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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 3670 bachelor- studentar de siste 18 åra.  
 Ved Campus Bergen  har vi mellom 2011 og  2019  uteksaminert vel 232 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
Tone Brekke, Kristin Lofthus Hope, 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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Bærekraft, klima og økonomi – den 

grønne verktøykassen er kommet for å bli
- En casestudie av Vestafjell AS i bygg- og anleggsbransjen

Institutt for økonomi og administrasjon, Campus Bergen

- Fordypning i administrasjon og ledelse

Metode
Gjennom vår casestudie av Vestafjell AS har vi tatt i bruk et 

eksplorativt design som ga oss mulighet til å utforske og 

forme oppgaven underveis i prosessen. Vårt datagrunnlag 

er basert på en triangulerende metode med semistrukturerte 

dybdeintervju og tekstdata.

Resultat og funn
Det som fremkommer av våre resultater og funn er at 

Vestafjell AS har som ønske å drive bærekraftig. Det er 

vanskelig for mindre aktører å eksperimentere med nye 

løsninger på grunn av økonomi og manglende kompetanse, 

men allikevel ser vi at Vestafjell tar på seg et frivillig 

samfunnsansvar utover det lovpålagte. Det som også har 

kommet frem tydelig er at bærekraftsmålene er en del av 

Vestafjells strategi og visjon.

Bakgrunn for oppgaven
Klimakrisen er kanskje den største utfordringen verden står 

overfor i dag, og en av verstingene knyttet til dagens 

klimagassutslipp er bygg- og anleggsbransjen som står for 

ca. 40% av de totale utslippene. Her er det nødvendig med 

et grønt skifte hvis vi skal ha en bærekraftig utvikling i årene 

som kommer. Dessverre er ny og grønn teknologi dyrt og 

gjerne ikke tilpasset mindre aktører med begrensede midler. 

Med bakgrunn i dette ville vi forske på hvordan en mindre 

aktør kan øke sin konkurransekraft gjennom arbeidet med 

grønn omstilling uten at det skal gå på bekostning av deres 

overlevelsesevne. 
Problemstilling

«Hvordan kan Vestafjell som en mindre aktør i

en stor bransje lykkes med bærekraftige og

konkurransedyktige løsninger?» 

Bilde: Vestafjell.no

Konklusjon
Vestafjell AS kan selv som en mindre aktør med begrensede 

økonomiske midler hevde seg i bransjen gjennom fokus på 

arbeid med klima og bærekraft. Anbudskokurransene vekter 

i større grad miljø opp mot pris og andre faktorer, og vi har 

funnet at entreprenører med høyere pristilbud kan vinne 

kontrakter fordi de scorer bra på miljø. De bedriftene som 

strekker seg lenger enn det lovpålagte klimaarbeidet kan 

dermed øke sin konkurransekraft selv om de ikke har 

ressursene til å senke pristilbudene sine.

Malene Albrigtsen, Rebekka Alne, Mikal Hop Andersen, Joakim Müller og Torben Mathisen Tuv

Bilde: Vestafjell.no



Økningen i det norske elbilsalget

Bacheloroppgave (Samfunnsøkonomi)

Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus Bergen 2022

Konklusjon:

Bensin- og dieselpriser, samt antall ladestasjoner vil alle ha en kausal effekt på det månedlige 

elbilsalget i Norge. Den største effekten vil komme fra bensinpris, den mest signifikante 

variabelen er ladestasjoner og den mest usikre variabelen er dieselpris. De tre variablene er 

signifikante til et 90% nivå isolert sett. 

Bakgrunn:

Norge var ved utgangen av 2021 landet i verden med høyest andel elbiler, med 15,95 % av 

personbilbestanden. Andelen elbiler utgjorde i det norske personbilsalget var enda større på 

64,51 %, men hvilke faktorer er det som fører til denne økningen. De faktorene vil valgte å 

studere effekten av var prisen på diesel og bensin, samt antallet ladestasjoner, da alle disse 

virker som noen faktorer en rasjonell og nyttemaksimerende aktør bør ta til betraktning før kjøp 

av bil.

«Har drivstoffpriser og antall offentlige ladestasjoner en kausal effekt på elbilsalget i Norge?»

Metode:

For å analysere konsekvensene av 

variablene utførte vi regresjonsanalyser, F-

tester og t-tester for tre hypoteser, samt 

tester for antakelsene om at minste 

kvadraters metode er oppfylt.

Sommer, Julie ; Storvik, Ole-Jørgen ; Ankervold, Simen



En kvantitativ studie av betalingsvilligheten
til konsumentmarkedet i forbindelse med 
klimanøytral logistikk
Bachelor i Økonomi og Administrasjon
Fordypning i Logistikk

Metode:
Da jeg ønsket å undersøke 
konsumentmarkedet ble det 
hensiktsmessig med en kvantitativ 
analyse, og jeg valgte deretter å benytte
meg av en spørreundersøkelse. Dette 
for å få et større antall respondenter, og 
et best mulig helhetsinntrykk av den 
generelle oppfatningen til 
konsumentmarkedet.

Konklusjon:
Resultatene fra studien viste at en signifikant andel av befolkningen var klimabevisste, 
og en stor andel viste et ønske om å klimakompensere for sine klimautslipp som de 
forårsaker gjennom sin nettshopping eller reisevaner. Noen spørsmål hadde litt mer
kontroversielle tilbakemeldinger, som hvordan dette påvirket oppfatningen deres av 
organisasjonen, noe som var spennende å analysere og se hvordan forskjellene var 
tydelige i forskjellige grupper mennesker.

Bakgrunn og problemstilling:
Formålet med denne studien var å bedre forstå hvordan klimanøytral logistikk påvirket
organisasjonens omdømme i øynene til konsumenten, og ikke minst om konsumenten 
selv var villig til å betale for klimakompensering. Det er stadig blitt vanligere ved for 
eksempel når man bestiller reiser eller sitter og shopper på nett, og få tilbud om å 
klimakompensere sin ordre/reise, hvordan oppfattes dette av folk flest?

«Hvor bevisste er norske konsumenter på sine klimautslipp ved nettshopping og 
egentransport, og hvor betalingsvillige er de for å redusere disse?»

Gruppenummer 20



Always safe? 
Seline Johansen, Mia Torp Nielsen, Maria Vik, Synne Eide Bjørnebøle

Institutt for økonomi og administrasjon, campus Bergen 

Fordypning i administrasjon og ledelse

Metode 

Vi har benyttet kvalitativ metode i form av intervjuer, for å 

få en dybde i tema knyttet til vår problemstilling. Vi foretok

strategisk utvelging og intervjuet tre arbeidere som 

innehar ulike stillinger i virksomheten. 

Vi benyttet oss også av kvalitativ innholdsanalyse, samt 

gjennomgikk resultater fra en kvantitativ 

spørreundersøkelse. 

Konklusjon 

Equinor er en kompleks organisasjon som arbeider aktivt mot god HMS. Samtidig er det ulike deler av organisasjonen som 

gjør at tilstanden, og dermed også kulturen ikke er optimalisert. Equinor er en høypålitelighetsorganisasjon som utfører 

arbeid med høy risiko. Dette medfører at avvik og uheldige hendelser så og si alltid vil forekomme. Av den grunn er det av 

stor betydning at selskapet prioriterer HMS og kultur, selv om en perfekt HMS-kultur ikke vil være realistisk å oppnå. 

Bakgrunn

Petroleumsbransjen er sterkt preget av sin historie, hvor dens aktører har erfart hvor risikofylt arbeidet som utføres i 

næringen er. Selv om standarden i bransjen har hatt betraktelig fremgang de siste årene, oppstår det likevel store ulykker og 

skader. På bakgrunn av dette har vi undersøkt hva som kjennetegner Equinor sin HMS-kultur. Vi ser spesielt viktigheten rundt 

dette med tanke på de alvorlige konsekvensene dårlig HMS kan føre til og betydning kultur har i denne sammenheng. 

Problemstilling: 

Hva kjennetegner HMS-kulturen i Equinor? 



Implementering av Lean i kundeservice 

i Fjordkraft 
Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon, fordypning i logistikk 

Bjørnar Espe, Lasse Englund Espe, Sondre Melkevik Otterbu, Henrik Bortne 

Bakgrunn 

Fenomenet lean har i løpet av de siste tiårene preget flere og flere offentlige og private virksomheter over 

hele verden. Blant norske bedrifter er det særlig produksjonsbedrifter som har tatt i bruk filosofien, men i 

nyere tid har også norske tjenestebedrifter hoppet på trenden. En svensk studie fra 2013 viser at 7 av 10 

bedrifter mislykkes med implementering av lean. På bakgrunn av dette ønsket vi å se hvordan en 

tjenestebedrift som Fjordkraft gjennomførte implementeringen av lean, og hvordan dette skjedde i 

kundeserviceavdelingen.  

«Hvordan kan implementering av lean bidra til å forbedre og effektivisere kundeservice?» 

Metode 

I denne studien har vi benyttet 

kvalitativ metode gjennom intervju med 

en nøkkelperson i Fjordkrafts lean-

intitativ, samt observasjoner i bedriften. 

Datamaterialet ble analysert ved hjelp 

av et eksplorativt og et deskriptivt 

forskningsdesign. 

Konklusjon 

Gjennom denne oppgaven har vi avdekket flere 

forhold som tydeliggjør hvordan implementering 

av lean kan forbedre og effektivisere 

kundeservice.   

De viktigste funnene: 

- Økt fokus på sluttkundens tilfredshet

- Bedre informasjonsflyt og samhandling

mellom avdelingene

- Mer effektiv kundebehandling

- Rotårsaksanalyse av problemer som kunder

ringer inn med var et effektivt lean-verktøy

- Lean-konseptet har mye å tilby kundeservice

når det kommer til forbedringsarbeid



Ledelse av etnisk mangfold og inkludering

på flerkulturelle arbeidsplasser
Bacheloroppgave av Johannes Ringstad Flacké og Ludvik Ringstad Flacké

Metode:

I denne forskningsprosessen ble det

benyttet en kvalitativ tilnærming. For å 

kunne besvare problemstillingen har vi 

gjennomørt dybdeintervjuer med seks 

ledere. I tillegg har vi innhentet

sekundærdata, der vi har tatt 

utgangspunkt i eksisterende datakilder. 

Konklusjon:

Våre funn tilsier at ledere forstår at etnisk mangfold omhandler personer med ulik 

etnisitet og ulike kulturelle bakgrunner. Det kan videre konkluderes med at 

samfunnsansvaret er et stort insentiv blant ledere, der de kan gjøre en forskjell i andres 

liv. Basert på våre funn og drøfting er tilretteleggingstiltak og god opplæring viktig for å

skape god mangfold- og inkluderingspraksis. En konklusjon er også at fleksibilitet og

tålmodighet er lederegenskaper som er sentrale i mangfoldsarbeidet. Når ledere skal

fremme etnisk mangfold og inkludering, er kommunikasjon og språk hovedutfordringer.

Bakgrunn:

Norge er blitt et flerkulturelt land hvor man er mer avhengig av kulturell forståelse og 

erfaringer på tvers av landegrenser. Mangfold er da blitt en viktig ressurs og kan 

sannsynligvis bli enda viktigere i årene som kommer. Likevel er en av 

hovedutfordringene i integreringspolitikken at mange innvandrere står utenfor 

arbeidslivet. Ifølge Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (2021), er det også bare 27 

prosent av et utvalg på 70 norske bedrifter, som har et eget avsnitt om mangfold i sine 

årsrapporter. På bakgrunn av dette vil vi ta for seg hvordan ledere i ulike bedrifter på 

Vestlandet jobber med mangfold og inkludering. 

«Hvordan fremmer ledere i små- og mellomstore bedrifter på Vestlandet etnisk 

mangfold og inkludering på arbeidsplassen?»



Kan bundling redusere frafall av kunder?

Institutt for Økonomi og Administrasjon

Fordypning i samfunnsøkonomi

Campus Bergen

Bakgrunn:

I utredningen vår har vi gjort en empirisk studie som undersøker om bundling har en 

effekt på kundefrafallsraten til TV 2 Play. For å forstå hvordan bundling kan redusere 

kundefrafallet, trekker vi inn litteratur om byttekostnader og konsumentteori. Essensen 

er at dersom en bedrift driver med bundling, så vil det skape byttekostnader for 

konsumenten, som kan resultere i lavere kundefrafall. Problemstillingen vi besvarer i 

løpet av oppgaven er: 

«Har bundling en effekt på kundefrafallsraten til TV 2 Play?» 

Metode:

Vi benyttet oss av kvantitativ metode for å besvare problemstillingen. Grunnlaget for 

analysen er et unikt datasett fra TV 2 Play. Først sjekket vi hvordan andelen 

kundefrafall fordelte seg på de ulike pakkene. Deretter laget vi to regresjonsmodeller. 

Den første modellen ble brukt til å teste om effekten bundling har på kundefrafall er 

negativ. Hensikten med den andre modellen var å teste ulike pakker opp mot 

hverandre. Formålet med hypotesetestingen var å underbygge funnene fra første del av 

analysen. 

Konklusjon:

Funnene kan ikke publiseres på grunn av klausuleringsavtale med TV 2. 

Bendik Hofseth  |  Christoffer Herland  |  Susanne Kristiansen  |  Thea Haukland



Digitaliseringens effekt på leders 
relasjon til ansatt
Bachelor – administrasjon og ledelse
Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Bergen 2022
Sachse, Karoline ; Hoff, Dorthe ; Årvik, Birk ; Breyholtz-Mott, Hans-Eirik
Stikkord: Ledelse – digitalisering – relasjon – muligheter – utfordringer 

Metode
I denne oppgaven har vi tatt i bruk 
kvalitativ metode. For å kunne 
besvare forskningsspørsmålet er 
det blitt gjennomført dybdeintervju 
med fem informanter. Videre har vi 
analysert funnene fra intervjuene og 
knyttet det opp mot relevant teori. 

Konklusjon
Oppgavens konklusjon er todelt. For det første påvirker digitalisering lederes relasjon til 
ansatt i den grad at det blir tilrettelagt for relasjonsfremmende tiltak. Med tilrettelegging 
mener vi at de andre oppgavene som en leders arbeidsdag består av blir effektivisert, 
forenklet og redusert. Det vil derfor bli mer tid til å jobbe med å bevare en god relasjon. 
For det andre kan ikke disse relasjonsfremmende tiltakene gjennomføres ved hjelp av 
digitale hjelpemidler. Den fysiske tilstedeværelsen er absolutt nødvendig når det 
kommer til å bevare en god relasjon. 

Bakgrunn 
Digitalisering er blitt en viktig del av dagens virksomhetsutvikling. I løpet av kun få år 
har det kommet nye løsninger, systemer og prosesser som et resultat av teknologiske 
innovasjoner. Det har skjedd en drastisk endring i forbindelse med digitaliseringens rolle 
i både dagligliv og næringsliv. Effektivisering, bedre kommunikasjonsflyt og arbeidsflyt 
er et fåtall av de mulighetene som finnes, mens mangel på kompetanse, og større skille 
mellom leder og ansatt er eksempler på mulige utfordringer. På bakgrunn av dette har 
vi undersøkt hvordan digitalisering påvirker lederes relasjon til ansatte. 

Hvordan påvirker digitalisering lederes relasjon til ansatte i små og mellomstore 
bedrifter?



Veien mot en sirkulærøkonomisk bygg-
og anleggsbransje 
Bacheloroppgave i administrasjon og ledelse
Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Bergen 2022

Problemstilling

“Hvordan opererer Envir AS som 

en sirkulærøkonomisk aktør 

innenfor massehåndtering i bygg-

og anleggsbransjen?” 

Konklusjon

Funnene våre viste at regelverket for massehåndtering ikke blir godt nok fulgt opp av 

myndighetene, og dermed er enkelt for entreprenørene å snike seg unna. Masser som kunne 

inngått i en sirkulær syklus ender ofte opp på deponier. For å nå FNs klimamål er man nødt til å 

benytte seg av sirkulære muligheter der det er mulig.

