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Studentarbeider ved Institutt for 
økonomi og administrasjon
Campus Bergen, Haugesund og Sogndal
Årboken KUNNSKAP har studentar, fagfeller og arbeidsgivarar som viktigaste målgruppe. Institutt for økonomi  
og administrasjon ved Høgskulen på Vestlandet har samla utdanna vel 3250 bachelor- studentar de siste 16 åra.  
Vel 1300 i Bergen, vel 750 i Haugesund og vel 1200 i Sogndal. Ved Campus Bergen  har vi mellom 2011 og  2019  
uteksaminert vel 180 masterstudentar. 

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

Nærmere informasjon om studiene finner dere på www.hvl.no 
Takk til alle avgangsstudentane som har bidratt med materialet til boken. 
 

Hilsen
Redaksjonen
Tom Skauge, Nina Paarup Michelsen, Tone Brekke, Ingunn Skjelbreidalen , Mohammed Nazar
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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 100 fagtilsette og 1200 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 regionaløkono-
mi) og metodefag (matematikk, statistikk og samfunnsvitskapleg metode) og  etikk, samfunnsansvar og berekraft.

Våre fagtilsette deltek i eit brett felt av forskings- og utviklingsarbeid innan fagområda både nasjonalt og internasjo-
nalt. 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.

Instituttet har to mastergrader: Master i innovasjon og leiing ved Campus Bergen og Master i  Business of Science  
ved campus Haugesund og Sogndal.
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studentarbeider bachelor - campus bergen 2021

Analyse
I analysen avgrenset vi oppgaven vi til et leverandørområde. Deretter lagde vi en 
klassifisering av leverandørene i dette området, før vi utformet en egenprodusert 
miljøklassifisering. For å anvende denne miljøklassifiseringen blir leverandørene bedt 
om å gjennomføre en selvvurdering, som HBB senere kan bruke til å tilegne de en 
miljøscore. Selvvurderingsskjemaet er basert på Philips selvvurderingsmodell, som de 
sendte ut til sine leverandører. Selvvurderingsmodellen rapporteres tilbake til HBB som 
bearbeider informasjonen. Vi presiserer så et tidsperspektiv til prosjektet og peker på 
mulige svakheter. 

Bakgrunn
Bærekraft har de siste 10+ årene blitt en gradvis viktigere del av agendaen til bedrifter 
over hele verden. Vi valgte dermed å fokusere på hvilken miljøpåvirkning en aktuell 
bedrift, Hansa Borg Bryggerier, har. Det har blitt høyere krav for miljøvennligdrift fra 
regjeringen og sluttforbrukere, og det er viktig at alle ledd i forsyningskjeden prioriterer 
det. For å avgrense oppgaven valgte vi å se på hvordan HBB gjennomfører 
leverandøroppfølging, før vi spisser oppgaven inn på hvordan leverandøroppfølging kan 
brukes til å få leverandører til å fremme en miljøvennlig forsyningskjede. 

“Hvilke metoder kan Hansa Borg Bryggerier anvende ved leverandøroppfølging for å 
sikre miljøfokus i sin forsyningskjede?”

Konklusjon
I metodedelen undersøkte vi 
leverandøroppfølging og miljø hos 
Hansa Borg Bryggerier. Vi gjennomførte 
kvalitativ metode med eksplorativt 
design. Ved innhenting av data brukte vi 
uformelle intervjuer. Vi utførte tre 
dybdeintervjuer med relevante personer i 
bedriften. 

Leverandøroppfølging i Hansa Borg 
Bryggerier med fokus på miljø.

Bacheloroppgave/Hovedoppgave levert av:
Anna Hatløy, Helene Gude Småge, Mia Steinestø Tyssedal og Sara Salen 
Aarseth

Institutt for økonomi og samfunnsvitenskap, med fordypning i logistikk.

Campus: Bergen
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Metode
Gjennom kvalitative datainnsamlingsmetoder har vi undersøkt 

effektene av innføringen og omleggingen av Havbruksfondet. Dette 

ble gjort gjennom intervju med representanter fra ulike kommuner, 

samt nærings- og interesseorganisasjoner. Datagrunnlaget er 

supplementert med kvantitative data, hvor vi har sammenstilt 

regnskapstall fra norske kommuner med data om utbetalinger fra 

Havbruksfondet i årene 2017-2020.

Norge er i dag verdens nest største eksportør av sjømat, og næringen regnes som en suksesshistorie for landet vårt. 

Havbruksnæringen opptrer imidlertid ikke uten ringvirkninger for lokalsamfunnet. Det er et uttalt offentlig ønske å oppnå en 

bærekraftig vekst i havbruksnæringen fremover, og for å oppnå dette er det viktig at kommunene er med på laget. Det har i 

lang tid vært en diskusjon rundt eksternaliteter knyttet til havbruksnæringen, og hvordan lokalsamfunn kan kompenseres for 

dette. I denne oppgaven har vi forsøkt å belyse omleggingen av Havbruksfondet og innføring av produksjonsavgift på laks, ørret 

og regnbueørret, og betydningen dette har for havbrukskommunene.

Konklusjon
Vi har funnet at ordningen med Havbruksfondet har blitt 

opplevd som uforutsigbar for utvalget hva gjelder 

utbetalingenes størrelse. Den økonomiske betydningen 

har også vært varierende for populasjonen. For enkelte 

kommuner har utbetalingene fra Havbruksfondet gitt 

betydelig økonomisk handlefrihet. Videre viser funnene 

våre at produksjonsavgiften oppfattes som et godt 

kompromiss som kan gjøre utbetalingene mer 

forutsigbare og slik bidra til bedre økonomisk 

planlegging i kommunene. Aktørene i studien vår virker 

å være positivt avventende til å se resultatet av 

innføringen. Utvalget fremstår særlig fornøyde med at 

produksjonsavgiften skal tilfalle kommunene og ikke 

staten.

Bakgrunn

Omleggingen av Havbruksfondet og innføring av 
produksjonsavgiften på laks, ørret og regnbueørret

Bacheloroppgave av Matthias Kjølbro, June Tam Bendiksen , 
Mariann Aarberg Lyngstad og Ainiray Andrianaivoravelona

› Regnskap og skatt

Campus: Bergen

PPrroobblleemmssttiilllliinngg
«Hvordan oppleves omleggingen av Havbruksfondet hos kommuner som mottar 

tildelinger fra fondet, og hvilken betydning har disse tildelingene for 
kommunenes økonomi og

planlegging?»

Kilde: Sjømat Norge
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Hvordan kan syklustiden for Frieles 
kvalitetskontroll reduseres ved bruk av lean?
Bacheloroppgave av Ole Sander Brudvik og Simon Svarthumle Bareksten

Metode og teori:
Vi har valgt å benyttet en kvalitativ metode med en 
deduktiv tilnærming. Vi har gjennomført møter med 
nøkkelpersonell i Friele og fått tilgang til interne 
dokumenter fra bedriften. Vi har observert hvordan 
kvalitetskontrollen gjennomføres på Friele, og 
samlet inn data for observasjonene.

Teorigrunnlaget er basert på teorier knyttet til lean-
prinsipper og lean-verktøy.

Konklusjon:
Basert på våre funn er dagens kvalitetskontroll 
hos Friele utarbeidet med lean teori i bunn. 
Prosessen er blitt effektivisert over lang tid, og 
det er derfor begrenset hvor store endringer 
som kan gjennomføres uten større 
investeringer. Mulige endinger fra våre 
observasjoner er å benytte mer automasjon for 
å redusere syklustiden for kvalitetskontrollen.

Bakgrunn: 
Jacobs Douwe Egberts Norge AS (tidligere Friele Kaffehus AS) står for produksjonen av en 
tredjedel av all kaffe i Norge som vil tilsi rundt 13 500 tonn kaffe i året. For at kaffen som blir 
importert kan konsumeres av forbrukeren, må den igjennom et langt prosessløp. Gjennomføring 
av kvalitetskontroll er viktig for å holde produksjonen på et påkrevet nivå. I samspill med Friele 
fant vi det interessant om vi kunne finne forbedringspotensialer ved kvalitetskontrollen av 
kaffeposene, som kunne gjøre den mer effektiv. Fra dette kom vi fram til problemstillingen:

«Hvordan kan syklustiden for Frieles kvalitetskontroll reduseres ved bruk av lean?»

Fordypning i logistikk

Campus: Bergen

Bildet er hentet fra: https://www.friele.no/var-kaffe/frokostkaffe/friele-frokostkaffe-original/

studentarbeider bachelor - campus bergen 2021
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Konklusjon:
Funnene våre antyder at strukturen i Miles innebærer standardisering av resultater, begrenset 
tjenestevei, minimalt med byråkrati, desentralisering og myndiggjøring av ansatte. Tillit er også et 
substitutt for kontrollmekanismer i arbeidet med å sikre organisatorisk kontroll. Imidlertid er det mest 
sentrale hvordan Miles jobber med HR og symbolikk i arbeidet med å rekruttere og sosialisere nye 
ansatte. Her skiller Miles seg ut med referanse-sjekk som kan vare inntil én time per kontaktperson, 
hvor målet er å sikre at vedkommende senere kan få myndighet og ansvar. Deretter starter 
sosialiseringsprosessen hvor de ansatte internaliserer verdier, normer og artefakter. Fokuset på det 
medmenneskelige i rekrutteringsprosessen, sammen med begrenset byråkrati, kan videre redusere 
koalisjonsdannelser og maktkamp. Alt tatt i betraktning, er det rekruttering- og 
sosialiseringsprosessen som skaper kultur for selvledelse i Miles..

Bakgrunn:
Formålet med oppgaven var å redegjøre for hvordan Miles har skapt en organisasjonskultur som 
legger til rette for selvledelse. Oppgavens struktur tok utgangspunkt i Bolman & Deals 
fortolkningsrammer hvor ulike delproblemstillinger, samlet sett, skulle belyse overordnet 
problemstilling. Det innebærer å se på hvordan strukturen og HR-arbeidet i Miles muliggjør 
selvledelse, og deretter bruken av symbolske virkemidler og politiske beslutninger i prosessen. 

Metode:
I arbeidet har vi benyttet en kvalitativ 
tilnærming der datainnsamlingen primært 
bygger på intervjuer, men blir supplert av 
annen sekundærdata.

- Intervjuer med CEO Kate Henriksen
- Intervjuer med tre ansatte/konsulenter

Problemstillingen vi tok for oss var «Hvordan skape kultur for selvledelse i en 
konsulentvirksomhet?»

Selvledelse i en konsulentvirksomhet – en 
casestudie av Miles AS
Bacheloroppgave av Amalie Bertheussen, Jarl Vinje, Sindre Ueland, 
Jørgen Sletten og Oskar Pettersen
2021
Administrasjon og ledelse 

Campus: Bergen

studentarbeider bachelor - campus bergen 2021
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Bakgrunn
Bærekraft er et voksende tema i dagens 
samfunn, dermed stilles det stadig større krav 
til dette blant virksomhetene. Det finnes flere 
lovverk og standarder som forteller hvordan 
store foretak skal rapportere om bærekraft, det 
er derimot sagt lite om bærekraftsrapportering
i SMB. Vi har derfor valgt å undersøke 
bærekraftsrapportering i SMB.

Konklusjon
Hovedfunnene våre viser at rapportering av ikke-finansiell informasjon og 
bærekraftsrapportering er et relativt nytt tema i regnskapsverdenen. Det har likevel vært en stor 
utvikling i lovverket knyttet til bærekraftsrapportering, både i EU og i Norge. I tillegg er det også 
utviklet en del standarder for bærekraftsrapportering. Lovverket og standardene er i all hovedsak 
rettet mot store børsnoterte selskaper. Det avdekkes mangler angående rapportering av 
bærekraft i SMB. Mye tyder på SMB ikke vil bli hensyntatt i nytt lovverk både internasjonalt og i 
Norge. NAF ser imidlertid et stort potensial i SMB markedet og er i gang med å utvikle en 
standard for bærekraftsrapportering for dette markedet, Nordic Sustainability Reporting 
Standard (NSRS).

Problemstilling
Forskningsspørsmålene våre er:
1. Hva er status på bærekraftsrapportering?
2. Hva er status på bærekraftsrapportering i SMB i Norge?
For å svare på hovedspørsmål 2, undersøker vi følgende:

• Hvordan vil ny lovgivning innen bærekraftsrapportering påvirke små- og mellomstore bedrifter?
• Hvordan ligger små og mellomstore bedrifter an i forhold til den nye regnskapsstandarden fra 

Nordic Accounting Federation (NAF) omhandlende bærekraftsrapportering for SMB?

Metode
Vi benyttet oss av kvalitativ metode for å 
besvare oppgaven. Dette ble gjennomført ved 
å presentere en systematisk oversikt og ved å 
ha dybdeintervju av respondenter.

Oversikt over bærekraftsrapportering og 
intervjudata om bærekraftsrapportering i SMB

Av Ane Bjørk, Subeedshan Anthonypillai, Ida Bjørk, Annveig R. Leirstein

Bachelor i økonomi og administrasjon – fordypning i regnskap og skatt 

Campus Bergen

V2021

studentarbeider bachelor - campus bergen 2021
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Metode
Kvalitetskontrollen ble kartlagt via
observasjoner. Så ble tre operatører som 
utfører kvalitetskontrollen og to ledere i 
bedriften intervjuet. Dette intervjuet ble 
gjennomført for å komme frem til
potensielle forbedringer for prosessen.

Bakgrunn
En bedrift ønsket å forbedre kvalitetskontrollen sin for å redusere antall defekte 
produkter som når sluttkunden. 

Konklusjon
Ved hjelp av metoder og verktøy fra
Lean kan man komme frem til løsninger 
som forbedrer kvalitetskontrollen. Innspill 
fra ledere og operatører kommer også
godt med da de hadde mange gode
ideer for forbedringer.

Prosessforbedring ved bruk av metoder og 
verktøy fra Lean
Bacheloroppgave av kandidatnummer 218

Fordypning i logistikk

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

Fakultet for økonomi og administrasjon

studentarbeider bachelor - campus bergen 2021



14

Metode og teori
For å kunne besvare problemstillingen 
benyttet vi oss av kvalitativ metode, med et 
eksplorativ forskningsdesign. Data ble innsamlet 
gjennom dybdeintervjuer med seks ledere fra 
ulike sektorer. Oppgaven bygger på 
transformasjons- og 
relasjonsledelsesteori, der kommunikasjon, 
relasjon, tillit og motivasjon er sentrale 
elementer.

Konklusjon
Hovedfunnene viser at for å kunne lede fra hjemmekontor må lederne implementere bruken av digital 
kommunikasjonsverktøy hos seg selv, og medarbeiderne. Lederne har tidligere praktisert "åpen dør" 
ledelse. Fjernledelse har ført til at lederne har måttet skape rom for samhandling og tilgjengelighet på nye 
måter. Ledelse og tillit henger tett sammen, ved å lede fra hjemmekontor skapes det rom for økt autonomi 
hos medarbeiderne. Når man leder under covid-19 pandemien må leder ivareta og ta hensyn til innførte 
restriksjoner som vil ha innvirkning i medarbeidernes liv, både i jobbsammenheng og privat. Oppsummert 
handler ledelse i en pandemisituasjon om å være et medmenneske. Man må også motivere, se, 
kommunisere, ivareta og gi tillit til medarbeiderne.

Bakgrunn og problemstilling
Covid-19 pandemien har ført til endringer i den norske arbeidshverdagen gjennom restriksjoner og tiltak. I 
et forsøk på å redusere smitten har regjeringen anbefalt hjemmekontor for alle som har muligheten til det. 
Dette har i praksis ført til uplanlagt fjernledelse, hvor en leder sine medarbeidere fra en annen lokasjon. 
Utøvelse av fjernledelse under Covid-19 pandemien er et dagsaktuelt tema som vi finner interessant, og 
på bakgrunn av dette har vi utarbeidet følgende problemstilling: 

Hvordan lede medarbeidere fra hjemmekontor under Covid-19 pandemien?

Av Dlevan Baker, Malene Teigland Dybvig, Ane Anu Sælen Halvorsen, Tasha Amanda Kilbride, og Agnese Sila

Ledelse fra hjemmekontor under Covid-19 pandemien
Remote leadership during the Covid-19 pandemic 

Fordypning – Administrasjon og ledelse 

studentarbeider bachelor - campus bergen 2021
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Metode:
For å besvare problemstillingen brukte vi 
samfunnsvitenskapelig metodetriangulering 
ved å kombinere bruk av kvantitativ 
innholdsanalyse, strukturert utspørring, 
uformell intervjuing i tillegg til kvalitativ 
innholdsanalyse. Den kvantitative
innholdsanalysen besto av innsamling og 
utregning av regnskapstall fra samtlige 
kommuner i Norge fra 2019.

Konklusjon:
Vi fant gjennom vår analyse at det er noen svakheter 
knyttet til  de tre virkningene som vi så på. 
Konklusjonen vi endte opp med er at slik reglene i dag 
kommer av kommuneloven, vil bruk av netto 
driftsresultat ikke være tilstrekkelig egnet til å ta 
beslutninger på bakgrunn av.

Bakgrunn:
Vi har tatt utgangspunkt i en ny lov om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) 
fra 2018. I den nye kommuneloven er det nytt at norske kommunestyrer skal vedta 
"finansielle måltall for utviklingen av kommunens økonomi". Vi antok at de fleste 
kommunene bruker netto driftsresultat som et finansielt måltall. Imidlertid er det tre 
virkninger på kommunenes netto driftsresultat som bidrar til at netto driftsresultat 
kanskje ikke har god nok informasjonsverdi til å gi et godt beslutningsgrunnlag for den 
enkelte kommunes kommuneadministrasjon og kommunestyre. Disse tre virkningene er 
bruk av og avsetninger til bundne fond, bruk av disposisjonsfond og endring i 
balanseført premieavvik. 

«Er norske kommuners netto driftsresultat egnet som informasjonskilde og beslutningsgrunnlag for kommunenes 
administrasjon og styre?»

Norske kommuners netto driftsresultat
Per Erling Ellingsen og Anders Thorsnes Midtbø

Fordypning i regnskap og skatt

Campus: Bergen

studentarbeider bachelor - campus bergen 2021
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Metode
Vi har brukt en kvalitativ metode 
med semistrukturerte dybdeintervju 
for å samle inn data til oppgaven. Vi 
foretok en strategisk utvelging ved 
selvseleksjon, hvor alle de inviterte 
ble med på undersøkelsen. 
Utvalgsstørrelsen var på 5 
respondenter.

Konklusjon
Nordås sko har håndtert endringene i markedet ved å iverksette flere endringer innad i 
bedriften. De har skalert ned antall butikker og satser nå kun på to butikker og en 
nettbutikk. Samtidig har de endret strategi ved å differensiere seg gjennom nye 
produkter og nye markeder. Endringene har hovedsakelig blitt møtt med oppslutning. 
Ledelsen av endringsprosessen har blitt gjort uformelt, men de ansatte opplever at de 
har blitt involvert.

Bakgrunn
Skobransjen har de siste årene gått igjennom store endringer. Det har oppstått 
bransjeglidning og nettbutikker har fått en stadig større rolle. Dette har truet mindre 
lokale skobutikker, som har måttet endre seg for å overleve. På bakgrunn av dette har 
vi undersøkt hvordan Nordås Sko har håndtert endringene i skobransjen. 

Problemstilling:
Hvordan har en liten bedrift håndtert endringer i skobransjen?

En liten bedrift i et turbulent marked (2021)
Odin Fonn Jakobsen, Stian Engebakken, Ulrik Oscar Lillebøe og Zaid 
Ul Islam

Institutt for økonomi og administrasjon, campus Bergen
Fordypning i administrasjon og ledelse
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Co2-avgift: Bruk av skatte- og 
avgiftssystemet for å bekjempe den 
globale klimautfordringen 

Marie Andersen, Irmelin Berentsen, Tonje Dyngeland og Edel Fredriksen 

Metode: 
For å besvare problemstillingen har vi 
benyttet oss av kvalitativ metode. 
Datainnsamlingen ble innhentet gjennom 
individuelle dybdeintervju av syv ulike 
informanter, samt en dokumentanalyse. 
Informantene består av representanter fra 
miljøvernorganisasjoner og deler av 
næringslivet, med fokus på veitransport, 
fiskeri og petroleum. 

Konklusjon: 
Alle informantene er enig i at CO2-avgiften er noe vi trenger og bør ha, men det er 
likevel stor uenighet om hvordan avgiften bør utformes og hvilket nivå den bør ha. Det 
er flere utfordringer med å utforme en CO2-avgift, ettersom det både må tas hensyn til 
den globale klimautfordringen og det norske næringslivet. 

Bakgrunn:
Verden står overfor store globale klimautfordringer, og konsekvensene kan bli fatale. 
Aktive handlinger er dermed avgjørende for å redusere klimagassutslippene. Det vil da 
være viktig å endre atferd, noe som kan oppnås ved bruk av skatte- og avgiftssystemet. 
CO2-avgiften er det viktigste virkemiddelet innenfor skatte- og avgiftssystemet for å 
bekjempe klimautfordringen. Den har vært mye diskutert i media, særlig etter at 
regjeringen la frem klimaplanen for 2030, hvor de ønsker en kraftig økning av avgiften. 
Vi ble interessert i hvilke utfordringer man kan møte på ved bruk av skatte- og 
avgiftssystemet for å bidra til å løse den globale klimautfordringen. 

«Regjeringen legger opp til en økning i Co2-avgiften, hva er utfordringene med 
dette?»

Fordypning innen regnskap og skatt

Campus: Bergen 

Bilde: www.colourbox.com
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Metode
I denne oppgaven er det blitt benyttet 
kvalitativ metode. For å kunne besvare 
problemstillingen er det blitt gjennomført 
dybdeintevju med fire informanter. 
Videre er funn fra intervjuene blitt 
analysert og knyttet opp mot relevant 
teori. 

Funn og konklusjon
Basert på funn fra intervju, konkluderes det med at det eksisterer en sammenheng 
mellom informasjonsdeling og kvalitet på fisken. Vi antar at en effektiv og korrekt 
informasjonsdeling vil kunne føre til en jevnere kvalitet. I tillegg antar vi at bruk av lean-
verktøy som tiltak vil kunne ha en positiv effekt på informasjonsdeling. En lean filosofi 
vil sørge for mer bruk av standarder, høyere medarbeiderinvolvering og større fokus på 
kontinuerlig forbedring. Dette kan bidra til en mer effektiv og korrekt informasjonsdeling 
som gjør at arbeidsoppgavene kan utføres på best mulig måte. 

