (QE) er et ukonvensjonelt virkemiddel som i liten grad før har blitt tatt i bruk. Denne oppgaven analyserer 
effektene av det siste tiåret med svært ekspansiv pengepolitikk og konsekvensene for økonomien når tiltakene skal reverseres.

Akkomoderende pengepolitikk har ført til en sterk gjeldsoppbygging i store deler av økonomien, og et heftig debattert tema er om
dette er bærekraftig eller ikke. Modern Monetary Theory har en banebrytende tilnærming til gjeldsnivå, og oppgaven analyserer hva 

teorien sier er riktig politikk å styre økonomien etter. 

› Eirik Birkelund/Økonomi og administrasjon  

Metode
- Dokumentanalyse av eksisterende litteratur på området. 
- Case-analyse av Fed, ECB og BOJ sin respons på den 

globale finanskrisen.
- Kvalitativ tilnærming til offentlig tilgjengelig statistikk. 

Forskningsspørsmål
«Hvilke effekter har kvantitative lettelser hatt og var disse hensikten bak intervensjonen? Hva sier Modern 

Monetary Theory om hvordan myndighetene skal håndtere gjeldsnivået og navigere økonomien?»

Foto: R
EU

TER
S/C

arlos Barria

Federal Reserve Bank of St. Louis. (05.04.2019). 
All Federal Reserve Banks: Total Assets
Hentet fra:  https://fred.stlouisfed.org/series/WALCL
Bank of Japan: Total Assets for Japan. 
Hentet fra: 
https://fred.stlouisfed.org/series/JPNASSETS
Central Bank Assets for Euro Area (11-19 Countries).
Hentet fra: 
https://fred.stlouisfed.org/series/ECBASSETS

Konklusjon
Økonomien befinner seg i siste del av en lang 

gjeldssyklus, og privat sektor foretrekker derfor, selv 
ved akkomoderende pengepolitikk, å nedbetale gjeld 

fremfor å ta opp ny. 
Fed, ECB, og BOJ bør følge med privat sektors vilje 
til å ta opp ny kreditt da størrelsen på bankreservene 

utgjør en inflasjonsrisiko. 

En innføring av MMT vil medføre radikale endringer
fra dagens konvensjonelle økonomiske praksis. 
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PSD2 

HVA BETYR PSD2 FOR FINANSMILJØENE, OG HVILKE 
ENDRINGER SKAL TIL FOR Å TILPASSE SEG DIREKTIVET?

PSD2, eller betalingstjenestedirektivet, ble innført 13. januar 2018. Dette er et EU-direktiv som 
regulerer all betalingsformidling i EU og EØS. Dette direktivet fører til store endringer, og 
intensjonen er å tilrettelegge for økt konkurranse, fremme innovasjon, styrke sikkerheten og bedre 
samhandling mellom de ulike aktørene i markedet. Følgene av dette er at bankene ikke lenger 
bare vil konkurrere mot hverandre, men de befinner seg med ett i samme markedet som alle som 
tilbyr finanstjenester. PSD2 vil i stor grad endre selve verdikjeden innenfor betalingstjenester, og 
en må revurdere hvilke forretningsmodeller som vil lønne seg fremover.

METODE
Gjennom intervjuer med aktører fra, bank, finansteknologi og 
regnskapsbyrå har jeg forsøkt å avdekke hvordan PSD2 vil 
påvirke finansmiljøene, og hva en kan vente seg av endringer 
sett fra de ulike miljøene.

BAKGRUNN
› Bacheloroppgave i økonomi & administrasjon av Siri F. Førde

RESULTAT

Som et resultat av PSD2 vil kunder, 
uavhengig av hvilken bank de er knyttet til, få 
større valgmuligheter når det gjelder 
applikasjoner og løsninger innen bank og 
finans. Dette fremmer økt konkurranse, og er 
en fordel for kundene.

KONKLUSJON

I tillegg til økt digitalisering er PSD2 noe av 
årsaken til at man ser at flere og flere banker 
eksperimenterer med APIer, samarbeider med 
finansteknologiselskaper, og bygger opp 
innovasjonslaboratorier Nye 
forretningsmodeller for bankene blir 
nødvendig for å overleve i bransjen.
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Unges finansielle utfordringer etter endt studie
Av: Thomas Kjøpstad Finnøy

Metode og Teorigrunnlag
Teoretisk har jeg lagt vekt på teorier 
tilknyttet unges finansielle utfordringer 
på boligmarkedet. Deriblant en NIBR 
rapport  fra 2013. Det har også vært 
sentralt å belyse alle mulige måter å 
komme inn på boligmarkedet på. 

I denne oppgaven har jeg i hovedsak 
benyttet meg av kvantitativ metode 
gjennom spørreskjema ut til unge 3.års 
studenter. 
I tillegg har jeg benyttet meg av 
kvalitativ metode i forhold til intervju 
med megler og bank for å få en bredere 
forankring i det lokale. 

Konklusjon
Det kan se ut til at unge ikke opplever utfordringer tilknyttet boligkjøp etter endt 
studie like mye som forventet. Dette kan være av at unge har foreldre som kan 
være med på å finansiere boligdrømmen, og ser på dette som heller et problem 
for fremtiden. 

Bakgrunn
Utviklingen i boligmarkedet over de siste årene, har gjort det betydelig 
vanskeligere for studenter å komme inn på boligmarkedet. Med økende 
boligpriser, sett i lys av høyere egenkapital krav, stiller unge enda dårligere på 
boligmarkedet enn noen gang. Med strengere retningslinjer i utlånspraksisen er 
det ugunstig for studenter med studielån og komme inn på boligmarkedet og 
hjelp fra foreldre/familie har aldri vært mer i vinden enn i dag. 
Ut fra dette er det svært interessant å finne ut av om studenter i Sogndal har 
tenkt på denne problemstillingen eller om dette er noe de ikke har tenkt på 
tidligere.  

«Opplever avgangselever i Sogndal utfordringer med å komme inn på boligmarkedet som 
et stort problem?»

›Institutt for økonomi og administrasjon  
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- Hvilke konsekvenser medfører Industri 
4.0 for en lokal hjørnestensbedrift?

Metode
Oppgaven består av en kvalitativ studie, 
hvor vi utførte semistrukturerte 
dybdeintervjuer. Vi intervjuet de tre ulike 
aktørene Nortura, Lerum og Innovasjon 
Norge. Dette gjorde vi for å belyse 
problemstillingen fra ulike synsvinkler. Vi 
stilte åpne spørsmål, med mulighet for 
refleksjon og utdyping fra intervjuobjektet, 
noe som ga oss et nyansert bilde av tema. 

Konklusjon
Vår konklusjon er at Industri 4.0 vil påvirke 
lokale hjørnesteinsbedrifter i ulik grad. Det 
vil åpne muligheter som ikke før eksisterte, 
samt vil det by på en del etiske og 
samfunnsmessige dilemmaer. Det at 
bedriftene tar i bruk teknologien er alfa 
omega, men de må samtidig ta hensyn til 
interne kjerneverdier og hva de signaliserer 
utad med de avgjørelsene de tar. 

Bakgrunn 
I denne oppgaven ønsker vi å belyse konsekvenser og muligheter som oppstår for 
lokale hjørnestensbedrifter, som følge av Industri 4.0. Den teknologiske utviklingen og 
fremskrittene innenfor industriell produksjon er svært sentralt i dagens samfunn. 
Gjennom vår bacheloroppgave belyser vi de elementene som vi anser som sentrale når 
det kommer til den fjerde industrielle revolusjonen, noe som vil være svært sentralt i 
fremtidens jobbmarked. 

Tidligere forskning
Det eksisterer mye forskning og teorier 
om hvordan Industri 4.0 kommer til å 
påvirke bedriftene. Det som skiller 
oppgaven vår fra andre, er at den er 
avgrenset geografisk til et lite lokalmiljø 
med stor aktivitet i markedet.  