Bakgrunn

En av vår tid største bekymringer er global oppvarming og menneskeskapte ødeleggelser av

naturen og miljøet. All forurensing av miljøet skjer lokalt, og det er også her man først merker

konsekvensene av dette, som blant annet ødeleggelser av økosystem hvor dyr og plantearter

utryddes, dårlig luftkvalitet, og forurensede vassdrag og havner. Det er viktig at man løser disse

utfordringene på et lokalt nivå, før det har for stor påvirkning på et globalt nivå. 

Vi ønsket å se hvordan Envir AS bidrar til å motvirke disse ødeleggelsene. 

Metode

For å undersøke og svare på

problemstillingen benyttet vi oss av kvalitativ

metode. Vi intervjuet fire sentrale personer i 

bedriften, og senere i oppgaven analysterte vi 

og knyttet funnene opp mot det teoretiske 

rammeverket vi valgte oss ut.

Innovasjon, bærekraft og siruklærøkonomi

Tara Eileen Widvey Brekke, Caroline Hunnestad og Ketil-Emil Mellum Søiland



Bybanens effekt på boligpriser
Nim Anthonipillar, Mats Saltveit og Fredrik Hyldbakk

Metode
For å analysere problemstillingen brukte vi en 
database med sekundærdata som er hentet fra 
Ambita, et teknologiselskap som leverer 
digitaliseringsløsninger for eiendomsmarkedet. Dette 
datasettet brukte vi ved informasjonsinnsamling om 
boliger i Fana området. Videre har vi anvendt 
hedonistisk metode og Alonso-Muth-Mills-modellen for 
å forklare hvordan boligpriser blir påvirket av 
geografisk lokasjon, i tillegg tar vi for oss 
persontransport og transportkostnader ved hjelp av en 
enkel transportmodell. Vi har valgt et deskriptivt 
forskningsdesign på bakgrunn av at problemstillingen 
går ut på å analysere allerede kjent informasjon.

Konklusjon
Ved hjelp av en kvantitativ analyse av boligpriser i 
bydelen Fana i Bergen over de siste 12 årene, fant vi 
at en bolig som ligger nærmere bybanen enn 1 
kilometer, i gjennomsnitt har en økning på 3,6 prosent i 
boligprisen, sett i forhold til en bolig som ligger utenfor 
1 kilometer. Vi fant også ut at boligprisen innenfor 1 
kilometer øker med 500 kroner per meter boligen
ligger er nærmere bybanen. Vi kan dermed konkludere 
med at bybanen har hatt en effekt på prisen til en bolig 
som ligger nærme bybanetraseen.

Bakgrunn
I denne oppgaven har vi valgt å se nærmere på hvilken effekt bybanen har på nærliggende boliger innenfor 1 
km radius fra hvert bybanestopp. Vi har tatt for oss bybanens 2. og 3. ledd i bybaneutbyggingen, som vil si at 
vi ser på strekningen fra Nesttun til Bergen lufthavn Flesland. Med urbanisering og en stadig strengere 
klimapolitikk, vil det være viktig med et godt og nært kollektivtilbud for å holde reisekostnadene lave. Ettersom 
rutebusser går et par ganger i timen og ofte er seine, vil bybanen være et attraktivt alternativ med kort tid 
mellom hver avgang samt kort reisetid fra A til B.

Problemstilling: Har utbyggingen av bybanen hatt en effekt på boligprisene som ligger betydelig nærme 
traséen?

Bildet er hentet fra: bergensprogrammet.no

Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Bergen 2022
Fordypning i samfunnsøkonomi



Offentlige søkerlisters påvirkning på 
rekruttering av toppledere til offentlig sektor 
Institutt for økonomi og administrasjon, fordypning i administrasjon og ledelse

Bakgrunn:
Med jevne mellomrom kommer det opp saker i media om hvem som burde overta ulike verv og stillinger i det 
offentlige. Sakene diskuteres ofte med basis i søkerlistene over kandidater. Senest denne vinteren pågikk det en 
heftig offentlig debatt knyttet til hvem som skulle overta som ny sentralbanksjef; Ida Wolden Bache eller Jens 
Stoltenberg. Det ble pekt på viktigheten av faglig kompetanse, lederegenskaper, geo-politisk forståelse, i tillegg til 
habilitetsvurderinger og kjønns-synspunkter. Den offentlige søkerlisten etter formålet om å styrke ytringsfriheten, og 
sørge for offentlig debatt. I kontrast til ansettelsen av Sentralbanksjefen ble Nikolai Tangen valg som leder for 
Oljefondet i 2020. Tangen ble ikke ført opp på offentlig søkerliste før ansettelsen i realiteten var fullført. Sakene sett 
i sammenheng har inspirert gruppen til å utforske hvordan offentlige søkerlister påvirker rekruttering av toppledere 
til det offentlige. 

Konklusjon:
Basert på utvalget i denne studien er det klart at kravet om offentlige søkerlister hindrer mulige kandidater fra å søke på stillingen, og da særlig fra 
privat sektor. Sett i lys av teori får dette flere konsekvenser for det offentlige. For det første medfører færre søkere at det offentlige på sikt vil få
lavere kvalitet på topplederrekrutteringene. For det andre vil en styrking av skillet mellom offentlig og privat sektor kunne få betydning for det 
offentliges evne til å innovere og omstille seg. 

Problemstilling
Hvordan påvirker offentlige søkerlister rekrutteringsprosessen av toppledere til offentlig 
sektor?

Metode og teori:
For å utforske problemstillingen ble det benyttet en kvalitativ 
tilnærming. Gruppen intervjuet personer med ulike roller i 
ansettelsesforløpet. Det ble intervjuet toppledere fra privat og 
offentlig sektor, et privat rekrutteringsselskap, samt en HR leder fra 
det offentlige. Basert på informantenes ulike synspunkter fikk vi et 
godt bilde av hvordan offentlige søkerlister påvirker rekruttering av 
toppledere til forvaltningen. Teorigrunnlaget i oppgaven er baser på 
rekrutteringsteori og beslutningsteori. 

Samuel Hummelsund og Ansgar Kalvenes



Hvilke faktorer fører til effektiv digitalisering av regnskap?
Bachelor i Økonomi og Administrasjon
Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Bergen 2022

Kløvning, Stefan; Roald, Andreas; Schjelderup, Markus

Stikkord: regnskap, digitalisering, effektiv, teknologi, faktorer

Hvilke faktorer fører til effektiv digitalisering av regnskap?

Problemstilling

Bakgrunn
Digitalisering har blitt en viktig del av den
teknologiske utviklingen i næringslivet, og i
de siste årene har det vært store debatter om
«regnskapsførers død» i henhold til disse
endringene. Vi ønsket å utforske hva som gjør
at en digitaliseringsprosess av regnskapet kan
anses som effektiv og vellykket, samt hvilke
hinder som kan ligge i veien. Metode

Vi har tatt utgangspunkt i både kvalitativ
innholdsanalyse og semistrukturerte intervjuer
etter kvalitativ metode. På denne måten har vi
både fått en god forståelse for teorien og den
forskningen om emnet, og fått innsikt av
personer med personlig erfaring i bransjen fra
regnskapsbyråer, programvareleverandører, og
akademia.

Seks faktorer ble funnet å ha en viktig innvirkning på
effektiviteten av regnskapsdigitaliseringsprosesser:
Eksterne makroøkonomiske trender, teknologi,
sikkerhet, kompetanse, omstrukturering, og
arbeidsmiljø. Ved å ta hensyn til disse i
digitaliseringsstrategien vil man ha en sterk fordel ved å
være forberedt på utfordringene og å ta de rette
forholdsreglene. I tillegg viser det seg at
«regnskapsførers død» er overdrevet, og at det heller
fører til mer spennende teknologisk og analytisk arbeid
for regnskapsførere, som fører til høy vekst i bransjen.

Konklusjon

Hentet fra PowerPoint stock images, 05.23.2022 

Hentet fra PowerPoint stock images, 05.23.2022 



Er innovasjon nødvendig for 
konkurransedyktighet i landbruket?
Bacheloroppgave levert av:
Gina Stølen Kjønås, Kjersti Fagerlund, Maren Øen Korneliussen, 
Reidar Hagevik Larsen & Sara Slålie Cvijetic

Bakgrunn
Konkurransedyktighet er et sentralt tema for de aller fleste bedrifter. Det som er spesielt 
for grøntnæringen er at konkurransekraften svekkes dersom forbrukere foretrekker pris 
fremfor kvalitet ved produktene. Derfor er det spennende å se på hva norske bedrifter 
gjør for å bli mer konkurransedyktige i et høykostland som Norge. 

Problemstillingen vår er:
«På hvilke områder er Sogn Frukt og Grønt innovative for å møte konkurransen i 
markedet?»

Konklusjon
Funnene fra analysen knytter seg til 
barrierer og muligheter gjennom 
verdikjede, politikk, produkt- og 
prosessinnovasjon, strategiutvikling, og 
alternative markeder og markedsføring. Vi 
har funnet at Sogn Frukt og Grønt må 
fortsette å innovere for å opprettholde
konkurransedyktighet. Det er spesielt 
viktig å opprettholde markedsposisjon
ettersom konkurransen mot importvarene 
er tøff.

Metode
Vi har utelukkende tatt i bruk kvalitativ 
metode i form av uformelle intervju. Vi 
intervjuet representanter fra ledelse og 
administrasjon. Vi har også fått tilgang til 
interne dokumenter fra bedriften. 

Institutt for økonomi og samfunnsvitenskap, med fordypning i administrasjon og ledelse

Figuren gir en oversikt 
over Sogn Frukt og Grønt 
sine barrierer og 
muligheter når det 
kommer til innovasjon. 
Figuren er inspirert av BFI: 
Barriers and Facilitators to 
Innovation

Campus: Bergen



Kunsten å teste
En kvalitativ studie om bruk av arbeidspsykologiske tester for å hindre feilrekruttering

Elisabeth Larsen, Henrie�e Tu� Larsen og Nora Særsten S�en 
Fordypning - Administrasjon og ledelse
Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus Bergen

Bakgrunn
Rekru�ering er et tema som vi ble oppmerksomme på da vi høsten 2021 tok faget Human Resource 

Management. I en forelesning ble vi introdusert for at feilanse�elser ikke var et sjeldent fenomen, og at det førte 

med seg svært mange direkte og indirekte kostnader.  Bedri�ene er klar over hvor årsaken �l feilanse�elser 

ligger, nemlig i rekru�eringsprosessen. Når vi i denne oppgaven skulle undersøke problemet med feilanse�else, 

ønsker vi å se spesifikt på hvordan arbeidspsykologiske tester ble brukt for å hindre feilrekru�ering.

Metode

Vi har beny�et oss av kvalita�v metode 

og et deskrip�vt forskningsdesign for å 

besvare problems�llingen. For å samle 

inn data har vi gjennomført uformelle 

dybdeintervju. Informantene våre var tre 

rådgivere fra bemanningsbyrå, og tre 

rekru�erere fra ulike bedri�er. Funnene 

våre har videre bli� analysert og kny�et 

opp mot relevant teori som omhandler 

rekru�ering. 

Konklusjon

Vi konkluderte med at det er kunnskap om og opplæring i 

arbeid-spsykologiske tester avgjør hvorvidt denne 
seleksjonsmetoden kan hindre feilrekru�ering. Vi opplever at 

tester i mindre grad brukes for å hindre feilrekru�ering dersom 

�lliten �l testene mangler eller er svekket. Rådgiverne hadde i 

større grad kunnskap og opplæring i testene, og defor også 
større �llit �l de. Vi opplevde derfor at informantene fra 

bemanningsbyråene har større ny�e av testverktøy enn 

informantene fra bedri�ene. Selv om arbeidspsykologiske 

tester i seg selv er gode verktøy i rekru�eringsprosessen, betyr 

det ingen�ng dersom de brukes feil. 

CAMPUS: BERGEN

Problemstilling

“Hvordan brukes arbeidspsykologiske 
tester for å hindre feilrekruttering?”



Motivasjon i bank- og finanssektoren
Bachelor administrasjon og ledelse

Institutt for Økonomi og Administrasjon 2022

Ytreland, Eirik; Vareberg, Sara; Westad, Frida; Moe, Maria Vintertun; Nilsen, Silje Aurelia

KONKLUSJON

Datainnsamlingen avdekket at det var faktorene arbeidsmiljø, prestasjonsmålinger og

ledelse som påvirket motivasjonen til respondentene i stor grad. Banken tilfredsstilte de

ansattes motivasjon, men det finnes ytterlige tiltak og forbedringer banken kan

iverksette for å øke de ansattes motivasjon. Respondentene ble motivert av faktorene i

ulik grad og av ulike årsaker.

Ledelsen utpekte seg som den faktoren som påvirket motivasjonen til de ansatte i størst

grad. Denne faktoren påvirket også hvordan arbeidsmiljøet og prestasjonsmålinger

hadde innvirkning på motivasjonen til de ansatte.

BAKGRUNN

Utviklingen i samfunnet og arbeidslivet gjør at virksomheter hele tiden må omstille seg

for å holde seg i takt med konkurransen. Bank- og finanssektoren er en av sektorene

som preges av mange tilbydere, og det er stor konkurranse om både kundene og de

menneskelige ressursene. Vi ønsket derfor å kartlegge hvilke faktorer som legger til

grunn for de ansattes motivasjon i en anonym virksomhet innenfor bank- og

finanssektoren.

METODE

Oppgaven tar utgangspunkt i data fra et

kvalitativt studie, hvor gruppen har utført

dybdeintervjuer med mellomledere og

ansatte på operativt nivå. For å supplere

oppgaven har gruppen også tatt i bruk

sekundærdata i form av

forskningsartikler om motivasjon og

ledelse

Hvilke faktorer kan påvirke motivasjonen til de ansatte i en virksomhet i 

bank- og finanssektoren?

Campus Bergen



Konklusjon
Resultatet av dybdeintervjuene viser at bruk av Big Data i regnskapsbransjen i Norge er lite utbredt i dag, men at det finnes
eksempler på aktører som allerede nå benytter seg av teknologien. 
Det kom frem at det er flere muligheter for bruk av Big Data som regnskapsbransjen kan ha nytte av. Et eksempel her er 
muligheter for forbedring av konsulenttjenester, spesielt rettet mot små til mellomstore bedrifter. Effektivisering av 
bedriftsprosesser og risikostyring er også potensielle bruksområder. Regnskapsfører er allerede i en utvikling mot å få en mer 
kontrollerende og rådgivende rolle. Denne utviklingen drives av en effektiviseringsprosess der man bruker mindre tid på 
tradisjonelle regnskapsoppgaver. 
En sentral fallgruve er risiko for feilanalyse. Fallgruven vil trolig bli mindre med tiden, ettersom mer testing og generell 
teknologisk utvikling forbedrer analytiske verktøy.
Big Data-teknologien vil med stor sannsynlighet inngå som en del av den større endrings- og automatiseringsprosessen i 
regnskapsbransjen. Teknologien har unike bruksområder som andre teknologier ikke kan erstatte. Dermed gir det mening at 
tjenester basert på Big Data blir en del av regnskapsførers fremtidige arbeidsoppgaver. 

Metode
Oppgaven benytter kvalitativ metode og 
eksplorerende tilnærming med 
semistrukturerte dybdeintervju som 
datainnsamlingsmetode. Vi har samlet 
primærdata ved å intervjue 4 informanter 
som jobber daglig både med regnskap, og 
teknologi. Oppgaven benytter
sekundærdata i den teoretiske bakgrunnen.

Grabska-Gargula, Marta; Mo, Jørgen Hovland 

Hvordan kan Big Data-analyse og -visualiseringer 
tenkes å påvirke regnskapsbransjen i Norge? 
Muligheter og fallgruver.
Bachelor i økonomi og administrasjon, fordypning: regnskap og skatt
Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Bergen 2022

Problemstilling og bakgrunn 
Big Data omfatter store, varierte og variable datasett som kan analyseres kun ved bruk av kraftige analyseverktøy. Analyse
av Big Data skaper ny beslutningsinformasjon som ikke tidligere har vært tilgjengelig, mens Big Data-visualisering har som
formål fremstille analyseresultater på en forståelig måte.
Velkjente store selskaper som Netflix eller Amazon har bygget sin suksess på Big Data-teknologi. Til og med
revisorbransjen benytter Big Data-analyse til å gjøre bedriftsanalyser mer effektive, og for å visualisere mulige risikoer.
Derfor vil vi undersøke hvordan denne teknologien kan benyttes i regnskapsbransjen og for å skape verdi for både
regnskapsførere og kunder. Vi vil også undersøke om bruk av Big Data-teknologien kan ha innvirkning på relasjonen
mellom regnskapsfører og kunden.