Problemstilling: Hvordan kan informasjonsdeling ved bruk av lean-verktøy bidra 
til jevn kvalitet på fisken?

Hvordan kan informasjonsdeling ved bruk av 
lean-verktøy bidra til jevn kvalitet på fisken?

Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon, fordypning i logistikk

Gunhild Bergtun, Christine S. Færø, Amalie S. Totland og Silje B. Totland

Bakgrunn
Oppgaven tar utgangspunkt i et av Norges største fiskeoppdrett. Fisk er ferskvare, og 
for å opprettholde god kvalitet stilles det høye krav til logistikk, planlegging og 
effektivitet. Virksomheten har høy grad av innovasjon i form av produksjonsteknologi, 
men opplever utfordringer knyttet til informasjonsdeling. Dersom forskjellig enheter i en 
virksomhet ikke klarer å kommunisere effektivt med hverandre for å løse utfordringer 
eller ta beslutninger, vil virksomheten muligens ikke yte optimalt. Formålet med 
oppgaven er å finne ut hvordan lean-verktøy kan forbedre informasjonsdeling, og dets 
påvirkning på kvalitet.

studentarbeider bachelor - campus bergen 2021
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BAKGRUNN:
Allerede da vi begynte på studiet i 2018 var det professorer som fortalte oss at 

regnskapsføreryrket var døende. Yrket har også vært spådd døende av media i mange år. Som 
fremtidige regnskapsførere var dette en skummel tanke, og vi bestemte oss for at vi måtte 

undersøke dette nærmere. 

PROBLEMSTILLING:
«Hvorfor tror mange at regnskapsføreryrket er døende?»

Bilde: Northeastern.edu

METODE:
I denne oppgaven har vi valgt å benytte oss av kvalitativ metode. Vi valgte å foreta 

dybdeintervju med fire regnskapsførerbedrifter, et revisorfirma og en stor bransjeorganisasjon. 
Intervjuene ble tatt opp på lyd, transkribert før informasjonen ble analysert. 

KONKLUSJON:
Funnene våre viser at yrket ikke er døende, men derimot er i stor endring. Det ser ut som at 
yrket regnes som døende fordi det er misforståelser om hva en regnskapsfører gjør. Det er 

derimot tittelen eller arbeidsoppgavene til regnskapsføreren som endrer seg. 

Hvorfor tror mange at regnskapsføreryrket er 
døende?

Bachelor i økonomi og administrasjon – fordypning i regnskap og skatt

Henriette Hagebø Furnes, Rapeepan Henriksen og Maria Dorthea Wasmuth Holmboe 
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Bakgrunn:
I denne oppgaven har vi valgt å se 
nærmere på fjernvarmenettet i Bergen. 
Etter dagens byggeforskrifter for 
nybygg er det krav om at 40% av all 
energi som benyttes til oppvarming, 
skal komme fra annet enn direkte 
elektrisitet. Det er også krav om at 60% 
skal dekkes av annet enn fossil energi, 
som for eksempel oljefyring. Det er i 
Bergen blitt ulovlig med bruk av 
oljefyring for oppvarming. Fjernvarme 
er et alternativ som kan benyttes for å 
opprettholde kravene i byggeforskriften.

Metode:
Vi valgte å benytte en kvalitativ metode 
for datainnsamling. Det er blitt 
gjennomført to uformelle intervjuer med 
BKK Varme og BIR Avfallsenergi. I 
tillegg er det gjennomført åtte uformelle 
intervjuer av BKK Varme sine kunder. 
Det er både benyttet primærdata og 
sekundærdata. Først ble det benyttet et 
eksplorativt design, før vi gikk over til et 
deskriptivt design.

Fjernvarmenettet i Bergen –
En analyse av fjernvarmenettet med hensyn til 
produksjonsstyring, miljø og kundetilfredshet

Fordypning og Årsstudium i logistikk 

Emilie Hope, Karianne Hopland, Kyial Moldokmatova og Lars Jørgen Sletten

BKK Varme - Konsesjonskart over fjernvarmenettet i Bergen

Sentrale funn:
• BIR klarer ikke å la forbrenningsanlegget gå 

for fullt om vinteren
• Grønn logistikk kommer tydelig frem for både 

BKK Varme og BIR Avfallsenergi ved at de 
engasjerer seg for bærekraftighet og tar 
samfunnsansvar

• Kundene er tilfreds med tanke på 
leveringspålitelighet og leveringssikkerhet

• Det er ikke en konsekvent bruk av 
kommunikasjon fra BKK Varme ut mot 
kundene, og dette skaper situasjoner som 
reduserer kundetilfredsheten

studentarbeider bachelor - campus bergen 2021
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Metode
I vår forskningsprosess har vi tatt for oss en 
kvalitativ tilnærming ved valg av metode. 
Videre har vi anvendt juridisk metode i tillegg 
til at vi utarbeidet caser basert på offentlig 
tilgjengelig data. Vi har valgt et deskriptivt 
design på bakgrunn av at oppgaven har gått ut
på å analysere og sammenligne allerede kjent 
informasjon.

Konklusjon
Resultatene vi oppnådde i casene var noe overaskende i forhold til det vi hadde sett for oss på 
forhånd. Ettersom skjermingsreglene tilsynelatende ser mer gunstig ut gjennom et 
investeringsselskap, kunne det virke som at denne ordningen ville være den beste. Dette 
stemte imidlertid ikke i alle tilfeller. Med de forutsetningene som ble lagt i grunn i analysen viste 
det seg at aksjesparekontoen i de fleste tilfeller var den mest gunstige ordningen for å oppnå 
høyest nettoavkastning. Disse resultatene kom vi frem til selv uten å hensynta eventuelle 
merkostnader man typisk har ved å investere i et investeringsselskap. Det viste seg imidlertid 
at investeringsselskap i visse tilfeller er overlegent når det kommer til avkastning sammenlignet 
med aksjesparekontoordningen.

Bakgrunn
I Norge er det betydelig aktivitet i finansmarkedene, deriblant gjennom investorer som investerer i 
aksjer gjennom investeringsselskaper. Andre benytter eksempelvis en aksjesparekonto gjennom 
en av plattformene som tilbyr dette. Grunnet kompleksiteten i rettsreglene, de mange 
lovendringer på området og mangel på tidligere forskning valgte vi å sammenligne de to 
tilpasningene.  

Problemstilling
Er bruk av aksjesparekonto og investeringsselskap likeverdige for skatteyter?

En sammenligning av bruk av 
investeringsselskap og aksjesparekonto ved 
investeringer i selskaper notert på Oslo Børs
Cato René Jensen, Magnus Mork og Sami Azari
Institutt for Økonomi og Administrasjon, fordypning Regnskap og Skatt - Våren 2021

Campus Bergen

Bilde fra wikipedia.no (2021)
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«Hvordan kan Think Hair Wear AS ivareta, motivere og utvikle 
sine ansatte for å beholde dem?»

Turnover i frisørbransjen

Malin Toft Larsen, Malene Falck Husebø, Maria Hjertås og Erik Enes

Campus Bergen

BAKGRUNN
Frisørbransjen har en høyere turnover sammenlignet med andre bransjer, ettersom
arbeidstakere bytter arbeidsgivere hyppigere. Think Hair Wear har på lik linje med

bransjen en ugunstig turnover. Vi ønsket derfor å kartlegge hvilke faktorer som ligger 
til grunn for dette, og hvilke tiltak som kan iverksettes innenfor temaene HMS, 
motivasjon, kompetanseutvikling og ledelse for å beholde de ansatte lengre. 

En studie av hvordan man kan beholde ansatte i frisørkjeden Think Hair Wear AS 

Institutt for økonomi og administrasjon – fordypning i administrasjon og ledelse

METODE
Oppgaven har basert seg på
en kvalitativ studie gjennom

dybdeintervjuer fra både
ledere og ansatte i Think Hair

Wear, sammen med 
sekundærdata i form av 

forskningsartikler fra 
frisørbransjen.

KONKLUSJON
Funn fra datainnsamlingen viser at ledelsen i stor grad kan påvirke faktorer som 

HMS, motivasjon og kompetanseutvikling som kan bidra til å beholde de ansatte i 
bedriften. Vi har avdekket at bedriften allerede tilrettelegger godt på disse 

områdene, men at det finnes ytterligere tiltak og forbedringer ledelsen kan iverksette 
for å redusere turnoveren i bedriften. Dessuten finnes det sammenhenger mellom 
temaene, og sammenlagt vil innføring av slike tiltak bidra til et bedre arbeidsmiljø 

hvor de ansatte trives.
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Metode
For å besvare vår problemstilling har vi tatt 
utgangspunkt i tre teknologiindekser; Dow 
Jones U.S. Technology Index, S&P 500 
Information Technology og Nasdaq-100 
Technology Sector. For å avdekke om hvert av 
de tre momentane foreligger, gjennomfører vi 
fire statistiske tester. Uavhengighet testes for
ved hjelp av runs test. Tilfeldig fluktuasjon
(ikke-stasjonaritet) testes for ved bruk av 
Dickey-Fuller test, og samvariasjon testes ved
hjelp av testene Breusch-Godfrey og Ljung-
Box. 

Introduksjon
Det har vært en fremtredende teknologisk vekst i lang tid som kan gjenspeiles i det finansielle 
markedet for teknologiselskaper. Spørsmålet er så om kjennskap til denne utviklingen kan utnyttes 
til å predikere kommende verdier av profittsøkende investorer. På den ene siden mener enkelte 
investorer at utviklingen i aksjemarkedet ikke er tilfeldig, men følger et gjentakende mønster. På den 
andre siden mener akademikere at aksjekursutviklingen følger en tilfeldig utvikling, også kalt en 
random walk. For at en random walk skal foreligge må tre momenter foreligge; uavhengighet, 
tilfeldig fluktuasjon og ingen samvariasjon i prisutviklingen. På bakgrunn av dette definerer vi vår 
problemstilling som:

Er det amerikanske aksjemarkedet for teknologiselskaper svakt effisient?

Konklusjon
I testene får vi påvist uavhengighet, tilfeldig 
fluktuasjon og en signifikant autokorrelasjon. 
Vi legger til grunn at den påviste 
autokorrelasjonen ikke er av økonomisk 
betydning. På bakgrunn av dette tilfredsstilles 
de tre momentene, og vi har dermed grunnlag 
til å konkludere med et at det amerikanske 
aksjemarkedet for teknologiselskaper er svakt 
effisient. 

Stikkord: markedseffisiens, random walk, amerikansk aksjemarked, teknologiselskaper og indeksutvikling

Markedseffisiens av svak form i det amerikanske 
aksjemarkedet for teknologiselskaper
Malin Franzon Amundsen, Pia Egeberg og Kevin Maosheng Li

Fakultet for økonomi og administrasjon
Fordypning i samfunnsøkonomi ØMF190

Bergen, mai 2021
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Metode
Gruppen bestemte seg tidlig for å benytte dybdeintervju som 
hjelpemiddel for innhenting av nødvendig  informasjon. 
Intervjuobjektet var hovedsakelig kontaktperson innad i bedriften
gruppen valgte å samarbeidet med. Valg av intervjuobjekt ble 
basert på kunnskap om både problemstilling og teoretisk 
fagkunnskap. Grunnet restriksjoner som konsekvens av Covid-
19 pandemien ble alt samarbeid gjort over elektroniske 
kommunikasjonsmidler, hovedsakelig Zoom og telefonsamtaler. 

Konklusjon
Gjennom samarbeid med bedrift er det i oppgaven belyst praktiske eksempler på 
suksessfullt forebyggende arbeid mot dagsrelevante forstyrrelser, og ringeffektene av 
disse. Noen av eksemplene er prognosearbeid for å hindre forstyrrelser direkte, eller 
hindre konsekvenser ved hjelp av leverandørstruktur. 

Bakgrunn og problemstilling
26 Februar 2020 ble det for første gang påvist tilfelle av Covid-19 viruset i Norge. 
Akkurat to uker senere erklærte WHO at utbruddet hadde utviklet seg til en global 
pandemi. Dette utbruddet hadde katastrofale konsekvenser for flere deler av både den 
norske og globale økonomien. I kjølvannet av en slik hendelse ønsket gruppen utforske 
mulighetene for å bedre forberede seg på slike forstyrrelser. Ved bruk av pensum, og i 
samarbeid med en lokal norsk produksjonsbedrift har gruppen prøvd å belyse 
problemstillingen: «Hvordan forebyggende arbeid kan redusere eller forhindre 
konsekvensene av forstyrrelser i forsyningskjeden»

Forebyggende arbeid mot forstyrrelser i 
forsyningskjeden
Herman Kleiven Lyngvær, Patrick Thiliban Magnussen, Thomas Pedersen 
Fosse, Matias Norum - Hovedprosjekt – Årsstudium i logistikk
Fakultetet for økonomi- og samfunnsvitenskap
Institutt for økonomi og administrasjon – fordypning i Logistikk

Campus Bergen
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Konklusjon
Den økonomiske utviklingen ved HVL har vært god og HVL har prestert godt sammenlignet med 
de øvrige høgskolene på flere nøkkeltall vi har analysert og vektlagt i våre vurderinger. Selv om 
HVL har hatt en lavere økning i driftsinntekter, velger vi å konkludere med at våre funn kan tyde på 
at HVL har hatt en marginalt bedre økonomisk utvikling enn de andre høgskolene i utvalget.

Bakgrunn for oppgaven
I denne oppgaven ønsket vi å finne ut om hvordan den økonomiske utviklingen til HVL har vært i 
perioden 2017 til 2020, sammenlignet med Høgskolen i Molde (HiMolde), Høgskolen i Volda 
(HVO), Høgskolen i Innlandet (INN) og Høgskolen i Østfold (HiØ). For å besvare dette benyttet vi 
oss av regnskapsanalyse og dybdeintervju.

Metode
Ved utarbeidelsen av regnskapsanalysen har vi 
benyttet oss av metodetriangulering, altså en 
kombinasjon av kvantitativ og kvalitativ metode. 
Den kvantitative delen besto av å 
utføre diverse analyser, som horisontal 
analyse, vertikal analyse og nøkkeltallsanalyse 
basert på regnskapsdata fra Database for 
statistikk om høgre utdanning (DBH). Den 
kvalitative delen fungerte som et supplement til 
den kvantitative delen og ble gjennomført ved 
hjelp av intervju med to personer i 
økonomiavdelingen til HVL og 
dokumentanalyse av lederkommentarer.

Av Storm Skarholm Rauø, Hans Christian Wirsching og Bjørn Olav Østeby

Har Høgskulen på Vestlandet hatt en bedre 
økonomisk utvikling enn sammenlignbare statlige 
utdanningsinstitusjoner i perioden 2017 til 2020?
Bacheloroppgave, 2021

Fordypning i regnskap og skatt

Campus Bergen

Egenprodusert fremstilling av firetrinnsmodellen.

Problemstilling: "Har Høgskulen på Vestlandet hatt en bedre økonomisk utvikling enn 
sammenlignbare statlige utdanningsinstitusjoner i perioden 2017 til 2020?"
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Metode og teori
For å kunne svare på problemstillingen 
benyttet studien et kvalitativt 
forskningsdesign. Primærdataen kom 
hovedsakelig gjennom semistrukturerte
intervju med to forskjellige utvalg for å 
besvare problemstillingen. Utvalget 
besto av både ledelsen og de ansatte i 
ulike stillinger i bedriften.

Konklusjon
Basert på våre funn ser vi at ledelsen ikke hadde iverksatt omfattende tiltak da dette 
ikke var nødvendig. Respondentene sine samlede meninger var at motivasjonen var 
god og stabil til tross for en global pandemi, og savnet heller ikke tiltak fra ledelsen sin 
side. 

Bakgrunn og problemstilling
Studiens formål er å undersøke hvordan ledelsen i Båtbygg AS har tilrettelagt for 
motivasjon for ansatte i en periode preget av usikkerhet. Formålet er å få bedre innsikt i 
påvirkningen ledelsen har på de ansatte og motivasjonen deres under en tid preget av 
usikkerhet. Bakgrunn for oppgavens tema er å undersøke hvordan bedrifter har taklet 
effektene av koronapandemien som har bredt seg raskt og voldsomt i hele verden. Med 
utgangspunkt i dette dannet vi problemstillingen:

Hvordan har ledelsen til Båtbygg AS sikret motivasjon blant sine ansatte i en tid preget 
av usikkerhet?

Det teoretiske rammeverket bestod av 
motivasjonsteori, teori om endring og 
ledelse. Her definerer vi endring, og 
hvordan ytre faktorer kan påvirke 
bedrifter. Til slutt presenteres 
motivasjonsteori og hvilke tiltak ledere 
kan iverksette for å motivere ansatte. 

Ledelse som motivasjonsfaktor
Bachelor i Økonomi og administrasjon – Fordypning administrasjon og 
ledelse

Av: Ben Tobias Larsen, Inger Margrethe Vabø, Namra Shahid, Rikke 
Runderheim og Sumaya Abdi-Karim
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Metode

For å kunne undersøke problemstillingen benyttet vi

kvalitativ forskningsdesign. Det ble gjennomført to 

runder med dybdeintervjuer med en 

nøkkelinformant fra hver virksomhet. Datamaterialet 

ble bearbeidet gjennom en induktiv tilnærming, før 

det ble analysert deduktivt. 

Konklusjon

Ettersom informantene ikke har et eksplisitt fokus på “kundeverdi”, men på “kunder”, reflekterer analysen 

over “kundeverdi” knyttet til teoristoffet om “lager” ut i fra hva informantene fortalte om egen håndtering av 

organisering og utfordringer ved lageret. Våre funn viser at virksomhetenes lagre bidrar til å skape 

kundeverdi på flere måter. Virksomhetene har implementert ulike løsninger som reduserer tidsbruk eller 

eliminerer aktiviteter som ikke er av verdi for kunden, gjennom en form for automatisering eller prinsipper. 

Informantene er kontinuerlig bevisst på̊ sløsinger som kan oppstå på lageret,  og har formeninger om 

hvordan de kan reduseres eller elimineres. Dette kan bidra til verdiskaping ettersom sløsing er et hinder for 

kundeverdi. Gjennom analysen fremkommer det at lageret i størst grad bidrar til kundeverdi gjennom 

leveringsservice-elementene leveringstid og leveringssikkerhet. 

.

B

Bakgrunn
Lagerets påvirkning på kundeverdi fremstår som et område med få etablerte teorier. Lageret er som oftest 

usynlig for kunden, samtidig som kunden igjen er lite synlig for lageret. Den lite synlige sammenhengen 

mellom lager og kunder gjør det interessant å undersøke hvordan organisering av lageraktiviteter, 

utforming av lager og arbeid knyttet til optimalisering av lager kan påvirke kundeverdi. 

Problemstilling: «Hvordan kan gode lagerløsninger bidra til å skape 
kundeverdi?»

Lagerets bidrag til kundeverdi

Bachelor i økonomi og administrasjon – fordypning i logistikk

Thiviya Sivapalan, Marte Skår og Amalie Sørtveit Lekven

Bildekilde: Shutterstock.com
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La tusen blomster blomstre
Bacheloroppgave av Siren Dahlsveen, Tina Thaulow Wellerop og Tonje Nedreberg Størdal

Fakultet for økonomi- og samfunnsvitenskap
Institutt for økonomi og administrasjon – fordypning i administrasjon og ledelse 2021, Campus Bergen

BAKGRUNN: 
Norge har med årene blitt et mer multikulturelt samfunn. Etter inngåelse av EØS-avtalen ble det fri flyt 
av arbeidskraft som medførte økt arbeidsinnvandring i Norge. Per dags dato utgjør den totale andelen 
innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre hele 18,5% av den norske befolkningen. Disse kan 
derfor ikke overses på arbeidsmarkedet. En studie fra 2020 viser likevel at det foreligger et 
sysselsettingsgap mellom majoritets- og minoritetsbefolkningen i Norge. På bakgrunn av dette ønsket vi 
å få innsikt i hvordan bedrifter kan lykkes med å integrere etniske minoriteter i arbeidslivet. For å få et 
innblikk i hvordan dette kunne gjøres i praksis, valgte vi å ta utgangspunkt i bedrifter som har utmerket 
seg gjennom å få tildelt regjeringens mangfoldspris. Dette førte oss inn på følgende problemstilling: 

“Hvordan lykkes med etnisk mangfold på arbeidsplassen?” 

KONKLUSJON:
Gjennom denne oppgaven har det blitt avdekket flere forhold som er av viktighet ved å drive en etnisk 
mangfoldig virksomhet. Det viktigste funnet som har vært gjennomgående i vellykkede 
mangfoldsbedrifter er lederne sine evner til å opptre som gode og inkluderende rollemodeller. Dette 
innebærer at de legger til rette for en rettferdig rekrutteringspraksis for å ansette kandidater uavhengig 
av deres bakgrunn, samt skaper et godt arbeidsmiljø der alle trives og får muligheten til å utvikle seg. I 
tillegg er det viktig å påpeke at slike holdninger til etniske minoriteter også må forankres i de øvrige 
ansatte. Dette vil bidra til å skape en felles forståelse med verdier og holdninger som støtter opp under 
mangfoldet.

METODE: 
I denne studien har vi hatt en deduktiv 
tilnærming, hvilket betyr at vi har basert oss 
på eksisterende teori for å kunne trekke 
slutninger om hvordan bedrifter kan lykkes 
med etnisk mangfold i arbeidslivet. For å 
svare på problemstillingen har vi hovedsak 
benyttet en kvalitativ forskningsmetodikk 
gjennom seks dybdeintervju og 
dokumentanalyse, supplert med kvantitativ 
metodikk i form av en spørreundersøkelse.
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Problemstilling:
«Hvordan påvirker nedbemanningsprosesser de 
gjenværende ansattes motivasjon, og relasjon til 

nærmeste leder og organisasjonen?»

Konklusjon:
Ansatte hadde individuelle reaksjoner på nedbemannings-
prosessen som ble gjennomført i selskapet. I caset ble det 
oppdaget at manglende tilhørighet og trygghet i relasjonene svekker motivasjonen. Når 
det gjaldt informasjon, kunne lite tilfredsstillende informasjon fra ledelsen resultere i 
svekket autonomi og den enkelte ansatte kunne oppleve lite kontroll over egen 
arbeidshverdag. En reduksjon i arbeidstokken endrer behovet for kompetanse, og så 
lenge kompetansebehovet er dekket vil den ansatte utøve ekstrarolleatferd. Det som 
kom frem i caset var at svekket relasjon til nærmeste leder og brudd i lojalitet til 
selskapet, påvirket motivet bak å gjøre en ekstra arbeidsinnsats.