Fredrik Flo, Håvard F. Mjelleli & Mathias Flo 
Økonomi & administrasjon

(Ravnå and Schjølberg 2016)
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Fråfall i ungdomsfotballen
- Kva er årsaka til det store fråfallet i ungdomsfotballen?
Me ser på både økonomiske og sosiale faktorar som spelar
inn.  

Metode
I denne oppgåva har me valt å anvenda
kvalitativ metode, fordi utvalet er i liten 
skala og me ynskjer å gå i dybden på 
menneska rundt temaet. Me gjer intervju 
med aktuelle personar innanfor
ungdomsfotballen i Sogndal, og kikkar på 
intervjuobjekta sine meiningar og 
opplevingar opp mot vår teori og funn på 
området.  

Konklusjon
Ungdomsfotballen i Sogndal har dei siste 
åra fått eit prestasjonsorientert 
motivasjonsklima – noko som gjer at 
miljøet innad i laget vert forandra.

Då me undersøkte den økonomiske 
faktoren fant me tal som for oss er svært 
oppsiktsvekkande, og det var årlege
tilfeller av ungdom som sleit med å betale 
trenings- og medlemsavgifter. 

Bakgrunn
For 10 år sidan var det 5 000 fleire aktive ungdommar i Norges fotballforbund. Kva 
gjer at ungdom fell frå i den organiserte idretten? For tida er det stor diskusjon 
omkring kostnadar og prisar for å delta i organisert idrett. Er det vorte så dyrt at 
alminneleg ungdom ikkje skal ha nok midlar for å delta i idretten? Idretten har ein
sentral plass i den aktive og sosiale arenaen for barn og ungdom. Me er difor
nysgjerrige på kvifor ungdom sluttar med idretten, og eventuelt kva dei erstatter 
idretten med. 

›Av: Adrian Helgheim, Adrian Skjoldal Lindstad, Bjarte Leite Kalvøy
›Høgskulen på Vestlandet, Økonomi og administrasjon

studentarbeider bachelor - campus sogndal 2019
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Hvilke faktorer kan påvirke bedrifter til å 
ha en bærekraftig strategi?

Det vil aldri lønne seg å forurense i egen 
drikkevannskilde!

Metode:
For å besvare forskningsspørsmålene har 
vi valgt en kvalitativ tilnærming. Metodene 
vi har brukt er dokumentanalyse og 
dybdeintervjuer. Det ble gjennomført 
dokumentanalyser av nettsidene til Equinor, 
Kraemer Maritime As og Unil As, og fire 
dybdeintervjuer med representanter fra alle 
bedriftene.  

Bakgrunn for oppgaven:
Verden står i dag ovenfor mange store 
utfordringer, som klimaendringer og 
miljøskader. For at vi skal kunne nå FNs 
bærekraftsmål innen 2030 er verden 
avhengig av at alle bidrar. Bedriftene står ofte 
mellom et valg om å være ansvarlig eller 
lønnsom, og i noen tilfeller vil det være 
lønnsomt å være ansvarlig. Vi fant det 
dermed interessant å undersøke hvorfor 
norske bedrifter velger å følge en strategi 
som tar hensyn til miljø- og klimautfordringer.

Frida Telle Fjell og Ida Løvås Mjell

Forskningsspørsmål:
1. Hvilke interne og eksterne drivere påvirker 

til en bærekraftig utviklingsstrategi?
2. Hvilke fordeler/ulemper får bedriften av å 

ha en bærekraftig strategi?
3. På hvilken måte stiller kunder og 

leverandører krav til hverandres strategi?

Konklusjon:
Den foreløpige konklusjonen er at 
bedrifter må ha en tilnærming til 
bærekraft om de skal være med i 
konkurransen om fremtidens jobber. 
Verden endrer seg hele tiden, og 
bærekraft er et sentralt tema. Dermed vil 
en bærekraftig strategi føre til økt 
lønnsomhet og påvirke omdømmet, 
samtidig som det er en investering for 
fremtiden. Videre ser vi at verdikjeden er 
avhengig av at alle støtter og fremmer en 
bærekraftig tankegang sammen. 
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Merkevarebygging og posisjonering
En kvalitativ studie av små og mellomstore bedrifter i Sogndal

Metode
I denne oppgaven har vi valgt å 
anvende kvalitativ metode for å finne 
svar på problemstillingen. Vi foretar 
intervju med sentrale ledere i små og 
mellomstore bedrifter i Sogndal, og 
med den aktuelle kundemassen. 
Videre ser vi på deres opplevelser og 
meninger opp mot teori og våre funn 
på området. 

Konklusjon
Sogndal har de siste årene opplevd vekst i næringsliv og folketall. Små og 
mellomstore bedrifter er avhengig av å tilpasse seg denne utviklingen. Det blir 
dermed viktigere med ny kunnskap for å effektivisere og utvikle seg.

Vi har gjort funn som tilsier at bedriftene bør rette et større fokus på å søke 
tilbakemelding fra kundemassene og gjøre endringer deretter.  

Bakgrunn
Sterke merkevarer velges ofte fremfor produkter som kanskje ikke har posisjonert seg 
godt nok. Dette er bakgrunnen for hvorfor bedriftene streber etter å bygge et 
merkeimage med unike assosiasjoner. Vi syns dette er spennende ettersom det er 
mulig å se i praksis, og ikke bare i teorien. 

Mindre bedrifter er en enormt viktig komponent i økonomien. Ulike statistikker tyder på 
at små bedrifter er signifikante når det gjelder antall, og deres bidrag til BNP, 
arbeidsmiljø og innovasjon. Vi ønsker ytterligere innsikt i hvordan forskjellige 
bedriftseiere og ledere jobber for å bygge sine merkevarer på det lokale markedet. 

› Regine Norheim & Fredrik Røed

studentarbeider bachelor - campus sogndal 2019

Hentet fra: http://www.nutmegcommunity.org/node/153 

 

 

Når vi skulle finne metode for å samle inn data tenkte vi først og 
fremst på hvordan vi kunne nå ut til flest mulig og så raskt som 
mulig. Vi ville nå ut til mange for å få en best mulig 
representasjon av mangfoldet problemstillingen henviser til og vi 
er under tidspress med tanke på innlevering. Vi bestemte oss 
derfor for at den beste metoden var å velge en kvalitativ studie. 
Når vi skulle utføre studiet var det i hovedsak to ting vi måtte 
undersøke hos deltakerne. Det var graden av materialisme og 
selvtillit. Derfor utformet vi et spørreskjema delt inn i seksjoner; 
en for å måle materialisme hos respondenten og en for å måle 
selvtillit. 

Konklusjon 
Undersøkelsen vil forhåpentligvis fortelle om det er en 
årsakssammenheng mellom selvtillit og materialisme. Denne 
modellen og andre undersøkelser gir et godt grunnlag for å 
kunne komme frem til en foreløpig konklusjon. Vi forventer å 
kunne konkludere med at i perioder vi føler oss nedfor eller 
altså har dårlig selvfølelse så kjøper vi mer for å føle oss bedre. 
På samme måte så vil vi i perioder vi er stolt av oss selv og 
egen prestasjon handle mer for å belønne oss selv. 

Vi har enda ikke mottatt tilstrekkelig data til å kunne fremlegge 
resultater. Det er forøvrig gjort flere undersøkelser og studier på 
sammenhengen mellom materialisme og selvbilde/selvtillit. 
Resultatene som kommer frem fra disse undersøkelsene indikerer 
at det er en sammenheng mellom selvfølelse og materialisme. En 
studie har utformet en modell som viser hvordan mennesker 
bruker kjøp som en slags aktivitet for å behandle en dårlig 
sinnstilstand. Det vil si at i mange tilfeller så kjøper vi ting når vi er 
nedfor og forventer at etter vi får eierskap over den tingen så vil vi 
føle oss bedre. 

https://www.goodreads.com/book/show/20422289-the-materialistic-world 

https://wildezine.com/2715/opinion/the-problem-with-materialism/ 
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Ekstern finansiering av vekstbedrifter
Problemstilling: Korleis påverker personleg kontrollbehov val av 
ekstern finansiering for små rurale bedrifter?