For å besvare problemstillingen har vi formulert to forskningsspørsmål:
1. «Hvilke muligheter finnes for å gjøre nytte av Big Data-analyse og -visualiseringer i regnskapsbransjen både i

dag, i nærmeste fremtid, og på sikt; og hvilke fallgruver må man være oppmerksom på?»
2. «Kan bruk av Big Data-analyse og -visualiseringer ha betydning for forholdet mellom regnskapsfører og kunde?»

Kilde: shutterstock.com
er risiko for feilanalyse.



Læringskultur og lederutvikling ved bruk av 
«Training Within Industry» i Jæger Automobil AS 

Institutt for økonomi og administrasjon – Fordypning i logistikk

METODE OG TEORI 
I denne studien har vi valgt å benytte kvalitativ metode.
Data som er hentet inn er gjort via en litteraturstudie. I
tillegg har vi fått god innsikt i Jæger gjennom kontakt
direkte med Jæger, samt bedriftsbesøk på avdeling
Minde. Teorigrunnlaget er basert på teorier knyttet til
Lean-prinsipper og Lean-verktøy, samt teori om endring
i organisasjoner, læringskultur og motivasjon.

KONKLUSJON
Funnene våre antyder at TWI er en omfattende metodikk
som vil kunne bidra til å utvikle en læringskultur hos
Jæger og samtidig fremme lederutvikling blant nåværende
og fremtidige ledere i selskapet. Vi vil derfor anbefale
Jæger å implementere TWI i sin strategiske arbeidsmodell
for å lykkes med prosjektet «forbedre kultur for trening».

PROBLEMSTILLING
«Hvordan kan bruk av TWI bidra til utvikling av en læringskultur hos virksomheten Jæger Automobil 

AS, samt bidra til å fremme lederutvikling for nåværende og fremtidige ledere i selskapet».

BAKGRUNN
Toyota Europa lanserte i 2018 et prosjekt kalt «Managers of Tomorrow». Målsetningen med dette prosjektet
var å utvikle ledere med ferdigheter innen problemløsning og kundefokusering, samt utvikle tankesettet til å bli
«The Best Retailer in Town». Dette prosjektet er også på agendaen til Jæger Automobil AS under navnet
«Forbedre kultur for trening». Bakgrunnen for dette prosjektet er at «Trening i prosesser vil gi bedre kvalitet
og løfte kundeopplevelsen, samt øke kompetanse og medarbeiderinnvolvering, og da gi økt
medarbeidertilfredshet. Hvis vi reduserer intern sløsing ved økt kvalitet, og at vi gjør det vi er enige om, vil
produktiviteten øke». Vi ønsket derfor å se på hvordan bruk av Training Within Industry (TWI) kunne bidra til at
dette prosjektet ble en suksess.

Espen Langlo Driveklepp, Jakob Nerland, Oda Kristine Måkestad & Suzanne Rognaldsen Olaisen 

Campus Bergen

Training Whitin Industry 



Bank- og finansnæringen som bærekraftig
aktør – En casestudie av Fana Sparebank 
(Bachelor) Internasjonal ledelse
Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Bergen 2022

Metode:
For å besvare problemstillingen har vi 
benyttet kvalitativ metode. 
Datamaterialet ble hentet inn gjennom 
fire individuelle dybdeintervju, samt
dokumentanalyse av årsrapporter. 
Respondentene består av tre fra Fana 
Sparebank og en fra Finans Norge. 

Konklusjon
Våre funn indikerer at Fana Sparebank i stor grad har møtt næringen og samfunnets 
forventinger vedrørende deres bidrag til det grønne skiftet. De startet tidlig med 
bærekraftsarbeidet ved å innovere og implementere grønne produkter, og å engasjere 
seg i bærekraftige initiativer. Videre bidrar de til et lavutslippssamfunn ved å aktivt 
kartlegge og redusere sitt klimafotavtrykk gjennom sin interne drift, og ved å tilby 
grønne produkter og tjenester til kunder. 

Bakgrunn:
Verden står overfor et grønt skifte som impliserer at næringslivet må gjøre store 
omstillinger i sin drift for å være bidragsytere til et lavutslippssamfunn. Det stilles stadig 
forventninger til at investeringer blir gjort på en forsvarlig måte, og derfor har ESG blitt 
en sentral del av de fleste bedrifter. Bank- og finansnæringen besitter store summer 
kapital, og har svært mange kontaktpunkter mot forbrukere. Det er dermed avgjørende 
at næringen er delaktig for å oppnå Norges overordnede mål om et lavutslippssamfunn. 
Ved undersøkelse av næringen fik vi inntrykk av at Fana Sparebank var tidlig ute med å 
implementere bærekraft i sin drift, og få en dypdykk i næringen valgte vi å ha en 
casestudie an denne aktøren. 

Malin Bartun, Søderstrøm, Torbjørg Synnøve Berg, Caroline Vo og Kristine Nautnes

«Hvordan arbeider Fana Sparebank, som en grønn finansiell aktør, for å bidra til 
et lavutslippssamfunn?»



Kan ekstern regnskapsfører, gjennom en bredere 
kartlegging av oppdragsgivers interne rutiner, bidra til mer 
pålitelig prosjektregnskap i bygg- og anleggsbransjen? 

Bachelor Regnskap og skatt
Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Bergen 2022

Hvordan kan ekstern 
regnskapsførers kartlegging av 

oppdragsgivers interne rutiner bli 
en ressurs for oppdragsgiver når 
det kommer til prosjektregnskap i 

bygg- og anleggsbransjen? 

Konklusjon:
Regnskapsfører kan bli en ressurs for oppdragsgiver ved å spesialisere seg mer på 
bygg- og anleggsbransjen, samt ved å skaffe seg virksomhetsforståelse av 
oppdragsgivers bedrift. Det er viktig at regnskapsfører bruker tid på å kartlegge 
oppdragsgivers interne rutinene per i dag, samt mål for fremtiden. Dette stilles det mer 
omfattende krav til i høringsutkastet til ny GRFS.
Samtidig må oppdragsgiver være mottakelig for råd og veiledning fra regnskapsfører, 
slik at disse sammen har et langsiktig perspektiv. Et viktig verktøy for 
prosjektregnskapet er et regnskapssystem med en god og oversiktlig prosjektmodul, og 
det er derfor viktig at oppdragsgiver blir anbefalt et system som vil kunne vokse med 
bedriften. 

Bakgrunn:
Bygg- og anleggsbransjen er regnet som en høyrisikobransje ifølge Nasjonal 
risikovurdering fra 2018. Det stilles også egne krav til denne bransjen i 
bokføringsforskriften om føring av prosjektregnskap. I tillegg stilles det i GRFS krav om 
at regnskapsfører skal kartlegge kundens interne rutiner. 
I denne studien undersøker vi hvordan ekstern regnskapsførers kartlegging av bedrifter 
innenfor bygg- og anleggsbransjen kan være en ressurs for føring av prosjektregnskap, 
slik at prosjektregnskapet blir et godt verktøy for videre styring av bedriften. 

Metode:
Vi har benyttet både eksplorativt og 
deskriptivt forskningsdesign i oppgaven. Vi 
har beskrevet hvilke krav som stilles til 
regnskapsførers kartlegging av kundens 
interne rutiner i relevante regel- og lovverk, 
og har gjennom kvalitative dybdeintervjuer 
med både regnskapsførere, daglige ledere og 
andre med kompetanse på̊ området, utforsket 
hvordan det løses i praksis. 

Jørgensen, Martin Lerøen; Nesse, Martine Halland; Nygård, Stine



Hvordan har Bergen kommune lykkes 
med å redusere CO2-utslipp gjennom 
elektrifisering av sin bilpark? 
Bacheloroppgave i økonomi og administrasjon, fordypning i logistikk
Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Bergen 2022
Sigbjørn Austreim, Ingrid Johanne Nicolaisen, Rasmus Gotteberg og Sondre Bjerck Årøen
Livsløpsanalyse (LCA), Offentlig anskaffelse og CO2-utslipp 

Metode
Oppgaven tar for seg kvalitativ- og kvantitativ 
metode. Her blir det benyttet dybdeintervjuer og 
sekundærdata for innhenting av datamateriell. Det 
ble gjennomført to dybdeintervjuer med informanter 
fra Bergen kommune og LeasePlan. 
Sekundærdata bestod av innhentede utslippstall for 
produksjon og drift av biler.

“Hvordan har Bergen kommune lykkes med å redusere CO2-utslipp gjennom elektrifisering av 
sin bilpark, i etat for hjemmebaserte tjenester?” 

Bakgrunn
Dagens problematikk med CO2 er knyttet til økt 
utslipp av klimagasser i atmosfæren. Som en 
av Norges største kommuner, spiller Bergen 
kommune en sentral rolle i å redusere utslippet 
av CO2. Kommunen har jobbet målrettet med å
redusere utslippet gjennom elektrifisering av 
bilparken. Vi synes dette var et interessant og 
dagsaktuelt område å skrive oppgaven rundt. 

Konklusjon
Bergen kommune har gjennomført flere tiltak for å arbeide mot å redusere CO2-utslippet til deres bilpark fra 
2019 til 2021. Innføringen av tiltakene synes å ha hatt en bidragsytende effekt i forbindelse med 
elektrifiseringen av bilparken og reduksjon av CO2-utslipp i Bergen kommune. Tiltakene som er diskutert i 
oppgaven er:
• Sentralisering av beslutningsmyndigheten for anskaffelse av fossilbiler 
• Strengere krav for anskaffelse av fossilbiler 
• Tildeling av flere ressurser til leasing-kontrakten 
• Samarbeid med leverandørene for å finne bedre og nye løsninger 

Nøkkeltall
Tabellen under viser kort oppsummering over nøkkeltallene som kom frem i analysen.



En analyse av hvordan kronekursen 

påvirkes av fluktuasjoner i oljeprisen

Bacheloroppgave av David Gjeraker, Fredrik André Dale, Jonas André 

Nordbø, Odd Henrik Brekke

Metode

For å besvare problemstillingen bruker vi

tidsserieøkonometri på ukentlige observasjoner i

perioden 2003 – 2021. Inkluderte variabler baserer seg

på tidligere forskning om hvilke drivkrefter som påvirker

valutakurser i oljeeksporterende land.

Vi bruker regresjonsanalyser og tester for kointegrasjon

for å analysere sammenhengene mellom oljepris og

kronekurs.

Konklusjon

Hvor mye oljeprisen påvirker norsk valutakurs er ifølge våre analyser at en marginal økning i oljepris på 1% vil i gjennomsnitt

appresiere kronekursen med 0.12% målt mot USD, 0.04% mot GBP og 0.07% mot EUR. Samtlige estimater var statistisk

signifikante selv med 1% signifikansnivå. Forklaringskraften til modellen viste 0.16 mot USD, 0.09 mot GBP og 0.19 mot

EUR. Mesteparten av variasjonen i kronekursen blir altså ikke forklart av vår modell. Vi fant ikke kointegrerte forhold mellom

vekslingskursene og oljeprisen. |Basert på våre analyser og tidligere forskning, konkluderer vi med at en økning i oljeprisen

fører til at kronen appresierer mot alle de målte valutaparene. Utfordringen er å lage en modell som klarer å estimere hvor

sterk denne sammenhengen er.

Bakgrunn

De siste 40 årene har olje- og gassnæringen vært den viktigste bidragsyteren for norsk økonomi og finansiering av

velferdsstaten. I 2020 dekket norsk oljeproduksjon 2% av verdens etterspørsel, og ga en netto kontantstrøm fra

petroleumsnæringen på 272 milliarder. Inntektene fra oljesektoren stod for 14% av verdiskapingen i slutten av 2021. Det har

lenge vært bred konsensus om at oljeprisen er en viktig drivkraft bak utviklingen av kronekursen. Dette gjør at norsk økonomi

er sårbar for fluktuasjoner i oljeprisen. Etter oljeprissjokket i 2014 svekket kronekursen seg dramatisk mot de viktigste

handelspartnernes valuta. I ettertid har oljeprisen økt til nye høyder, men kronekursen er svakere nå sammenlignet med sist

oljeprisen lå på det samme nivået.

«Hvor mye påvirker fluktuasjoner i oljeprisen kronekursen?»

Institutt for Økonomi og Samfunnsvitenskap

Fordypning; Samfunnsøkonomi
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Kjønn og ledelse

Bacheloroppgave av Celine Reppe, Ingrid Årdal Hjelm og Lene Olsen

Administrasjon og ledelse – Campus: Bergen

Metode

Gjennom kvalitative metoder for datainnsamling, har vi 

undersøkt forventninger og lederstil hos kvinnelige og 

mannlige ledere. Dette ble gjort gjennom uformell intervjuing

med seks ledere fra banknæringen. Vi intervjuet en kvinne og 

en mann fra totalt tre banker.

Problemstilling

«Opplever kvinnelige og mannlige ledere at de blir møtt med ulike forventninger basert på kjønn, 

og i hvilken grad er det ulikheter i lederstil hos kvinnelige og mannlige ledere?»

Bakgrunn

Et forskningsprosjekt, kalt «Menn som ikke liker karrierekvinner» ble presentert for oss i faget Organisasjon 1. I prosjektet ble 

en gruppe studenter tildelt to nesten identiske historier om en leder, hvor den eneste forskjellen var navnet til lederen. Halve

gruppen fikk utdelt historien om en kvinne, mens den andre halvdelen fikk utdelt samme historie om en mann. Til tross for at 

historien var lik, ble mannen og kvinnen vurdert ulikt. Dette gjorde oss nysgjerrige på om kvinnelige og mannlige ledere 

opplever at de blir møtt med ulike forventninger basert på kjønn. I tråd med interessen for om ledere opplever at de blir møtt 

med ulike forventninger basert på kjønn, kom interessen for ulikheter mellom kvinnelige og mannlige ledere. Vi ønsket å 

avdekke om det er typiske trekk i lederstilen til en kvinnelig og mannlig leder.

Konklusjon

Vi har oppdaget at det kan tyde på at kvinnelige og 

mannlige ledere opplever at de blir møtt med ulike 

forventninger basert på kjønn. Gamle historiske strukturer 

henger fortsatt igjen i samfunnet og påvirker hvilke 

forventninger man har til kvinnelige og mannlige ledere. 

Flertallet av våre respondenter svarte at de ikke hadde 

opplevd at kvinnelige og mannlige ledere blir møtt med ulike 

forventninger. Selv om et flertall av respondentene svarte 

dette, var det fortsatt en kvinnelig respondent som hevdet at 

kvinnelige og mannlige ledere opplever å bli møtt med ulike 

forventninger basert på kjønn. Grunnet et lite utvalg 

vektlegges alle respondentene sine svar. Videre har vi 

funnet at det er ulikheter i lederstil hos kvinner og menn, til 

en viss grad. Dette er basert på en helhetlig vurdering av 

respondentenes svar. Det forklares ved de tydelige 

ulikhetene blant respondentenes svar i forhold til god 

ledelse og motivasjon. 



Det tar tid å bygge en merkevare, det tar å 
bygge Høgskulen på Vestlandet
Administrasjon og ledelse
Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Bergen 2022

Vindfjell, Elisabeth Kongsvik; Rødde, Kristiane Sande; Helleland, Synne Seim

Stikkord: Strategisk rekruttering, employer branding, omdømme, sekstrinnsmodellen og omstilling

Konklusjon
Samlet sett ser vi at HVL har et målrettet fokus på 
studentrekruttering. Særlig knyttet til deltakelse på 
karrieremesser og innhold på sosiale medier. Den 
strategiske ansattrekrutteringen har et tilsynelatende 
mindre fokus, da gruppen får inntrykk av at de heller 
jobber strategisk i den operative delen av 
ansattrekrutteringen, som Kompis er et eksempel på. Vi 
ser derfor at HVL har rom for forbedring når det gjelder å 
vise seg fram som en attraktiv arbeidsplass. For at HVL 
skal kunne oppnå et best mulig employer brand rettet 
mot begge målgruppene, vil det være vel så viktig for 
dem å satse på strategisk ansattrekruttering, som 
strategisk studentrekruttering, da disse har en gjensidig 
effekt. Dersom HVL klarer å utnytte sitt fulle potensial 
knyttet til strategisk rekruttering, kan dette gi HVL et 
konkurransefortrinn.