Bakgrunn:
Nedbemanninger er vanskelige prosesser som vil ha en 
individuell påvirkning på de ansatte. Vi ville undersøke om 
det likevel finnes fellestrekk i hvilken påvirkning 
nedbemanningsprosesser har på de gjenværende ansatte.  

Metode:
For å analysere problemstillingen  har vi 
brukt et deskriptivt forskningsdesign og 
kvalitativ metode. Primærdata er samlet inn 
i form av ni dybdeintervju med ansatte med 
ulik ansiennitet, stillingsfunksjon og 
avdeling. For å opparbeide et nyansert 
bilde, både fra ansatte og ledelsens 
perspektiv har vi intervjuet ledere, 
tillitsvalgte og ansatte som har vært direkte 
berørt av nedbemanningen.

Med rett til å nedbemanne:

Amalie Carine Vatle, Charlotte Søreid Engkrog, Ida Dreyer Thorsen og Thea Blom Bergenheim

En kvalitativ studie av nedbemanningsprosessers påvirkning på 
motivasjon og relasjoner

Bergen

Institutt for økonomi og administrasjon, fordypning administrasjon og ledelse

Motivasjon

Relasjoner
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Konklusjon 
Funnene fra oppgaven tyder på at tilhørighet og sosiale relasjoner er et avgjørende
element for å motivere frivillige tillitsvalgte. For de frivillige er det viktig å få 
anerkjennelse for arbeidet som legges ned, og å oppleve autonomi og tillit i sin rolle. 
Det vil være viktig å tilrettelegge for selvledelse, og en coachende lederstil vil kunne 
bidra til økt motivasjon og læring. Det bør også tilrettelegges for utvikling av 
lederkompetanse. Organisasjonsstrukturen viser tydelige byråkratiske trekk, 
samtidig som Røde Kors også er en demokratisk organisasjon. Det er blant annet et 
ønske om en flatere struktur og større bruk av lederstil O. Til tross for 
situasjonsbetingede hindringer som covid-19, og kontekst som organisasjonsstruktur 
og kultur, viser organisasjonen stor tilpasningsevne og endringskapasitet. 

Bakgrunn
Over 43 000 mennesker bruker fritiden sin som frivillige i Røde Kors, Norges største 
frivillige humanitære organisasjon. På tvers av organisasjonens fagområder og nivåer 
finnes det mange frivillige som tar på seg ekstra tillitsverv som en del av sin frivillige 
rolle i organisasjonen. Hva får mennesker som er frivillige uten å få lønn eller 
økonomiske belønninger til å ta på seg slikt ekstra administrativt arbeid? Via fire 
delproblemstillinger ble det sett på hvordan motivasjon, ledelse, struktur og kultur 
og covid-19 påvirker de frivillige tillitsvalgte i Røde Kors.

Metode
Vi valgte en kvalitativ casestudie, og 
benyttet oss av en kombinasjon av 
et deskriptivt og eksplorativt 
forskningsdesign. Det ble 
gjennomført 13 individuelle 
dybdeintervjuer av et utvalg frivillige 
tillitsvalgte og ledere i Røde Kors.

Hvordan motivere og lede frivillige 
tillitsvalgte i Røde Kors?
Av Miriam Løvdal, Inger-Marie Kambestad Sundal og Solveig Ugland

Institutt for økonomi og administrasjon - Fordypning i administrasjon og ledelse

Campus: Bergen

Problemstilling
«Hvordan motivere og lede frivillige ledere og tillitsvalgte i Røde Kors?»

studentarbeider bachelor - campus bergen 2021
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Metode og teori
For å besvare problemstillingen benyttet vi en kvalitativ
undersøkelse med en deduktiv forskningstilnærming og
et eksplorativt design.
Vi har samlet inn data gjennom halvstrukturerte
dybdeintervjuer av to ledere og fire kundekonsulenter i
sparebanken.
Teorigrunnlaget baserer seg på teori om digitalisering,
endringsprosess med fokus på menneskelige reaksjoner
på endringer, organisasjonsstruktur- og kultur, HRM og
innovasjon.

Konklusjon
Funnene viser at sparebanken har tatt bevisste grep for å skape en digital organisasjon som respons på
koronapandemien. Videre viser funnene at de raske og reaktive endringene som ble gjennomført av sparebanken har
ført til flere operasjonelle utfordringer både med tanke på strukturelle elementer i organisasjonen og på personlige
elementer.

Bakgrunn
Digitaliseringen har de siste årene hatt stor innvirkning på banknæringen, og de fleste benytter nå digitale
banktjenester i større eller mindre grad. Tjenesteytelsen i banknæringen er allikevel mye basert på fysisk kontakt
med kunder. Som følge av koronapandemien har bedrifter blitt tvunget til å bevege seg over på digitale plattformer. I
tillegg har det vært nødvendig å gjøre andre strukturelle og operasjonelle endringer som følge av myndighetskrav.

Formålet med oppgaven har vært å undersøke hvordan digitalisering har hjulpet sparebanken å takle de raske
endringene pandemien har medført, i tillegg til hvilke konsekvenser endringene har hatt på organisasjonen og de
ansatte. Vi kom derfor frem til følgende problemstilling:

Hvordan bruker sparebanken digitalisering som et verktøy for «den nye normalen» og hva er konsekvensen av 
de raske endringene bedriften måtte innføre som en del av sin forretningsstrategi under koronapandemien?

Digitalisering og «den nye normalen» under korona-
pandemien: Konsekvenser for en sparebank på Vestlandet

Bjørne Morgan Øvreås, Tord Magnus Berg, Ole-Robert Solheim og Tor Martin Vrangsund

Bachelor i økonomi og administrasjon – fordypning i administrasjon og ledelse

Foto: NAR Studios/Shutterstock

Foto: PopTika/Shutterstock
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Innovasjons påvirkning på vekst innen teknologi, organisasjon og relasjoner til ansatte 

Hva kan forklare Amazon sin vekst?

Bacheloroppgave av Sebastian Rødsæther, Vebjørn Sveva, 
Arvid Sundstrøm, Kristian Spilde og Michael Westerby

Campus Bergen

Bakgrunn og formål 

Denne bacheloroppgaven setter søkelys på Amazons vekst og hvilke årsaker som 

kan ha bidratt til å forklare denne veksten. Amazon er kjent for å være 

verdensledende innen innovasjon, og vi har derfor valgt å la dette utgjøre en rød tråd 

gjennom oppgaven. 

Konklusjon
I denne oppgaven kom vi frem til at teknologi, organisasjon og relasjoner til ansatte 

har vært viktige bidragsytere for Amazons vekst. Organisasjonsvalgene og 

relasjonspraksisen har gitt et godt fundament for teknologivalg, som har lagt til rette 

for vellykkede innovasjoner. Det mener vi har vært med på å forklare Amazon sin 

vekst.

Metode
Vi har benyttet kvalitativ metode for å 
innhente data som kan svare på 
årsakene til Amazons vekst, hvor 
datamaterialet vi har benyttet oss av har 
bestått av skriftlige kilder som 
fagfellevurderte artikler og tidsskrifter. 
Dette på grunn av stor tilgang på 
nødvendig data som danner grunnlag for 
analysen.

Takk til Brandlox for bilde

Administrasjon og ledelse, 2021
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Metode 
Vi har benyttet dokumentstudier fra ulike 
steder samt 4 forskjellige kvalitative 
intervjuer med sentrale nøkkelpersoner innen 
feltet. Vi har dermed sammenlignet svarene 
fra dokumentstudiene og intervjuene og 
analysert de med tanke på problemstillingen.

Konklusjon
Den teknologisk baserte velferden må økes slik at vi kan få økt tilbuds kapasiteten med samme 
antall ressurser men, det er ikke et ønske at velferdsteknologier skal erstatte menneskelig 
omsorg, det skal kun være et hjelpemiddel. Velferdsteknologi koster mindre enn innleggelse på 
institusjon. Da det her ikke trenger å være snakk om en lavere kvalitet for brukeren vil dette i 
større og større grad bli mer utbredt. En ser her at den eksisterende teknologien fortsetter å bli 
bedre og bedre, i tillegg til at det utvikles ny teknologi. 

Hovedfokuset blir dermed å forsøke å ha brukerne så lenge som mulig hjemme i sin egen bolig, 
da dette viser til å være det mest behagelig for brukeren samt økonomisk besparende for 
kommunen.

Bakgrunn for problemstilling
I en rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) kommer det frem at antall eldre over 80 år vil være 
vesentlig høyere en dagens nivå i årene fremover. Dette er omtalt som eldrebølgen. 
Myndighetene i Norge er bekymret for at det utvikler seg en demografisk tendens med at det blir 
stadig flere og flere eldre i Norge og stadig færre og færre unge arbeidsdyktige arbeidstakere 
innen helse- og omsorgstjenester. Hvordan skal vi klare å håndtere dette på en god, men 
økonomisk bærekraftig måte? Vi tok utgangspunkt av hjemmetjenesten da vi mener det er her 
det ligger størst potensiale til å løse problemstillingen vår.

Olga Strilko, Johannes Cabral Svendsen, Alicia Bayubahe, Per Gunnar Roaldsen Skadberg

Hvilken rolle vil Velferdsteknologi ha for at kommuner i Norge 
klarer å tilby minst like dekkende hjemmetjeneste fremover?

Bacheloroppgave - våren 2021

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Haugesund
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Problemstilling 
Hvilke økonomiske mekanismer 
kan ligge bak K- og V- formet  
innhenting, og hvordan støttes 
dette opp av empiriske data?  

Konklusjon 
Pandemimodellen, sett i sammenheng med foreløpige empiriske funn, gir en sterk 
antydning til at det vil skje en K-formet innhenting etter pandemien. Ved en K-formet 
innhentning vil vi se en vedvarende lønnsforskjell mellom faglært og ufaglært 
arbeidskraft. Faglært arbeidskraft vil oppleve en høyere lønn, mens ufaglærte vil 
oppleve en lavere lønn. Dette kommer av at høy etterspørsel etter en begrenset 
gruppe arbeidstakere vil kunne slå ut i tiltakende lønnsvekst for den gruppen 
arbeidstakere. 

Metode 
For å løse problemstillingen er det 
benyttet tradisjonell økonometrisk 
metode. Dette er en enkel metode 
som baserer seg på en 
sammenligning av økonomisk teori og 
foreløpige økonomiske data. 

Bakgrunn 
Covid-19 kan skape en økt og vedvarende 
lønnsforskjell mellom norske arbeidstakere 
etter pandemien. Restriksjoner og 
smittevernstiltak har ført til at nordmenn måtte 
danne nye vaner, noe som har skapt 
konsekvenser for enkelte bransjer. For å 
kunne antyde om det vil foreligge 
lønnsforskjeller i fremtiden, er det blitt sett på 
om det vil skje en V- eller K-formet økonomisk 
innhenting; om det vil oppstå et skille mellom 
arbeidstakere i service- og digital-sektor. 

Hvordan kan Covid-19 bidra til å skape vedvarende 
lønnsforskjeller mellom norske arbeidstakere? 
Kristine J. Broen, Ole Alexander Bakkevik, Jørgen Fiskå og Karoline Sørenes 

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

Campus Haugesund
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Vi har i vår oppgave belyst endringer i 
industri, reiseliv og varehandel og gått 
nærmere inn på de endringer som er blitt 
gjort rede for, for så å forsøke å konkludere 
om vi mener dette blir varige eller midlertidige 
endringer.  
For å se på effektene av redusert aktivitet for 
næringer på Haugalandet, har vi brukt 
økonomisk baseteori. Dersom bedrifter 
nedbemanner, kan vi gjennom økonomisk 
baseteori forklare hvordan dette vil påvirke 
resten av regionen og den totale 
sysselsettingen.  
Det finnes ikke kunnskaper om fremtiden 
som gir oss tallfestet informasjon om hva 
som konkret vil komme til å skje, og de ulike 
næringer vil derfor ha visse 
usikkerhetsmoment knyttet til sitt virke. Vi har 
sett at industrien på Haugalandet har vært en 
stabiliserende faktor, mens reiseliv har vært 
den næringen som har vært hardest rammet. 
Varehandel har sett ut til å tilpasse seg 
forbrukere den grad det har vært mulig, og 
det samme har forbrukerne gjort.  
 

Oppgaven omhandler et svært dagsaktuelt tema som vi befinner oss midt i den dag i dag. Det har 
preget mennesker og økonomi både lokalt, nasjonalt og på verdensbasis. Vi har det siste året blitt 
oppdatert med smittetall på daglig basis, samt betydningen av konsekvensene dersom 
spredningen spinner ut av kontroll. Problemstillingen vår har vært å besvare hvilke virkninger 
endring i aktivitetsnivå har hatt på næringslivet. Herunder har vi sett hvilken betydning en 
reduksjon i sysselsetting har hatt for de forskjellige næringene, og om endringene vi har sett 
under pandemien som følge av restriksjoner er noe vi vil se langvarige konsekvenser av.  
 

 
 

Hvilke virkninger har endring i aktivitetsnivået hatt på 
næringslivet som en konsekvens av pandemien? 
Bacheloroppgave – våren 2021 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap 
Institutt for økonomi og administrasjon 

Campus Haugesund 

Av Alen Colacovic, Cathrine B. Fagerland,                            
Christer Orre Hult & Elise Bergli  
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Metode
I denne oppgaven valgte vi å anvende 
både kvalitativ og kvantitativ metode. 
Innhenting og tolkning av årsregnskaper 
hos de ulike klubbene ble støttet opp av 
dybdeintervjuer hos tre klubber.

Bakgrunn
Den pågående pandemien har ført til restriksjoner og nedstengninger innen både kultur 
og idrett. Disse tiltakene har ført til alt fra færre til ingen tilskuere på fotballkamper, noe 
som fører til et inntektstap for klubbene. Dermed ville vi ta en nærmere titt på hvordan 
covid-19 har påvirket økonomien hos toppklubbene i norsk fotball. 

«Hvordan har covid-19 påvirket økonomien til norske toppklubber»

Økonomien i norsk toppfotball under covid-19
Bacheloroppgave - våren 2021

Sindre Åsheim Holt, Eivind Thygesen Mjåland, Ole Johan Ove Skare og Karoline Midtbø

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap -Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Haugesund

Konklusjon
I hovedsak ser vi at de økonomiske postene omsetning og kostnader begge minker. 
Unntak finner vi hos klubbene som har gjort det bra ute i Europa. Disse har i stor grad 
økt omsetningen ettersom premiepenger fra europeiske cuper kommer inn. 
Gjennomsnittlig for de tre seriene ser vi en økning i års- og driftsresultat. Et godt bidrag 
til den økte forskjellen mellom omsetning og kostnader er de bortfallende kostnadene 
til å arrangere kamper og arrangementer, samt noe av inntektstapene blir dekket av 
kompensasjonsordninger. 

I det store og hele har kompensasjonsordninger fra myndighetene vært til stor hjelp for 
den norske toppfotballen. Med disse ekstra inntektene har ikke inntektstapet for 
klubbene vært så omfattende som vi først trodde. Dermed har ikke covid-19 hatt en så 
stor negativ påvirkning på den norske toppfotballen som først ventet. 

studentarbeider bachelor - campus haugesund 2021
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Metode
Vi undersøkte de økonomiske aktivitetene til Telenor 
basert på regnskaps- og finansregnskapsdata. 
Følgende typer strategiske analyser ble brukt: Pestel, 
Porter, Svima og SWOT-modell. Deretter 
gjennomførte vi regnskapsanalyse ved hjelp av 
analysemetoder som finansieringsgrad, soliditet og 
likviditetsgrad. I tillegg utførte vi en økonomisk 
analyse av Telenor Group ved hjelp av 
avkastningskrav og prognose for fremtidige 
kontantstrømmer. Verdsettelse av selskapet ble utført 
ved hjelp av dividendemodellen. Alle disse 
forskningsmetodene ga oss en ide om selskapets 
arbeid, dets økonomiske resultater og 
utviklingsmuligheter.

Konklusjon
I denne oppgaven har vi brukt fire 
verdsettelsesmetoder for å finne verdien for 
Telenor Group. Vi landet på å ta et vektet 
gjennomsnitt av de fire verdiene for å finne den 
estimerte verdien til selskapet og fikk en aksjepris 
på 206,25 per 31.12.2020.

Bakgrunn
Bakgrunn Teknologi har lenge vært en del av vår hverdag. Vi har således valgt å
undersøke selskapet som er vel kjent i Norge, Telenor Group, som stadig vokser, 
utvikler seg og introduserer innovasjoner og teknologier som opptar en viktig plass i 
menneskelivet. Selskapet har en lang historie tilbake til 1855. I dag er Telenor Group en 
av de største europeiske operatørene.

Atasjka Izijev og Thomas Johannessen

Verdsettelse av Telenor
Bacheloroppgave - våren 2021

Finans- og økonomistyring
Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Haugesund
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Konklusjon
Det konkluderes med at bedrifters levedyktighet ikke er avgjørende for tildeling av 
kompensasjonsbeløp. En ser at det er flere problemstillinger knyttet til 
kompensasjonsordningen som fordeling av midler og levedyktighet. Samtidig ser en at å redde 
arbeidsplasser har større prioritet i tildelingen av kompensasjonsbeløp til bedriftene. Dersom 
levedyktigheten i større grad skal avgjøre hvilke bedrifter som får kompensasjon, vil det være 
behov for klare retningslinjer for hvordan midlene skal fordeles. Hvis bankene hadde gitt ut 
støtten ville de kunne identifisere hvilke bedrifter som er levedyktige og stille krav til hvordan 
midlene benyttes.

Bakgrunn
Koronapandemien førte til at regjeringen innførte strenge smittevernstiltak som skapte store 
forandringer i samfunnet, både for privatpersoner og næringslivet. Smittevernstiltakene har ført 
til at den økonomiske situasjonen for mange bedrifter har blitt svekket og virkemidler innenfor 
stabiliseringspolitikk har ikke vært tilstrekkelig. Som konsekvens ble kompensasjonsordningen 
dannet. I etterkant av iverksettelsen av kompensasjonsordningen, oppstod det flere 
problemstillinger i media. Vi oppdaget at i mange tilfeller var ikke levedyktigheten til bedriftene 
som mottok kompensasjon grundig undersøkt. Dette skapte interesse, og vi ville undersøke 
hvem som har mottatt støtte, hvor mye de forskjellige selskapene har mottatt og om 
kompensasjonsordningen bidrar til å fremme levedyktige bedrifter.

Metode
I oppgaven har vi brukt kvantitativ metode. 
Videre har vi benyttet oss av kvantitativ 
innholdsanalyse, hvor vi har benyttet 
sekundærdata i analysene. Vi har brukt 
relevant teori både fra pensum, lovverket og 
fra artikler for å belyse problemstillingen vår. 

Kompensasjonsordningen og dens 
betydning for norske bedrifter
Bacheloroppgave – våren 2021

Bjørn Nilsen, David Nesheim og Viktor Stiansen
Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Haugesund
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Metode:
Vi benyttet oss av kvalitativ forskningsmetode for å kunne besvare 
forskningsspørsmålet som vi stilte i innledningen. og benyttet oss 
av et dybde intervju som innsamlingsmetode. Vi intervjuet daglig 
leder for Jack & Jones. Og fikk så til et intervju i skriftlig form fra 
daglig leder !Solid. I forkant av intervjuet utarbeidet vi relevante 
spørsmål. Begge informantene ble gitt de samme spørsmålene. 

På den måten ville vi kunne sette de opp mot hverandre og 
sammenligne svarene vi fikk. Vi noterte ned hele intervjuet og 

senere transkriberte ned datamaterialet vi fikk. Datamaterialet ble 
så analysert.

Konklusjon:
Vi konkluderer med at det er en del ulikheter mellom strategiene de bruker. Og at dette kan være faktorer som fører til 

ulikhetene i resultatet. Men vi tar forbehold om at resultatet kan være grunnet andre faktorer som vi ikke har tatt med i 
oppgaven. Systemet til både Jack & Jones og !Solid ser ut til å fungere bra individuelt for begge bedriftene.Våre resultater 

peker i den retningen at hverken !Solid eller Jack & Jones har noen konsekvenser innenfor strategi.
Kort oppsummert har disse like konkurrentene i klesindustrien ulike strategier, dette på grunn av ulike prioriteringer blant de 

daglige lederne uavhengig av hverandre, men som peker frem til samme mål.

Introduksjon:
Konkurransen i klesindustrien har de siste årene vokst mye. Mote har aldri før vært så attraktivt, samtidig leser vi stadig i

avisen om bedrifter som gjør det godt, mens det går dårlig hos andre bedrifter. Vi fant det interessant at det var to ganske like 
butikker på Amanda storsenter som var plassert ved siden av hverandre i tillegg til å segmenterte seg mot en lik 

kundegruppe. Vi ønsket med dette å se om det var noen forskjeller i strategiene til Solid! og Jack&Jones.

Problemstilling: Er det slik at like konkurrenter i klesindustrien har ulike strategier, og i tilfelle ja, hvilken og hva er 
konsekvensen av det?

Er det slik at like konkurrenter i klesindustrien 
har ulike strategier, og i tilfelle ja, hvilken og 
hva er konsekvensen av det?

2021
Institutt for økonomi og administrasjon, fordypning i foretaksstrategi

Campus Haugesund

Alberina Shala, Unni Håvås, Sanjin Selimovic & Sissel Odland

studentarbeider bachelor - campus haugesund 2021
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Metode 
Vi har benyttet dokumentstudier fra ulike 
steder samt 4 forskjellige kvalitative 
intervjuer med sentrale nøkkelpersoner innen 
feltet. Vi har dermed sammenlignet svarene 
fra dokumentstudiene og intervjuene og 
analysert de med tanke på problemstillingen.

Konklusjon
Den teknologisk baserte velferden må økes slik at vi kan få økt tilbuds kapasiteten med samme 
antall ressurser men, det er ikke et ønske at velferdsteknologier skal erstatte menneskelig 
omsorg, det skal kun være et hjelpemiddel. Velferdsteknologi koster mindre enn innleggelse på 
institusjon. Da det her ikke trenger å være snakk om en lavere kvalitet for brukeren vil dette i 
større og større grad bli mer utbredt. En ser her at den eksisterende teknologien fortsetter å bli 
bedre og bedre, i tillegg til at det utvikles ny teknologi. 

Hovedfokuset blir dermed å forsøke å ha brukerne så lenge som mulig hjemme i sin egen bolig, 
da dette viser til å være det mest behagelig for brukeren samt økonomisk besparende for 
kommunen.