Metode:
For å svare på problemstillinga vår har vi 
valt å intervjue små vekstbedrifter. Metoden 
vi har nytta oss av er multiple case med ein 
kvalitativ tilnærming. Vi har gjennomført tre 
intervju med leiarar for vekstbedrifter der vi 
har sett på kor opne dei er for ekstern 
finansiering og kva grunnar dei har for og i 
mot. 

Konklusjon:

Resultatet frå undersøkinga tyder på at personleg kontrollbehov ikkje påverkar val av 
ekstern finansiering i stor grad, men det kan for nokon vere problematisk i eit tett 
lokalmiljø.

Bakgrunn:
Det er mange lovande bedrifter som er i rask vekst og kunne blitt større enn det dei er i 
dag. Små lokalmiljø ynskjer at desse bedriftene skal bli større, for å skape fleire 
arbeidsplassar og auke talet på tilflyttarar. Det er i dag eit fåtal bedrifter som tek i mot 
ekstern finansiering som kunne vore med på å gjort dei større enn dei er. Det er dette 
me syns er interessant og spennande med temaet. Det teoretiske grunnlaget for 
oppgåva er knytt til teori innan kapitalstruktur og sosialpsykologi. Kvifor vegrar fleire 
bedriftsleiarar seg mot å ta i mot ekstern finansiering?

› Gøran Wigum og Jan-Erik Solheim
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Banknæring i endring
Hvordan imøtekomme det nye betalingstjenestedirektivet PSD2?

Metode og teorigrunnlag

Gjennom fire semistrukturerte dybdeintervjuer

av sparebanker har vi kartlagt og analysert 

hva vi anser som interne og eksterne forhold 

hos de ulike som påvirker deres posisjon 

gjennom forberedelsene til PSD2. 

Undersøkelsen viser ulike tilnærminger til 

endringen gjennom teori og verktøy som 

PESTEL analyse og Michael Porter’s Five 

Forces Model presenterer.

Bakgrunn
I 2019 vil EU/EØS sitt nye betalingstjenestedirektivet (PSD2) tre i kraft i norsk lov og utfordre det tradisjonelle 

tankesettet for bankvirksomhet. Innovasjon og teknologi er blant driverne til denne endringen. Konkurransesituasjonen 

har gått fra å være en arena blant banker, til nå å konkurrere med autoriserte tredjepartsaktører, også kalt FinTechs. 

Dette kan være små start-ups eller store selskaper som leverer teknologiske finansielle løsninger, for eksempel 

Facebook Pay, Google Pay og Apple Pay. Intensjonen er å øke konkurransen i markedet, og gjøre handel på tvers av 

landegrenser enklere. PSD2 gir tilgang til at en tredjepartsaktør kan utføre betalingstjenester, dersom forbrukeren 

samtykker. Tradisjonelle forretningsmodeller, bruk av kundeinformasjon og dermed kunders forhold til bankene vil

påvirkes. Hvor forberedt er utvalgte banker på denne endringen?

Funn og konklusjon
Som følge av PSD2 viser foreløpige funn at det er stor forskjell blant de utvalgte bankers forberedelser på det nye 

direktivet. To av bankene har valgt å strategisk sitte i førersetet for å beholde, samtidig styrke sin posisjon i markedet 

gjennom implementering av ny teknologi. De andre to bankene har mer tro på at denne endringen har liten påvirkning 

på dagens bankvirksomhet, og at kundelojalitet og tilhørighet  er den største styrken, tross nye aktører i markedet. 

Dette viser ulik konsekvensvurdering til den store endringen blant utvalgte sparebanker.

› Celina Vesterheim Berntzen & Therese Maria Thorhus
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Skatt og rekneskapsmessig håndtering av 
Bitcoin
Bitcoin som betalingsmiddel? 

Metode
Oppgaven er bygget opp ved bruk av 
kvalitativ forskningsmetode til innhenting 
av relevant empiri.   

Konklusjon
Bitcoin og kryptovaluta gir økonomien muligheter. Foreløpig ser vi at det er svært stor 
usikkerhet knyttet til konseptet. Det er derfor vanskelig å kunne si med sikkerhet hvordan 
fremtiden blir, da det enn så lenge virker som om norske skattemyndigheter og finansielle 
institusjoner henger litt etter og ikke er modne for å akseptere Bitcoin og desentralisert 
kryptovaluta slik systemene er utilstrekkelig tilrettelagt per dags dato.

Bakgrunn
Bitcoin har i Januar 2019 eksistert i 10 år. Likevel er det mange 
som ikke vet nøyaktig hva eller hvordan Bitcoin fungerer. Bitcoin
blir av mange fremdeles ansett som et spekulasjonsobjekt grunnet 
sin volatile verdi. Og mange er skeptiske grunnet det 
desentraliserte prinsippet den bygger på. Både Bitcoin og blokk-
kjedeteknologien den bygger på, bærer med seg flere spennende 
muligheter for økonomien. Vi ønsket og se nærmere på hvordan 
denne nye valutaen potensielt kan / skal håndteres i et økonomisk 
perspektiv. 

Resultat
Bitcoin skal kort fortalt håndteres som et 
formuesobjekt med de fradrag og 
gevinster som dette medfører både for 
private og i virksomhet. Enn så lenge 
virker det å være en noe udefinert og 
forsiktig tilnærming til denne valutaen. 

«I hvilken grad er det norske skatte- og regnskapsmessige lovverk tilstrekkelig utviklet 
til å kunne benytte Bitcoin som betalingsmiddel?»

› Petter Solvang og Joakim Svartefoss
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Bruk av kunstig intelligens i regnskapsbransjen
Kan kunstig intelligens erstatte regnskapsførers profesjonelle skjønn? 

• Diako Mohammadi, Mohammed Jamal og Tore Brandsøy

Hvordan vil kunstig intelligens og 
utviklingen innen dette fagfeltet 
påvirke regnskapsføreryrket i 
fremtiden?  

Bachelor 2019 BO6-2001

Fakultet for Økonomi og Samfunnsvitenskap 
Institutt for Økonomi og Administrasjon 
Campus Sogndal 

Hvordan kan kunstig intelligens påvirke måten vi fører regnskapet på? Kunstig 
intelligens er et fenomen det er forsket relativt lite på i sammenheng. Formålet 
med studien er å kartlegge fagspesialisters oppfatning om det er mulig for 
kunstig intelligens å ta ulike valg basert på skjønn, som ett mennesker kan 
gjøre. 

For å besvare problemstillingen har vi gjennomført semi-strukturerte 
dybdeintervjuer, hvor vi har intervjuet ett helt vanlig regnskapsselskap, ett 
selskap som driver med kunstig intelligens ved gjennomføring av regnskapet sitt 
og ett selskap som bare driver med reint kunstig intelligens. Vi har også 
intervjuet Regnskap Norge som driver med omfattende kvalitet- og 
informasjonsarbeid innenfor regnskap. 

Konklusjonen vi har kommet frem til i forskningen vår er at det er store muligheter 
for bruk av kunstig intelligens innenfor regnskap, men det vil ikke kunne erstatte en 
regnskapsfører. Vi tror ikke dette da en regnskapsfører ikke bare er nødt til å tenke 
rasjonelle tanker, men må også ha evnen til å tenke urasjonelt, tenke utenfor 
boksen, og ha en menneskelig faktor med i vurderingene sin. 
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Etablering av selskap
Enkeltpersonforetak versus aksjeselskap

Metode
- Kvantitativ metode: spørreundersøkelse til eiere 
av aksjeselskap og enkeltpersonforetak
-Kvalitativ metode: intervju med to 
regnskapsførere fra to ulike regnskapskontor

Vi benyttet oss av kvantitativ metode for å lettere 
kunne nå ut til flere eiere. Vi ønsket å få et bilde av 
eiernes tanker rundt valg av selskapene og hvorfor 
de har valgt som de har gjort. Den kvalitative 
metoden ble brukt for å støtte opp om funnene 
som ble gjort i den kvantitative undersøkelsen, ved 
å intervjue fagfolk med riktig kompetanse. 