Bakgrunn
Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en utdanningsinstitusjon som 
er avhengig av god rekruttering av både studenter og ansatte. I en 
bransje med høy konkurranse om de beste kandidatene er det 
viktig å bli oppfattet som et attraktivt arbeids- og studiested, slik at 
potensielle arbeidstakere og studenter ønsker å velge HVL. Et 
godt omdømme vil kunne gi HVL et konkurransefortrinn, noe HVL 
kan oppnå ved å jobbe med strategisk rekruttering. 

«Hvordan jobber Høgskulen på Vestlandet med strategisk rekruttering, 
og hvilke styrker og svakheter har de?»

Metode
Bacheloroppgaven tar for seg HVLs strategiske rekruttering gjennom 
bruk av sekstrinnsmodellen for et godt employer brand. For å 
undersøke problemstillingen brukte vi blant annet relevant teori innenfor 
rekruttering og omdømmebygging. Vi benyttet oss også av kvalitativ 
innholdsanalyse. Noen av dokumentene som ble analysert var blant 
annet HVLs bruk av sosiale medier, Universums rapport om HVLs
employer brand, HVLs årsrapporter og Universums rapport om de 80 
mest attraktive arbeidsgivere innenfor humanetiske fag, frie fag og 
utdanning i 2021. I tillegg gjennomførte vi uformelle intervju, for å kunne 
gå i dybden på problemstillingen, samt strukturerte utspørringer for å få 
en oppfatning av HVL sitt omdømme og employer brand. De uformelle 
intervjuene ble utført på fire ansatte ved HVL med ulike 
ansvarsområder, og de strukturerte utspørringene ble besvart av 
tilfeldig forbigående ansatte og studenter ved HVL.

Egen illustrert modell av sekstrinnsmodellen

Ordsky (ansatte) fra egen strukturert utspørring – Nevn tre ord du forbinder med HVL.

Ordsky (studenter) fra egen strukturert utspørring – Nevn tre ord du forbinder med HVL.



Pandemiens påvirkning på utøvelse av 
fjernledelse i Tide
Bacheloroppgave av Bjørnar Skjold, Markus Fossnes, Markus Gjerde 
og Håvard Sagmo 

Metode og teori:
Vi valgte å benytte oss av kvalitativ metode med en 
deduktiv tilnærming. Datainnsamling ble gjort i form 
av dybdeintervju, fokusgruppeintervju og kvalitativ 
innholdsanalyse. Intervjuer ble gjennomført med 
informanter fra Tides fire ulike ansattgrupper 
(sjåfører, mekanikere, renholdere og 
administrasjon), samt ledelse og verneombud.

Oppgavens teoretiske rammeverk tar utgangspunkt 
i KROM-modellen (fire perspektiver som er sentrale 
for fjernledere) og selvbestemmelsesteorien.

Konklusjon:
For å kartlegge pandemiens påvirkning på utøvelse av fjernledelse i Tide, har vi i analysen tatt for oss 
perspektivene i KROM-modellen. Våre funn viser at pandemien har endret hvordan ledere på alle nivåer i 
organisasjonen arbeider med å skape, opprettholde og påvirke kommunikasjon, relasjon, kulturen og 
mestring. Funnene viser at pandemiens virkninger på perspektivene, har påvirket organisasjonsmedlemmene 
på ulike måter og i ulik grad. Vi har gjennom sammenligninger også identifisert samsvarende og motstridende 
synspunkter, på tvers av Tides hierarkiske nivåer.

Vi har ikke grunnlag for å hevde at funnene er representative for alle ansatte i Tide. Likevel har funnene gitt et 
interessant innblikk i hvordan deler av organisasjonen har blitt påvirket. På bakgrunn av dette kan vi 
konkludere med at pandemien har påvirket utøvelse av fjernledelse i Tide.

Bakgrunn:
Spredningen av korona og påfølgende smitteverntiltak innført av norske myndigheter fra 12. mars 2020 har 
fått stor innvirkning på arbeidsmarkedet, både for arbeidsgivere og arbeidstakere. Myndighetenes påbud om 
hjemmekontor førte til større grad av fjernarbeid, som videre førte til at mange ledere måtte ty til fjernledelse. 
En av næringene som ble hardest rammet under covid-19 pandemien, var kollektivbransjen. I den 
sammenheng valgte vi å se nærmere på en av bransjens største aktører, Tide AS. Selskapet praktiserer 
allerede fjernledelse i stor grad, da de har avdelinger som arbeider fra ulike geografiske lokasjoner. På
bakgrunn av dette ønsket vi å studere om pandemien kan ha endret hvordan, og i hvilken grad ledelsen 
utøver fjernledelse. Vi utformet derfor følgende problemstilling:

«Hvordan har pandemien påvirket utøvelse av fjernledelse i Tide?»

Institutt for økonomi og administrasjon - fordypning i administrasjon og ledelse 2022

Kilde: Molstad & Aspeli KROM - modell

Kilde: Tide.no



KUNSTEN VED ENDRINGSLEDELSE

Fordypning i administrasjon og ledelse

Metode:
I denne studien har vi benyttet oss av en 
kvalitativ metode for å besvare 
problemstillingen vår. Innsamling av 
datamateriale ble gjort gjennom seks 
uformelle intervjuer. Utvalget bestod av både 
ledere og ansatte fra tre bedrifter. På 
bakgrunn av det begrensede utvalget, vil ikke 
studien være representativ på generelt 
grunnlag.

Konklusjon:
Vi kom frem til at ledere i små bedrifter håndterer utfordringer i endringsprosesser ved å benytte 
seg av en kombinasjon av endringsstrategiene, strategi E og strategi O. I tillegg er lederne 
opptatt av å inkludere de ansatte, benytte seg av kommunikasjon og informasjonsdeling, formidle 
formålet med endringen, og tilrettelegge for økt motivasjon blant de ansatte for å gjennomføre 
endringsprosesser på best mulig måte. Det er imidlertid viktig å påpeke at dette ikke er den 
eneste måten ledere i små bedrifter kan håndtere utfordringer i endringsprosesser. 

Bakgrunn:
I dagens samfunn skjer endring kontinuerlig. Det finnes utallige måter å gjennomføre endringer 
på, og ledelsen spiller en sentral rolle i endringsprosessene. De ansatte er bedriftens viktigste 
ressurs, og det vil derfor være avgjørende for lederen å få med de ansatte på endringen. 
Endringer utløser reksjoner hos de ansatte, både positive og negative. Reaksjonene vil være 
avhengige av hvordan endringen blir gjennomført. Hvordan ledelsen legger opp 
endringsprosessen, og håndterer reaksjonene fra de ansatte, vil derfor være avgjørende for å få 
endringen igjennom. Dette fanget interessen vår og av den grunn valgte vi å se nærmere på 
ledere i endringsprosesser. På bakgrunn av dette formulerte vi følgende problemstilling:

«Hvordan håndterer ledere i små bedrifter utfordringer i endringsprosesser?»

Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Bergen 2022
Benjamin Christensen, Kristin Nilsen Fosse, Stine Førde Sagebø og Karoline Skåra

Ulike reaksjoner på endring (Modifisert figur, 
Oreg, Bartunek, Lee & Do og Jacobsen).



Konserninterne lån og skatteomgåelse
Fordypning innen regnskap og skatt

Metode:
Oppgaven er skrevet med juridisk 
metode, hvor vi har tolket og framlagt 
innholdet av rettsregler og løst 
rettsspørsmål ved bruk av rettslig 
argumentasjon.

Juridisk metode kan sies å være en form 
for kvalitativ metode ettersom vi forsøker 
å skape en forståelse og fortolkning 
gjennom vår studie. 

Konklusjon
Våre funn tyder på at låneopptakene isolert sett er forretningsmessig hensiktsfulle, og 
at valg av lånebetingelser slik som valuta kan forklares med risikostyring opp mot 
oljeprisfallet i 2014. 

Bakgrunn:
Det er anslått at 240 milliarder dollar går tapt på̊ verdensbasis hvert år til 
skatteplanlegging av multinasjonale konsern. Konserninterne lån har vist seg å være en 
måte å gjennomføre overskuddforflytning. Dette gjøres gjennom fradragsføring for 
rentekostnader i et konsernselskap med høy skattesats, hvor renteinntekten tilfaller et 
konsernselskap med lavere skattesats. 
Denne oppgaven har tatt for seg Equinor Energy sine store konserninterne låneopptak 
siden 2015 som case i en prøvelse av vilkårene skissert i skatteloven om omgåelse. 
Dersom hovedformålet med låneopptakene eller betingelsene rundt opptakene er en 
skattefordel kan rentefradragene tilknyttet lånene bli avskåret i henhold til skatteloven 
§13-2.

Soldal, Jørgen E.; Arntsen, Eskil de Flon; Henriksen, Andreas L.; Høyland, Christoffer Larsen

Campus: Bergen



Merkevarebygging gjennom fokus på 

bærekraft og implementering av sosiale 

innovasjoner
Bachelor i Økonomi og Administrasjon – fordypning i 

markedsføring

Bakgrunn:
Klesbransjen fremstår i dag som en klimaversting, hvor miljøutfordringene er store når 

det kommer til overforbruk av klær og tekstiler. Så mye som 8% av verdens CO2 utslipp 

stammer fra klesindustrien og produksjonen av klær. I gjennomsnitt kjøpes det nye klær 

tilsvarende 13-16 kg hvert år, hvor noe av grunnen kan være en halvering av pris på 

klær siden 1995. På grunnlag av flere politiske reguleringer, press fra interessenter og 

forbrukerkrav, ønsket jeg å få en dypere forståelse for hvordan sakte-mote merkevarer 

arbeider for å bidra til en mer klimavennlig og ansvarsbevisst klesbransje. For å få et 

helhetlig bilde av problemstillingen valgte jeg å fokusere på merkevarer av ulik 

størrelse, med forskjellig bakgrunn og arbeidsmetoder, innenfor samme industri. 

Metode: 
Oppgaven er i all hovedsak bygget på en 

deskriptiv tilnærming, hvor studien ønsker å 

finne ut sakte-mote merkevares tilstand på 

nåværende tidspunkt. Problemstillingen er 

samtidig eksplorativ, på bakgrunn av ønsket 

om mer forståelse for uttrykket sosiale 

innovasjoner. Problemstillingen er besvart 

som en kvalitativ multippel case-studie. 

Gjennom kvalitative dybdeintervjuer og 

dokumentanalyser, har jeg studert og gått i 

dybden på tre ulike merkevarer.  

«Hvordan skandinaviske sakte-mote merkevarer driver merkevarebygging 

gjennom fokus på bærekraft og implementering av sosiale innovasjoner»

Halvor Utkilen Solheim-Olsen

Konklusjon: Studien har konkludert med både likheter, og ulikheter for hvordan 

sakte-mote merkevarer arbeider med bærekraft og sosiale innovasjoner. 

Kunnskapsutvikling og gode samarbeider på tvers av selskaper, er fremtredende som 

viktig for alle. Samtlige belyser utfordringen med teknologisk utvikling, men det finnes 

et skille i hvor fort endringsprosessene bør gå for seg. Utfordringer angående 

betalingsviljen til forbrukerne, samt pris og tilgjengelighet på materialer er noe alle 

påpeker. 



Digitaliserings påvirkning på organisatorisk 

commitment
Bachelor i økonomi og administrasjon – fordypning administrasjon og 

ledelse

Metode og teori

For å besvare oppgaven benyttet vi oss 

av triangulær metode. Den kvantitative 

datainnsamlingen ble gjort vha. 

spørreundersøkelse. De kvalitative 

dataene ble samlet inn gjennom uformelle 

intervjuer med seks personalledere. 

Oppgaven bygger på tre-

komponentmodellen til Meyer og Allen, 

med affektiv-, kalkulerende- og normativ 

commitment.

Konklusjon

Basert på funnene fra intervju og spørreundersøkelse, kan det antas at digital ledelse i 

seg selv ikke nødvendigvis er kritisk for organisatorisk commitment. Det vi heller ser er at 

ledelse i seg selv, om den er digital eller fysisk, har en viktig rolle i hvordan individer 

identifiserer seg med og føler en grad av forpliktelse overfor organisasjonen. Vi trekker 

frem digital modenhet, investering i ansatte, utfordringer ved kommunikasjon, lønnsnivå 

samt makro-trender i markedet, som årsaker for de ulike komponentene commitment

funnet i casebedriften.

Bakgrunn

Økt digitalisering og fleksibilitet i form av hjemmekontor er blitt en naturlig del av et 

moderne arbeidsliv, hvor selve utøvelsen av fjernarbeid økte drastisk under Covid-19 

pandemien. Digitalisering foregår rundt oss til enhver tid, og viktigheten av å forstå 

konsekvensene av den digitale hverdagen er blitt viktigere enn noensinne. Organisatorisk 

commitment er et kjent fenomen med en sterk sammenheng til et individs grad av 

tilhørighet, lojalitet, jobbtilfredshet og motivasjon ovenfor sin arbeidsgiver. Vi har valgt å 

samarbeide med en norsk energibedrift, som ønsker å være anonym, med bakgrunn på 

deres store geografiske sprik og nødvendighet av kunnskapsarbeidere.

Av Kai Matias Bjørge, Anders Grønsberg, Aleksander Lone, Snorre Skjæveland og Anders Spjøtvold

Campus: Bergen

«Hvordan kan digital personalledelse påvirke organisatorisk commitment?»

Bilde: www.newgenapps.com

http://www.newgenapps.com/


Innføring av EUs taksonomi i bank- og 
regnskapsbransjen

Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Bergen 2022
Fordypning i regnskap og skatt

Metode
For å besvare oppgaven har vi 
benyttet oss av systematisk oversikt 
og dybdeintervju. Totalt ble det 
gjennomført syv dybdeintervju; tre 
med banker, og fire med 
regnskapsbyrå. For å analysere 
datamaterialet har vi benyttet 
grounded theory.

Konklusjon
Hovedfunnene i oppgaven viser forskjeller knyttet til hvor godt bransjene er forberedt på
å etterleve taksonomien. Bankene påvirkes tidlig av taksonomi-innføringen, og har en 
nøkkelrolle for at kapital allokeres i en bærekraftig retning. Det er foreløpig knyttet mer 
usikkerhet til regnskapsbransjens rolle. Et funn gjort i studien tyder på at taksonomien 
vil treffe markedet bredere enn først antatt, og flere virksomheter vil bli 
rapporteringspliktige. Fordi regnskapsfører er tett på kunden, kan de få en viktig 
oppgave i arbeidet med innsamling og rapportering av ikke-finansiell data. Dersom 
taksonomien virker som tiltenkt, skal det føre til større grad av sammenlignbarhet og 
transparens, samt redusere risikoen for grønnvasking.

Bakgrunn
Bærekraftig finans er et innsatsområde som har blitt viktigere og mer omtalt i Europa de 
siste årene. I dag finnes det ingen felles standard for å klassifisere bærekraftige 
aktiviteter. Taksonomien vil bidra til å regulere et område som til nå ikke har vært 
regulert. Et av målene med taksonomien er å øke kapitalallokeringen mot bærekraftige 
aktiviteter. Den pågående innføringen av regelverket ledet til våre to 
forskningsspørsmål:

1. Status på innføring av EUs taksonomi i EU og Norge.
2. Hvordan påvirker EUs taksonomi bank- og regnskapsbransjen i Norge?

Stina Brattegard, Malene Skurtveit Rossnes, Lidun Helene Solaas & Lene Teigen



Berekraftig utvikling i frisørbransjen 

Alexandra Andersson, Elise Aastorp, Ida Steinsland Sørheim, Magnus 
Skulstad, Patrick Andersson

I oppgaven ble det brukt flere 
datainnsamlingsmetoder, to kvalitative og 
en kvantitativ. Det ble brukt 
innholdsanalyse og uformelle intervju i 
den kvalitative datainnsamlingen.