Bakgrunn for problemstilling
I en rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) kommer det frem at antall eldre over 80 år vil være 
vesentlig høyere en dagens nivå i årene fremover. Dette er omtalt som eldrebølgen. 
Myndighetene i Norge er bekymret for at det utvikler seg en demografisk tendens med at det blir 
stadig flere og flere eldre i Norge og stadig færre og færre unge arbeidsdyktige arbeidstakere 
innen helse- og omsorgstjenester. Hvordan skal vi klare å håndtere dette på en god, men 
økonomisk bærekraftig måte? Vi tok utgangspunkt av hjemmetjenesten da vi mener det er her 
det ligger størst potensiale til å løse problemstillingen vår.

Olga Strilko, Johannes Cabral Svendsen, Alicia Bayubahe, Per Gunnar Roaldsen Skadberg

Hvilken rolle vil Velferdsteknologi ha for at kommuner i Norge 
klarer å tilby minst like dekkende hjemmetjeneste fremover?

Bacheloroppgave - våren 2021

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Haugesund

studentarbeider bachelor - campus haugesund 2021
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Konklusjon
Oppgaven konkluderer med at helseforetaket har håndtert krisesituasjonen under
korona på̊ den mest optimale måten. Omfanget av en krise vil alltid være vanskelig å
forutse og legger dermed til grunn naturlige svakheter, tilknyttet utarbeiding av
beredskapsplaner. Til tross for dette, kan vi se at læringskurven til dette
helseforetaket har vært stigende, som har bidratt til en hensiktsmessig
krisehandtering av koronapandemien.

Bakgrunn for oppgaven
Koronapandemien har preget hele verden
i løpet av det siste året, spesielt helsesektoren.
Helseforetaket har måttet gjøre drastiske
endringer for å kontrollere smitten og kunne
opprettholde pasienttilbudet. Med dette som
utgangspunkt ønsket vi å undersøke hvordan et
helseforetak i Helse Sør- Øst har håndtert
krisen.

Metode
For å besvare problemstillingen vår har vi
benyttet oss av kvalitativ dokumentanalyse og
dybdeintervju. For å få bedre innsikt har vi
intervjuet fire relevante informanter, med
kunnskap om helseforetaket sin håndtering av
koronapandemien.

Hvordan har krisehåndteringen til et helseforetak i Helse Sør-Øst 
forløpt under koronapandemien?

Krisehåndtering under koronapandemien: En kvalitativ 
studie av et helseforetak i Helse- Sørøst

› Institutt for økonomi og administrasjon

› Emma Gaard Aksel Nilsen Knutli Julie Tvedt      Chastine Winther- Sørensen

?

studentarbeider bachelor - campus haugesund 2021
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Metode:
Metodedelen er hovedsakelig utført som en 
kvantitativ undersøkelse hvor vi gjennomfører 
forskjellige analysemetoder som regresjon og 
t-test. Disse analysene har blitt utført i Excel, 
StatPlus og RegressIt. For å gi en god oversikt 
har vi presentert datamaterialet i tabeller og 
figurer. Vi har også̊ utformet en mindre 
spørreundersøkelse som ble sendt ut som e-
post til en gruppe respondenter som fører etter 
forenklet IFRS. 

Konklusjon:
• Enkelte velger å føre etter forenklet IFRS fordi de er en del av et konsern. 

• Det har også vist at størrelse og bransje har betydning for valget, da vi får entydig resultater på̊
dette i samtlige analyser.

• Av alle selskaper i Norge er det relativt få som velger å føre etter dette regnskapsspråket. Den 
største andelen er blant de som er en del av konsern, som er opprinnelig de selskapene 
forskriften ble utarbeidet for.

Bakgrunn:
Norske selskaper har vist et økende internasjonalt samarbeid mot det utenlandske markedet. Det vil 
da være relevant for regnskapsbrukere at det brukes et felles regnskapspråk som gir forståelse av 
regnskapsinformasjon til sammenligning og vurdering. Forenklet IFRS er et regnskapspråk som er 
utviklet i Norge for å gjøre det enklere for små og mellomstore selskaper å kunne føre regnskapet 
etter et det internasjonale regnskapsspråk IFRS. 
Vi ønsket derfor i denne studien å finne ut om forenklet IFRS er å foretrekke fremfor god 
regnskapsskikk eller full IFRS. 

Problemstilling:
«Hvorfor velger enkelte selskap å benytte regnskapsspråket forenklet IFRS?»

Internasjonal utvikling: En studie om et 
norsk tilpasset internasjonalt 
regnskapsspråk, Forenklet IFRS. 

Av Håkon Areklett, June Marie Hornenes og Magnus Andreasen

Campus Haugesund

Institutt for økonomi og administrasjon
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Metode
For å besvare problemstillingen vår 
har vi undersøkt årsrapporter til de 
åtte utvalgte bedriftene fra 2018 og 
2019. 
For å få best mulig informasjon fra 
rapportene valgte vi å ta i bruk 
begge forskningsmetodene. Dette 
fordi vi ønsket å jobbe med både 
tallene og bakgrunnen for tallene.

Bakgrunn
I forbindelsen med implementeringen 
av IFRS 16 mente mange at 
endringen skulle bli betydningsfull for 
bedrifter med leieavtaler. Temaet ble 
aktuelt for oss da 2019 
årsregnskapene var de første 
rapportene der vi kunne se effekten 
av implementeringen. 

Konklusjon
Ut i fra vårt studie kom vi frem til at alle de åtte bedriftene i utvalget fikk en 
effekt ved implementering av IFRS 16, men at graden av effekt har vært 
forskjellig.

Problemstilling
«Hvilke regnskapsmessige effekter hadde endringen fra IAS 17 til IFRS 16, på de åtte 
største børsnoterte selskapene i Norge i 2019?»

IFRS 16 - Leieavtaler

Institutt for økonomi og administrasjon, fordypning i regnskap

Campus Haugesund

Av Heidi Marie Rolfsnes, Kine Måkestad & Rikke Arnestad

Figur 6: Totale leieforpliktelser i balansen for alle selskapene  

studentarbeider bachelor - campus haugesund 2021
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Metode og teori
For å belyse problemstillingen i vår 
oppgave har vi valgt å benytte oss av 
den kvalitative metoden 
dokumentanalyse, hvor vi så på ett par 
dommer som omhandler 
regnskapsmanipulasjon i taxinæring.

Det teoretiske rammeverket vårt bestod 
av lovkrav til dokumentasjon av inntekter 
og kostnader.

Konklusjon
Våre funn viser er tydelig mønster på at skiftlapper og kravet for hva de skal inneholde 
har en stor betydning av dokumentasjonen i næringen. Viktigheten av dokumentasjon 
kommer bedre frem under analysen. Det kommer også frem i analysen hvor viktig det 
er å oppbevare dokumentene rett, og i rett tidsperiode. Taksameteret er et viktig 
hjelpemiddel for å lettere kunne oppfylle lovkravene. Her blir alt regelmessig 
dokumentert, og det skal mye til for å klare å manipulere det.

«Lovkrav til dokumentasjon av inntekter og kostnader - Hvilke systemer brukes i 
praksis for å oppfylle lovkravene til inntekter og kostnader i taxinæringen?»

Bakgrunn
Etter at vi begge to jobber i taxibransjen falt det oss naturlig å velge denne bransjen. Vi 
har en del kjennskap og innsyn i hvordan ting fungerer i det daglige, og synes da det 
var interessant å finne ut hvordan det fungerer i forhold til det som lovene og 
forskriftene tilsier.

Dokumentasjon i Taxinæringen
Bacheloroppgave av Christine Karlsson Borgan og Herborg vad Kjellesvik

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Haugesund
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Metode

I denne oppgaven har vi brukt kvalitativ-
dokumentanalyse og intervjuer. Utgangspunktet for 
dokumentanalysen er seks kjente saker knyttet til 
regnskapsmanipulasjon. Mens intervju- delen gikk 
ut på å få refleksjoner fra informanter med relevant 
bakgrunn til tema. Funnene fra rettsavgjørelsene 
og informantene har blitt sammenlignet og 
analysert opp mot problemstillingen til oppgaven. 

Konklusjon 
Konklusjonen i oppgaven vår er at regnskapsmanipulasjon utføres med fiktive inntekter og flytte kostnader fra 
inneværende periode til en senere periode. Personene som utførte regnskapsmanipulasjon er eldre menn i 
lederstillinger som sitter på makt og tillit. Motivasjonsfaktoren bak utførelsen er knyttet til egen eller 
virksomhetens vinning. Med god forebygging og internkontroll i selskaper vil en hindre manipulasjonen. 

Bakgrunn og Problemstilling: 
Bakgrunn med valg av temaet regnskapsmanipulasjon er å kunne få en dypere og bedre forståelse av et tema 
som er omfattende, komplisert og som det finnes lite forskningsdata om. Regnskapsmanipulasjon er et tema 
som for oss virker veldig spennende og interessant, og vi ble relativt fort enige om at dette interesserte oss. 
Regnskapsmanipulasjon er også̊ et sentralt tema i vårt utdanningsløp med regnskapsprofilen. Vi vil med 
denne oppgaven kunne få en enda bedre forståelse om hvordan regnskapsmanipulasjon foregår, 
motivasjonen bak, og hvordan en kan avdekke/forebygge. 

Problemstilling:
«Hvordan utføres regnskapsmanipulasjon, hva er motivasjonen og hvordan kan en avdekke det?» 

Forfattere: Kristoffer Gunnarshaug & Sondre Sollesnes

En studie om fenomenet 
regnskapsmanipulasjon i Norge
Bacheloroppgave - våren 2021

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Haugesund

studentarbeider bachelor - campus haugesund 2021
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Utbredelsen av dekomponering av varige 
driftsmidler i den norske eiendomsbransjen

Håvard Fjalstad Jensen, Jorunn Tharaldsen, Tomasz Miroslaw Soyke & Yen Ngoc Hoang Dang

Metode
I oppgaven har vi hatt stork fokus på 
kvalitativ metode, der vi har tatt i bruk 
dybdeintervjuer med bedrifter i 
eiendomsbransjen. Det har også blitt lagt til 
grunn kvantitativ metode der vi har rangert 
noteopplysningene i årsregnskapene til et 
score-system. 

Funn i analysen og konklusjon
➢ Økning i dekomponeringspraksis siden 2011
➢ Fortsatt en majoritet som velger det bort, årsaker til dette er:
➢ Kost/nytte vurdering
➢ Mangel på kunnskaper om nytten
➢ Ikke lovpålagt etter regnskapsloven
➢ Videre regnskapsmessig dekomponering enn faste tekniske installasjoner er mindre 

utbredt da det dette ikke er lovpålagt etter skatteloven.
➢ I eiendomsbransjen ser vi at de fleste har like noteopplysninger som akkurat 

tilfredsstiller kravene i regnskapsloven og IAS. 

Bakgrunn
Første gang vi hørte om dekomponering av varige driftsmidler var i en forelesning i 
faget Videregående Finansregnskap. Der fikk vi et innblikk i hva dekomponering 
innebar, og hvilke fordeler dekomponering kunne gi bedriftene. Samtidig fikk vi vite at 
dekomponering ikke var vanlig å benytte seg av i Norge. Det var etter denne 
forelesningen vi fikk en interesse for temaet og ønsket derfor å finne ut mer om hvorfor 
dekomponering ikke var vanlig praksis, selv om det vil gi bedriftene fordeler slik vi ser 
det. 

Problemstilling
Hvordan er utbredelsen av regnskapsmessig dekomponering av varige driftsmidler i 
den norske eiendomsbransjen?

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

Campus Haugesund
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Metode
I tillegg til problemstillingen, har vi også 
utformet to forskningsspørsmål. For å 
besvare disse har vi valgt å bruke både 
kvalitativ og kvantitativ metode. Vi har 
gjennomført tallanalyser der vi sammenligner 
lokale og nasjonale regnskap, samt foretatt 
semistrukturelle intervjuer av syv lokale 
regnskapskontor på Haugalandet.

Konklusjon
Lønnsomheten til regnskapskontorene på Haugalandet øker i denne perioden. Den er mellom OK 
og meget god, og svært stabil for ca. 70% av dem. Andelen med meget god likviditet og soliditet 
øker jevnt gjennom årene. Sett opp mot resten av landet presterer Haugalandet jevnt i denne 
tiårs perioden. Vi har ikke funnet noen direkte sammenheng mellom lønnsomhet og digitalisering, 
til tross for at det gjennom intervju kommer tydelig frem at digitaliseringen har hatt en enorm 
påvirkning på bransjen og er en forutsetning for videre drift. Det er fortsatt de vanlige 
lønnsomhetsfaktorene som er avgjørende for lønnsomheten til regnskapsbransjen på 
Haugalandet.

Bakgrunn
Vår forestilling av regnskapsrollen har endret seg i løpet av studietiden, mye på grunn av 
påvirkningen digitaliseringen har på regnskapsbransjen. Hva vil disse endringene si for bransjen? 
Gjennom å forske på hvilken innvirkning digitaliseringen har på lønnsomheten i bransjen, å klare 
å se sammenheng mellom disse faktorene, kan vi også si noe om bransjens levedyktighet 
fremover gjennom problemstillingen:

«Har digitaliseringen påvirket lønnsomheten til 
regnskapsbransjen på Haugalandet de siste 10 årene?»

Av Silje Hov Dagsland, Irene Gjøsæter Haldorsen, Sina Jørgensen og Monica Tindeland

Har digitaliseringen påvirket lønnsomheten 
til regnskapsbransjen på Haugalandet de 
siste 10 årene?
Bacheloroppgave - våren 2021

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Haugesund

studentarbeider bachelor - campus haugesund 2021
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

INSTAGRAM, REISEPLANLEGGING OG 
DESTINASJONSVALG
En kvantitativ studie av Instagram og dens påvirkning på turisters forbrukeratferd

› Sandra Abelsen, Eric Exelby & Vivian Waaland / Bachelor i Reiselivsledelse 

« I hvilken grad påvirker Instagram forbrukerens 
reiseplanlegging og destinasjonsvalg? » 

Få du lyst til å dra på ferie når du ser Instagram-innlegget under? Det får hvert fall vi! 
I denne bacheloroppgaven har vi derfor valgt å se på i hvilken grad Instagram er med på å 
skape reiselyst og valg av destinasjon for reisemålet hos forbrukeren. Sosiale medier, og 
spesielt Instagram, har hatt en stor vekst de siste årene, noe som gjør denne  problemstillingen 
svært aktuell. 

Kvantitativ studie med utgangspunktet i en 
nettbasert undersøkelse, hvor målgruppen er 
Instagram-brukere mellom 18-35 år.  
Undersøkelsen inkluderte spørsmål om 
personens reisevaner, Instagram-bruk samt 
motivasjoner og holdninger rundt Instagram, 
reise og destinasjonsvalg.

Den teoretiske delen er basert på allerede 
eksisterende litteratur, og omhandler 
forbrukeratferd, beslutningsprosess, motivasjon 
og påvirkning, samt Instagram i sammenheng 
med turisme og reiser. 

Instagram, Sosiale Medier, Forbrukeratferd, 
Turisme, Reiseliv, Påvirkning, Destinasjon

BAKGRUNN

METODE

NØKKELORD

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

Stemmer kart og kompass
- utdanner vi gårsdagens kompetanse?

Digitale 
verktøy

Relasjons 
kompetanse 

Praktiske 
ferdigheter

Teoretisk
kunnskap

Våre undersøkelser viser at arbeidsgiverne mener det i stor grad er samsvar mellom 
regnskapsbransjens kompetansebehov og de nyutdannedes tilegnede kompetanse. Videre ser 
vi at studenter og nyutdannede opplever at det foreligger et gap når det kommer til 
regnskapsførers daglige oppgaver, og kompetansen tilegnet gjennom utdanningen ved 
Høgskulen på Vestlandet. Her kommer det frem at mye skyldes forbedringspotensialer når det 
kommer til balansen mellom teoretiske og praktiske tilnærminger i utdanningen, og bruk av 
praktisk rettede verktøy. Ut ifra våre funn kan det derfor konkluderes med at det ikke er helt 
samsvar mellom regnskapsbransjens kompetansebehov og tilegnet kompetanse hos 
nyutdannede regnskapsførere.

Bakgrunn for valg av oppgave bygger på de erfaringene vi fikk fra valgfaget ”Praksis i 
regnskapsførervirksomhet”. Møtet med arbeidshverdagen fikk oss til å stille spørsmål ved om 
utdanningen Økonomi og administrasjon, med regnskapsprofil, fremdeles er relevant i oppbyggingen. 

Ved hjelp av problemstillingen ønsker vi å kartlegge hvorvidt utdanningen reflekterer det digitale 
skiftet som regnskapsbransjen har gjennomgått, og på denne måten avdekke eventuelle gap mellom 
regnskapsførers daglige oppgaver og kompetansen tilegnet gjennom utdanningen ved Høgskolen på 
Vestlandet. 

v Spørreundersøkelse etter kvantitativ 
metode av nåværende og tidligere 
studenter ved Høgskolen på Vestlandet.

v Fem semistrukturerte intervjuer fra ulike 
perspektiv, etter kvalitativ metode. 
Informantene representerer nyutdannede, 
arbeidsgivere og Høgskolen på Vestlandet. 

BAKGRUNN

›Kristin Bolstad, Kathinka Hyllestad & Marie Hyllestad
› Institutt for økonomi og administrasjon

METODE

KONKLUSJON

I hvilken grad samsvarer regnskapsbransjens kompetansebehov med tilegnet kompetanse hos 
nyutdannede regnskapsførere? 

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

Pandemiens påvirkning på norsk reiseliv
En litteraturstudie om hvordan Covid-19 har påvirket norsk reiseliv

Metode
Vi har valgt å bruke litteraturstudie av 
eksisterende forskning og litteratur. Dette 
fordi vi får et bredt utvalg av 
forskningsmateriale, som hjelper å svare 
på vår problemstilling. 

Konklusjon
Reiselivsnæringen har i 2020-2021 opplevd store økonomiske konsekvenser som følge av 
Covid-19. Pandemien har påvirket mennesker til å reise mindre i byer, og heller på fjelltur 
og til hytter i mer rurale strøk. Dette kan gi positive konsekvenser for lokale bedrifter, men 
kan være negativt for skjøre økosystem og lokalbefolkning, dersom det samles for mange 
turister på enkelte steder. Reiselivet bør bruke pandemien til å endre seg i en mer 
bærekraftig retning og fokusere på å spre turistene, men på grunn av store økonomiske tap 
er det sannsynlig at reiselivsnæringen vil gå tilbake til slik det var før. 

Bakgrunn
Året 2020 har på alle måter vært et unntaksårs, kanskje spesielt når det kommer til 
reiselivsnæringen. Det har vært svært få besøkende fra andre land i Norge, og 
nordmenn har i begrenset grad kunnet reise ut av landet. Dette har ført til at nordmenn 
har måttet feriere i Norge, noe som gir både positive og negative konsekvenser. Vi 
ønsker med oppgaven å se på hvordan Covid-19 har påvirket norsk reiseliv, og hvordan 
reiselivsnæringen kan gå videre etter pandemien er over.

Problemstilling
Hvordan har Covid-19 påvirket norsk reiseliv, og hvilke konsekvenser kan det gi for 
reiselivsnæringen fremover?

› Amalie Mølstad / Økonomi og Administrasjon
› Christoffer Bruvik Bratten / Reiselivsledelse
› Ingrid Raa Tveit / Reiselivsledelse

Funn
v Trolig økning i masseturisme når 

pandemien er over
v Mulighet for omstilling
v Bedre nordmenns holdninger til

bærekraft og natur
v Store økonomiske tap
v Økt døgnforbruk i Norge blant 

nordmenn
Bilde hentet fra Nettavisen, 09.04.2021

studentarbeider bachelor - campus sogndal 2021
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap     
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Kommersiell jakt: utfordringer og muligheter?

- En kvalitativ undersøkelse av utfordringene og mulighetene 
jaktaktører står overfor på Vestlandet.

Viljar Nikolai Brekke og Samuel André Båtsvik

Resultat og diskusjon
Jakt er den eldste naturbaserte opplevelsen, både som 
matauk, men også som rekreasjon helt siden antikken. Vi 
ønsket innsikt i hvilke muligheter og utfordringer 
kommersielle jaktaktører står overfor på Vestlandet. 
Drøftingen viser at (jakt)næringen står overfor flere 
muligheter enn utfordringer på Vestlandet. 

Bakgrunn
På bakgrunn av studiet natur og opplevelsesbasert reiseliv ser vi gode muligheter 
for utvikling og innovasjon av nye aktiviteter og opplevelser i reiselivsnæringen. 
Ser en jakt som en naturbasert opplevelse, kan jakt integreres inn i reiselivet i 
større grad enn det er i dag.

“Hvordan ser etablerte aktører innen jaktturisme på utfordringene og mulighetene 
næringen står overfor på Vestlandet?’’

Metode
● Kvalitativ metode
● Semistrukturerte intervju av totalt fire ulike aktører innen

kommersiell jakt.

Foto: Hjortesenteret

Per i dag er det kanskje vanskelig for nye aktører å se 
mulighetene, noe som kan danne en flaskehals for etablering 
av nye bedrifter. De aktørene vi har snakket med som 
allerede er etablerte, har funnet sin niche. 

Tematikken er veldig interessant når vi ser det i en 
reiselivssammenheng. Ut ifra våre funn i oppgaven ligger det 
et stort potensiale i jakt som reiselivsprodukt, i sammenheng 
med kommersiell forvaltning av en økende hjortebestand.

Foto: Egill J. Danielsen
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon Campus 
Sogndal

Bedriftenes evne til å håndtere Covid-19 

Hvordan håndteres korona-
krisen blant bedrifter i 
tettstedet Sogndal?

Bakgrunn
Verdens Helseorganisasjon (WHO) 
erklærte Covid-19 som en global 
pandemi 12.01.2020. I Norge har 
regjeringen iverksatt strenge nasjonale 
tiltak for å hindre smittespredningen. 
Dette har resultert i et økonomisk fall i 
det norske næringslivet. Næringslivets 
Hovedorganisasjon (NHO) har 
rapportert at antall korona relaterte 
oppsigelser har økt i bedriftene, videre 
er det nevnt at bedrifter opplever 
hyppigere konkursfrykt og 
likviditetsproblemer. 

Vi ønsker å sette søkelys på hvordan 
små bedrifter har tilpasset seg i 
drastisk endrende omgivelser under 
pandemien. Hvilke egenskaper disse 
bedriftene har opparbeidet seg som har 
gjort dem mer motstandsdyktige og 
rustet til å overleve et økonomisk fall. 

Metode
Kvalitativ metode ved bruk av 
semistrukturert dybdeintervju.
Intervju av personer som har en 
sentral rolle i bedriftene vi har tatt 
for oss. 