Konklusjon
Av både spørreundersøkelsen og intervju kom det frem 
at hverken risiko, skatt, trygderettigheter eller 
etableringskapital var spesielt av betydning for eierne 
ved valg av selskapsform. 
Det vi har funnet ut av er at enkeltpersonforetak egner 
seg godt for små foretak, der aktiviteten og 
omsetningen er liten. Det har gitt oss en foreløpig 
konklusjon om at størrelsen på selskapet er en 
avgjørende faktor ved valg av selskapsform. 

Bakgrunn 
Både når det gjelder nyetablering av selskap og eksisterende selskap ser vi at enkeltpersonforetak og 
aksjeselskap er de dominerende selskapsformene i Norge. En vesentlig forskjell mellom selskapsformene er 
graden av risiko. I et enkeltpersonforetak har innehaveren fullt personlig ansvar for næringsvirksomheten, 
mens i et aksjeselskap er eieren kun ansvarlig for den aksjekapitalen som er skutt inn.
Nysgjerrigheten ligger derfor spesielt i hvorfor mange fortsatt velger å etablere enkeltpersonforetak, til tross for 
høy grad av risiko. Andre sentrale faktorer vi ser nærmere på er hvilke forskjeller som gjelder med tanke på 
skatt, sosiale rettigheter, lover og regler, og hvilke faktorer eierne selv setter høyest når de skal velge 
selskapsform. 

«Hvilke faktorer er det som påvirker eierne til å velge enkeltpersonforetak fremfor aksjeselskap 
ved etablering av selskap?»

› Hanna Selje Løne og Frida Hagaeie Bråten/ Økonomi og administrasjon - Regnskap

Bilde hentet fra e-studie

Grafen viser nyetablerte foretak i 2017 og 2018 og er hentet fra Statistisk Sentralbyrå
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Digitalisering innen regnskapsføring
Hvordan påvirkes regnskapsføreryrket av digitalisering?

Metode
I denne oppgaven har vi valgt kvalitativ 
metode. Dette vil bli fullført med intervju av 
tre til fem personer som jobber innen 
regnskapsførerbransjen.
Vi intervjuer de for å få et bedre bilde på 
hvordan utviklingen har vert på grunn av 
digitalisering. Bruk av primærundersøkelser 
gir oss et mest mulig riktig bilde av 
virkeligheten.

Mål
Målet er å se på påvirkningen digitalisering har for yrket, fra både regnskapsførere og 
teorien sitt perspektiv. Vi anskaffer oss en oversikt over hvilken betydning utviklingen 
har hatt for yrket. Ut fra resultatene vi finner vil vi lage oss en mulig konklusjon for 
hvordan digitaliseringen vil fortsette å påvirke og utvikle yrket.

Bakgrunn 
Vi ser på dette temaet fordi digitaliseringen er stadig i utvikling og den påvirker både 
arbeidslivet og det daglige livet til folk. Det er interessant å se på hva følger dette har 
hatt for regnskapsfører yrket og hvor denne utviklingen muligens vil føre yrket videre.
Det er relevant tema i dagens samfunn og viktig på mange plattformer. Vi er interessert 
å se hvordan yrket har endret seg og hva de som arbeider med dette syns om 
utviklingen og hva de håper på fremover.

›Annike Hals & Caroline Bettine Gulhaugen
Økonomi og Administrasjon
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Er regnskapsføreren utrydningstruet?
En kvalitativ studie om kunstig intelligens og regnskapsbransjen

Metode
Hensikten med oppgaven er å utforske 
kunstig intelligens sitt potensial innenfor 
regnskapsbransjen, spesielt med tanke på 
skjønnsmessige oppgaver. Vi har en 
eksplorerende problemstilling og har derfor 
valgt en kvalitativ forskningstilnærming. 

Konklusjon
Det kan tyde på at både yrket og bransjen vil gå gjennom store endringer de 
kommende årene. Den tradisjonelle regnskapsføreren er allerede på vei ut, men det er 
allikevel ikke slik at yrket forsvinner; det endrer seg. Det er tenkelig at antall 
arbeidsplasser vil gå ned de kommende årene, ettersom mange av regnskapsførerens 
tidskrevende oppgaver vil forsvinne. Den teknologiske utviklingen går stadig raskere, og 
det er heller ikke utenkelig at kunstig intelligens vil ta over oppgavene som – enn så 
lenge – er forbeholdt mennesker.

Bakgrunn 
I en studie av Frey & Osborne (2017), fant 
de at yrkene regnskapsfører og revisor 
hadde hele 94% sannsynlighet for å bli 
automatisert. De plasserte yrkene i 
høyrisiko-kategorien, som vil si at yrkene 
sannsynligvis kan automatiseres i løpet av 
de kommende tiårene. De påpeker i 
studien at årsaken til at menneskelig arbeid 
har vunnet gjennom teknologiske 
revolusjoner er et resultat av menneskets 
evne til å tilpasse seg og utvikle nye 
ferdigheter gjennom utdanning. Dette kan 
allikevel bli en utfordring når utviklingen går 
mot kognitive domener. 

Resultat
Våre respondenter var klar på at den 
teknologiske utviklingen vil føre til store 
endringer, men hadde delte meninger om 
hvorvidt de skjønnsmessige oppgavene 
kan tas over av kunstig intelligens. De 
fleste medgir at det er en vei å gå, men at 
utvikling går fort og det er vanskelig å si 
når vi vil være der. 

›Martin Haldorsen & Jon Werner Nilsen
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SKATTLEGGING AV PERSONALRABATTER
Bachelor i økonomi og administrasjon - regnskap

Malin Hundere og Ingrid Sjøthun

Metode: 

Regjeringen vedtok i 2018 nye skatteregler angående personalrabatter. Bakgrunnen for dette var uvisshet 

som gjorde det krevende for arbeidsgiver, arbeidstaker og skattestyresmaktene å overholde regelverket. 

Endringene ble gjort for å skape klarhet rundt hva som ansees som personalrabatter og hvem som har 

ansvaret for innrapporteringen. Etter ikraftsettelsen kunne man gjennom media se at dette hadde skapt en 

stor misnøye. NHO kaller ny personalrabatt-grense «dobbelt uheldig», og ber Siv Jensen endre den nye 

reglen.  Vi vil derfor undersøke hva «mannen på gata» mener og kjenner til når det kommer til lovendringen.  

For å systematisere informasjonen som ble innhentet

ble det tatt i bruk en kvantitativ metode som baserte seg 

på primærdata. Vi utarbeidet et spørreskjema med lukkede

svaralternativer som ble distribuert til respondentene 

gjennom SurveyXact. Målet var å oppnå et representativt

utvalg som kunne generaliseres. 

Antall respondenter i undersøkelsen ble 257.

Er folk kjent med loven om beskatning av 
personalrabatter

Problemstilling:
Hva mener skattytere om den vedtatte lovendringen angående skattlegging av personalrabatter?

Og hvor godt kjent er de med den?

22%
Kjent

78%
Ikke kjent

Resultat/konklusjon: 

Ut ifra analysen som er utført kan vi se at det er et fåtall som har kjennskap til de nye reglene. Hele 131 

respondenter sier de ikke er kjent med endringene. Det kommer også frem at over 60% mener at 

personalrabatt-grensen ikke er rettferdig. 73% mener at en likestilt beløpsgrense for alle typer bransjer er 

uheldig. Vi kan derimot se at folk stiller seg positive til at rapporteringsplikten ligger hos arbeidsgiver.     