For innsamling av kvantitative data, ble 
det gjennomført en spørreundersøkelse. 
Dette gjorde gruppen for å undersøke i 
hvilken grad forbrukere fokuserer på 
bærekraft når de velger frisørtjenester. 

For å besvare problemstillingen valgte 
gruppen å dele inn analysen etter 
kategoriene i en PESTEL-analyse. De ulike 
forholdene ble undersøkt og vurdert 
individuelt. 

Gruppen vurderte at de politiske og juridiske
forholdene i noen grad ligger til rette for en 
bærekraftig utvikling i frisørbransjen.  De 
økonomiske, sosiokulturelle og miljømessige 
forholdene vurderte gruppen at i liten grad 
ligger til rette for den bærekraftige utviklingen. 
Totalt sett vurderte gruppen at forholdene i 
liten grad ligger til rette for en bærekraftig 
utvikling i frisørbransjen 

«I hvilken grad ligger forholdene til rette for en bærekraftig utvikling i frisørbransjen?»

Bakgrunn

Problemstilling

Metode Konklusjon

I denne oppgaven har gruppen belyst forhold i og rundt frisørbransjen og stiller 
spørsmål til i hvilken grad forholdene ligger til rette for en bærekraftig utvikling i 
frisørbransjen. Bakgrunnen til oppgavens problemstilling er at bærekraft er et tema som 
er svært dagsaktuelt. Dette, i tillegg til bruken av kjemikalier i frisørsalonger, gjorde 
temaet interessant å undersøke.

Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Bergen 2022

Administrasjon og ledelse / Internasjonal ledelse



Regnskapsloven § 1-10. 
Vesentlig opplysning

Metode
Metoden vi valgte å bruke for å belyse problemstillingene våre var kvalitativ innholdsanalyse og juridisk
metode. Gjennom å analysere en rekke juridiske dokumenter fikk vi et innblikk i innføringen, hva som kan ha
drevet denne paragrafen frem, og analyse av selve innholdet i paragrafen.

Konklusjon 
Vesentlighetsbegrepet er en skjønnsmessig vurdering, og den nye rskl. § 1-10 gir vilkår for hva som legges i
vesentlighetsbegrepet. Før innføringen av rskl. § 1-10, var det mye uklarheter rundt vesentlighetsbegrepet,
for hvordan det skulle vurderes og for hvor terskelen for hva som skulle regnes som vesentlig skulle gå.

Bakgrunn
Den nye regnskapsloven § 1-10.Vesentlig opplysning trådte i kraft 1. juli 2021 og vesentlighetsbegrepet hadde
før dette ikke blitt definert i regnskapsloven. På bakgrunn av dette ønsket vi å se nærmere på forløpet til
innføringen og hva innholdet i paragrafen faktisk er.
Oppgaven legger grunnlag for at regnskapslovens brukere kan få større forståelse for hva som ligger i
vesentlighetsbegrepet, og hva som menes med en vesentlig opplysning. Den kan være et springbrett for
videre forskning som kan sammenligne om det er noen forskjell i regnskap ført før og etter innføringen, gjerne
i sammenheng med dybdeintervjuer.

Problemstilling
Hovedproblemstilling: Hva er innholdet i regelen i regnskapsloven § 1-10. Vesentlig opplysning? 

Underproblemstilling 1: Hvordan blir vesentlighetsbegrepet, sett fra et historisk perspektiv, drøftet i 
norske rettskilder frem til innføringen av regnskapsloven § 1-10? 
Underproblemstilling 2: Finnes det noen drivkrefter i de norske rettskildene som kan ha påvirket 
innføringen av regnskapsloven § 1-10? 

Bachelor regnskap og skatt
Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Bergen 2022
Arefjord, Jeanette Christin Haugen ; Gjellestad, Nelly Beate Ekornåsvåg ; Vigerust, Christine
Civetta Yokota ; Åvesland, Janne

Stikkord: Regnskapsloven, vesentlighetsbegrepet, juridisk metode, ordlyd
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Internships – logistikk 

Student: Svitlana Bobrivnyk
Jobbet i prosjektet «Bærekraft i transporten fra Pelagias
fabrikker til B2B-kunder»,med følgende arbeidsoppgaver: 
- Undersøke hvilke transportløsninger for eksport av pelagisk

fisk er mer miljøvennlige
- Vurdere alternative grønnere drivstoffer og

fremdriftsteknologier.
- Analyse av miljømessig bærekraft i dagens

transportløsninger. Hovedsakelig ble det satt fokus på FN’s
delmål № 13 – «å stoppe klimaendringene».

Student: Hallvard N. Waage jobbet med:
Jobbet primært med et oppdrag jeg fikk tildelt av leder ved
virksomheten. Oppdraget baserte seg på en relevant
markedsutfordring for hvitfiskselskapet Lerøy Norway
Seafoods AS.

Student: Espen Urhaug
Jobbet med følgende oppgaver:
• Lagerarbeid
• Distribusjonsarbeid
• Jobbing med ruteoptimaliseringsprosjekt
• Kontorarbeid knyttet til distribusjon og ruter



Internships – logistikk 

Student: Stefan A.D. Aase 
Jobbet med følgende oppgaver: 
• Laste og lossetjenester til fartøy
• Transport og kraning av materiell på og

utenfor baseområde
• Varehåndtering og lagerdrift for flere bransjer

og kunder
• Prosjekter innen marin logistikk
• Kvalitetsforbedring

Student: Hedda H. Sandberg
Hedda arbeidet som innkjøper til militærøvelsen 
Cold Response 2022 der datterselskapet til 
Grieg Logistics, Grieg Strategic Services, deltok 
som sivil, strategisk samarbeidspartner. 
Innkjøpsarbeidet har inkludert 
tilbudsinnhenting, ordreleggelse, oppfølging av 
leverandører og kunder, og kostnadskontroll 
etter endt leveranse. Innkjøpene har vært 
varierende i kostnad og omfang.

Student: Sara Solberg 
Jobbet med følgende oppgaver: 
• Varemottak
• Plukking av varer fra lager
• Booke og pakke klar transporter



Internships – logistikk 

Student: Anette Tørresen 
Anette gjennomførte et internship i 
logistikkavdelingen til Seaborn. 
Arbeidsoppgavene har omfattet 
transportplanlegging og koordinering, samt 
kalkylearbeid

Student: Tina Nilsen
Jobbet med følgende oppgaver: 
Observasjon og deltagelse i Supply Chain hos 
bedriften. Innkjøp, ordre og tilbud, drift, varelager 
og transportorganisering.

Student: Vegard H. Sivertsen
Jobbet med følgende oppgaver: 
• Offentlige anskaffelsesprosesser
• Avtaleforvaltning
• Minikonkurranser

Student: Morten Torheim 
Jobbet med følgende oppgave: 
Utøve rollen som innkjøper i prosjekt. 
hovedsakelig innkjøp av 
bulkmateriell/forbruksmateriell



Internships – logistikk

Student: Benedikte N. Rysjedal
Gjennom internshipet hos OneSubsea Proccesing AS har jeg 
hatt oppgaver knyttet til innkjøp.

Arbeidsoppgavene kan oppsummeres slik:
Henting av underlag til forespørsel – stykklister, tegninger mm
Sende ut forespørsel til leverandør med beskrivelse av hva som 
ønskes bestilt
Evaluering av tilbud – med hensyn på pris og ledetid
Bestilling – Lage bestilling basert på tilbud fra leverandør
Ordrebekreftelse – legge inn bekreftede datoer fra leverandør 
(når det kan forventes på lager)

Andre aktiviteter:
Besøk på Horsøy – gjenomgang av varelager og 
produksjonsområde
Leverandør besøk – Statusoppdatering på bestillinger og 
gjennomgang av produksjonsområde

Student: Stefan J. Luidold
Jobbet med følgende oppgaver: 

Fortolling, incoterms, sammarbeid og 
Forbedringsarbeid (lean).



Internships – logistikk

Student: Chak Yu Cheong
Jobbet med følgende oppgaver: 
- Transportavtale:
- Forhandlingsbasert konkurranse for å finne 

ny avtalepart.
- Rigge ny avtale for å få til en bedre og 
billigere logistikkløsning for Bergen Plastics. 

- Material- og informasjonsflyt :
-måle effektivitet av flyten både internt og 
eksternt
- Finne og luke ut åpenbare flaskehalser.
- Registrere gjentagende feilkilder, og jobbe 
systematisk for å fjerne/redusere disse

- Jobber med ordre- og leveranse 
processing
- Analysere det systemet som benyttes.
- Spare inn arbeidsprosesser

Student: Erlend Onarheim Rong
Jobbet med følgende oppgaver: 
• Sammenstilling av rute
• Prosessanalyse av varetorget
• Planlegging av ekstraruter

Student: Marigona Brahimi
Jeg har tatt del i en bærekraftspolicy og har vært 
med å utført enkelte arbeidsoppgaver og kontrollert 
om disse utføres riktig. Dette 
gjelder Innkjøp, Leverandørkontroll, Kvalitetssikring 
på Bærekraftskolen og Klima- og miljørapportering.
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Studentarbeider
Bachelor - campus Haugesund 



Hvorfor bruker ikke flere helsetjenesten
fra Sammen
Bacheloroppgave – Våren 2022

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap
Institutt økonomi og administrasjon

Metode:

Vi valgte i oppgaven å benytte oss av 

både kvalitativ og kvalitativ metode. Vi 

hadde en undersøkelse gjennom 

SurveyXact på internett, den delte vi med 

studenter ved campus Haugesund. For å 

få nærmere informasjon om tilbudene 

hadde vi intervju med de ulike aktørene 

(studentrådgiver, helsesykepleieren og 

psykologen).

Bakgrunn:

I SHoT undersøkelsen fra 2021 oppgir 

hele 18% av studentene at de har en 

psykisk lidelse. De vanligste lidelsene er 

depresjon og angst. Andelen av psykiske 

problemer blant studenter har økt fra 16% 

i 2018 til 18% i 2021. Sammen har et 

helsetilbud som de ønsker at flere 

benytter seg av.

Problemstilling:

Sammen har flere helsetilbud som er 
gratis for studenter (studentrådgiver, 
helsesykepleier og psykolog). Hva er 
grunnen til at ikke flere benytter seg av 
disse tjenestene?

Konklusjon og forslag:

Helsetilbudet til Sammen er gratis, dette har ikke kommet nok frem da det er 21% 

av studentene som ikke viste om dette.

Ulike forslag:

- Bruke Instagram, infoskjerm, fadderuken mer

- Lage en «hurtigknapp» på startsiden av HVL sine hjemmesider, En «knapp

som enten tar deg til Sammen sine hjemmesider eller deres helsetilbud.

- Utvide psykologtilbudet til mer enn bare en dag i uken.

Av Håkon Østebøvik, Maren Ullestad & Eivind Syvertsen

Campus Haugesund



Organisasjonsendring og omstilling: En studie av 

hvordan bedriften Uniqon Protection AS ble til

Bacheloroppgave våren 2022

Institutt for Økonomi og Administrasjon

Av Veronique Mandah Kabuin, Malene Risnes & Julie Thomson Stenehjem

Konklusjon

Vi konkluderer med at drivkreftene, i form av omgivelser, nettverk og tidligere erfaringer, medvirket til at Uniqon Protection AS 

klarte å omstille seg på så kort tid. Vi erfarte også at finansiering spilte en stor rolle for å få fortgang på forløpet, og hvordan 

timingen i omgivelsene førte til at ulike ting falt naturlig på plass, slik at det kunne opprettholdes god fremgang i prosjektet. 

Bakgrunn

Verden forandrer seg stadig. En strøm av kapital og varer, informasjon og arbeidskraft påvirkes av de stadig utviskede 

landegrensene. For at organisasjoner skal kunne overleve over tid, må de klare å tilpasse seg de løpende kravene og 

forventningene i omgivelsene. Vi har valgt å rette søkelys på bedriften Uniqon Protection AS – et selskap som gikk fra å drive 

med bemanning til å starte produksjon av åndedrettsvern på kort tid. På grunn av den raske omstillingsprosessen, ønsket vi 

å studere hvilke faktorer som spilte inn og medvirket til at det ble en vellykket endring.

Metode

For å belyse problemstillingen vår, valgte vi i denne 

oppgaven en kvalitativ tilnærming. Vi har benyttet oss av 

dokumenter fra Uniqon Protection AS og gjennomført 

dybdeintervju av to informanter. En intervjuguide ble 

grundig utarbeidet på forhånd, og innhentet data ble 

analysert og knyttet opp mot relevant teori. I dette tilfelle 

studerte vi teorier knyttet til organisasjonsendring og 

endringsledelse, omgivelser, læring og innovasjon og 

behov, motstand og motivasjon for endring. 

Problemstilling

«Hva er suksesskriteriene for at Uniqon Protection AS klarte å omstille seg på så kort tid?»

Et

Bilde: Q-Pro XE (Uniqon Protection, u.å.).

Campus Haugesund 



Hvordan det grønne skiftet påvirker

arbeidsstyrken i olje- og gassindustrien

Av Ingrid Ramberg, Thomas Westad Rongved og Tobias Erik Bjerstedt

Metode og teori

Vi benyttet oss av kvalitativ forskningsmetode. Vi 

har hatt dybdeintervjuer med åtte enheter fra to 

bedrifter. Disse bedriftene jobber innenfor same 

industri, men i ulike avdelinger. Oppgaven bygger 

på omstilling og endringsteori, kompetanse og 

bemanningsplanlegging

Konklusjon

Oppgaven vår konkluderer med at skiftet ikkje nødvendigvis har hatt så stor påvirkning

på arbeidsstyrken målt i antall slik den er i dag, men at det derimot har påvirket

arbeidsprosessene og den teknologiske utviklingen. Dette har ført til endringer i 

kompetansekravet som bedriftene må tilpasse seg. Når det kommer til det grønne

skiftet generelt, er bedriftene positive til omstilling og forsøker å tilpasse seg endringene

som kommer med på best mulig måte.

Bakgrunn og problemstilling

Olje- og gassindustrien i dag står overfor en omstillingsprosess mot å bli grønnere, og 

miljøbevissthet er generelt et sentralt tema i dag som berører mange. Per i dag ligger 

Norge på topplisten av mangel på kompetanse i sammenheng med det grønne skiftet. 

På grunnlag av dette ønsket vi å undersøke hvilke endringer som vil skje for de 

eksisterende ansatte, samt om det vil krevje nye utdanningsløp for fremtidige ansatte. 

Problemstillingen vår lyder dermed slik:

Hvordan kan overgangen til fornybar energi påvirke dagens arbeidsstyrke innen

olje- og gassindustrien? Ser vi noen store endringer i målene i seg selv, og vil 

eksisterende strategier strekke til?

Bachelor i økonomi og administrasjon – fordypning i administrasjon og ledelse

Campus Haugesund



Byggevarebransjen på Haugalandet under 

covid-19 pandemien

Institutt for Økonomi og Administrasjon

Metode:

Vi benyttet kvantitativ og kvalitativ 

metode. Kvantitativ metode brukte vi til å 

hente inn regnskapstall fra noen utvalgte 

byggevarekjeder, mens kvalitativ data 

består av intervjuer med de samme 

utvalgte lokale byggevareaktører. 

Konklusjon: 

Hovedfunnene viser at forbrukerne har økt salget hos aktørene. Forbrukerne brukte 

mer penger på oppussing under pandemien enn før. På grunn av økt etterspørsel på 

trevirke, økte prisene. Dette resulterte i at forbrukerne brukte mindre penger. Resultat 

av undersøkelsen vi gjorde, viser at de ulike aktørene har hatt en økning i omsetning og 

økte priser på trevirke.  

Problemstillingen vi tok for oss var “Hvordan har forbrukermarkedet i 

byggevarebransjen på Haugalandet endret seg under covid-19 pandemien?”