«

› Maryam Nather, bachelor / Økonomi og jus
› Kristian Fredriksen, bachelor / Økonomi og jus 

Formål
Hensikten med 
forskningsprosjektet er 
å bidra til kunnskap og 
innsikt i hvordan 
organisasjoner kan 
håndtere, adaptere og 
innovere gjennom 
drastiske endringer i 
omgivelsene.
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Covid-19 sin påvirkning av Nortura
Sogndal
En kvalitativ studie av eksterne omgivelsesfaktorer og 
konkurranseintensitet

Teori: 
I oppgaven har vi benyttet PESTEL-rammeverket og Porter´s Five Forces. Ved hjelp av 
disse teoriene vil vi få svar på påvirkningen til de eksterne omgivelsene, og hvordan 
konkurranseintensitet er blitt under Covid-19. 

Konklusjon: 
Nortura Sogndal sin konkurransesituasjon har blitt mer intens under pandemien. De 
gjennomgående faktorene for at Nortura sin konkurransesituasjon under pandemien har 
endret seg, er stengte landegrenser, økt etterspørsel og lavere tilgang på råvarer. 

Bakgrunn:
Nortura Sogndal sto ovenfor en utfordrende tid da hele Norge gikk i en «Lockdown». 
Som en av de største aktørene innenfor matproduksjon, la de godt merke til at 
grensehandel nå har flyttet seg inn i landet og gitt økt etterspørsel etter deres produkter. 
Vi ønsker å se hvordan Nortura sin posisjon i markedet ble påvirket av eksterne 
omgivelsesfaktorer og hvordan konkurranseintensiteten ble. 

Metode: 
- Kvalitativ studie med semi-strukturert 

intervju. 
- 4 intervjuer med fire personer med 

ulike synsvinkler på situasjonen fra 
ulike avdelinger. De omtalte om 
hvordan situasjonen var før og under 
Covid-19. 

- Oppfølgningsintervju med to av 
intervjuobjektene med fokus på 
eksterne omgivelser og 
konkurranseintensitet.

Problemstilling:
Hvordan påvirket Covid-19 Nortura Sogndal? (ikke ferdig formulert)

› Morten Knutsen og Simon Fålun – økonomi og administrasjon
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Prissetting av eiendommer
En studie av faktorer som bidrar til at eiendommer blir solgt over 
prisantydning.

Konklusjon: 
Vi kan etter å ha gjennomført en analyse slå fast at rentenedgangen har vært den 
største bidragsyteren til avvikene under pandemien. Gjennom statistikk fra 
Eiendomsverdi, kan vi se at prisavvikene har økt betraktelig i alle de fire geografiske 
områdene vi har undersøkt i denne oppgaven. 
Med endringer i renten følger også usikkerhet i hvordan markedet vil oppføre seg. Økt 
etterspørsel etter boliger er med på å presse opp boligprisene og har gjort det vanskelig 
for eiendomsmeglere å holde følge med prisutviklingen i boligmarkedet det siste året. 
Ut ifra undersøkelsen kan det se ut til at lokkepris-fenomenet er mer vanlig i de 
befolkningstette områdene Vestlandet og Østlandet.

Bakgrunn: 
Prissetting av eiendom er til syvende og sist eiendomsmeglers ansvar. I løpet av det 
siste året har man kunnet lese flere avisartikler om boliger som blir solgt langt over 
prisantydning. Det er derfor aktuelt å undersøke nærmere ulike faktorer som nettopp 
bidrar til at eiendommer blir solgt over prisantydning.

Metode: 
I denne oppgaven anvender vi både 
kvalitativ – og kvantitativ metode. Vi 
benytter oss av kvalitativ metode når vi 
skal intervjue de ulike 
bransjeorganisasjonene for å få deres 
vinkling på prissetting av eiendommer, og 
hvordan de forholder seg til 
prisutviklingen. 
I spørreundersøkelsen søker vi svar fra 
eiendomsmeglere på Vestlandet, 
Østlandet, Midt-Norge og Sør-Vest Norge, 
dette ved bruk av kvantitativ metode.

Problemstilling:
Hvilke faktorer bidrar til at eiendommer blir solgt over prisantydning?

› Fredrik Gjendemsjø, Ingrid Kristina Ringen Rognaas og Malin Låksrud Øyre

Høgskulen på Vestlandet - Eiendomsmegling

Kjelde: https://norgeshus.no/no/bygge+hus/moderne+hus/delta.html
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Opplevelsesverdi og digitale festivaler
• En kvantitativ studie av deltakere på Steinkjerfestivalen

Bakgrunn
Da utbruddet av Covid-19 førte til nedstenging av Norge i 2020, ble arrangementsbransjen hardt rammet. 
Usikkerheten er fremdeles stor rundt hvor lenge nasjonale restriksjoner vil begrense muligheten til å arrangere 
fysiske festivaler som samler mennesker. Som følge av dette har digitale løsninger for arrangement vokst frem som 
trend under pandemien.

Metode
• Studien utføres som en kvantitativ undersøkelse. 

Datainnsamlingen gjennomføres ved et digitalt 
spørreskjema, i samarbeid med HVL.

• Opplevelsesverdi måles med det 
flerdimensjonale PREVAL-målet, som inkluderer 
verdiene funksjonell, emosjonell, sosial og 
opplevelsesverdi 
(Williams & Soutar, 2019, s. 416). 

• Utvalget for undersøkelsen er deltakere ved 
Steinkjerfestivalen, med formål å sammenligne 
hvordan opplevelsesverdi på fysisk festival i 
tidligere år skiller seg fra digital festival i 2020.

Martine Ryan Gulstad, Bachelor i Reiselivsledelse 

Problemstilling
Hvilken effekt har digitale musikkfestivaler på deltakerens opplevelsesverdi?

Formål
Formålet med oppgaven er å undersøke hvordan 
digitale musikkfestivaler påvirker opplevelsesverdien til 
festivaldeltakere. Studiens formål er et bidrag til 
forskning på opplevelser, som kan være et grunnlag for 
å skape verdifulle og trygge arrangement, både under 
og etter pandemien.

Steinkjerfestivalen
Steinkjerfestivalens visjon er magiske opplevelser –
varige musikkminner. På grunn av nasjonale 
restriksjoner ble den 15. årlige Steinkjerfestivalen i 2020 
omstilt til digital streaming-festival, med et fåtall fysiske 
deltakere.

Foto: Øivind Andreas TokerudResultat
• Gjennomsnittvurderinger av datamaterialet viste at 

deltakerne har hatt høy total opplevelsesverdi på 
Steinkjerfestivalen.

• Sammenligning av deltakelse på digital og fysisk 
festival viste at digital festival har forsterket 
deltakernes opplevelsesverdi.

• T-tester for uavhengige utvalg ga utslag for høyere 
opplevelsesverdi ved de emosjonelle aspektene av
deltakelse på digital festival.
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Studentenes økonomiske stilling under 
koronapandemien i storby sammenlignet med 
bygd 
- En kvantitativ studie av koronapandemiens påvirkning på studentenes økonomi 

Metode:
Deskriptiv undersøkelsesdesign etter kvantitativ 
metode;
v Benytter spørreundersøkelse for innsamling 

av primærdata. 
v Statistisk tosidig hypotesetesting ved å 

benytte t-test . 
v Hypotese 1: Det foreligger ingen 

sammenheng mellom studentenes 
inntekt og koronapandemien i Oslo og 
Sogndal 

v Hypotese 2: Det foreligger ingen 
inntektsforskjell mellom Oslo og 
Sogndal. 

Bakgrunn: 
En undersøkelse gjennomført av Sentio på vegne av Universitas og 
NSO i 2019 med 913 studenter fra hele landet som deltaker, viser at 
syv av ti studenter ikke kan studere uten å ha en deltidsjobb.

Regjeringen har innført strenge tiltak for å håndtere korona 
pandemien, som har ført til at mange bedrifter måtte stenge 
midlertidig. Flere ansatte mistet jobben eller ble permittert, deriblant 
studenter. Men de strenge tiltakene påvirket ikke alle kommuner over 
hele landet like mye.

Det vi vil finne ut er hvordan pandemien har påvirket studentene i 
storby som Oslo sammenlignet med studentene i et bygd som 
Sogndal.

Problemstilling: 
Hvordan har korona pandemien påvirket studentenes økonomi i Oslo sammenlignet med Sogndal?

› Mustakima Hasen, bachelor i økonomi og jus 
› Johysan Thomas, bachelor i økonomi og jus 

Resultat:
Deskriptiv statistikk av resultat
v Oslo respondenter: 40% ble 

påvirket negativ, 26% ble 
påvirket positivt, og 34% ble ikke 
påvirket av pandemien

v Sogndal respondenter: 25% ble 
påvirket negativ, 21% ble 
påvirket positivt, og 54% ble ikke 
påvirket av pandemien. 

Statistisk hypotesetest – t-test:  
v Hypotese 1: Det foreligger ingen 

sammen mellom studentenes 
inntekt og koronapandemien 
blant Oslo og Sogndal studenter. 
Studentenes gjennomsnittlig 
inntekt i i begge gruppen har 
hold seg like stabil under korona 
som før korona.

v Hypotese 2: Det foreligger ingen 
inntektsforskjell mellom Oslo og 
Sogndal studenter.   

Konklusjon: 
T-test viser at vi beholder nullhypotesene. Av innsamlet 
data i begge gruppene ser vi at det er flere studenter som 
har blitt negativt påvirket enn positivt. Den plausible 
forklaringen e, at de studentene som har blitt påvirket 
positivt har brukt mer tid på betalt arbeid og dermed økt 
inntekten i stort grad, på tross av at en del studenter 
hadde redusert tid brukt på betalt arbeid. 
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Bærekraftig arbeid i distriktskommuner
En kvalitativ studie av arbeidet med bærekraft i distriktskommunene 
Sogndal og Sunnfjord 

› Knut Brattespe Lahus, bachelor i økonomi og administrasjon 
› Magnus Kanne Herredsvela, bachelor i økonomi og administrasjon 
› Per Harboe Hesjedal, bachelor i økonomi og administrasjon 

Introduksjon 
I følge de nasjonale retningslinjene skal 
alle kommuner utarbeide 
kommuneplaner med bakgrunn i FNs 
bærekraftsmål. En av utfordringene ved 
dette er hvordan kommunene skal 
koble de globale målene til en lokal 
kontekst.   

Problemstilling
Hvordan arbeider distriktskommunene 
Sogndal og Sunnfjord med bærekraft? 

Metode
Dokumentstudie:
• Analyse av planverk og dokumenter 

fra offentlige organisasjoner
Intervju:
• Intervju av informanter fra Sogndal-

og Sunnfjord kommune. 
Funn:
• Arbeidet med bærekraft tar tid. 

Bærekraftsplanene er uten forankring 
i økonomiplanene, og har manglende 
kortsiktige handlingsperspektiv. 

Konklusjon
Distriktskommunene er i startfasen når 
det gjelder arbeidet med bærekraft. For 
å øke fokuset på bærekraft trenger 
kommunene tilgang til flere ressurser. 
Regjeringen bør øke arbeidet med å 
informere kommunene om FNs 
bærekrafts mål og vise til måter dette 
kan gjøres på. 
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Hvordan digitalisering påvirker 
regnskapsbransjen
- En kvalitativ studie av hvilken effekt digitalisering har på 
regnskapsbransjen

Metode:
- Dokumentgransking av tidligere forskning 
på nevnt område

- Kvalitative personlige intervju med ansatte 
i regnskapsbransjen

Bakgrunn:
Vi har sett hvordan et hel-digitalt samfunn kan fungere i 2020, men hvordan vil dette 
fungere i regnskapspraksis? Teknologien og dets utvikling har hatt en eksplosiv vekst i 
nyere tid, og dette kan man også se i regnskapsbransjen.

Vi ønsket dermed å gjennomføre et kvalitativt studie for å få et innblikk i hvordan 
regnskapsbransjen har blitt påvirket og hvordan arbeidsoppgaver knyttet til 
regnskapsbransjen forandrer seg i takt med den teknologiske verden.

Eventuelle brudd på opphavsrett er ikke tilsiktet, og bildet er brukt under "fair-use"-prinsippet
Bildet er tatt fra: https://steppingstone.io/your-digital-operations-start-with-accounting-build-from-there/

Håvard Huglen, bachelor i økonomi og jus
Mathias Vallestad, bachelor i økonomi og jus
Jonas Ulsletten Skagtun, bachelor i økonomi og jus

Resultat
Studien belyser hvordan digitaliseringen har påvirket regnskapsbransjen og hvilke 
utfordringer og fordeler dette har ført med seg. Det er mange faktorer som kan ha 
betydning, blant annet kunder, ansatte og ny teknologi. 

Det kommer frem av studien at det fremtidige regnskapskontoret kan forventes å være 
heldigitalt og sannsynlig være rettet mot rådgivning.

På tidspunktet intervjuene ble gjennomført var en del prosesser allerede automatisert, 
regnskapsføreren var mer rettet mot kunden og hadde inntatt en tilnærmet controller-
posisjon med et bredere kompetansenivå innenfor IT.
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Salg av eiendom uten ordinær budrunde
Hvordan påvirkes eiendomsmeglingsbransjen av dette?

Metode
Semistrukturerte intervjuer (Kvalitativ metode)
Gruppe 1: Eiendomsmeglere 
Gruppe 2: Selgere som har solgt off-market
Gruppe 3: Selgere som har akseptert direkte bud

Konklusjon
Eiendomsmeglerbransjen er en bransje som har 
vært utsatt for negativ omtale og det kan hevdes 
at det er mange myter og spekulasjoner om 
meglers troverdighet. Bransjen selv har måtte 
legge mye arbeid i omdømmebygging og det 
kommer stadig nye rutiner og regler for 
forbedringer. 
Ved å følge de retningslinjene som er gitt, og 
ved å vurdere hver enkelt selgers situasjon og 
eiendom, vil det være mulig å gjennomføre et 
salg utenom ordinær budrunde, i tråd med god 
meglerskikk

Bakgrunn 
Med ville tilstander i boligmarkedet i Oslo, hører man stadig om boliger som blir 
«kuppet» før ordinære budrunder. Dette ga meg interesse for å undersøke hvilke tilfeller 
man har av at boliger selges utenom ordinære budrunder, samt at jeg ønsket å vite mer 
om dette egentlig har noe å si for eiendomsmeglingsbransjen som jeg straks skal bli en 
del av. Er det positivt eller negativt for eiendomsmeglere at boliger selges utenom 
ordinære budrunder? Dermed ble problemstillingen for oppgaven:

Hvordan påvirkes eiendomsmeglingsbransjen av at boligsalg foregår utenom 
ordinære budrunder?

Resultat
Funn:
• Off-market salg anbefales ikke av 

bransjeorganisasjoner, men er 
fullt lovlig.

• Off-market salg vil i helt spesielle 
tilfeller kunne være gunstige for 
selger og kjøper.

• Kupping er uheldig, for alle parter 
og markedet.

• For å sikre meglers egen posisjon 
er det helt nødvendig å 
dokumentere hele prosessen og 
handle i tråd med god 
meglerskikk. 

›Naveed Iqbal / Bachelor i eiendomsmegling
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Digitalisering i regnskapsbransjen sett fra 
kundens perspektiv
Hajah Jenneh Passawe, Suzanne Auglend Lind

Metode
Problemstillingen vår er et fenomen, og vi har derfor valgt en kvalitativ studiemetode 
hvor vi gjennomfører intervjuer med regnskapskunder fra ulike bedrifter i nærområdet.

Konklusjon
Vår konklusjon ut fra undersøkelsene er at kundetilfredsheten blir påvirket av 
digitaliseringen og endringer som skjer innen bransjen. Den tilfredsheten går ut på om 
kunden føler de får tilstrekkelig med hjelp og opplæring, og om regnskapsførerne er 
kundeorienterte nok. Samtidig øker tilfredsheten med mer bruk av digitale løsninger når 
regnskapskundene klarer å gjøre seg nytte av de løsningene som tilbys og brukes i 
bedriften. Vi konkluderer også med at alder er en vesentlig faktor som spiller inn på hvor 
godt digitale løsninger blir tatt imot. 

Bakgrunn 
Regnskapsbransjen har de siste tiårene gjennomgått store forandringer. Teknologi er 
fortsatt et tema som blir hyppig diskutert, og det vil det fortsette å være. Teknologien vil 
fortsette å endre den måten regnskapsbransjen jobber på (Lindberg, 2018), 
arbeidsrutiner og prosesser automatiseres og det kommer nye elektroniske løsninger 
hele tiden. I denne studien har vi gått nærmere inn på kundenes perspektiv av 
digitaliseringen. Hva er det kunden tenker og opplever i forhold til den teknologiske 
forandringen. Kundene har flere tanker og meninger enn det som kommer fram, og 
dette er noe vi vil se nærmere på.

Problemstilling

«Virkninger av digitalisering på 
kundetilfredsheten sett fra regnskapskundens 

side»

«Hva er tankene blant de kundene som benytter 
seg av eksternt regnskapsbyrå knyttet til 

digitaliseringen?»

«Hvilken betydning har alder hos 
regnskapskundene for bruk og tilpasning 

av nye digitale løsninger?»

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

Hvordan påvirker Covid-19 reiselivet i 
Geiranger og Flåm? 

Metode

- For å svare på problemstillingen nytter vi 
i hovedsak eksisterende litteratur. Vi ser 
på medisinske og økonomiske rapporter, 
forskningsartikler, tall og statistikker samt 
utformede scenarioer for tiden fremover. 
Vi vil sette fokus både på regionale, 
nasjonale og globale forhold. 

Konklusjon

Det vil ta tid å bygge opp igjen bransjen til der den 
var før pandemien, og kanskje vil økonomien aldri 
komme opp på samme nivå igjen. Pandemien har 
forandret næringen og de to tettstedene på godt og 
vondt, og har skapt både frustrasjon og muligheter. 

I slutten av 2019 ble et nytt virus oppdaget i Wuhan i Kina. Dette skulle vise seg å bli 
starten på en verdensomspennende pandemi og få katastrofale følger for hele 
verdensøkonomien. Særlig reiselivsbransjen ble hardt rammet etter at strenge 
smitteverntiltak og reiserestriksjoner ble innført. Geiranger og Flåm er to av Norges 
mest kjente og besøkte reisemål, og merket raskt konsekvensene og ringvirkningene av 
pandemien. De to små tettstedene baserer  i stor grad næringslivet rundt 
utenlandsturisme, og over natten ble bortimot all inntekt revet bort. Hvordan har de 
egentlig klart seg gjennom det siste året, og hvordan ser utsiktene ut framover? 

Resultat

Reiselivet i  Flåm og Geiranger har lidd 
store tap både økonomisk og sosialt. 
Flere bedrifter har måtte stenge ned som 
følge av smitteverntiltak, som har ført til et 
stort antall permitteringer. Både 
enkeltbedrifter og destinasjonene som 
helhet har tapt enorme summer som følge 
av pandemien. 

Bakgrunn

Emilie Moe Lorentzen, Bachelor i Reiselivsledelse
Marte Løken Merok, Bachelor i Reiselivsledelse
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Hvilke påvirkninger og senvirkninger vil Covid-19 
pandemien ha på unge norske voksnes jobbmuligheter?

Retro Businessmen Waiting In Line At The Unemployment Office (Labombarbe, 2020)

Konklusjon
Mange faktorer spiller inn på en suksessfull integrering i arbeidsstyrken. Tidligere problemer i hjemmet eller 
under utdanning kan føre til en varig dårligere deltakelse på arbeidsmarkedet. Unge med psykiske problemer 
er overrepresentert i NEET-kategorien, som viser antall mennesker som hverken er under utdannelse eller i 
arbeid. For å oppnå lav arbeidsledighet og høy sysselsetting, må tiltak iverksettes for mennesker med lav 
sosioøkonomisk status. Dess lengre arbeidssøkere forblir arbeidsledige, dess mer øker risikoen deres for å 
varig falle ut av arbeidsmarkedet. Derfor er det essensielt å støtte overgangen fra utdanning til 
arbeidsmarkedet under en dårlig økonomisk periode.

Bakgrunn 
Hele verden har blitt hardt rammet av Covid-19, og situasjonen har utspilt seg til å bli en større økonomisk 
lavkonjunktur enn oljekrisen vi opplevde i 2014. Arbeidsmarkedet ble lammet, og mange permittering og 
oppsigelser inntraff. Hvordan vil dette ramme nyutdannede? Gjennom å studere artikler knyttet til 
langtidseffekter og ringvirkninger fra tidlig arbeidsledighet, prøver jeg å forutse hvilke effekter pandemien vil 
ha på fremtidsutsiktene til unge voksne i Norge. Jeg har også sammenlignet vår tids krise mot tidligere 
historiske kriser, hvor jeg ser på økninger i sosioøkonomiske ulikheter. 
Benyttet metode for oppgaven er en narrativ litteraturanalyse.

Resultat
Tidligere studier viser langvarige effekter fra arbeidsledighet 
og lavkonjunktur. Noen av disse er endring på det personlige 
plan, hvor man etter å bli ferdigutdannet under en økonomisk 
nedgangsperiode, vil få dårligere lønnsutsikter og endrede 
preferanser for valg av jobb, samt et høyere fokus på 
inntjening enn meningsfylt arbeid (Cotofan et al., 2020).
Mer drastiske negative effekter er en varig lavere 
arbeidsstyrke og sysselsetting (NOU 2021: 4, 2021)
Unge voksne lider store inntektstap, som bruker 8-10 år på å 
viskes ut, når de er ferdigutdannede under en 
nedgangsperiode (Oreopoulos et al., 2006).
Selv i februar 2021, nesten ett år etter krisen inntraff, er tallene 
for arbeidsledighet 89 % høyere enn for året før (NAV, 2021).
Forsker Svenn-Erik Mamelund har funnet en høyere 
dødelighet ved pandemisk influensa i grupper med lav 
sosioøkonomisk status (Mamelund, 2017).
En norsk masteroppgave fant en høyere bruk av krisesentre i 
oljeregioner under oljekrisen, og FN rapporterer om høyere 
andeler vold mot kvinner under Covid-19 pandemien (M. Poots 
& Råbu, 2018).

›Madicken Meyer
›Veileder Tore Frimanslund
›Reiselivsledelse ved Institutt for økonomi og administrasjon
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Covid-19s påverknad av det tradisjonelle 
eiednomsmegler yrket og dens framtid
Ein Kvalitativ studie om Covid-19’s påverknad i meklaryrkets notid og framtid

Metode:
I oppgåva vart det nytta ein kvalitativ metode med intervju 
for å finna svar på problemstillinga. I undersøkinga vart fem 
forskjellige eigedomsmeklarar frå tre forskjellige 
eigedomsmeklarføretak intervjua. Utvalet vart gjort slik at 
begge kjønn, alders- og erfaringsforskjellar, samt 
forskjellige geografiske marknadsområde blei representert.