Funnene fra undersøkelsen understøtter misnøyen som er kommet frem i media til en viss grad.  

(Dagens Næringsliv, 2019)
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Gjev skybasert rekneskap meirverdi?

Metodeval
For å kunne studere fenomenet meirverdi for rekneskapsførar
og vi valde ei kvalitativ studie for vår undersøking av meirverdi
for rekneskapsførar og for kunden.

Vi var interessert i kva oppfatning desse hadde om verdien av å 
bruke skybasert rekneskapssystem med arbeidsdeling i same 
system der tala er oppdatert i sanntid.

1. Dokumentstudie av fagartiklar og tidlegare forsking på 
fenomenet digitalisering i rekneskapbransjen og effektar av 
dette.

2. Case-studie med individuelle intervju av rekneskapsførarar
og kundar hos Accountor Førde som er har eit pilotprosjekt 
med PowerOffice Go

Konklusjon
Vår undersøking viser at skybasert rekneskap er ei positiv 
utvikling som gjev meirverdi for både rekneskapsføraren og 
for kunden totalt sett. 

Automatiseringa gjer arbeidet meir effektivt og interessant 
for rekneskapsføraren, og kvaliteten på tala og rekneskapa
aukar. Men det er knytt litt utfordringar til både auka krav til 
kompetanse og nye arbeidsprosessar. Rekneskapsføraren si 
rolle er endra til meir kontrollør og rådgjevar, men omstillinga 
tek tid på grunn av generasjonsskifte og evne til å handtere 
teknologien.

Digitaliseringa har gjort kvardagen enklare for kunden både 
ved at rekneskapet er tilgjengeleg på fleire plattformer og at 
ein kan integrere ulike system og spare tid. Det kan sjå ut som 
interessa for økonomien aukar ved ei slik samhandling, og 
kundar spør meir etter fleire tenester frå
rekneskapsføraren. 

Bakgrunn
Bransjen har gjennom fleire tiår vorte påverka av den 
teknologiske utviklinga, men i eit stadig raskare tempo. Mange 
arbeidsoperasjonar har vorte automatisert og frigitt tid.

Tilbodet av skybaserte løysingar har breidd raskt om seg og 
spår ei rekkje meirverdiar:
• Ein enklare kvardag – tilgjengeleg på mobile plattformer
• Fakturer og betal på farten
• Samarbeid med rekneskapsførar i same system
• Unngå dobbeltarbeid med integrasjon til ulike system
• Oppdatert og riktig rekneskap til ei kvar tid

Skapar dette meirverdi for både rekneskapsførar og kunden? 
Kvifor tek det tid før alle brukar dette?

Resultat
Digitaliseringa har ført til at rekneskapsføraren brukar 
mindre tid på sjølve bokføringa, men brukar meir tid på andre 
oppgåver. Krav til dokumentasjon og nye reglar har auka
kraftig. Redusert tidsbruk har ikkje ført til lågare inntening
grunna endra prisstruktur og meir oppgåver og tenester.

Arbeidsprosessane har endra seg til meir kontroll av 
transaksjonar. Meir kundekontakt ved ved arbeidsdeling i 
same system fører til auka krav til kompetanse og meir
rådgjeving gjerne også på andre område. Omstillinga ser ut til 
å gå seinare enn digitaliseringa skal tilseie. Årsaka kan vere
at den tradisjonelle «puncharen» må omstille seg og kunne 
meir, og fordi det krevst meir teknologikunnskap.

Kundane rapporterer om utelukkande positiv effekt med 
betre kontroll og oversikt og mykje spart tid trass i at dei
gjerne gjere ein større del av arbeidet. Dei etterlyser likevel 
ein meir proaktiv rekneskapsførar til rådgjeving og 
signaliserer auka betalingsvilje for andre rekneskaps-
tenester.

Foto: istock

Foto: devoldconsulting.no

Anne-Britt Øyra og Malin Solem Gunderson
Institutt for økonomi og administrasjon, fordjuping i rekneskap

Foto: devoldconsulting.no
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Masterprogrammet innovasjon  
og leiing
Institutt for økonomi og administrasjon 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 i innovasjon og leiing gir studentane ei solid plattform innan innovasjon, entreprenørskap,
organisering og leiing. Utdanninga gir eit godt utgangspunkt for ei karriere innan teknologileiing og prosjektleiing.
Studentane får eit grunnlag for å arbeide med ny teknologi, nye produkt og omstilling av verksemder.  
Masterprogrammet 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 i 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 og økonomifag. Teknologiforståing og 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 
masteroppgåva si. Ei oversikt over masteroppgåvene presenterer vi i denne årboka. 

118 119  
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Digitalisering i oppdrettsnæringen
Kingsley Minh Le Nguyen og Eivind Stana

Problemstilling:
Hvordan kan digitalisering bidra til økt verdiskaping 
og bærekraft i oppdrettsnæringen

F1:Hvilke muligheter og eventuelle utfordringer gir 
digitale teknologier i oppdrettsnæringen?
F1:Hvordan kan produksjonsselskapene møte den 
økte etterspørselen etter sporbarhet i 
oppdrettsnæringen?

Sentrale funn:
 Støtteaktiviteter er avhengig av endringer 

for at digitale teknologier skal få full 
utnyttelse.

 Ulike motiver for å tilrettelegge for økt 
datautveksling og bedre sporbarhet

 Nye forretningsmodeller innen bærekraft og 
digitalisering

- En kvalitativ casestudie om digitalisering og bærekraft i oppdrettsnæringen

Innledning:
Oppdrettsnæringen har nådd et produksjonsnivå der 
biologiske grenser blir presset. Det forventes derfor 
at fremtidig vekst ikke lenger kan drives av industrien 
og reguleringer ettersom det er implementert tiltak 
for å redusere økologiske fotavtrykk. For videre vekst 
kreves det fremskritt innen teknologi, utvikling av 
farmasøytiske produkter, implementering av ikke-
farmasøytiske teknikker, forbedring av 
bransjestandarder og samarbeid på tvers av aktører 
og bransjer. Hurtig vekst i næringen uten at disse 
tiltakene er på plass vil ha negativ innvirkning på 
økologiske indikatorer, kostnader og i sin tur 
produksjon.

Institutt for økonomi og administrasjon - Master i Innovasjon og ledelse
2019

Samarbeid og kunnskapsdeling i 
medieklyngen
Av: Maria Aurud Uthaug og Eline Valvatne Vetlesand, 2019
Institutt for økonomi og administrasjon - Master i Innovasjon og ledelse

Resultat
Samarbeid av ulik karakter og grad
Høy grad av tillit
Kanskje ikke så mange samarbeid som en kunne anta på forhånd

Stor grad av kunnskapsdeling – taus og uformell kunnskap viktigst
Arenaene og møteplassene i klyngen svært viktig for 

kunnskapsdeling

Samlokaliseringen har betydning for klyngefølelsen og tilhørigheten
Det spontane og uformelle på arenaen mister de som er utenfor
For dem utenfor: fordel at andre er samlokalisert når de er i MCB

Studien undersøkte hvordan samarbeid og kunnskapsdeling foregår i medieklyngen i 
Bergen. I tillegg undersøkte vi hvordan samlokaliseringen hadde en effekt på 
medlemmene og om det var noe forskjell for de som ikke var samlokalisert i Media City 
Bergen-bygget. 

Kvalitativt casestudie
• Intervjuer: 14 respondenter
• Observasjoner
• Dokumentinnsamling

«Hvordan foregår samarbeid og kunnskapsdeling i medieklyngen, 
og på hvilken måte har samlokaliseringen noe å si for deltakelsen i 

klyngen?”
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Bruk av gamification for å motivere 
elever til oppmøte i skolen
Hana Colakovic og Michelle Sæther

Spot
Applikasjonen Spot av AltReal AS er utviklet av studentene som skriver 
masteroppgaven - Hana Colakovic og Michelle Sæther. Parallelt med 
masterskrivingen har vi samlet inn NOK 1.150.000,- til studentbedriften, 
fra blant annet Innovasjon Norge og Norges Forskningsråd.