Bakgrunn:

Formålet med oppgaven var å undersøke om forbrukermarkedet under covid-19 

pandemien har hatt en påvirkning på byggevarebransjen på Haugalandet. Som følge av 

restriksjoner, måtte flere nordmenn ta ferie hjemme og flere brukte penger på 

oppussing. Som en årsak av stengte landegrenser og mangel på råvarer har prisen på 

byggevareprodukter økt. Vi var nysgjerrige på om covid-19 hadde en påvirkning på 

årsaken til de økte prisene, og hvordan forbrukermarkedet endret seg i forhold til 

handelsmønster.  

Bacheloroppgave av Amalie Skree Lofthus, Camilla Espevold, Maria Bjørnholt og Magnus Alstad

Bilde fra pexels.com

V-2022

Campus Haugesund



Hvordan påvirker hjemmekontor motivasjonen til de 
ansatte, og hvilke faktorer er det som spiller inn? 
Joachim Bruhjell, Petter Haraldseid, Johan Rossebø og Torje Tonstad 

Metode
I denne oppgaven har vi gjennomført 
kvalitativ undersøkelse for å løse 
problemstillingen. Vi har da intervjuet 11 
informanter fra en offentlig og en lokal 
bedrift. 

Bakgrunn for problemstilling
Som studenter har vi merket en endring i hverdagen under pandemien ettersom vi gikk i 
fra å ha fysiske forelesninger og være sosial på campus, til å ha forelesninger digitalt og 
sitte i «lockdown» på hyblene våre. Dette var noe vi merket påvirket motivasjonen vår
negativt, og vi begynte da å fundere på hvordan dette påvirket motivasjonen i 
arbeidslivet. Vi hadde gjennom pandemien fått inntrykk fra bekjente som har arbeidet
på hjemmekontor at de hadde merket en motivasjonsendring, og vi ønsket derfor å se 
nærmere på dette. 

Fakultet for Økonomi og samfunnsvitenskap
Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Haugesund 2022

Konklusjon
Våre funn viser at om en bare jobber fra hjemmekontoret påvirkes motivasjonen til de 
ansatte negativt, dette er på grunn av jobbtilfredsheten synker. Jobbtilfredsheten er en 
individuell forskjell som påvirker motivasjonen, selv om en har høye verdier på trekkene 
i jobbkarakteristikamodellen. Det er de negative motivasjonsfaktorene som påvirker
jobbtilfredsheten mest. Som funnene våre viser var det spesielt de sosiale relasjonene 
som trekker jobbtilfredsheten ned når man var for lenge på hjemmekontor. 
Vi har gjennom studiet sett at motivasjonen på hjemmekontor er bra dersom en får
dette gjennom en kombiløsning, og at de viktigste faktorene som påvirker er sosial 
kontakt, fleksibilitet og mindre forstyrrelser. 



Hvilke faktorer påvirker samhandlingen i 
en organisasjon? 

Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Haugesund 2022 

Metode
Vi har valgt å benytte kvalitative  
metode, ved å intervjue seks 
nøkkelpersoner i en utvalgt 
organisasjon, for å få et større innblikk i 
enkeltpersoners meninger, erfaringer og 
tanker om hvilke faktorer som påvirker 
samhandlingen i deres organisasjon.

Konklusjon
Samhandlingen i en organisasjon påvirkes av grupperingsform, 
koordineringsmekanismer, lokalisering, utforming, kommunikasjon og 
organisasjonskulturen. Det er derfor nødvendig å være bevisst ved strukturering og 
fordeling av beslutningsmyndighet i organisasjonen, for å oppnå godt samarbeid. 
Avdelingene er alle brikker i et felleskap, hvor samhandling er nødvendig for å oppnå 
formålet til organisasjonen.

Bakgrunn
Hva hadde du tenkt om dårlig samarbeid var en bakenforliggende faktor som resulterte 
i et dødsfall til en av dine nærmeste? 

Vi syns det er viktig å forstå hvordan organisasjoner fungerer og hvilke faktorer som 
påvirker samhandlingen i en organisasjon. Det er nødvendig å vite hva som må endres, 
for å ha muligheten til å forbedre situasjonen. 

Våga, Helene Saltveit & Åserød, Stine 

Bilde: Pexels.com



Regnskapsanalyse av 
studentsamskipnadene i Norge
Bachelor økonomi og administrasjon
Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Haugesund 2022

Bakgrunn
Som studenter har vi vært tilknyttet en 
studentsamskipnad og benyttet de ulike 
tilbudene de tilbyr. Vi har også fått kjenne 
på hvordan covid-19 har påvirket disse 
tilbudene. På bakgrunn av dette har vi 
valgt å undersøke hvordan det står til 
med den økonomiske stillingen til 
studentsamskipnadene i Norge

Konklusjon
Gjennom analysen vår har vi funnet at den økonomiske stillingen til studentsamskipnadene i 
Norge har forbedret seg noe i perioden 2017-2019 sammenlignet med 2008. Svake 
nøkkeltall fra 2008 har forbedret seg i noen grad, samtidig som de fleste nøkkeltallene både 
da og nå er jevnt over god. 

Under covid-19 pandemien har noen av nøkkeltallene endret seg. Analysen viser at 
solvensen har en liten negativ endring. Lønnsomheten har også hatt en liten endring, men 
anses fortsatt som god. Likviditeten har derimot ikke endret seg bemerkelsesverdig og har 
holdt seg god.

Hovedproblemstilling:
«Hvordan er den økonomiske stillingen til studentsamskipnadene i 
Norge i dag og sammenlignet med 2008?»

Underproblemstilling:
«Hvordan har covid-19 pandemien påvirket den økonomiske stillingen 
til studentsamskipnadene i Norge?»

Metode
I denne oppgaven har vi valgt å ha 
fokus på kvantitativ metode, ved å 
innhente og analysere årsregnskapene 
til studentsamskipnadene. Vi brukte 
også kvalitativ metode for å supplere til 
oppgaven, ved bruk av strukturert 
intervju.

Flint, Marte Eidsvik ; Frøyland, Signe Lise ; Gjøsund, Christer ; Ørjansen, Martin

Campus Haugesund



Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap

Institutt for økonomi og administrasjon
Veileder: Arnstein Gjestland

Bakgrunn:
Det makroøkonomiske landskapet har forandret seg mye i 
det siste tiåret. Spesielt etter finanskrisen i 2008 har de 
største økonomiene i verden innførte ekspansiv 
pengepolitikk, noe som kjennetegnes ved ekstra lavt 
rentenivå og kvantitativ lettelse (QE).  

Gull er tradisjonelt sett som et lager av verdi, og en mulig 
portefølje hegde i turbulente økonomiske tider. 

Bitcoin som blomstrende monetært system som har fått 
betydelig oppmerksomhet både fra investorer og 
enkeltpersoner for sin kraftige verdistigning.
 Kryptovalutaen er svært volatilt investeringsobjekt. 

Konklusjon:
Investorer ønsker å minimere risikoen i en portefølje og maksimere deres profitt. 

Ifølge Ark-invest sine analyser har Bitcoin hatt en lave korrelasjon i forhold til andre aktivaklasser. 
Artikkelen (Briere, Oosterlinck, & Szafarz, 2015) var den aller første som tok for seg hvordan Bitcoin kan benyttes i en 
investeringsportefølje. Gjennom analyse av Bitcoins historiske avkastninger i perioden fra 2010 til 2013, fant de ut at Bitcoin 
har hatt bemerkelsesverdig lav korrelasjon med investeringsobjekter som obligasjoner, råvarer, aksjer og tradisjonelle 
valutaer.

Basert på vår analyse med hensyn til dataene vi har brukt som én del periode er det lav korrelasjon mellom Bitcoin og de ni 
inbesteringsobjektene.  Ved hjelp av Efficient frontier kan investorer enklere velge porteføljer som er tryggere enn andre. 
 

Problemstilling: 

“Fokuset er å se på Bitcoin som en alternativ investering og prøve å finne ut hvordan Bitcoin påvirker avkastning samt risiko 
til en portefølje i ulike markedsforhold. I tillegg til å sammenligne diversifiseringseffekten av Bitcoin med gull “ 

“The focus is on looking at Bitcoin as an alternative investment and trying to find out how Bitcoin affects the risk and return of 
a portfolio in different market conditions. In addition to comparing the diversification effect of bitcoin with gold”

Metode: 

For å besvare på problemstillingen har vi benyttet en 
kombinasjon av kvantitative metode og kvalitative metode 
med bruk av sekundærdata. 

Av Rasmia Lutfi & Sugra Karimi

Campus: Haugesund



Kompensasjonsordningen 2020:
Overnattings- og serveringsvirksomheten i Rogaland 
Bachelor, Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Haugesund 2022

Bakgrunn

Koronaviruset  var  en  unik  og  uforutsigbar  situasjon,  for  blant  annet  næringslivet  og  staten.  Det  ble 

iverksatt strenge nasjonale tiltak, som videre gav konsekvenser på både kort- og lang sikt. Vi ønsket å se 

på  kompensasjonsordningen,  for  å  få  en  større  forståelse  av hvordan myndighetene håndterte  denne 

krisesituasjonen. 

Kvantitative metoder:

• Deskriptiv statistikk,  regnskapsanalyse, 

korrelasjonsanalyse og regresjonsanalyser 

I hvilken grad har kompensasjonsordningen hatt innvirkning for

 fortsatt drift for regnskapsåret 2020?

Lønning, Ine ; Meling, Silje Linn ; Sandhåland, Victoria

Formål
Undersøke  hvilken  innvirkning  kompensasjonsordningen  har  hatt 

for næringslivet i 2020. 

Konklusjon
• Kompensasjonsordningen kan sannsynligvis ha bidratt til færre konkurser.

• Staten har i stor grad beregnet og utbetalt kompensasjonsstøtten i henhold til egne retningslinjer og 
formler.

• Det kan være avvik som ikke er blitt avdekket.

 



Hvordan bruker en leder ulike lederstiler til å 
motivere og kommunisere med de ansatte?
Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus Haugesund 2022
Fordypning i Administrasjon og Ledelse

Metode
For å kunne besvare problemstillingen 
valgte vi å benytte en kvalitativ metode 
med case som forskningsdesign for 
datainnsamling. I denne forbindelsen ble 
det gjennomført semistrukturerte intervjuer 
med seks ulike ledere fra et 
omsorgssenter i Haugesund kommune og 
en lokal bank (anonymt). Vi studerte deres 
svar og sammenliknet dette med teori.

Konklusjon
Funnene fra intervjuene viser til at en lederstil anvendes ut ifra den situasjonen lederen 
befinner seg i og den ansatte vedkommende henvender seg til. Kommunikasjon er 
essensiell for arbeidshverdagen til lederne og ansatte. Av dataene våre har vi avdekket at 
uten kommunikasjon fungerer ikke ledelse i disse to virksomhetene. Ledere motiverer sine 
medarbeidere gjennom organisasjonens mål, visjoner, belønninger og skryt som spiller på 
deres ytre, indre og prososial motivasjon. Dette mente mange av lederne var viktig for å 
skape ett fellesskap i virksomheten, noe som igjen førte til bedre prestasjoner.

Bakgrunn
Bakgrunn for valgt tema var at vi så på ledelse som en spennende teori og dermed ønsket vi 
å få en dypere forståelse av dette temaet som er omfattende og har mange forskjellige 
nyanser. Det å gå inn i dybden av ledelse og se hvordan dette henger sammen med 
motivasjon og kommunikasjon vil kunne gi oss en helt annen synsvinkel enn det vi allerede 
har. Vi ønsket å skildre hvordan lederstil kommer til uttrykk og kan praktiseres i ulike 
organisasjoner.

«Hvordan bruker en leder ulike lederstiler til å motivere og kommunisere med de ansatte? »

Av Hani Ahmed Mahamed, Nisar Ghorbani, Stephen Okyere og Syarfiani Iskandar

Stikkord: Lederstil, kommunikasjon, motivasjon, situasjon, innsats, og felleskap

Dette bildet er hentet fra: 
https://www.pexels.com/nb-no/bilde/sitte-virksomhet-mote-arbeidsomrade-7652039/.

https://www.pexels.com/nb-no/bilde/sitte-virksomhet-mote-arbeidsomrade-7652039/


Etterlevelse av hvitvaskingslovverket i 

ulike regnskapsforetak

Bachelor i økonomi og administrasjon – Profil: regnskap

Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus Haugesund 2022

Av Ingrid Toresen, Lisbeth Johnsen, Alice H. Knutsen og Christina B. Kampen

Nøkkelord; hvitvasking, tematilsyn, etterlevelse og lovverk

Bakgrunn for oppgaven

Hvitvasking og terrorfinansiering har fått mer oppmerksomhet etter at det i 2018 kom en 

ny hvitvaskingslov. Finanstilsynet kom i 2021 med en rapport om «Etterlevelse av 

pliktene i hvitvaskingsloven» hvor 19 av 22 foretak fikk gebyr for brudd på 

hvitvaskingsloven. Regnskap Norge kom med kritikk til denne rapporten og gir uttrykk 

for at arbeidet rundt den nye hvitvaskingsloven må økes. Vi ble nysgjerrige på dette 

temaet og har i denne oppgaven undersøkt litt nærmere på hvordan oppfølging og 

etterlevelse av hvitvaskingsregelverket praktiseres i ulike regnskapsforetak.

Metode

I denne oppgaven brukte vi dokumentanalyse og kvalitative intervjuer for å samle inn 

data. Dokumentanalyse ble gjort av viktige dokumenter fra offentlige etater, hvor både 

kvantitativ og kvalitativ informasjon ble innsamlet. Intervjuene ble utført av lederstillinger 

i forskjellige regnskapsforetak. Funnene fra intervjuene har blitt analysert opp mot 

lovverket, tilsyn og rapporter fra Finanstilsynet.

Konklusjon

Hovedfunnene våre viser at etterlevelse av hvitvaskingsregelverket blir løst på ulike 

måter blant de utvalgte regnskapsforetak. Det vurderes likevel å være noen felles 

interne rutiner og tiltak som peker seg ut, for å sikre etterlevelse av lovverket som;

- etablering av nødvendig interne rutiner og tiltak for å sikre etterlevelse av 

hvitvaskingsregelverket

- utpekt egen hvitvaskingsansvarlig

- risikovurdering og kundesjekk ved etablering av kundeforhold

- løpende oppfølging av kundeforhold



Verdivurdering 

Reach Subsea ASA
Bachelor (egen fordypning)

Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Haugesund 2022

Metode

Vi har i tillegg til analyser av regnskapet til Reach Subsea og utvalgte konkurrenter, benyttet 

strategiske analyser som PESTEL, VRIO og SWOT.

De forskjellige metodene som er brukt består av fundamental-, komparativ og strategisk analyse. 

Disse metodene tar vidt forskjellige vinklinger, fra inntjeningsbaserte modeller til strategiske 

vurderinger om markedstrusler og muligheter. 

Det er ikke foretatt kvalitative intervjuer eller tilsvarende studier. Bransjen i sin helhet er vurdert ut 

fra en historisk utvikling.

Bakgrunn

Verdivurdering er et estimat på den økonomiske verdien av et selskap eller virksomhet.

Verdivurdering av selskaper har mange formål, og metodene er flere. Verdivurdering er nyttig i 

forbindelse med kjøp og salg, investeringsanalyser, måling av verdiutvikling eller rene skatte- og 

regnskapsmessige formål. Verdien av et selskap er påvirket av mange faktorer og usikkerheten 

er stor.

Reach Subsea ASA er et børsnotert selskap med lokal tilknytning. Som følge av børsnotering har 

selskapet en kjent markedspris og tilgangen til informasjon om selskapet er god nok til å kunne 

benytte en del av metodene for verdivurdering.

Konklusjon

Den strategiske analysen viser at bransjen er 

moderat attraktiv å konkurrere i. Det er flere 

muligheter og trusler som kan påvirke den 

fremtidige markedsposisjonen. 

Den komparative verdsettelsen viser at det er få 

sammenlignbare selskaper, med tanke på 

størrelse og lønnsomhet. Dette skaper store 

intervaller i estimatene. 

Fundamental verdsettelse gir oss i tillegg til den 

komparative verdsettelsen en inntjeningsbasert 

verdsettelse.

Ved å kombinere resultatene kommer vi frem til 

en estimert verdi per aksje på NOK 9,39.