Konklusjon:
Covid-19 har påverka det tradisjonelle eigedomsmeklaryrket i både positiv og negativ grad. Det negative skuldast for det 
meste at det har vore vanskelegare å få god kjemi med kjøpar og seljar, når ein må halda avstand og bruka munnbind. 
Dette er truleg påverknader som vil forsvinna når pandemien er over. Ut frå hovudfunna kan det tyda på at 
visningspåmelding og digitale hjelpemiddel, som signering med Bank-ID, er noko som truleg vil fortsetta å prega yrket i 
framtida. Det nemnast også at visningspåmelding har vore tidkrevjande, så dette kan ende opp med å bli eit individuelt 
val for meklaren i framtida

Bakgrunn:
Det siste året har vore svært utfordrande for folk flest, både sosialt og økonomisk. Covid-19 har påverka dei fleste yrke, 
også eigedomsmeklaryrket. Som eigedomsmeklar har ein mykje kundekontakt, med tanke på synfaringar, visingar, 
kontraktsmøte og overtakingar. I ein periode der myndigheitene har oppfordra den norske befolkninga til å vera mest 
mogleg heime, samt unngå kontakt med andre menneske, kan dette ha bydd på ein del utfordringar for 
eigedomsmeklarane. 

Resultat:
Smittevernstiltak som å halde avstand og bruka munnbind 
har gjort det vanskelegare for meklarar å skapa god kjemi 
og kontakt mellom seljar og kjøpar. Dette gjeld i hovudsak 
befaring, kontraktsmøte og overtakingar. Andre 
smitteverkstiltak, som visningspåmelding vert omtala som 
positivt, då det kan spara tid og pengar for både meklar og 
seljar. Men det har også sine negative sider, då det kan vere 
tidkrevjande, spesielt ved objekt med stor interesse. 
Resultata tilseier også at digitale hjelpemiddel er positivt 
fordi det er tidsbesparande, men det kan også skada 
relasjonsbygging og kundekontakt.

Problemstilling:
Korleis har Covid-19 påverka det tradisjonelle eigedomsmeklaryrket, og korleis kan det påverka eigedomsmeklaren sitt yrke i framtida?

› Torstein Mæland, eigendomsmekling
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Digitalisering i rekneskapsbransjen

Metode:

v På grunn av mykje eksisterande teori 
om emnet har vi valt kvantitativ metode

v To forskjellige spørjeundersøkingar 
sendt ut til regnskapsbyrå og 
aksjeselskap i Indre Sogn

v Deskriptivt forskingsdesign

Konklusjon:
v Litt over halvparten av aksjeselskapa nyttar seg av skybasert rekneskap.

v Av dei som ikkje brukar skybasert rekneskap, ønskjer ca. halvparten å byrje 
med det.

v Ein stor del av regnskapsbyrå i Indre Sogn brukar delvis eller heilt skybaserte
løysingar

v 100% av rekneskapsbyråa har som mål å bli meir digitalisert i framtida.

Bakgrunn: 
Digitalisering er ein vesentleg del av både kvardagen og framtida. Vi kan sjå for oss at 
digitaliseringa i samfunnet kjem til å fortsette å utvikle seg raskt, også i den bransjen vi 
skal ut i. 
Vi forskar derfor på kor langt den digitale utviklinga i rekneskapsbransjen har kome. 
Formålet med forskinga er å finne ut kor stor prosentandel av selskapa i regionen som 
nyttar seg av skybasert regnskap, og om skybaserte/digitale løysingar er eit framtidig 
mål for desse bedriftene.

Våre funn:

Problemstilling:
Kor langt har den digitale utviklinga i rekneskapsbransjen kome?

›Dagny Sæbø Nesse og Marit Rygg Fredheim
›Bachelor i Økonomi og Jus

›Ein kvantitativ studie om rekneskapsbransjen i Indre Sogn si digitale utvikling
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Er det lønnsomt for bedrifter i Sogn å 
investere i solceller?
En kvalitativ studie om lønnsomheten til utvalgte bedrifter i Sogn

Metode
Først har vi fått tall fra de tre bedriftene som skal delta om ønsket avkastningskrav og 
eventuelt ønsket tilbakebetalingstid. Deretter har vi analysert tallene ved hjelp av 
nåverdimetoden, tilbakebetalingsmetoden, «levelized cost of energi» (LCOE) og internrente. 
Til slutt hadde vi et kort intervju med bedriftene for å få en dypere forståelse for 
handlingsmåten deres i forhold til solcelleinvestering, i tillegg til å snakke om resultatene 
våre.

Konklusjon
Resultatene fra beregningene viser at det ikke er lønnsomt å investere I solceller for 
bedrifter i Sogn. I nåverdianalysen var nåverdien lavere enn null selv da med de laveste
avkastningskravene fra sensitivitetsanalysen. Det vil si at solceller er ulønnsomt
sammenlignet med andre prosjekter med samme mengde systematiske risiko. 
Tilbakebetalingstiden var lengre enn prosjektets levetid i alle tilfeller. Samtidig hadde
bedriftene en ønsket tilbakebetalingstid som var betydelig lavere enn det vi kom fram til i
våre resultater. Når det gjaldt LCOE med et 30-årsperspektiv, viste det seg at LCOE var 
høyere enn dagens strømpriser. I alle tilfellene var internrenten lavere enn
avkastningskravet, men høyere enn bankrenten.

Det var flere faktorer som ville motivere bedriftene til å investere i solceller. For noen av
bedriftene fant de motivasjon i at det hadde vært gøy å kunne produsere egen strøm. Selv
om man ikke når ønskede avkastningskrav, kunne de være interessert i solenergi mer som
en hobby. Dette kan bli mer aktuelt med tanke på at internrenten er høyere enn bankrenten. 
Alle bedriftene nevnte miljøaspektet som et motiverende element og det var tydelig at de 
hadde vært inne på tanken tidligere.

Bakgrunn
Norge ønsker å være et av de fremste landene når det gjelder bærekraft. Derfor gir 
blant annet Enova støtte til solcellepaneler for privat bruk. Dette er supert, men den 
beste plassen for solceller er på kommersielle bygninger. Kommersielle bygninger har 
både mest plass på takene og høyest energiforbruk på dagtid. Vi vil derfor undersøke 
ulike bedrifter i ulike bransjer i Sogn, for å kunne kartlegge lønnsomheten av en 
sollcelleinvestering. Problemstilling: Er det lønnsomt for bedrifter i Sogn å investere i
solcelleanlegg? 

›Martin Stølen, Athena Levang, Euan Nyguist / Økonomi og administrasjon
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Eksponering gjennom sosiale medier.

En studie om sosiale medier sin innvirkning i folks kjøpevaner. 

Metode
Vi vil ta i bruk følgende metoder i undersøkelsen 
av denne problemstillingen:

Ø Analyse av eksisterende litteratur

Ø Spørreundersøkelse 

Resultat

Bakgrunn
Sosiale medier er en del av hverdagen til de fleste av oss. Flere og flere bedrifter, men også 
personer, jobber aktivt med å reklamere gjennom ulike medium. Dette gjør til at nesten uansett 
hvor vi befinner oss på nettet, så møter vi en form for reklame. Så hvordan påvirker dette oss?

I denne oppgaven ønsker vi å undersøke om sosiale medier får oss forbrukere til å handle mer. 

Sosiale medier illustert av Hamar Media / 
https://www.hamarmedia.no/nettsider/sosiale-medier/

Problemstilling
«Får sosiale medier oss til å handle mer?»

› Hanna Hestetun – Bachelor i økonomi og administrasjon
› Guro Nyland – Bachelor  økonomi og administrasjon

Konklusjon
Sosiale medier er noe vi er innom opptil flere ganger om dagen, og vi møter ofte reklame i 
disse mediene. 
Eksponering gjennom sosiale medier øker sannsynligheten for at vi kjøper et produkt.
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Innsatsstyrt finansiering og premature 
En kvalitativ studie av finansieringssystemet på barne- og 
ungdomsklinikken

Metode
For å svare på vår problemstilling, har vi valgt å utføre ustrukturerte 

intervjuer, med noen som jobber med dette og som er påvirket av 

systemet gjennom jobb. Dette gjør vi for å samle kvalitativ data, samtidig 

som informantene får påvirke intervjuet og snakke om hva de opplever 

som de største problemene med innsatsstyrt finansiering. 

Konklusjon
Hele finansieringssystemet opplever vi som relativt tungdrevet og 

problematisk på et så lavt nivå som den enkelte klinikk er. For større 

pasientgrupper vil kanskje  systemet fungere bedre.

Ettersom et offentlig sykehus ikke kan gå konkurs, er det ikke fare for at 

barne- og ungdomsklinikken forsvinner, Men de store summene som 

forsvinner i administrasjon, ettersyn og liknende kunne blitt brukt på en 

måte som kom både skattebetalere og pasienter til gode.

Bakgrunn 
Finansieringsordningen på barne- og ungdomsklinikken baserer 

seg på forutsette inntekter som har bakgrunn i pasientene sine 

diagnoser. Dette systemet krever mye av dem  som jobber på 

barne- og ungdomsklinikken og gjør at store ressurser som kunne 

blitt brukt bedre, går tapt. For de minste premature barna er det 

veldig høy inntekt pr. pasient. Dette kombinert med store 

svingninger i antall gjør at denne ene pasientgruppen har en enorm 

påvirkning på den økonomiske situasjonen. 

Problemstilling
Hvordan innsatsstyrt finansiering av premature barn påvirker resten 

av barne- og ungdomsklinikken ved HUS sin økonomiske situasjon?

› Erlend Kleppe, Askild G. Oddekalv og Henrik L. Vik / Økonomi 
og administrasjon

Nye barneklinikken ved haukeland. (fotograf Skjalg Ekeland). Hentet fra 
https://www.vest24.no/helse-bergen-mott-med-motkrav-og-mer-
kritikk/s/5-82-28663

Bilde: hentet fra https://www.lis.no/finansiering
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Hvordan sparer økonomistudenter?
En kvantitativ studie av Økonomistudenters valg av passive og aktive 
forvaltede aksjefond, knyttet opp mot kunnskaper, risikovilje og 
interesse for børsen.

Metode
• Spørreundersøkelse delt ut til 29 

tredjeårs bachelorstudenter i 
økonomi og administrasjon, og 
eiendomsmegling. 

• Analyse av de innsamlede dataene i 
SPSS. 

Konklusjon

Dataene analysert i SPSS viser at det er kunnskap og interesse for børsen som er de 
faktorene som har sterkest sammenheng med valg av aktive eller passive aksjefond. I 
tillegg er holdninger til forvaltningshonorarer en svakere faktor som også har 
sammenheng. I tillegg er det flere kjønnsforskjeller, hvor vi har funnet store 
kjønnsforskjeller på kunnskap og interesse. Til slutt er det også en del forskjeller i hva 
kvinner og menn velger som forvaltning. Disse funnene stemmer ikke alltid med 
teorien eller andre funn, så noen av funnene er overraskende, mens andre er i tråd 
med tidligere forskning. 

Bakgrunn 
Det finnes mange forskjellige sparemåter, med varierende grad av risiko og avkastning. 
Aksjefond er en av disse sparemåtene. Mye teori på området viser til hva som har gitt 
historisk høyest avkastning, men hva velger økonomistudenter og hvorfor? 

Problemstilling: Hvilke sammenhenger er det mellom 3. års økonomistudenter i Sogndal 
sine oppfatninger av aksjemarkedet og deres valg av aktive og passive fond? Hvordan 
stemmer dette med teorien?

› Simen Thorvik Olsen, Bachelor i økonomi og administrasjon
› Mathias Skoland Johnsen, Bachelor i økonomi og administrasjon
› Runar Hunnålvatn Tøn, Bachelor i økonomi og administrasjon
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Meningsfulle naturbaserte 
reiselivsopplevelser
Et overblikk over studier som undersøker individuelle turisters 
velvære gjennom naturbaserte reiselivsopplevelser 

Metode
Kvalitativt litteraturstudie av eksisterende forskning. 
All litteratur som er tatt med i studiet er 
fagfellevurdert.

Konklusjon
v Natur og opplevelsesbasert reiseliv kan oppnå langvarig eudaimonistisk velvære, hvilket 

inkluderer flere av de samme målene som man ønsker å oppnå under psykoterapi.
v Samarbeid mellom psykisk helsevesen og naturbaserte reisleivsaktører kan bidra til å gjøre 

utendørs terapi mer tilgjengelig for pasienter med psykiske lidelser ettersom naturguiden kan 
ta seg av de praktiske arbeidsoppgavene rundt planlegging og gjennomføring og samtidig 
frigjøre terapeuten til å fokusere på behandlingen av pasientene.

Bakgrunn
Forskningen på de helsemessige fordelene ved opphold i natur har ført til at mange land jobber 
med å implementere naturbaserte tiltak i behandling av pasienter med psykiske lidelser. Å ha 
med seg mennesker ut i naturen byr på utfordringer for terapeuter, ettersom de må håndtere 
mange nye arbeidsoppgaver som ikke inngår i deres utdanning og vanlige praksis. Naturguider
besitter denne kunnskapen, hvilket potensielt kan være en ressurs for helsevesenet. Dette studiet 
vil derfor gi et overblikk over forskning som undersøker effekten natur- og opplevelsesbasert 
reiseliv har på psykisk helse og se på hvilke utfordringer og muligheter dette kan by på for 
videreutviklingen av utendørs terapi og naturbasert reiseliv.

Resultat
Naturbaserte reiselivsopplevelser kan gi: 
Ø Nye perspektiver på livet og seg selv
Ø Meningsfulle relasjoner
Ø Mestringsfølelse
Ø Langvarig forbedret følelse av hensikt og mening 

med livet. 

Problemstilling
Hva sier forskning om individuelle naturbaserte turistopplevelser sett fra et eudaimonistisk velværeperspektiv?

› Marthe Hardie Olsvik, bachelor i Natur- og opplevelsesbasert reiseliv 
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«Det grønne skiftet»
-En kvantitativ studie om sammenhengen mellom det «grønne skiftet»                                                  
og matvanene våre.

Metode:
Ø Dokumentasjonsanalyse av eksisterende litteratur.

Ø Spørreundersøkelser av 40 deltakere med ulik alder, kjønn, 

livssituasjon og miljøsyn. Svarene som de leverer er den 

dataen vi bruker for å få kartlagt en konklusjon. 

Spørsmålene gir oss svar på de ulike deltakernes syn på 

miljøet i seg selv, deres matvaner, og hvor bevisste de er på 

det grønne skiftet.

Konklusjon:
Etter å ha sett og analysert både eksisterende litteratur og dataen vi har samlet inn fra spørreundersøkelsene får vi et sterkt bilde om 

at de fleste er mer miljøbevisste nå enn tidligere, og at miljøet tar en større plass i hverdagen.

Selv om man har blitt mer miljøbevisst er det fortsatt ikke en stor endring i matvanene. Kjøtt er dominerende i kostholdet til de fleste, 

og på grunn av både økonomiske faktorer og mangel på kreativitet med å finne erstatninger, forblir kjøttet selv om man tar andre

miljøbevisste valg. 

Vi mener at regjeringen sitter med et ansvar og må legge mer fokus på å informere om hvilke konsekvenser kjøttindustrien har for

miljøet. Det må jobbes hardere med å skaffe alternativer og jobbe for at det skal bli enklere å velge bort kjøtt. 

Å redusere kjøttproduksjonen er en kritisk faktor for å minske vårt klimagassutslipp, og med enkle og lette tiltak kan alle bidra til en mer 

bærekraftig hverdag. 

Resultat:
•Det vi ser er at mange har blitt mer miljøbevisst etter det grønne 
skiftet, og at de sitter med mere kunnskap om miljøet nå enn 
før.
•De fleste tar flere miljøbevisste valg og er opptatt av å ha en 
mer bærekraftig hverdag, men å spise mindre kjøtt er ikke et 
hovedfokus.
•Det finnes også et økonomisk aspekt i valgene de tar. De fleste 
er enige om at erstatningsproduktene og alternativene for kjøtt 
er dyrere og blir derfor valgt bort. Og om kjøtt også hadde blitt 
dyrere ville de spist det mindre.
•Flertallet mener også at de sitter med for lite kunnskap om hvor 
stor negativ effekt kjøttproduksjon og industri har på miljøet.
•Det er kvinnene som spiser minst kjøtt, og som også er mest 
villig til å redusere kjøttkonsumet sitt.
•Mennene er de som synes det er mest vanskelig å finne 
erstatningsprodukter for kjøtt, og er heller ikke veldig villige til å 
redusere forbruket sitt.
•Det de fleste er mest enige i er at regjeringen burde opplyse 
mer om kjøttproduksjonen sin negative påvirkning på miljøet. 

Problemstilling:
Hvilke holdninger har vi til det “grønne-skiftet” og i hvilken grad påvirker dette matvanene våre?

Bakgrunn:
Det har aldri vært så stort fokus på miljø og utslipp som det det har vært i samfunnet de siste årene. En gjennomsnittsperson i Norge 

står for ca. 10 tonn C2-ekvialenter i et konsumperspektiv. Disse utslippene kan vi grovt sett fordele i fire områder: Transport, mat, 

bosted og forbruk. 

Vi mener i utgangspunktet at hvilke holdninger man har til det grønne-skiftet handler mye om i hvor stor grad de interesserer seg for 

klimaet. Denne interessen gjenspeiler seg i hvilke valg hver enkelt gjør for å ha en mer bærekraftig hverdag. Vårt fokus ligger i valgene 

de tar i forhold til matvanene sine og i hvor stor grad det er en sammenheng mellom å være miljøbevisst og spise kjøtt syv ganger i 

uken eller om de er bevisst på å spise mer kylling, svin eller vegetarprodukter.

› Johanne Skjærbekk Ramsøy, bachelor i økonomi og administrasjon
Martine Leirvåg, bachelor i økonomi og administrasjon
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Prissetting av eiendommer
En studie av faktorer som bidrar til at eiendommer blir solgt over 
prisantydning.

Konklusjon: 
Vi kan etter å ha gjennomført en analyse slå fast at rentenedgangen har vært den 
største bidragsyteren til avvikene under pandemien. Gjennom statistikk fra 
Eiendomsverdi, kan vi se at prisavvikene har økt betraktelig i alle de fire geografiske 
områdene vi har undersøkt i denne oppgaven. 
Med endringer i renten følger også usikkerhet i hvordan markedet vil oppføre seg. Økt 
etterspørsel etter boliger er med på å presse opp boligprisene og har gjort det vanskelig 
for eiendomsmeglere å holde følge med prisutviklingen i boligmarkedet det siste året. 
Ut ifra undersøkelsen kan det se ut til at lokkepris-fenomenet er mer vanlig i de 
befolkningstette områdene Vestlandet og Østlandet.

Bakgrunn: 
Prissetting av eiendom er til syvende og sist eiendomsmeglers ansvar. I løpet av det 
siste året har man kunnet lese flere avisartikler om boliger som blir solgt langt over 
prisantydning. Det er derfor aktuelt å undersøke nærmere ulike faktorer som nettopp 
bidrar til at eiendommer blir solgt over prisantydning.

Metode: 
I denne oppgaven anvender vi både 
kvalitativ – og kvantitativ metode. Vi 
benytter oss av kvalitativ metode når vi 
skal intervjue de ulike 
bransjeorganisasjonene for å få deres 
vinkling på prissetting av eiendommer, og 
hvordan de forholder seg til 
prisutviklingen. 
I spørreundersøkelsen søker vi svar fra 
eiendomsmeglere på Vestlandet, 
Østlandet, Midt-Norge og Sør-Vest Norge, 
dette ved bruk av kvantitativ metode.

Problemstilling:
Hvilke faktorer bidrar til at eiendommer blir solgt over prisantydning?

› Fredrik Gjendemsjø, Ingrid Kristina Ringen Rognaas og Malin Låksrud Øyre

Høgskulen på Vestlandet - Eiendomsmegling

Kjelde: https://norgeshus.no/no/bygge+hus/moderne+hus/delta.html
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Bruk og vern av Jostedalsbreen nasjonalpark og 
Nigardsbreen naturreservat som turistattraksjon

- et kvalitativt studie av reiselivs- og forvaltningsaktører i Jostedalsbreen 
nasjonalpark og Nigardsbreen naturreservat

Tinje Pedersen Steen og Frida Pedersen Bekkestad

Resultat og diskusjon
Det er stor enighet om at allemannsretten vil bli utfordret, 
spesielt i randsonene. Utbedringer ang. tilrettelegging og 
infrastruktur her må til. I naturreservatet oppfattes det som 
at bæreevnen er nådd. Meningene om innskrenking av 
allemannsretten er delte. Det foreslås besøksstyring 
gjennom tidspunkt, dynamisk prising og betaling for 
fellesgodefinansiering, gjennom bompenger eller 
parkering.  

Bakgrunn
Vi ønsket å se nærmere på hvordan ulike aktører i reiselivet og forvaltningen stiller seg til 
bruk og vern, tilrettelegging, forvaltning, allemannsretten og fellesgoder? Med dette kom 
vi fram til problemstillingen;

“Hvordan oppfatter og håndterer reiselivsnæringen og forvaltningsaktørene 
turismen i og rundt Jostedalsbreen nasjonalpark og Nigardsbreen naturreservat?”

Metode
● Kvalitativ metode
● Semistrukturerte intervju av totalt seks ulike aktører 

innen reiselivsnæringen og forvaltningen.

Foto: Else Remen

Ut i fra aktørenes ulike oppfatninger kan det tolkes som at 
reiselivet rundt Jostedalsbreen nasjonalpark og 
Nigardsbreen naturreservat har et godt grunnlag for å 
håndtere turiststrømmene, samt utvikle seg positivt i forhold 
til et bærekraftig reiseliv. Som det fremgår av funnene ser det 
ut til at finansiering av fellesgodene i områdene rundt 
nasjonalparken er den største utfordringen, og hvem som 
skal være ansvarlig for dette. Det blir derfor viktig å finne en 
god løsning på fellesgodeproblematikken slik at 
turiststrømmene kan håndteres på best mulig måte. Gode 
samarbeid mellom aktørene, felles markedsføring og felles 
målgruppe ser ut til å være viktig i utviklingen fremover. 

studentarbeider bachelor - campus sogndal 2021
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap     
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Kupping av boliger i boligmarkedet

Metode
Vi har valgt å gå for eksplorativt design, 
som er en kvalitativ og kvantitativ 
tilnærming til forskningen. 
Kombinasjon av de to teknikkene og 
rekkefølgen vi fulgte, gjorde at vi, gjennom 
kvalitativt intervju, først skaffet data med 
innsiktsfull og rik informasjon, samtidig 
som vi fikk nådd ut til et stort antall 
gjennom de kvantitative undersøkelsene. 