Spot vil være et virkemiddel for å øke oppmøte i skolegangen til elever, 
og forhindre frafall og fravær. I Spot vil elevene oppleve ulike 
gamification-elementer som vil motivere dem til å øke oppmøte, hvor 
blant annet skolene til elevene vises som «spots», og applikasjonen vil ta i 
bruk et “umiddelbart belønningssystem” i form av digital 
poenginnsamling. 

Poengene genereres når eleven er på skolen, i skoletiden. Disse 
konverteres så til virkelig verdi, og det blir dermed inngått kundeforhold 
med bedrifter vi anser som relevante for å bedre elevers skolehverdag, 
hvor elevene kan veksle poeng mot reelle goder. Denne funksjonaliteten 
til poengene - at de kan byttes mot reelle goder - gjør poenginnsamlingen 
mer attraktiv, og øker insentivet til å møte opp på skolen for å samle dem.

Hovedfunn
I denne masteroppgaven har vi oppdaget klare likheter og forskjeller mellom elever fra ungdomsskolen og den videregående skolen. Våre
hovedfunn er blant annet at elever i ungdomsskolen er mer indre motivert til oppmøte på skolen ettersom de verdsetter trivselselementet,
og opplever i stor grad tilhørighet i klassen. Videregående elever er i størst grad er ytre motivert ettersom hovedmotivasjon til oppmøte er
å gjennomføre skolegangen med gode karakterer med mål om ønsket utdanning. Videre er gutter i større grad enn jenter opptatt av spill
og ulike konkurranseelementet, mens jenter er mer opptatt av sosiale medier og sosial interaksjon. Gamification-elementer har en effekt
på begge kjønn, og det blir argumentert for at Spot vil ha en positiv effekt på elevenes oppmøte på skolen.

Hvordan kan digital teknologi påvirke motivasjonen for oppmøte til 
elever i ungdomsskolen og videregående skole ved bruk av gamification?

Denne oppgaven kartlegger elevers motivasjon til oppmøte på skolen, 
samt deres brukervaner til sosiale og digitale medier, og hvordan ulike 
gamification-elementer påvirker deres motivasjon.  Oppgaven er direkte 
knyttet til Spot - en applikasjon som tar i bruk gamification-elementer for 
å motivere til oppmøte.

For å belyse problemstillingen tar vi i bruk ulike motivasjons- og
gamificationteorier. Innenfor motivasjonsteori fokuserer vi på indre- og
ytre motivasjon, selvbestemmelsesteorien og insentivteori ettersom dette
er sentrale teorier innenfor motivasjonsfeltet. Innenfor gamification ser vi
på hvordan gamification kan motivere til handling, ulike spillelementer
for motivasjon og ytelse, flyt-teori og hvordan gamification kan skape
flyt-følelse, samt gamification i skolen.

Problemstilling Metode

2019 - Institutt for økonomi og administrasjon
Master i innovasjon og ledelse, og innovasjon og entreprenørskap

Vi benyttet oss av et triangulært design m/case. 
Datamaterialet hentet vi inn ved bruk av kvalitativ og 
kvantitativ metode ved at vi utførte fokusgruppeintervju 
og to spørreskjemaundersøkelser for å samle inn 
nødvendig informasjon.

Den første spørreskjemaundersøkelsen hadde formål om 
å kartlegge elevenes generelle motivasjon til oppmøte på 
skolen, samt deres brukervaner rundt sosial og digital 
teknologi. Den andre spørreskjemaundersøkelsen ble 
foretatt etter introduksjonen av Spot, og kartla elevenes 
respons og mulige påvirkning. 

For å utføre oppgaven mer strukturert utformet vi tre 
delproblemstillinger for å besvare problemstillingen vår. 

AltReal AS

Tohendighet hos de Skandinaviske allmennkringkasterne

Mina Bergan & Henrikke Heyerdahl 

Tabellene under oppsummerer funn fra studien 
knyttet til hver av spenningene:

Bakgrunn for studien:
Mediebransjen har i senere tid vært preget av enorme revolusjonære endringer, som har ført til at aktørene i bransjen har 
opplevd et ekstremt endringspress. For å ivareta en konkurranseposisjon i markedet må bedrifter inneha en forretningsmodell 
som er levedyktig både på kort og lang sikt. Formålet med vår studie har vært å besvare hvordan NRK, SVT og DR har klart 
å balansere egenskaper som fremmer både stabilitet og fleksibilitet i tråd med begrepet tohendighet. Tohendighet defineres 
som evnen til å utnytte eksisterende ressurser samtidig som en utforsker nye muligheter for fremtiden. Med dette som 
utgangspunkt utarbeidet vi forskningsspørsmålet:  “Hvordan responderer de skandinaviske allmennkringkasterne på 
spenningene de møter på som tohendige organisasjoner?”

For å besvare forskningsspørsmålet utarbeidet vi tre supplerende forskningsspørsmål.
1. Hvordan har NRK/SVT/DR bygget inn tohendighet i sitt organisasjonsdesign, og hvordan har dette fungert i praksis?  
2. Hva preger spenningene knyttet til innovasjonstype NRK/SVT/DR møter på som en tohendig organisasjon?  
3. Hva preger spenningene knyttet til organisatorisk tilpasning NRK/SVT/DR møter på som en tohendig organisasjon? 

Modellen viser sammenhengen 
mellom endringer i omgivelsene 
og spenningene NRK, SVT & DR 
opplever.  

En komparativ casestudie av NRK, SVT & DR

Metode:
For å besvare vårt overordnede forskningsspørsmål har vi benyttet oss av kvalitativ 
metode gjennom en komparativ casestudie. Datainnsamlingen har bestått av 
25 semistrukturerte dybdeintervjuer, samt innhenting av sekundærdata. Med 
bakgrunn i tilgangen på intervjuobjekter og ønske om en helhetlig forståelse har vi 
valgt å se på hvert enkelte selskap som en enhet. Vi har derfor ikke avgrenset til 
spesifikke prosjekter eller avdelinger. 

Institutt for økonomi og administrasjon - Master i Innovasjon og ledelse

Vår 2019
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Strukturell tohendighet som driver 
for innovasjon
Av Emilie Nervik Grønås og Ingvild Marie Landsvik

Forskningsspørsmål

▪ Hvordan kan en bedrifts struktur påvirke dens evne til 
å balansere innovasjon og daglig drift?

▪ Hvilken betydning har bedriftens ledelse, strategi 
og kultur for dens arbeid med tohendighet?

Fremhevede funn

Studien avdekker at bedriftenes struktur har en påvirkning på deres evne til å balansere utnytting og utforskning. 

Ved å strukturelt separere de utnyttende og utforskende enhetene er det enklere for bedriftene å ha et fokus på 

tohendighet, da de motstridende kravene ikke i like stor grad er gjeldende. Videre viser våre funn at det er 

avgjørende at bedrifters ledelse tar seg tid til å utarbeide og implementere en god tohendig strategi som tar for seg 

bedriftens kortsiktige og langsiktige mål. Samtidig avdekker studien at vekst ikke gir kulturell støtte for utforskning 

og at det derfor kan virke hemmende på bedrifters tohendige arbeid. På bakgrunn av dette er det viktig at ledelsen 

har et kontinuerlig fokus på å endre kulturen i takt med bedriften slik at den reflekterer de endringene som skjer. 