Maurangsnes, Torgeir ; Søvre, Christer ; Tvedt, Victoria Olsen 

Stikkord: Verdivurdering, Strategisk analyse, Regnskapsanalyse, Komparativ verdsettelse, Fundamental verdsettelse

Bilde: Britannica ImageQuest: Science Photo Library / Rights Managed /
. 



Lærenes opplevelse av koronapandemien
Teachers experience during the Corona pandemic

Metode og teori
For å besvare problemstillingen valgte vi å 
anvende kvalitativ metode der vi innsamlet 
data gjennom dybdeintervju med fem 
lærere fra en ungdomsskole i Viken fylke. 
Samtidig benyttet vi oss av sekundærdata 
via ulike artikler og dokumentet innhentet 
digitalt. Dette ble videre sett sammen med 
de valgte teoriene indre og ytre motivasjon, 
Herzbergs to-faktorteori, jobbtilfredshet, 
jobbengasjement og stress.

Konklusjon
I forskningsprosjektet kom det frem ulike faktorer som har bidratt til en krevende 
arbeidshverdag for lærerne. Da de på kort tid måtte tilpasse seg den nye 
arbeidssituasjonen måtte de i samme tempo tilegne seg nye digitale kunnskaper. Økte 
forventinger og større ansvar  som lærer har ført til en rekke konsekvenser, som over 
tid har hatt en innvirkning på blant annet motivasjonen og jobbtilfredsheten til lærerne i 
både positiv og negativ grad. Sammenlagt kommer det tydelig frem i prosjektet, 
viktigheten rundt å ivareta lærerne som gjennom en slik pandemi som 
koronapandemien, i stor grad har bidratt til å opprettholde samfunnet.

Bakgrunn og problemstilling
Koronapandemiens drastiske omveltninger har siden mars 2020 lagt stort press på den 
norske velferdsstaten og skolesystemet. I den sammenheng har ulike restriksjoner og 
tiltak blitt iverksatt i de norske skolene, for å redusere smitten. Dermed har 
hjemmekontor og digital undervisning blitt sentralt lærernes arbeidshverdag. Vi ønsket 
og se på hvordan lærere har opplevd denne omveltningen, og har dermed utformet 
problemstillingen:
"På hvilken måte har koronapandemien påvirket lærernes motivasjon og jobbtilfredshet 
ved en ungdomsskole i Viken fylke?"

Av kandidatnummer 409 & 417 



Regnskapsførers vei til autorisasjon

Nils Ove Notland, Harald Bjarne Vika & Frode Eikemo

Metode

Vi har brukt kvalitativ metode og 

gjennomført intervjuer i regnskapsbransjen 

for å få god kjennskap til deres tanker om 

utdanning, praksis og etterutdanning, og til 

foreslåtte endringer i regnskapsførerloven. 

Videre foretok vi en dokumentanalyse av 

NOU 2018: 9 med tilhørende høringssvar, 

og trakk ut relevante endringer ved sentrale 

områder for autorisasjonsordningen.

Sentrale funn

Resultatet av forskningen viser at autorisasjonsordningen sikrer et betryggende faglig 

kvalitetsnivå etter formålet om at det skal være tilstrekkelig. Profileringsemnene er 

sentrale for å sikre god kunnskap til lovverket, og etterutdanningen vedlikeholder dette. 

Videre viser undersøkelsen at den teknologiske utviklingen skaper et endringsbehov. 

Regnskapskontorene leter i større grad etter kandidater som er gode på rådgivning og 

relasjonsbygging, slik at vi anbefaler utdanningsinstitusjoner å utfordre studentenes 

muntlige kommunikasjonsevner og foreslår at noen forelesninger blir obligatoriske for å 

øke den sosiale dimensjonen.

Bakgrunn

Den teknologiske utviklingen stiller høyere krav til regnskapsførers kompetanse. 

I 2018 ble det ved høring lagt frem et forslag til ny regnskapsførerlov, ved NOU 2018: 9. 

Utvalget bak lovforslaget «forventer at automatiseringen av regnskapsproduksjonen vil 

fortsette i økende tempo og at regnskapsførertjenester endres …» (Regjeringen, 2018). 

Vi har sett nærmere på hvilke følger det har for regnskapsførers vei til autorisasjon.

Problemstilling

Sikrer autorisasjonsordningen et betryggende faglig kvalitetsnivå hos regnskapsførere?

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap - Institutt for økonomi og administrasjon - Bacheloroppgave profil – Regnskap

Campus Haugesund



Hvordan kompensasjonsordningen har 

påvirket bedrifter og hvor mange som har 

fått kompensasjon på Haugalandet
Bachelor rekneskap

Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Haugesund 2022

Metode 

Metodedelen av oppgaven ble utført av 

kvantitativ metode ved hjelp av 

registerdata frå Brønnøysundregisteret. 

I oppgaven ble det presentert 5 

hypoteser. Store deler av analysen 

består av Altman’s Z-score modell

Konklusjon 

- Ut i fra analysene fant vi ut at det var en positiv effekt på bedriftene som fikk

tilskuddet, som var et forventet resultat

- Alderen på bedriften hadde en signifikant sammenheng med tilskuddsbeløpet. 

Bedrifter som er mellom 1 til 10 år, fikk mindre tilskudd enn de eldre bedriftene. 

- Ved analysene som er utført og innhentet relevant teori, er konklusjonen at 

kompensasjonsordningen har vært en nyttig ordning for å dempe de økonomiske 

konsekvensene for bedrifter. 

Bakgrunn

Covid-19 pandemien har hatt flere konsekvenser i Norge, en av disse er de 

økonomiske. Kompensasjonsordningen ble satt i kraft for å dempe de økonomiske 

konsekvensene til bedrifter som er skattepliktige i Norge. 

Med utgangspunkt i dette samfunnsaktuelle teamet, ønsket vi å sette oss inn i dette og 

se hvordan dette tilskuddet påvirket bedrifter på Haugalandet. 

Teori

Teorigrunnlaget omhandler

regnskapsteori, etikk, motivasjon, moral 

og økonomisk kriminalitet. 

Htet Aung Lin Sar, Jeanette Bredsten Kvalevåg, Johan Østbø Sagvaag og Preben Christensen Fauskanger



Bærekrafts rapportering og lønnsomhet for 
store norske børs noterte selskaper
Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Haugesund 2022

Eriksen Eirik og Nguyen Erik

Metode:

Vi har brukt kvantitativ forskningsmetode 

for å svare på problemstillingen. Vi har 

analysert  2 rapporter om bærekraft på 

Oslo børs og sammenlignet dette med 

lønnsomheten på Oslo børs. For å finne 

en sammenheng mellom bærekraft og 

lønnsomhet har vi brukt Excel og utført 

regresjonsanalyser og andre 

analysemetoder.     

Konklusjon: 

Konklusjonen vi kom frem til var at det ikke er en sammenheng mellom 

bærekraftsrapporteringen til store norske børs noterte selskaper og lønnsomheten 

deres. 

Bakgrunn: 

Bærekraft er et viktig tema i dagens samfunn og er et stort utfordring for bedrifter i hele 

verden. Vi har valgt å se på de største selskapene på Oslo børs. Vi valgte å fokusere 

på om det er lønnsomhet i bærekraftsrapportering til selskapene. For å bearbeide med 

oppgaven brukte vi «The Governance Group» som referanse på de selskapene på Oslo 

børs. For å analysere vårt problemsstilling og få et svar, har vi sett på kriteriene til «The 

Governance Group» på hvordan de har gitt en karakter til de forskjellige selskapene. 

Problemstilling:

Er det en sammenheng mellom kvaliteten på bærekraftsrapportering og lønnsomhet



EU TAKSONOMIEN 
Forordning 2020/852
Av: Elise Vikre Anglevik , Renate Opsahl Lie, Anne Cecille Sandsgaard og Benedicte Stokkvik.

Introduksjon
Vi er avhengig av grønne investeringer for å nå FNs
bærekraftsmål. På bakrgunn av dette er taksonomien
implementert for og sette en definisjon på bærekraftige
økonomiske aktiviteter. Taksonomien muliggjør enklere
oversikt over bærekraftige aktiviteter å investere i . Det er blitt
gjort en avgrening til verft og rederier, samt fokusert på de to
første miljømålene i taksonomien.

I analysen er det ved hjelp av PESTEL og SWOT utarbeidet
hvilke faktorer som har en sentral rolle i næringen når det
gjelder taksonomien.

Problemstilling
Det er undersøkt hvordan EU taksonomien vil kunne påvirke maritim næring på Haugalandet og
Sunnhordland.

Metode
I forskningsoppgaven er det benyttet kvalitativ metode. Det er
valgt semistrukturert intervju, med klargjorte spørsmål på
forhånd og mulighet til oppfølgings spørsmål. I sammenheng
med ønske om informanter fra et bredt spekter, er
snøballmetoden anvendt. Under datainnsamlingen er det
intervjuet seks informanter, i tillegg til et debriefing møte.

> Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap (FØS) | Økonomi og administrasjon | Haugesund 2022

Resultater

Våre funn viser at EU taksonomien 
er viktig i forhold til utvikling av ny 

teknologi, og er med på å gi 
fordeler til de virksomhetene som 

velger å operere bærekraftig. 
Taksonomien kan derimot påvirke 
virksomheters konkurransefortrinn, 

omdømme og konsum. 
Leverandører og kunder kan 

begynne og stille krav til 
bærekraftige aktiviteter. 

Eksempelvis kreve grønne skip for 
frakt av varer. Problematikk som 

kan oppstå er dyre kostnader med 
omstillingen. Resultatmessig vil 

taksonomien påvirke maritim 
næring både negativt og positivt.

Analyse

PESTEL
Politisk
Økonomisk 
Sosiokulturell 
Teknologisk
Miljømessig 
Juridisk

SWOT 
Styrker
Svakheter
Muligheter
Trussler



En empirisk analyse av utbyttepolitikk i 
små og mellomstore selskaper etter 
endringer i aksjeloven 1. juli 2013
Bachelor (Profil: Regnskap og skatt)
Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Haugesund 2022
Helleren, Tomas; Rao, Jiaxiu; Rossebø, Tom
Stikkord: aksjeloven, utbyttepolitikk, utbytteutdeling, utbyttegrad, forsvarlighetsvurdering

Konklusjon
Funnene viser at det er ikke grunnlag for å si at det er endring i utbyttegraden (utbytte/årsresultat)
i perioden fra 2013 til 2019. Andel selskaper som deler ut utbytte (utbyttebetalere) ligger på et
stabil nivå på rundt 0,33 for årene 2013 til 2018, men i året 2019 er det en signifikant nedgang til
0,267. Analysen indikerer at forsvarligheten til selskapene har ikke blitt forverret i perioden.

I den binomiske regresjonen for den avhengige variabelen utbyttebetalere er alle forklarings-
variablene statistisk signifikante. Tilsvarende for den lineære regresjonen er alle
forklaringsvariablene signifikante bortsett fra selskapets fase i sin livssyklus og bransjen «H -
Transport og lagring».

Bakgrunn
Denne bacheloroppgaven undersøker hvilken påvirkning aksjelovendringen i 2013 har på
utbytteutdelingen i små og mellomstore selskaper. Gjeldende utbytteregler reduserer betydningen
av den tekniske utbytterammen for maksimal utbytteutdeling, slik at det skjønnsmessige kravet til
forsvarlig egenkapital og likviditet har blitt større.

En mulig utilsiktet virkning av gjeldene utbytteregler kan være at aksjeeierne har fått større tilgang
til selskapets midler på bekostning av kreditorene. Vi har sett på følgende faktorene som kan
påvirke utbyttepolitikken: størrelse, lønnsomhet, likviditet, soliditet, selskapets fase i livssyklus,
selskapets vekst, risiko og ulike bransjekategorier.

Metode
For å besvare problemstillingen har vi
benyttet kvantitativ metoder som deskriptiv
statistikk, t-tester og multippel regresjons-
analyser. I regresjonsanalysen inngår ulike
forklaringsvariabler for utbytteutdeling.

Datagrunnlaget for analysene er årsregnskap
som er hentet fra databasen i Brønnøysund-
registeret via Bisnode SmartCheck.

Problemstilling
Hva kjennetegner utbyttepolitikken blant små og mellomstore aksjeselskap etter at lovendringen for utbytteutdeling trådte i 
kraft i 2013?
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Bærekraftsrapportering i bygg- og 

anleggsbransjen
Bacheloroppgave – våren 2022

Institutt for Økonomi og Administrasjon, Regnskapsprofil 

Campus - Haugesund

Metode

I denne oppgaven er det blitt benyttet 

kvantitativ metode ved å gjennomføre 

dokumentanalyse av bedrifters årsberetninger 

fra 2010 og 2020.

Vi har sett nærmere på arbeidsmiljø, 

likestilling/diskriminering og ytre miljø. For å 

kunne besvare problemstillingen har vi 

gjennomført korrelasjons- og T-tester.

I vårt utvalg har vi 50 bedrifter innen bygg- og 

anleggsbransjen på Vestlandet. 

Konklusjon

Bedriftene i vårt utvalg har hatt en positiv utvikling i rapportering av samfunnsansvar, 

men resultatene viser et forbedringspotensiale. Generelt rapporteres det lite om tiltak 

som bør gjøres for å forbedre bærekraftsutfordringer.

God rapportering synliggjør bedrifters strategi og kan gi konkurransefortrinn. 

Rapporteringsarbeidet kan forenkles ved å ta i bruk den nye nordiske 

bærekraftsstandarden NSRS, og et naturlig valg for bedriftene kan være å benytte seg 

av en regnskapsførers kompetanse til dette arbeidet.

Problemstilling

«Hvordan har rapportering av samfunnsansvar utviklet seg i mellomstore bedrifter i 

bygg- og anleggsbransjen?»

Bakgrunn for problemstilling

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan som blant annet handler om å 

redusere klimautslipp for å ivareta miljøet. Bygg- og anleggsbransjen er en av de største 

forbrukerne av naturressurser, og dette er en av grunnene til at vi valgte å se nærmere 

på denne bransjen.

Anette Nesheim Bakke, Sissel Aase Sørensen, Jannike Holme Iversen og Monica Osnes

Foto: Adobe Stock



Intern eller ekstern regnskapsføring, og 
bruk av revisor i små aksjeselskap

Av: Joliana G. Hanna, Hege Johansen, Vibeke Midtsæter, Sofie 
Rossebø. 

Bakgrunn 
Revisjonslovendringen har gjort det 
interessant å finne ut hvordan fravalg av  
revisor statistisk sett har økt. Det er dermed 
interessant å finne ut hva som påvirker og 
kjennetegner selskaper som fravelger 
revisor.  Selskaper kan også velge en intern 
eller ekstern regnskapsfører, som da også 
gjør det interessant  å finne ut hvorfor 
selskaper velger å ha intern eller ekstern 
regnskapsfører. 

Konklusjon
Hovedfunnene er at det i dag er flere selskaper som velger bort revisor sett i forhold til tiden rett etter 
revisjonsendringene. Selskaper som fravelger revisor har en høyere sannsynlighet for å også velge 
ekstern regnskapsfører. Dette begrunnes ved i hva selskapene har tid, kompetanse, og kapital til. De 
selskapene som har høyere sum eiendeler og omsetning, vil ha en høyere sannsynlighet for å beholde 
revisor.  Selskaper innenfor bransje omsetning av drift av fast eiendom (L) har den størst sannsynlighet 
for å beholde revisor, mens bransjene innen faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting (M), helse- og 
sosialtjenester (Q) og annen tjenesteyting (S) er bransjer som mest sannsynlig fravelger revisor. Helse-
og sosialtjenester har også høyest sannsynlighet for å velge ekstern regnskapsfører.  Størrelse, 
bransje, kostand og kompetanse er da påvirkningsmomenter i hvorfor små aksjeselskaper velger ulike 
løsninger ved føring og kontroll av regnskapet. 

Problemstilling
Hvorfor velger små aksjeselskap ulike løsninger ved føring og kontroll av regnskapet? 
I tillegg har vi sett nærmere på forskningsspørsmål: 
- Hva påvirker små aksjeselskaps valg i ulike løsningers ved føring og kontroll av regnskapet?
- Hva kjennetegner små aksjeselskaper som velger ulike løsninger ved føring og kontroll av 

regnskapet?  