Konklusjon
Studiens resultat peker mot at kupping er en uheldig opplevelse for interessenter som utelates fra 
prosessen i å kjøpe boligen som kuppes. Eiendomsmegler blir også ‘’plassert på sidelinjen’’, hvor 
vesentlige deler av yrket ikke blir satt i aksjon. Selger og kjøper kan gagnes av kupping ettersom 
en slik handel kan oppleves som en god en. Det virker dog som om kupping er noe som kan 
svinge begge veier, hvor funnene peker mot at kupping verken er lønnsomt eller ulønnsomt. 
Majoriteten av meglerne og forbrukerne som har deltatt på våre intervjuer og 
spørreundersøkelser heller mot at kupping generelt sett er negativt. 

Bakgrunn 
I lys av at kupping igjen har blitt et emne som skaper reaksjoner, debatt og uenighet, vil vi 
undersøke hvorfor kupping nå har blitt så vanlig, samt forske på hvilken påvirkning og effekt det 
har på markedet og dets profesjonelle aktører, og forbrukerne som kjøper og selger bolig. 

Vår problemstilling i denne oppgaven er 
«Påvirkningen av kupping i boligmarkedet»
Bildet er hentet fra: https://boligpartner.no/visningshus/visningshus-host-2018/quadra-spesial

Resultat
Vårt resultat peker mot at meglerne og 
forbrukerne virker å være samstemmig synes 
at det påvirker markedet på en negativ måte. 

Bildet er hentet fra 
vår egen undersøkelse.

›Steffen Ljosheim & Sander Stølan, eiendomsmegling HVL Sogndal
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Festivalkulturen sin potensielle trussel
En literaturstudie om Covid-19, om det kan ødelegge festivalkulturen 

METODE
Vi har valgt og bruke en litteraturstudie som 

metode, ettersom dette er essensielt for 

problemstillingen vår. Dette er en metode som 

revurderer og vurderer eksisterende kunnskap. 

Dette legger til rette slik at vi kan komme med 

nye aspekter på områder som allerede er blitt 

forsket på.

Med denne metoden vil vi finne ut om framtidige                    

festivaler vil være like interessante og om 

festivalene må endre seg i henhold til Covid-19.                        

PROBLEMSTILLING

Vil Covid-19 drepe Festivalkulturen?

BAKGRUNN

Covid-19 utbruddet skapte en global nedstigning. Festivaler ble hardt rammet av dette slik, som 

gjør det til en stor usikkerhet om når dette kan starte igjen. Festivaler er et sosialt samlingspunkt, 

hvor du kan møte venner og høre god musikk. Derfor er denne problemstillingen veldig aktuell. 

› Øystein Tranøy Hovde og Endre Lie Traavik/ Reiselivsledelse 

Konklusjon
• Jo mer tid det tar før festivaler kan 

arrangeres, jo mer preger det kulturen
• Flere psykiske og fysiske faktorer er med og

påvirker utfallet til festivalkulturen.
• Restriksjoner kan endre publikum sitt syn på 

festivaler i negativ form.
• Viktig med støtte fra f.eks kulturrådet i disse 

usikre tider.

studentarbeider bachelor - campus sogndal 2021
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Fakultet(for(økonomi(og(samfunnsvitskap
Institutt(for(økonomi(og(administrasjon(
Campus(Sogndal

Covid919(i(Eiendomsbransjen
En(studie(om(hvordan(Covid919(påvirker(eiendomsmeglere(sin(arbeidshverdagen

Metode
• Kvantitativ(metode(for(innsamling(og(

analyse(av(data.(

• Kvalitativ(metode(intervju(med(
eiendomsmegler

Konklusjon
! Ulike(aspekter(av(hverdagen(til(megleren(har(blitt(endret.(
! Noen(endring(er(kommet(for(å(bli
! Lav(rente(har(ført(til(økt(arbeidsmengde

Bakgrunn:
I(mars(2020(endret(hverdagen(seg(for(de(aller(fleste,(da(pandemien(Covid919(kom(med(
en(stor(smittebølge(i(hele(verden.(I(Bergen(har(det(vært(flere(runder(med(lockdown,(og(
hverdagen(ble(svært(annerledes.(Dagene(ble(innført(med(retningslinjer(og(regler(som(
måtte(følges(etter(beste(evne.(Covid919(påvirket(økonomien(i(landet,(og(mange(trodde(
det(skulle(slå(hardt(ned(på(boligmarkedet.(Men(da(renten(i(mars(sank(ned(til(1%(
eksploderte(boligmarkedet.(

Vi(ønsker(å(se(endringen(i(arbeidshverdagen(til(meglerne.(Hvilken(påvirkning(Covid919(
har,(og(hvilke(tiltak(som(ble(innført(på(en(positiv(og(negativ(måte.

Problemstilling:((Hvordan(har(Covid,19(påvirket(arbeidshverdagen(til(eiendomsmeglere(i(Bergen?

Emilie(Skramstad Eiendomsmegling
Martine(Østdahl( Eiendomsmegling
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Prissetting av eiendommer
En studie av faktorer som bidrar til at eiendommer blir solgt over 
prisantydning.

Konklusjon: 
Vi kan etter å ha gjennomført en analyse slå fast at rentenedgangen har vært den 
største bidragsyteren til avvikene under pandemien. Gjennom statistikk fra 
Eiendomsverdi, kan vi se at prisavvikene har økt betraktelig i alle de fire geografiske 
områdene vi har undersøkt i denne oppgaven. 
Med endringer i renten følger også usikkerhet i hvordan markedet vil oppføre seg. Økt 
etterspørsel etter boliger er med på å presse opp boligprisene og har gjort det vanskelig 
for eiendomsmeglere å holde følge med prisutviklingen i boligmarkedet det siste året. 
Ut ifra undersøkelsen kan det se ut til at lokkepris-fenomenet er mer vanlig i de 
befolkningstette områdene Vestlandet og Østlandet.

Bakgrunn: 
Prissetting av eiendom er til syvende og sist eiendomsmeglers ansvar. I løpet av det 
siste året har man kunnet lese flere avisartikler om boliger som blir solgt langt over 
prisantydning. Det er derfor aktuelt å undersøke nærmere ulike faktorer som nettopp 
bidrar til at eiendommer blir solgt over prisantydning.

Metode: 
I denne oppgaven anvender vi både 
kvalitativ – og kvantitativ metode. Vi 
benytter oss av kvalitativ metode når vi 
skal intervjue de ulike 
bransjeorganisasjonene for å få deres 
vinkling på prissetting av eiendommer, og 
hvordan de forholder seg til 
prisutviklingen. 
I spørreundersøkelsen søker vi svar fra 
eiendomsmeglere på Vestlandet, 
Østlandet, Midt-Norge og Sør-Vest Norge, 
dette ved bruk av kvantitativ metode.

Problemstilling:
Hvilke faktorer bidrar til at eiendommer blir solgt over prisantydning?

› Fredrik Gjendemsjø, Ingrid Kristina Ringen Rognaas og Malin Låksrud Øyre

Høgskulen på Vestlandet - Eiendomsmegling

Kjelde: https://norgeshus.no/no/bygge+hus/moderne+hus/delta.html
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Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt for økonomi og administrasjon 
Campus Sogndal

Slik bidrar frivillige organisasjoner til en grønnere planet

En kvalitativ studie av frivillige organisasjoner og deres bærekraftarbeid

Metode
En kvalitativ undersøkelse med dokument-
analyse av nettsidene til to veletablerte
frivillige organisasjoner som jobber med
gjenbruk av klær. I tillegg gjennomfører vi
dybdeintervju med disse organisasjonene
for å finne ut mer om deres arbeid.

Konklusjon
Det viktigste momentet i arbeidet er å 
sørge for en effektiv bruk av tekstiler, og å 
skape et sirkulært forbruk. For 
organisasjonene vil det også være viktig å 
finne gode løsninger for tekstilene som ikke 
kan gjenbrukes for en miljømessig 
bærekraft. 

«Verdens verste miljøforurenser 
etter oljeindustrien er 

tekstilindustrien»

Klesproduksjon har et enormt utslipp og utgjør
større utslipp enn alle internasjonale
flyvninger og maritim sjøfart til sammen.

Resultat
Fretex og NLM Gjenbruk jobber med å
samle inn klær vi ikke bruker, og sørger
for best mulig gjenbruk av klesplaggene.
Avfallshierarkiet er grunnlaget for arbeidet
deres for en miljømessig bærekraft.

Økonomi og Jus – Martine Løvlie Tuvmarken og Helene Ågren 

«Nordmenn kaster 23kg klær i året»

Dette innebærer at hvert femte plagg i
klesskapet vårt blir sjelden eller aldri brukt.

Bakgrunn
Norge har flere frivillige organisasjoner
som jobber med å forbedre og endre
nordmenns forbruksvaner. Hvordan
kan slike frivillige organisasjoner bidra
til en stadig mer bærekraftig utvikling?

Problemstilling:

Hvordan jobber frivillige organisasjoner for å oppnå miljømessig bærekraft i Norge?

Figur 1: What`s hindering progress on sustainable fashion? Av B. Wright (2018)
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Masterprogrammet innovasjon  
og leiing
Institutt for økonomi og administrasjon (IØA) tilbyr masterutdanning i innovasjon og leiing ved Campus Bergen.  
Målgruppa for masterutdanning i innovasjon og leiing er kandidatar med ein bachelorgrad i økonomi og adminis-
trasjon, eller andre studentar med bakgrunn innan økonomi, organisasjon og leiing. Vi  samarbeider med master i 
Innovasjon og entreprenørskap for ingeniørar. I nokre fag har studentane felles undervisning på tvers av master- 
programma.

Masterprogrammet 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. Master- 
programmet legg til rette for at uteksaminerte kandidatar kan få spennande jobbar i ulike typar etablerte verksemder, 
til dømes som konsulent, forretningsutviklar i teknologibedrifter eller som fagperson i offentleg sektor.

Masterprogrammet har som mål å utdanne dyktige leiarar og medarbeidarar i offentlege og private teknologiverksem-
der. 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 master- 
oppgåva si. Ei oversikt over masteroppgåvene presenterer vi i denne årboka.
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METODE

Strategisk utvalg,

ansatte med 
legemiddelkompetanse

Deltagende observasjon 

av de ansatte ved utførelse av 
arbeidsprosessen

Kvalitative intervju 

av de ansatte med tema

rutine, hjelpemiddel og kompetanse

KONKLUSJON
Studien avdekker at det eksisterer utfordringer tilknyttet organisering av en arbeidsprosess. Det eksisterer 
også drivkrefter og motstand for organisasjonsendring. Tilknyttet endring kan motstand stamme fra mangel på 
forståelse. Dette kan være forståelse tilknyttet hensikten med å endre seg, men det kan også være forståelse 
for nye teknologiske hjelpemiddel. 

Forslag til videre forskning er å utvide studiens utvalg med flere perspektiv på den gitte arbeidsprosessen. 
Ledelsesperspektivet - Mer dekkende forståelse fra både de ansatte på gulvet og ledelsen i toppen.
Det tekniske perspektivet - Hvordan digitalisering kan påvirke hvordan nye produkt og tjenester skapes.

BAKGRUNN

Innen helsesektoren er det flere arbeidsprosesser en kan se på, legemiddelhåndtering er en av de 
prosessene som står sentralt. Andre land har kommet mye lengre når det gjelder legemiddelhåndtering enn i 
Norge. Innen hjemmesykepleien og på institusjoner har de gått over til nye system og sett på nye måter å 
gjennomføre legemiddelhåndteringen. Det handler om å sikre en tryggere prosess, både for pasienten og de 
ansatte med legemiddelkompetanse. Noen er flinke til å se etter andre løsninger, men de trenger hjelp. Med 
tanke på det trykket vi har rundt legemiddelhåndtering må vi etterstrebe å imøtekomme sektorens behov.

FUNN

“Utfordringer med legemiddelansvaret”
 

“Sikkerhet fremfor effektivitet”
 

“Kompetanseutfordringer”
 

“Drivkrefter og motstand for 

organisasjonsendring”
 

“Utilstrekkelig kartlegging av 

implementerte løsninger”

1)  Hvilke utfordringer finnes tilknyttet organisering, hjelpemiddel og kompetanse i en arbeidsprosess? 
2)  Hvilke endringsutfordringer oppstår? 

Kartlegging av utfordringer tilknyttet en arbeidsprosess 
En kvalitativ casestudie av legemiddelutdeling i tre ulike enheter 

Masteroppgave av Beate Sunde og Margit Kvalvik

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (FØS)
Institutt for økonomi og administrasjon – fordypning i Innovasjon og ledelse

Campus Bergen 2021
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Konklusjon
- Covid-19 som driver: Resultater fra studien viser at motivene som ligger til grunn for 

gjennomføring av innovasjonsprosjektene omhandler behov for effektivisering, ønske om 
å ta et større samfunnsansvar, samt behov for nye løsninger da pandemien har forårsaket 
en økonomisk risiko. 

- Suksessfaktorer: Resultatene fra studien viser at hurtig innovasjon med vekt på 
tidsprioritering og avgrensning i tidligfase, samt fleksibel organisering med autonomi og 
teamengasjement kan være viktige suksessfaktorer for å håndtere globale kriser som 
Covid-19 pandemien. 

- Etablert tillit og relasjoner, veldefinerte roller og kompetanseområder, samt tilrettelagte 
plattformer og samhandlingsverktøy kan være viktige forutsetninger for effektivt virtuelt 
teamarbeid. Utfordringer i henhold til virtuell kommunikasjon vil imidlertid kunne oppstå i 
større og mer komplekse innovasjonsprosjekt med flere aktører involvert.

Bakgrunn
Covid-19 pandemien har preget store deler av verden, og kan sees på som et sjokk i 
omgivelsene. Pandemien har skapt utfordringer for næringsliv, bransjer og samfunn. 
Samtidig har pandemien endret måten vi arbeider på og satt fart på den digitale 
transformasjonen. Slike eksterne endringer vil kunne skape nye muligheter for innovasjon, 
dersom organisasjoner evner å møte de endrede markedskrav og behov som oppstår i 
forretningsmiljøet.

Metode
Studien er gjennomført som en kvalitativ 
komparativ casestudie. Datainnsamlingen 
består av 14 dybdeintervjuer. Studien 
undersøker fire caseenheter: to fra IT- 
konsulentbransjen og to fra 
forsikringsbransjen.

Masteroppgave Innovasjon og ledelse, 2021

Innovasjon under Covid-19 pandemien
- En kvalitativ studie av digitale innovasjonsprosjekt som en 

respons på endrede omgivelser som følge av Covid-19 
pandemien

Vilde Børnes og Celina V. Berntzen

Problemstilling
“Hvordan har de respektive bedriftene 
gjennomført digitale 
innovasjonsprosjekt som en respons på 
endrede omgivelser som følge av 
Covid-19 pandemien?”

1. “Hvordan har Covid-19 vært driver for 
innovasjonsprosjektet?”

2. “Hvilke suksessfaktorer har vært viktige i 
gjennomføring av innovasjonsprosjektet, 
og hvorfor har disse vært viktig for å 
muliggjøre innovasjonen?”



90

Metodevalg og teori: 
Vi har valgt en kvalitativ forskningsmetode med en abduktiv tilnærming. Vi har benyttet oss av 
forskningsstrategien komparativ flercase-studie med fem virksomheter innenfor hver av 
bransjene. Datainnsamlingen består av dybde-intervjuer med en til tre informanter fra hver 
virksomhet. Det teoretiske rammeverket består av teori om bærekraft, digitalisering og 
forretningsmodellinnovasjon.

Våre funn: 
Våre funn tyder på at bærekraft 
og digitalisering driver frem 
forretningsmodellinnovasjon 
både hver for seg og samlet, 
i begge bransjene ved at det 
har medført endringer i 
virksomhetenes aktivitetssystem, herunder innhold, struktur og styring. I forbindelse med 
innhold har bærekraft og digitalisering ført til at virksomhetene har hatt behov for 
kompetanseheving og opplæring, samt endring av verdiløfte. Videre har begge domenene 
vært drivere for endring i struktur, som henviser til hvordan arbeidsprosessene til 
virksomhetene utføres. Bærekraft og digitalisering har også vært drivere for endring i styring
hvor funn tilsier at virksomhetene har dannet nye typer konsortium. Funnene tilsier at 
bærekraft og digitalisering har vært drivere for evolusjonær- og adaptiv forretningsmodell-
innovasjon, sett i sammenheng med den triple bunnlinjen og digital teknologi.

I denne studien tar vi for oss hvordan bærekraft og digitalisering driver frem 
forretningsmodellinnovasjon. Vi har her tatt utgangspunkt i to store næringer i Norge som 
er henholdsvis energibransjen og bygg-, anlegg- og eiendomsbransjen. Det blir 
argumentert for at Norge er i en omstilling mot et mer bærekraftig og digitalisert samfunn, 
og at denne omstillingen vil påvirke virksomheters forretningsmodell. Det har ledet oss 
frem til problemstillingen: 

«Hvordan driver bærekraft og digitalisering frem forretningsmodellinnovasjon?»

Bakgrunn og problemstilling: 

Forretningsmodellinnovasjon basert på bærekraft og 
digitalisering i to bransjer
En kvalitativ casestudie i energibransjen og bygg-, anlegg-
og eiendomsbransjen
Masteroppgave av Tamara Nicolaysen & Astrid Bremer Brynjulfsen

Fakultetet for økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for økonomi og administrasjon 

Campus: Bergen

studentarbeider master - 2021
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Bakgrunn og problemstilling: 
Eiendomsbransjen har vært blant de tregeste når det 
gjelder å 
ta i bruk ny teknologi, men bransjen har nå begynt å våkne. 
Som en rapport som Maersk publiserte i 2018, viser den at 
eiendomsbransjen ligger nederst på rangeringen.

Vi ønsket på bakgrunn av dette å se på hvilke digitale 
verktøy eiendomsbransjen i dag har tatt i bruk og om de 
fører til økt konkurranseevne for aktørene i bransjen. 

Problemstilling:
«Hvordan bruker norske eiendomsutviklere digitale 
løsninger, i tidligfasen?»

Forskningsspørsmål: 
1. Hvilken strategisk planlegging blir gjort for å ta i bruk nye
digitale løsninger, sett i lys av digital modenhet?

2. Bidrar bruken av digitale løsninger til økt konkurranse-
evne for norske eiendomsutviklere?

Digitalisering i eiendomsbransjen
En kvalitativ casestudie om norske eiendomsutvikleres bruk av 
digitale løsninger 

Bergen

Av Preben Fjellanger & Øyvind Sivertsen
Institutt for økonomi og administrasjon – Master i innovasjon og ledelse – 2021

Teori: Denne studien har tatt utgangspunkt i det Vial (2019) 
beskriver som en digital transformasjonsprosess. Teorien 
er supplert med annen forskning som er relevant for 
fagområdet. Litteraturen som er benyttet er relevant for å 
belyse begrepet digital løsning. Teorien dannet grunnlag for 
studiens egenutviklede prosess for bruk av digitale 
løsninger: 

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

Funn:
Våre funn viser at eiendomsbransjen mangler et system som er skreddersydd for deres behov. Per i dag benyttes svært 
mange systemer som ikke snakker sammen. Vi ser også at de digitale løsningene er til stede, men i begrenset grad. Dette 
gjør at løsningene ikke når sitt fulle potensiale. Løsninger som Big data, kunstig intelligens og IoT fungerer best når de blir 
kombinert med hverandre. Aktørene i bransjen kan sies å være digitale konservatives, med noen få unntak. 

Teoretisk bidrag:

Vi ser at lav bruk av digitale løsninger, fører til 

ingen endring i konkurranseevne. Middels/høy 

bruk av digitale løsninger, men lav grad av 

utnyttelse fører heller til ingen endring i 

konkurranseevne. For å få økt konkurranseevne 

er aktørene i bransjen avhengige av å benytte 

flere av de digitale løsningene, og helst 

kombinere de for å oppnå økt konkurranseevne. 
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Sentrale funn
• Informantene opplyser om svært god delingskultur i norsk oppdrettsnæring, helt siden oppdrettets start. 
• Muliggjørende teknologi gjør det mulig å samle og dele data i et helt annet omfang enn tidligere.

Geografisk nærhet i samarbeid, blir mindre viktig ettersom man kan samarbeide digitalt. 
• Mangel på standardiserte grensesnitt har gjort det utfordrende å systematisk dele data med hverandre. 

Med åpne APIer og sensordatastandard, fyller AquaCloud et behov i markedet. 
• AquaCloud sine syv medlemsbedrifter er bidragsytere og eiere i prosjektet, og samarbeider tett med 

AquaCloud sine fire ansatte. AquaCloud fungerer som en tilretteleggende, nøytral tredjepart.
• Medlemsbedriftene er svært motivert til å delta i prosjektet, og antar et betydelig innovasjonspotensiale. 

Likevel kan mangel på ressurser føre til at bedrifter ikke tar del i prosjektet. 
• Prosjektet virker å gå sømløst uten særlige utfordringer, noe som strider mot studiens teoretiske 

rammeverk om interorganisatoriske relasjoner. Dette kan skyldes AquaClouds rolle som en nøytral 
tredjepart, kombinert med en ny måte å samhandle på; datadeling. 

Bakgrunn og problemstilling
Oppdrettsnæringen i Norge står i dag ovenfor utfordringer knyttet til fiskehelse og miljø. I denne studien har vi 
undersøkt hvordan oppdrettere kan løse felles utfordringer ved å dele data med hverandre. Med utgangspunkt 
i teori om interorganisatoriske relasjoner og teknologisamarbeid, har vi studert hva som hva som kjennetegner 
datadeling i oppdrettsnæringen, og dermed besvart følgende forskningsspørsmål: 
1) Hvordan fungerer datadeling i AquaCloud? 
2) Hvordan er datadelingsprosjektet AquaCloud organisert? 
3) Hvorfor, eller hvorfor ikke deler konkurrerende oppdrettere data med hverandre?

Metode
Studien er utført som et 
kvalitativt embedded single-case 
studie, av datadelingsprosjektet 
AquaCloud. Studiens 
primærdata består av 12 
kvalitative dybdeintervjuer, hvor 
informantene er ansatte i 
AquaCloud, medlemsbedrifter, 
ikke-medlemsbedrifter, 
konkurrenter til AquaCloud, og 
ansatte i NCE Seafood 
Innovation.