Innledning

Det har de siste årene skjedd en stor omveltning i flere bransjer. Ny teknologi utvikles og endringene i markedet skjer 

hurtig. Den økende digitaliseringen av samfunnet og innføringen av nye forretningsmodeller, tvinger bedriftene til å 

måtte tenke nytt og innovativt. Dette kan utgjøre en utfordring for mange bedrifter da det er vanskelig å fokusere på 

den daglige driften, samtidig som man skal tenke langsiktig. Det er derfor elementært at bedrifter har evnen til å jobbe 

tohendig. Dersom en bedrift ønsker å lykkes med sitt tohendige arbeid over lengre tid, er det viktig at den legger til 

grunn ulike tilpasningsmetoder i bedriftens struktur, ledelse, strategi og kultur. Det er også disse faktorene vi har 

analysert i denne studien.  

Forskningsmetode

Vi har i denne studien utført en komparativ casestudie 

hvor vi har tatt for oss to bedrifter i samme bransje. For å 

besvare studiens forskningsspørsmål har vi gjennomført 

15 intervjuer. Da vi ønsket et helhetlig bilde av bedriftene, 

valgte vi intervjuobjekter fra ulike deler av bedriftene, både 

ledere og vanlige ansatte. 

Institutt for økonomi og administrasjon - Master i Innovasjon og ledelse
Våren 2019

Konfidensiell oppgave

Elektrifiseringen av fergesektoren i Norge: en kvalitativ casestudie av 
samarbeidet mellom oppdragsgiver, fergeoperatør og nettselskap

Joachim Almestad & Lauritz Pettersen
2019

Sentrale funn:
- Behov for mer kommunikasjon i ulike deler av utbygginsprosessen
- Monopolistrollen til nettselskapene skaper kulturkræsj i møte med fergeoperatører 

grunnet ulike hensyn og interesser. 
- Behov for endrede reguleringer fra NVE rettet spesielt inn mot fergesektoren
- Konflikter og uenigheter mellom aktørene underveis i samarbeidsprosessen har vært 

en trigger for læring og forbedring.
- Statens Vegvesen oppfattes som en mer egnet oppdragsgiver for elektrifisering av 

fergesamband enn fylkeskommunene. Dette begrunnes med ulik finansieringsmodell 
og bedre forarbeid.  

Problemstilling:
Hva har påvirket samarbeidsprosessen mellom oppdragsgiver, nettselskap og operatør ved 

utbygging av ladeinfrastruktur for elektriske ferger?

Institutt for økonomi og 
administrasjon - Master i 
Innovasjon og ledelse.
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Strukturell tohendighet i banknæringen

Joakim Lé Hjelmeland

Introduksjon
Bank- og finansbransjen står ovenfor 
store omveltninger. Banker må tilpasse 
seg og utnytte eksisterende ressurser, 
samtidig som de utforsker nye muligheter. 
Dette kan håndteres ved å opprette en 
egen innovasjonsenhet som skal drive 
med radikal fornyelse. Dette kalles for 
strukturell tohendighet. 

Forskningsspørsmål 
F1: Hvordan er forholdet mellom 
innovasjonsenheter og driftsenheter i 
strukturelt tohendige organisasjoner? 
F2: Hvordan påvirker forholdet mellom 
innovasjonsenheter og driftsenheter, 
arbeidet med å utforske nye muligheter? 

Sentrale funn
- Strukturell tohendighet vokser frem i 

bankene på grunn av digitalisering i 
næringen

- Større integrasjon mellom enhetene 
enn teorien tilsier. 

- Stor grad av inkrementelle forbedringer 
i innovasjonsenhetene.

- Likevel grad av radikal fornyelse fordi 
innovasjonsenhetene arbeider med nye 
produkter og tjenester som er i konflikt 
med bankenes tradisjonelle 
inntektskilder. 

Institutt for økonomi og administrasjon – Master i innovasjon og ledelse, 2019

- En kvalitativ fler-case studie av strukturell tohendighet i banknæringen

Illustrasjon av strukturell tohendighet

Graden av innovasjon og
integrasjon/separasjon mellom enheter

Forholdet mellom innovasjonsenheter
og driftsenheter i bankene

En tradisjonell bransje i endring – en case 
studie om implementering av PSD2 i bank-
og finanssektoren. 
Kristine Andersen og Anders Bredvik,  

• Kvalitativ metode 
• Case studie 

• Intervju
• Semi-strukturert

• Nedbrytning av data
• Kategorisering og organisering av data

Sentrale funn: 
• Bankene i studien samarbeider både med konkurrerende banker og bransjeorganisasjoner i møte 

med PSD2. Samarbeidet fører seg inn i en tradisjon å for samarbeid i bank- og finanssektoren, hvor 
det er lange tradisjoner for å arbeide på tvers av organisatoriske grenser. 

• Samarbeid er strengt regulert fra blant annet datatilsynet, konkurransetilsynet og finanstilsynet. Dette 
medfører at det kun er rom for å samarbeide om backend løsninger mellom konkurrerende aktører. 

• Masteroppgaven viser til økende digitalisering, endrede forventninger fra kunder, tradisjon og trender 
for samarbeid og åpen innovasjon. 

• Open banking blir påpekt som en gryende faktor for åpen innovasjon som antas å i økende grad 
prege sektoren fremover. 

• Et økt trusselbilde fra globale aktører fremmer samarbeidsgraden i sektoren. Vi dere viser at 
masteroppgaven at de strenge reguleringene i sektoren fungerer som barrierer for åpen innovasjon. 

«Hvordan samarbeider banker om PDS2?»

«Hvordan påvirker spesifikke forhold i bank- og finanssektoren åpen innovasjon?» 

«Hva er viktige drivere og barrierer for åpen innovasjon i bank- og finanssektoren?» 

Introduksjon:
Det har vært mye spekulasjon rundt effekten av EU sitt reviderte betalingsdirektiv (PSD2). Denne 
masteroppgaven setter søkelys på et samarbeidsprosjekt mellom ulike aktører i bransjen, (bank og 
næringsklynge), som sammen har arbeidet med å tolke regelverket og å utarbeide en løsning på 
bakgrunn av dette. 

› Institutt for økonomi og administrasjon | Master i Innovasjon og Ledelse |  2019

Vestlandsmeldingen -
Vestlandskoden

Åpen innovasjon –
Absorberingskapasitet 

Organisatorisk Tohendighet

Metode: Teoretisk og empirisk rammeverk: 

Problemstillinger: 
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Institutt for økonomi og 
administrasjon - Master i 
innovasjon og ledelse.

Suksessfaktorer for innovasjon i den 
fornybare energibransjen
Kristin Skogstad og Maria Garø

Sentrale funn:
- Vi ser nå et paradigmeskift hvor omstilling i energibransjen i større grad handler om å 

styrke innovasjonsevnen.
- Forankring i organisasjonen og toppledelsen, dedikerte ressurser og åpen innovasjon er 

hovedtema for suksessfaktorene.
- Samfunnet er avhengige av at energibransjen lykkes med innovasjonarbeidet sitt fordi de 

spiller en sentral rolle for å muliggjøre det grønne skiftet.

Problemstilling:

“Hvordan kan aktører innenfor den fornybare energibransjen organisere sine 
innovasjonsaktiviteter i forhold til å være tohendig, med fokus på ressursallokering og 

suksessfaktorer for innovasjon?”

Dette rammeverket peker på samspillet mellom faktorene som ligger til grunn for 
at en bedrift skal klare å være tohendig, og har en innvirkning på bedriftens 
innovasjonsevne.

En kvalitativ multippel-casestudie av 7 sentrale bedrifter i den fornybare energibransjen

2019

Analytisk rammeverk med identifiserte suksessfaktorer 

Spredning av innovasjon i offentlig sektor
- - En kvalitativ casestudie om spredning av velferdsteknologi

KONKLUSJON
Politisk forankring er avgjørende for spredningen, fordi det legger føringer for hvordan
kommuner skal gå frem for å møte utfordringene helse- og omsorgssektoren står
overfor. Her har oppstarten av Nasjonalt program for velferdsteknologi vært spesielt
viktig. Programmet har bidratt med innovasjonsmetodikker og kompetansepakker, som
kommunene har dratt nytte av i arbeidet med velferdsteknologi. Ildsjeler og
ressurspersoner har spilt en avgjørende rolle, fordi de har bidratt med å overbevise og
overtale både kommuner og ansatte om behovet om å ta i bruk teknologi, samt endre
negative holdninger. Kommune burde gjennomføre en behovskartlegging, for å være
egnet til å overføre og tilpasse løsningene egen kontekst og egne behov. For å lykkes
med implementeringen, er det avgjørende at kommunen bygger en god teknisk
infrastruktur. I en overgangsfase, er det viktig at kommuner gjennomfører og tilbyr god
opplæring og teknisk support til sine ansatte.

PROBLEMSTILLING
Hva har vært avgjørende for spredningen av trygghetsskapende teknologi? 

METODE
I denne studien har vi tatt utgangspunkt i en gjennomført felles innovativ offentlig
anskaffelse av trygghetsskapende teknologi med fire kommuner i Hordaland: Lindås,
Fjell, Askøy og Øygarden. Vi har gjennomført en kvalitativ casestudie, med et
eksplorerende forskningsdesign. Det empiriske datagrunnlaget er innhentet gjennom 13
intervjuer, fordelt på 14 informanter. Informantene har kunnskap om, eller har deltatt i,
anskaffelsen og/eller spredningen av velferdsteknologi.

Institutt for økonomi og administrasjon - Master i innovasjon og ledelse

Isabelle Heiberg & Sindre Lohne
2019
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Kampen om å overleve  
- En kvalitativ studie av ledelse og kompetanse i den digitale transformasjonen

Av Merima Bektesevic og Susanne Bøe Mathisen

Problemstilling
Hvordan kan den digitale transformasjonen påvirke 
utøvelse av ledelse i finansnæringen?
• Hvordan kan den digitale transformasjonen påvirke 

bedrifters verdiskaping? 
• Hvordan kan digitalisering påvirke lederes 

endringskapasitet? 
• Hvordan har digitalisering påvirket 

kompetansebehovet i de respektive bedriftene? 

Forskningsmetode
Eksplorativ multicasestudie.
Tre casebedrifter innen bank og forsikring.
Én kontrastcase fra et konsulentselskap.

Innledning
Det foregår en transformasjon hvor man beveger seg 
over mot at digitaliseringen gjennomsyrer 
virksomhetene og organisasjonene, her omtalt som den 
digitale transformasjonen. Dette kan forandre hvordan 
man jobber, hva man jobber med, og hvor mange som 
jobber i næringslivet fremover. Formålet med studien er 
å undersøke hvordan bedrifter i finansnæringen jobber i 
den digitale transformasjonen, og hvordan dette kan 
påvirke utøvelse av ledelse, og igjen bedriftens evne til 
omstilling og fornyelse.  

Resultat
Verdiskaping
Digitaliseringsarbeidet medfører endringer på verdikonfigurasjon 
og forretningsmodell. Bedrifter prøver å bli en del av et økosystem 
ved å skape forbindelser med andre leverandører som tilbyr 
komplementære (også noen ganger konkurrerende) tjenester.

Lederes endringskapasitet
Den digitale transformasjonen er krevende både for ledere og 
ansatte ved at det eksisterer mye usikkerhet om hvor bedriften skal, 
hvilke arbeidsoppgaver som vil eksistere og hvor mange som skal 
jobbe i bedriften. Dette medfører at ledere i en større grad må 
benytte seg av transformasjonsledelse for å støtte, motivere og 
inkludere de ansatte for å være med på utviklingen. 

Kompetanse
Den digitale transformasjonen påvirker kompetansebehovet i 
bedriftene ved at man ser et større behov for tverrfaglig kompetanse 
og digital forretningsforståelse. Både ledere og medarbeidere må 
kunne ha en viss teknisk forståelse slik at de kan se hvilke 
muligheter teknologien gir, og hvordan dette kan anvendes i sin 
arbeidshverdag. 

Konklusjon

Studien viser at digitalisering er et dagsaktuelt tema, 
hvor bedriftene opplever at de ikke har noe annet valg 
enn å transformere seg for å holde på 
konkurranseposisjonen. Funnene viser at bedriftene 
jobber med å finne nye verdiforslag, og at de beveger 
seg i retningen av forretningsmodellen økosystem, hvor 
man ønsker å være den ledende plattformen.

Digitaliseringen er preget av mye usikkerhet, og det er 
derfor desto viktigere med ledere som klarer å engasjere, 
motivere og støtte de ansatte i endringsprosessen. Dette 
medfører et behov for endring i lederstil, hvor det viser 
seg at transformasjonsledelse blir mer fremtredende. 
Dette fører til nye kompetansebehov der en digital 
forretningsforståelse blir etterspurt. 
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Tilsette ved Institutt for økonomi og  
administrasjon – campus Bergen

Carmen Olsen 
Førsteamanuensis

Dag Audun Lønning 
Førsteamanuensis

Dag Eivind Bakka 
Høgskulelektor 

Eli Lindblad Rem 
Assisterende instituttleder

Heidi Bjørstad 
Førstelektor

Henry Bjånesø 
Høgskulelektor

Hilde Kinserdal 
Førsteamanuensis

Jill Loga 
Førsteamanuensis 

Judit Bragelien 
Høgskulelektor

Kari Heggholmen 
Førstelektor

Kari Håvåg Voldsund 
Førstelektor

Kristin Lofthus Hope 
Førsteamanuensis

Morten Morå  
Høgskulelektor

Olav Kvitastein 
Professor

Ole Andreas Brekke 
Førsteamanuensis

Ole Jakob Bergfjord 
Førsteamanuensis

Paul Benneworth 
Professor

Signe Syrrist  
Høgskulelektor

Tarjei Heggernes 
Førstelektor

Thomas Lund  
Høgskulelektor

Tina Åsgård 
Høgskulelektor

Tom Skauge 
Instituttleder

Torstein Dahle 
Høgskulelektor

Torstein Nesheim 
Professor II

Øystein Amland 
Høgskulelektor

Øyvind Sunde 
Førstelektor

Åge Garnes 
Professor
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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

Jan Roald Jonassen 
Dosent

Jørn Inge Halvorsen  
Førsteamanuensis

Knut Steffen Kvala 
Høgskulelektor

Lene Jørgensen 
Førsteamanuensis 

Lise Langåker  
Førsteamanuensis

Liv Aileen Osland 
Professor

Magnhild Dåsvand 
Høgskulelektor

Maryna Solesvik 
Professor

Minh Thi Hong Dinh 
Førsteamanuensis

Svein Magne Abrahamsen 
Høgskulelektor

Tone Merete Brekke 
Assisterende instituttleder

Øivind Andre Strand Aase 
Stipendiat

Øystein Nordvik 
Førstelektor

Åge Svein Gjøsæter 
Dosent
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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 
Forskar

Helene Maristuen 
Høgskulelektor

Hildegunn Loftesens 
Høgskulelektor

Ingunn Skjelbreidalen 
Høgskulelektor

Johannes Idsø 
Assisterende instituttleder

Jon Gunnar Nesse  
Dosent

Jorunn-Elisabeth Stavø 
Stipendiat

Kristin Løseth 
Førsteamanuensis

Leif Jostein Longvanes 
Høgskulelektor

Mona Kristin Nytun 
Høgskulelektor

Oddne Skrede 
Stipendiat

Ove Oklevik 
Førsteamanuensis

Parmita Saha  
Førsteamanuensis

Peter Justin Varley 
Professor

Torbjørn Årethun 
Førstelektor

Tore Frimanslund 
Stipendiat

Veronika Trengereid  
Stipendiat

Willy Myhre 
Høgskulelektor
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