Datadeling og interorganisatoriske 
relasjoner i oppdrettsnæringen
Master i Innovasjon og ledelse, 2021

Av Meryem Førli-Ekerhovd og Margrethe Helle Østervold
Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Bergen
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Barrierer og drivere i
AI-realiseringsprosesser
Kvalitativ multippel casestudie av interne AI-initiativ for et kommersielt formål

Nivå av kompleksitet vil være avgjørende for barrierer og drivere innen aspektene omfang & kompleksitet, 
organisatoriske forhold, kunnskap & kompetanse og data. Barrierer og drivere tilknyttet organisatorisk fleksibilitet, 
personvernsreguleringer og motivasjon er funnet å være gjeldende uavhengig av nivå av ANI-kompleksitet.

I forkant av datainnsamling utviklet vi en AI-realiseringsmodell på bakgrunn av en rekke ulike litteraturbidrag, hvor 
AI-realiseringsprosessen var fremstilt som en lineær prosess. Empiriske funn indikerte derimot at AI-
realiseringsprosessen er en kontinuerlig og iterativ prosess, hvor AI-initiativ vil bli en del av virksomhetenes 
daglig drift over tid dersom de lykkes med prosessen. Motivasjon ble også avdekket som et viktig aspekt i AI-
realiseringsprosessen som initiell og kontinuerlig driver. 

Bakgrunn:
Det var Alan Turing som introduserte ideen om at maskiner kunne tenke allerede i 1950, men det er først i det 
siste tiåret at kunstig intelligens har gått fra å være et rent teoretisk konsept til å bli en reell anvendelig teknologi. 
Teknologiens transformerende egenskapene gjør det avgjørende for organisasjoner å adoptere og implementere 
kunstig intelligens for å holde tritt med den teknologiske utviklingen. Det er forventet at 75% av 
forretningsprogram i 2021 vil benytte seg av kunstig intelligens, hvilket er estimert til å øke til omtrent 90% av 
forretningsapplikasjoner innen 2025. Likevel mislykkes rundt 28% av AI-implementeringsprosesser.

Denne studien undersøker følgende forskningsspørsmål:

Hva har vært høyteknologiske virksomheters barrierer og drivere i prosessen med planlegging, utvikling og 
implementering av kunstig intelligens for et kommersielt formål?

Metode:
Studien undersøker fenomenet AI-initiativ gjennom en kvalitativ 
multippel casestudie med en kombinasjon av deduktiv og 
induktiv forskningstilnærming. Datagrunnlaget er innhentet 
gjennom ni semi-strukturerte kvalitative dybdeintervjuer med 
ledere og teknologer fra fem case-virksomheter, hvilket 
opererer i flere ulike bransjer, samt et ekspert-intervju.

Sentrale funn:
Studien har avdekket at nivå av Artificial Narrow Intelligence
(ANI) kompleksitet vil være avgjørende for hvilke barrierer og 
drivere virksomheter støter på under AI-realiseringsprosessen. 
De tre identifiserte overordnede nivåene av ANI-kompleksitet 
er; (1) Integrasjon av tredjeparts AI-API-er, (2) Modifisering av 
tredjeparts AI API-er og (3) Utvikling av egne AI-modeller, hvor 
nivå 3 er det øverste nivået av kompleksitet. 

Institutt for økonomi og administrasjon – Master i innovasjon og ledelse 2021

Masteroppgave av Hans Petter Farstad og Marianne Fjellhaug
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Metode:
For å besvare problemstillinga har vi nytta
kvalitativ metode med sekundærdata som
empiri. Løysinga er i tillegg inspirert av den
konstruktive forskingsmetoden, der ein
gjennom studien legg fram ei innovativ løysing
på eit problem.

Konklusjon:
Vi har konkludert studien med å legge fram vår eigen definisjon av sirkulærøkonomi:

Gjennom studien har vi i tillegg utarbeida Mellomledd-rammeverket (bildet), som er eit strategisk verktøy for å gjere
bedrifter innan norsk varehandel meir sirkulære. Her nyttar seljaren posisjonen sin som bindeledd mellom leverandør
og kunde (produsent og forbrukar) til å informere om, tilrettelegge for og motivere til sirkulær åtferd.

Bakgrunn:
Sirkulærøkonomi har fått aukande merksemd
dei siste åra, men dei eksisterande
definisjonane og beskrivingane av fenomenet
er sprikande. Vi ønska å tydeleggjere
fenomenet og gjere det meir anvendeleg for
norsk næringsliv.

Problemstilling: Korleis kan norske bedrifter innan varehandel bli meir sirkulære?

Sirkulærøkonomi 
– ny agenda for norsk varehandel?
Rebekka Louise Knotten og Irene Varhaugvik
Master i innovasjon og leiing

Campus: Bergen

Sirkulærøkonomi er eit regenerativt økonomisk system som baserer seg på lukka 
verdisirklar og har til hensikt å eliminere avhengigheitsforholdet mellom 

økonomisk vekst og ressursbruk, dette gjennom strategiar som minimerer utvinning 
av ressursar, reduserer forbruk og avskaffar avfall som konsept. 

studentarbeider master - 2021
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Konklusjon / Funn 
Studien viser at casebedriftene
eksperimenterer med ulike
forretningsmodeller som bidrar til
bærekraftig forbruk, men de
opplever utfordringer knyttet til
skalering og (kostnads)risiko. Ulike
interessentgrupper trekkes frem
som viktige drivere for
bærekraftsarbeidet, hvor særlig
forbrukeres reelle kjøpsatferd og
myndighetenes regulering har stor
påvirkning. For å møte bærekrafts-
utfordringene organiserer
casebedriftene seg i bransjeintern
co-opetition.

«Hva kjennetegner og driver bærekraftsarbeid i norskklesindustri, og hvilke dilemma
møter virksomhetene på̊?»

Metode:
Systematisk litteratursøk kombinert
med fem intervjuer av spesialister
innen bærekraft og
forretningsmodell-innovasjon i fem
norske klesbedrifter.

Bærekraftige forretningsmodeller i 
norsk klesindustri
Sigrid Frøysa Lyngroth, gruppenummer 9 

Institutt for. Økonomi og Administrasjon – fordypning i 
Innovasjon og Ledelse

F1: Hvordan arbeider casebedriftene med å 
utforske bærekraftige forretningsmodeller?
Bærekraftig forretningsmodell-
teori (Todeschini et al., 2017; 
Bocken et al., 2015)

Får støtte

Prosessmodell for BFMI 
(Jørgensen & Pedersen, 2018)

Får støtte

Innovasjonsdiffusjonsteori (Wells 
& Nieuwenhuis, 2018)

Nyanserer

F2: Hva mener informantene er viktige drivere for å
gjøre bedriften mer bærekraftig? 
Interessentteori Nyanserer
Ansvar (Palazzo & Scherer, 2011) Nyanserer
Bærekraftsstrategi (Ruterfoord et al., 
2000; Singh et al., 2014; Stappmann, 
2015)

Nyanserer 
og avviker

Forbrukeratferd (Johannsdottir, 2015; 
Massa & Tucci, 2013)

Får støtte og 
nyanserer

NGO-er (de Bakker, 2008; Bansal & 
Roth, 2000)

Får støtte

Myndigheter (Johannsdottir, 2015; 
Windolph et al, 2014; Ashford & Hall, 
2011) 

Får støtte

Samarbeid ((Manzhynski & Figge, 2019; 
Audy et al., 2011)

Nyanserer

studentarbeider master - 2021
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Metode: 
I denne masteroppgaven er det brukt 
en kvalitativ tilnærming for å få en 
dypere forståelse for 
problemstillingens kompleksitet. 
Datamaterialet er hentet inn gjennom 
dybdeintervjuer med fem ulike 
casebedrifter som er valgt ut for å få 
innsikt fra små og mellomstore, samt 
store aktører i markedet. 

Konklusjon: 
Studien konkluderer med at de sentrale drivkreftene for å jobbe med bærekraftig 
utvikling i klesbransjen er visjoner og mål, lønnsomhet, samfunnsansvar og bærekraft, 
og rykte og omdømme. Sentrale interessenter er fabrikker og leverandører, ansatte og 
kunder. Implementering av bærekraftige løsninger påvirkes av utfordringer med 
kostnader og lønnsomhet, kommunikasjon og manglende reguleringer. 

Problemstilling:  
I: Hvilke drivkrefter og interessenter er sentrale i jobben med bærekraftig utvikling? 
II: Hvordan påvirkes jobben med implementering av bærekraftige løsninger i klesbransjen? 

Drivkrefter, interessenter og 
implementering av bærekraft i 
klesbransjen
Celine Gripsgård 

Fordypning i innovasjon og ledelse 

Bakgrunn:
Fokuset på bærekraft blir større, og mange klesbedrifter uttrykker et ønske om å satse 
på dette i sine forretningsmodeller. Imidlertid er det få som har lykkes i å implementere 
det fullt ut. Dette kan tyde på at virksomhetene støter på utfordringer i prosessen med 
å implementere bærekraft. 

Campus Bergen
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BBaakkggrruunnnn
Forsikringssvindel regnes som kriminell aktivitet og som 
et samfunnsproblem, og forsikringsselskapene i Norge 
har derfor både plikt og interesse av å bekjempe 
problemet. Norske forsikringsselskaper er relativt små 
sammenlignet med internasjonale konkurrenter, og det 
har derfor vokst fram en idé om at selskaper kan dele 
data seg imellom. Ved å dele data bygger man større 
datasett (Big Data) hvor forsikringsselskaper kan trene 
sine respektive prediksjonsmodeller for svindel (KI). 
Basert på denne ideen har et innovasjonsprosjekt i regi 
av NCE Finance Innovation vokst fram. Prosjektet har 
ønske om å validere et konsept for trygg datadeling 
mellom konkurrerende selskaper for å bekjempe et 
felles problem. Gjennom denne studien har vi undersøkt 
prosjektet nærmere med fokus på de teknologiske, 
forretningsmessige og juridiske dimensjonene ved 
prosjektet. 

FFuunnnn  oogg  kkoonnkklluussjjoonn
Masteroppgaven viser til viktigheten av å bekjempe forsikringssvindel som et samfunnsproblem, og fremhever at 
samkonkurranse og kunstig intelligens er viktige verktøy i kampen mot dette problemet. Konkurrerende selskaper må 
derfor dele data for å bedre kunne være i stand til å møte økt internasjonal konkurranse og optimalisere bruken av ny 
teknologi for å bekjempe forsikringssvindel. Innovasjonsprosjektet med navn Fraud Detection Platform er derfor vokst 
fram. 
Vår studie avdekker vesentlige utfordringer relatert til det tekniske, det forretningsmessige og det juridiske ved 
prosjektet. Black Box kan eksempelvis true maskinens forklaringskraft når det kommer til det tekniske, samtidig som at 
ulike selskaper kan ha ulikt språk, agenda, ambisjoner og kultur som kan utfordre samarbeidet. Studien legger også vekt 
på viktigheten av å skille mellom konkurranse og samarbeid, samtidig som at prosjektet må baseres på gjensidig tillit. I 
tillegg til dette er det avdekket at streng lovgivning gjennom konkurranseloven og personvernloven bidrar til å begrense 
datagrunnlaget og samarbeidet. 

Hvordan kan forsikringsbransjen i Norge skape en felles stordataplattform for å bekjempe 
forsikringssvindel? 

Hva er de største utfordringene i utviklingen av en felles stordataplattform som potensielt kan forbedre 
arbeidet med å detektere og predikere forsikringssvindel? 

MMeettooddee
Oppgaven er en casestudie hvor vi studerer et spesifikt 
innovasjonsprosjekt. Ettersom prosjektet er nytt, og ikke 
forsket på tidligere, ønsket vi å bruke en eksplorativ og 
kvalitativ tilnærming for å lære mest mulig om temaet. 

Det har blitt gjennomført både individuelle intervjuer, 
men også gruppeintervjuer, med informanter som har 
kjennskap og tilknytning til prosjektet. 

Kunstig intelligens og Big Data i forsikringsbransjen  

Masteroppgave av Frida Nord Arnesen og Maiken Johannesen

Institutt for økonomi og administrasjon

Campus: Bergen
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1. «Hvilke fordeler og ulemper opplever ansatte 

når de jobber på hjemmekontor i utstrakt grad?».

2. «Hvordan kan ledere legge til rette for at 

hjemmekontor i utstrakt grad skal fungere godt for 

ansatte?»

Konklusjon
Ansatte synes det er fordelaktig at den nye 

arbeidshverdagen er mer fleksibel og 

tidsbesparende. På en annen side savner de 

menneskelige interaksjoner og  synes de det er 

utfordrende å skille mellom jobb og fritid når de 

benytter hjemmekontor i utstrakt grad.

Lederne tilrettelegger for utstrakt bruk av 

hjemmekontor gjennom ulike tiltak som har til

hensikt å forbedre ansattes trivsel. 

Bakgrunn for studien og forskningsspørsmål:
Koronapandemien har gjort at mange millioner ansatte for første gang har hjemmekontor i 

utstrakt grad. Der kommuniserer og samhandler de ved bruk av moderniserte digitale plattformer. 

Den nye arbeidsdagen har fordeler og ulemper for ansatte. For at de skal trives og prestere godt, 

er det essensielt at ledere tilrettelegger for gode arbeidsforhold. Hensikten med denne 

masteroppgaven har vært å besvare følgende forskningsspørsmål:

Den nye arbeidshverdagen

Masteroppgave av Elsa Hrund Erlingsdottir Nesse og Fride Myrdal Olsen

Campus: Bergen

Bilde lånt fra TV2.noMetode
For å besvare forskningsspørsmålene, 

har vi gjennomført en kvalitativ, 

intervjubasert studie som tar for seg 

totalt 18 semistrukturerte 

dybdeintervjuer med ansatte og ledere 

fra privat og offentlig sektor. 

Institutt for økonomi og administrasjon- Master i innovasjon og ledelse
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Problemstilling
Hvordan skaper en organisasjon verdier for 
sine interessenter under utfordrende 
forhold?
Forskningsspørsmål 
1. Hva forårsaket kollapsen innen oppdrett 

av torsk i tidsperioden 2008-2012?
2. Hvilke strategiske endringer ble gjort av 

Havlandet knyttet til funksjons- og 
forretningsnivået, strategisk allianse og 
teknologi etter kollapsen av 
torskeoppdrett?

3. Hvordan har strategiene resultert i økt 
konkurranseevne og verdiskaping for 
Havlandets interessenter?

Konklusjon
- Vi fant fem hovedfaktorer til kollapsen: biologi, sjøtemperatur, utstyr og materiale, marked og 

finans.
- Havlandet måtte etter kollapsen nedbemanne og holde kostnadene på et minimum. Eiernes 

vilje og kapital var avgjørende for at selskapet kunne fortsette satsingen innen oppdrett av 
torsk, i tillegg til ansattes spesifikke produksjonskompetanse. Selskapet har utvidet domenet 
ved å produsere berggylt og laks i tillegg til torskyngel. Investering i RAS-teknologi er viktig for 
å lykkes i å skape en «grønn» og bærekraftig fisk for en økende befolkning. Havlandet 
produserer unik torskeyngel som skaper verdi for interessentene og bidrar til økt 
konkurransefortrinn.  

Bakgrunn for studien
Basert på prognosene fra FN vil verdens befolkning være 8,5 milliarder innen 2030, dette 
medfører økt etterspørsel og behov for mat som er bærekraftig. Havet er viktig for Norges 
verdiskaping og for fremtiden, men det er utfordrende å beskytte ressursene i havet og økt 
produksjon av mat krever inngrep i land og i sjø. Havlandet ser potensiale til å produsere 
bærekraftig mat gjennom oppdrett på land. Næringen innen oppdrett av torsk fikk en kraftig 
vekst på 2000-tallet, men møtte på flere utfordringer knyttet til blant annet marked og biologi 
som gjorde at næringen kollapset. Havlandet var en av to aktører som stod igjen og fortsatte 
utviklingen av torskyngel som har gitt gode resultater. I dag ser vi igjen en oppblomstring innen 
oppdrett av torsk, en næring som er viktig for å skaffe mer mat til en økende befolkning. 

Metode
For å besvare problemstillingen har vi benyttet 
en kvalitativ metode gjennom en enkelt-
casestudie. Datainnsamlingen har bestått av 
13 dybdeintervju, hvor fire intervju var fra 
eksterne interessenter.

Verdiskaping innen oppdrett av torsk
En kvalitativ casestudie om hvordan Havlandet skaper verdier for sine 
interessenter under utfordrende forhold.

Hilde Christine Søvik Killingrød & Oda Kristin Igland

Vi bruker verdiskapningssyklusen til Jones (2013) som teoretisk 
rammeverk.

studentarbeider master - 2021
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Masteroppgaven omhandler sømløs strikke-
teknologi innen tekstilproduksjon. Dette
studeres i lys av en sosioteknisk overgang fra
nisje til regime, ved bruk av Frank W. Geels’
teorier rundt multi-level perspective.

Vi utarbeidet to forskningsspørsmål:

1) Under hvilke betingelser kan sømløs 
strikketeknologi løfte seg fra en 
nisjeteknologi til en standardisert 
teknologisk løsning for tekstilbransjen?

2) I hvilken grad kan sømløs strikketeknologi 
bidra til bedre måloppnåelse for FN sine 
bærekraftsmål nummer 8, 9 og 12?

Vi gjennomførte en enkeltcaststudie med en
norsk SMB tekstilproduksjonsbedrift som
eksempel. Intervjuer med både bedriften og
de to strikkemaskinprodusentene Shima Seiki
og Stoll var en del av studien. Med utgangs-
punkt i Geels’ teorier utviklet vi en egen
modell for overganger i strikkeindustrien:

Funnene våre viser at teknologien har
potensiale, men at en utbredt bruk forhindres
på grunn av flere faktorer på flere områder
samtidig. Vi fant fire hovedbarrierer, men
også noen drivere.

Fra nisje til regime
En analyse av sømløs strikketeknologi i en norsk SMB
ved bruk av Geels’ multi-level perspective

av Yorick Fischer & Mona Koster Johannesen

MOØ300

Barrierer/Hindringer:

Kompleksitet Manglende 
kompetanse

Tekniske og 
Kreative 

begrensninger
Høye kostnader

Syklus som kan bidra til bærekraftsmål-
oppnåelse:

Internasjonale 
markeds-

betingelser

Politiske og 
økonomiske insentiver 

for å investere i 
teknologien

Bærekraftsmål-
oppnåelse

Endringer
i det globale 

tekstilmarkedet

Teknologien
får støtte fra 

politikken

Økt bevissthet 
blant 

forbrukerne

Drivere/Muligheter:
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Tilsette ved Institutt for økonomi og  
administrasjon – campus Bergen

Abdul Quddus 
Professor

Atle Nyhagen  
Førsteamanuensis

Carmen Olsen 
Førsteamanuensis

Dag Audun Lønning 
Førsteamanuensis

Dag Eivind Bakka 
Høgskulelektor 

Hilde Svrljuga Sætre 
Stipendiat

Jill Loga 
Professor 

Judit Bragelien 
Høgskulelektor

Jørgen Pedersen  
Førsteamanuensis

Kari Heggholmen 
Førstelektor

Kari Håvåg Voldsund 
Førstelektor

Kristin Lofthus Hope 
Førsteamanuensis

Kristine Andersen 
Høgskulelektor

Mirjam Solberg 
Førstelektor

Morten Morå 
Høgskulelektor

Nina Michelsen 
Assisterende instituttleder

Ole Andreas Brekke 
Professor

Ole Jakob Bergfjord 
Førsteamanuensis

Signe Syrrist 
Høgskulelektor

Tina Åsgård  
Høgskulelektor

Tom Skauge 
Instituttleder

Torstein Dahle 
Høgskulelektor
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Hilde Kinserdal 
Førsteamanuensis

Urooj Pasha 
Førsteamanuensis

Øystein Amland 
Høgskulelektor

Øyvind Sunde 
Førstelektor

Eirik André Strømland
Førsteamanuensis

Teis Lunde Lømo
Førsteamanuensis
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Tilsette ved Institutt for økonomi og  
administrasjon – campus Haugesund

Arnstein Gjestland 
Høgskulelektor

Chunyan Xie  
Professor

Idar Alfred Johannessen 
Dosent

Inge Heldal Thorsen 
Professor

Alfred Limstrand 
Høgskulelektor

Jørn Inge Halvorsen  
Førsteamanuensis

Knut Steffen Kvala 
Høgskulelektor

Lene Jørgensen 
Førsteamanuensis 

Liv Aileen Osland 
Professor

Magnhild Dåsvand 
Høgskulelektor

Maryna Solesvik 
Professor

Svein Magne Abrahamsen 
Førsteamanuensis

Tone Merete Brekke 
Assisterende instituttleder

Øivind Andre Strand Aase 
Høgskulelektor

Øystein Nordvik 
Førstelektor

Åge Svein Gjøsæter 
Dosent
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Henrik Lindegaard Andersen 
Førsteamanuensis
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Tilsette ved Institutt for økonomi og  
administrasjon – campus Sogndal

Atanu Kumar Nath 
Førsteamanuensis

Dag Digernes 
Høgskulelektor 

Helene Maristuen 
Høgskulelektor

Hildegunn Loftesens 
Høgskulelektor

Ingunn Skjelbreidalen 
Assisterende instituttleder

Mona Kristin Nytun 
Høgskulelektor og prodekan

Ove Oklevik 
Førsteamanuensis

Parmita Saha  
Førsteamanuensis

Torbjørn Årethun 
Dosent

Tore Frimanslund 
Høgskulelektor

Veronika Trengereid  
Høgskulelektor

Willy Myhre 
Høgskulelektor
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Kristin Løseth 
Førsteamanuensis

Leif Jostein Longvanes 
Høgskulelektor

Vilde Hannevik Lien 
Høgskulelektor

Eva Anette Litlabø
Høgskulelektor

Heidi Raae Stedje
Stipendiat

Arne Bendik Rekve
Jurist





Høgskulen på Vestlandet    Postboks 7030 N-5020 Bergen    +47 55 58 58 00    post@hvl.no   hvl.no

Facebook hvl.no    Twitter @hvl_no    Instagram @hvl.no    Linkedin Høgskulen på Vestlandet (HVL)    

Grafisk utforming: Medielab, HVL  |  Foto: Falkeblikk, Medielab, HVL

Campus Bergen
Inndalsveien 28

Campus Haugesund
Bjørnsonsgate 45

Campus Stord
Klingenbergvegen,  
Rommetveit

Campus Førde
Svanehaugvegen 1

Campus Sogndal
Røyrgata 6