Bachelor i økonomi og administrasjon- profil regnskap  

V2022

Metode
Vi benyttet oss av kvantitativ og kvalitativ 
metode for å svare på problemstillingen. Vi 
utførte ulike kvantitative tester og foretok  
intervjuer for å få en dypere innsikt i hvordan 
og hvorfor små aksjeselskaper velger i føring 
og kontroll av regnskapet.

77 %

23 %

Revisor fravalgt 

Ja Nei

Figur: Oversikt over fordeling fravalgt revisor 

Campus Haugesund 
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Er regnskapsførere forberedt på å jobbe 
med bærekraft?
BO6 – 2001 Bacheloroppgave regnskapsfører

Institutt for Økonomi og Administrasjon v/Campus Sogndal 2022

Bakgrunn

Økt fokus på bærekraft har ført til 
nye lover og regler for bedrifter 
både i EU og i Norge. Dette 
påvirker først og fremst store 
foretak, men vil trolig gi 
ringvirkninger til små og 
mellomstore bedrifter (SMB). 
Regnskapsførere er en viktig 
støttepartner for SMB, men er de 
forberedt på kommende endringer 
og hvilken rolle vil de ha i 
fremtiden?

Funn og konklusjon 

Undersøkelsen viser at de tradisjonelle regnskapsførerne har lite til ingen kunnskap og erfaring 
knyttet til bærekraftsrapportering for SMB og nye lover og standarder. Regnskapsførere vil 
kunne spille en viktig rolle i bærekraftsrapportering for SMB, men hvilken rolle dette vil være er 
usikkert. 

Metode 

I denne oppgaven har vi gjort en kvalitativ undersøkelse i form av åpne, individuelle intervju. Vi 
har intervjuet 3 autoriserte regnskapsførere i tradisjonelle regnskapsbedrifter og en regionsleder
i et stort regnskapsbyrå. Det er primærdata fra intervju som gir hovedfunnene som vi knytter 
opp mot en undersøkelse om SMBs fremtidsutsikter. 

Problemstilling:

Hvilken rolle har regnskapsfører i bærekraftsrapportering for SMB, i dag og i fremtiden?

Almelid, Anna Helena; Lekven, Nora Sophie Nyhammer; Yndestad, Renate Næss 

Nøkkelord: Bærekraftsrapportering, regnskapsfører, SMB



Konsekvensen av kupping

Bachelor i Eiendomsmegling

Institutt for Økonomi og Adminstrasjon, Campus Sogndal 2022

Metode:

Konklusjon:

*Boligmarkedet blir påvirket av kupping,

*Usikkerhet rundt boligmarkedet

*Vanskelig for eiendomsmegler og forholde seg

til svinginger i markedet.

Bakgrunn: 

Kupping av eiendom er en vesentlig del av kjøp og salg av eiendommer i dagen 

samfunn. Derfor forsker jeg på hvordan utviklingen av boligmarkedet blir påvirket av 

kupping og hva konsekvenser boligmarkedet får.

Problemstilling:

Hva konsekvenser kupping av eiendom gjør med boligmarkedet?

* På grunn av ikke så mye eksisterende

data så har jeg valg en kvalitativ metode.

*Der jeg brukte intervju med utfyllende

spørsmål som ga informanten god tid til å

besvare spørsmålet.

Alnes Grodås , Martin



Bærekraftig arbeid i kraftselskaper
Hva motiverer selskaper i kraftbransjen til å 
bærekraftsrapportere?

Resultat
Våre funn viser at det hovedsakelig er fire motivasjonsfaktorer knyttet til arbeidet med 

bærekraft: ønsket om å tiltrekke seg høykvalifisert arbeidskraft, styrke merkevaren, øke

lønnsomheten og å være en bidragsyter i samfunnet.   

Bærekraftsmål 11) bærekraftige byer og lokalsamfunn er det målet flest selskaper

baserer sitt arbeid på.

Metode
Vi har valgt å benytte oss av en kvalitativ 

metode. Primærdata ble innhentet

gjennom tre forskjellige dybdeintervjuer

med kraftselskaper. I tillegg benyttet vi oss 

av sekundærdata, som ble innhentet

gjennom dokumentanalyser.

Bakgrunn
Vi har tatt utgangspunkt i PwCs «Bærekraft 100» som undersøker hvordan de 100 

største selskapene i Norge arbeider med bærekraft. Kraftbransjen er blant bransjene

som i størst grad jobber med bærekraft på et strategisk nivå. Vi ønsket derfor å 

undersøke hva som motiverer selskaper i kraftbransjen til å bærekraftsrapportere. 

Ingrid Alpen og Lene Ørbeck                                                                        Bachelor i økonomi og administrasjon

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





Storytelling – et viktig konkurransefortrinn

Erling Jarl Arstad, bachelor i natur- og opplevelsesbasert reiseliv
Joakim Falck, bachelor reiselivsledelse
Sebastian Wold, bachelor i reiselivsledelse

Problemstilling
Hvordan kan hotellvirksomheter bruke storytelling 
som verktøy for å oppnå høyere attraksjonskraft?

Metode
- På grunn av lite eksisterende teori om emne har vi 

valgt å bruke en kvalitativ metode hvor vi ser på 
hvordan storytelling påvirker hotellvirksomheters 
attraksjonskraft

- Intervju av tre ikke-kjede hoteller i Sogn og Fjordane
- Utvalget består av driftsansvarlige i de ulike hotellene

Bakgrunn
Vi vil se nærmere på hvordan storytelling kan øke 
attraksjonskraften i hotellvirksomheter ved å bruke 
dette som et sentralt verktøy i markedsføringen. Når 
ikke bare pris og kvalitet er det eneste som tiltrekker 
seg kunder i dagens opplevelsesindustri, er det viktig 
at hotellbransjen skaper opplevelser som gir kundene 
merverdi som ikke kan prissettes 

Funn
- Informantene har evnen til å reflektere over 

hvordan de kan bruke storytelling i sine 
virksomheter, dette betyr ikke nødvendigvis at 
det blir gjennomført. 

- Bruker hovedsakelig storytelling intuitivt i 
markedsføringen sin

- Gjesten føler på økt engasjement etter 
eksponering av storytelling

Konklusjon
Hotellvirksomheter som bruker storytelling som et strategisk verktøy vil få et konkurransefortrinn i dagens 
hotellmarked, da de skiller seg ut, får en langsiktig holdning mot hotellets merke og emosjonell tilknytning. 
Dette er et resultat av god intern og ekstern storytelling på makro- og mikronivå



Frys- og Kjølebransjens utfordring under Covid -19 

Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus Sogndal 2022

Askeland, Benjamin ; Martinussen, Marius

Nøkkelord: Kjølemontør bransjen, Strategi, Samfunnsøkonomi

Metode:
Vi benyttet oss av kvalitativ metode gjennom dybdeintervju 

av respondenter. Det sentrale for metoden var å velge 

respondenter som besitter «nøkkelroller» som taler for et 

generaliserende utvalg, samt benytte oss av en bedrift som 

innehar 60-65% markedsandel. Vi vil med dette utvalget 

oppnå en intern generalisering, og med en så stor 

markedsandel argumentere for ekstern generalisering.

Sentrale funn:
- En betydelig konsumoppgang i dagligvarehandelen

- Inflasjon på stålproduksjon på omtrent 124% de siste 2 

årene.

- Avhengig av utenlandsk arbeidskraft.

- Lave prismarginer i bransjen.

- Etterspørselen hos restaurant- og hotellbransjen er tydelig 

redusert.

I dagens samfunn og etter flere år med pandemi er det et 

høyaktuelt tema å se nærmere på hvordan bedrifter har klart 

seg gjennom Covid 19. Norge har siden 2020 vært sterkt 

påvirket av pandemien, hvor man har innført restriksjoner og 

krav til ulike bransjer for drift i perioden. 

Problemstilling: I hvilken grad har Covid 19 

påvirket hvem som er konsumentgruppen av kjølerom, 

og er det noen strategiske endringer 

kjølemontørbransjen kan gjøre for å øke sin omsetning?

Konklusjon:
Etterspørselen etter kjølerom: Etterspørselen hos 

restaurant-, hotell- og delvis butikkbransjen er kraftig 

redusert. Flere restauranter og hoteller uten kapital har 

gjennom pandemien vært truet av konkurs, mens enkelte 

butikker har ekstrem høy etterspørsel etter sine varer. Det 

har medført at flere ikke tar «sjansen» på å ha arbeidere 

inne i sine butikker under pandemien og avventer derfor 

investeringer.

Strategi for økt omsetning: 

- Ressurstilgang (rustfritt stål)

- Tilgangen på arbeidskraft

- Omdømme.

- Holde utenlandsk arbeidskraft i Norge

Konsumindeks                                             (Blytt et al, 2022, s. 51)

Arbeidskraft.                                          (D. Napier & Son Ltd, 2019 Unsplash License)

https://unsplash.com/license


Hvordan kan en eiendomsmegler 

vinne en befaring?
En casestudie av Marcus Atrar, Martin Andreas Roland og Jørgen Jacobsen

Bakgrunn for oppgaven
“Den største formuesverdien nordmenn har er 

boligen de eier og bor i” (Bolig & Finans, 2021). 

En har derfor ofte inne flere meglere til en

befaring, slik de velger riktig eiendomsmegler. 

Konkurransen om å vinne befaringen vil derfor 

være stor. Det er en økende interesse i 

eiendomsmeglerstudiet, som tilsier 

konkurransen vil vokse (NEF, 2019). På 

bakgrunn av dette, ønsker en å undersøke 

hvordan eiendomsmegleren vinner en befaring.

Resultat
På bakgrunn av intervjuene vi gjennomførte har 

vi gjennom analyse og diskusjonskapittelet og 

funnet suksessfaktorer for å vinne en befaring. 

En ser tydelige likheter fra respondentene,      

de mener fører til kontraktsinngåelsen. 

‘’Forberedelser, erfaring, salgsteknikker, 

omdømme og god meglerskikk” er faktorer som 

spiller inn hos samtlige respondenter. Likevel 

forelå det et klart skille av hvilken grad de 

utnytter de forskjellige variablene. 

Metode
For å få svar på problemstillingen valgte vi å 

gjennomføre en kvalitativ undersøkelse i form 

av ett case studie med dybdeintervju. 

Bakgrunnen for dette valget var ettersom vi 

ønsket å snakke med akkurat 

eiendomsmeglere. Vi brukte semistrukturerte 

dybdeintervju ettersom dette gir informanten en 

større mulighet til å snakke fritt, slik at egne 

erfaringer og oppfatninger kommer bedre frem 

(Johannesen et al., 2010, s.136).



Regnskapfører – Et døende yrke?

Hvordan har lovverk og digitaliseringen ført til endringer?

Metode

Vi har gjennomført en kvalitativ 

undersøkelse, der vi har gjennomført 

personlige intervju av 3 regnskapsførere

i aldersintervallet 50-70 år for å få fram 

den historiske utviklingen i yrket. 

Konklusjon

Innføringen av autorisasjonsordningen i 1993 førte til store endringer i kravene til en 

regnskapsfører innen utdanning, praksis og kursing.

Regnskapsprogrammer har ført til at tidsbruken på de tradisjonelle 

regnskapsoppgavene har blitt mindre, som har frigjort tid til å utvikle andre tjenester

eller effektivisere regnskapsproduksjonen.

Regnskapsbedrifter i dag er hovedsakelig en regnskapsprodusent, der omsetningen frå 

andre tjenester utgjør en liten del av bedriftens totale omsetning.

Overgangen frå rekneskapsproduksjon til en meir rådgivende rolle vil ha store 

konsekvenser for kompetansekravet til en regnskapsfører, som muligens vil føre til en 

endring i utdanning for nye regnskapsførere i tillegg til behov for videreutdanning for 

eksisterende regnskapsførere. 

Bakgrunn

Den digitale utviklingen har hatt en stor påvirkning både for oss personlig og innen 

arbeidslivet. Vi ønsket derfor i denne studien å undersøke hvordan dette har påvirket 

regnskapsføreryrket. Gjennom studiene våre har vi også sett på flere relevante lovverk, 

og vi ville derfor finne ut mer om hvordan disse har utviklet seg over tid.

Ut ifra dette kom vi fram til problemstillingen:

«På hvilken måte har lovverk og den digitale utviklingen ført til endrede kompetansekrav 

og arbeidsprosesser for dagens regnskapsførere, og hvordan vil dette se ut i fremtiden?

Barsnes, J. K., Henden, C. G. & Haugen, A. Ø.

Hentet frå pexels.com

https://www.pexels.com/nb-

no/bilde/matte-matematikk-budsjett-

regnskap-53621/



X-Faktoren
Bachelor i Eiendomsmegling

Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Sogndal 2022

Bashir, Mayar Nather 

Problemstilling: Hva er X-faktoren til de som lykkes i bransjen?

Konklusjon: ved Högskolan i Gävle spurte de ferdigutdannede meglere om begrunnelse 

for at de byttet karriere etter utdanning, det ble gjentatt 4 grunner: 1. stor arbeidsbyrde og 

ubekvem arbeidstid, 2.lønn i forhold til arbeidsinnsats, 3. feilaktige forventninger til yrket 

og 4. tøft yrke med hard konkurranse. Dette fikk jeg også bekreftet gjennom intervju med 

meglere som presterte på høyt nivå og eiendomsmegler fullmektig, at dersom du er 

komfortabel med alle disse 4 punktene, så kan du vurdere ett salgs yrke. Det hjalp også å 

være i praksis og vitne en kollega avslutte arbeidsforhold pga. de tidligere nevnte 

punktene. Dette har vært en veldig lærerik opplevelse, og jeg håper at min oppgave vil 

bidra til at studenter velger riktig studie, og at meglerne som blir utdannet ved HVL forblir i 

megler yrket. 

Bakgrunn: Mange som velger 

eiendomsmegler studie ender dessverre 

ikke opp som eiendomsmeglere 

(Simonsson, E., & Tollbom, M. 2008), 

Hvorfor? Og hva kan jeg gjøre for å spare 

studentene tid og energi? Jo, jeg skal finne 

ut av hva som Skal til for å overleve i dette 

glamoriserte yrke som egentlig er 

beinhardt, og dersom studentene 

gjenkjenner seg i kriteriene for å lykkes så 

burde de søke på meglerstudie, hvis ikke 

så har jeg spart de 3.år i feil studie.

Metode: for å svare på problemstilling

har jeg valgt å gjennomføre en kvalitativ

undersøkelse i form av personlig

intervju

Bakgrunn

Metode

Konklusjon



En overnatting utenom det vanlige

Bacheloroppgave, reiselivsledelse

Insutisjon for økonomi og administrasjon, campus Sogndal

Daniel Befring, Kjetil Levorsen og Ina-Linn Solsvik

Bakgrunn for studiet

Interesse for valgt tema er på grunn av 

fasinasjon av konseptet til hyttene. Siden 

konseptet fortsatt er nytt så vi muligheten 

til utforske fenomenet.

Konklusjon/funn

Luksushytter gjør det lille ekstra som 

nødvendigvis ikke hoteller tenker over, fra 

beliggenheten, arkitektur og interiør er alt 

planlagt til punkt og prikke. Målet om å 

føle seg i ett med naturen har dem virkelig 

fått til. Som gjest får du en enda mer 

eksklusiv opplevelse av å tilbringe din 

ferie på luksushytter som tretopphytter 

fremfor det en får på vanlig hoteller. For å 

gjøre noe sånt må en ha evne til å tenke 

utenfor boksen. Som informant 1 sa: "For 

å kunne skape en wow-opplevelse, må 

man tørre å drømme og fjøre det som 

kanskje virker som galskap i øynene til 

andre".

Hva er luksushytter?

Luksushytter er et nytt fenomen innenfor 

overnattingsnæringen. Det er en 

opplevelse litt utenom det vanlige som 

sluker til seg mange varierte turistklasser. 

Luksushytter finnes i ulike former og målet 

med det hele er å blande seg inn i naturen 

for å fange opplevelsen om å bo i naturen. 

Om du er stresset, eller bare ønsker å 

slappe av i naturens omgivelser er 

luksushytter noe for deg.

Valg av Metode

Kvalitativ metode: Det individuelle og 

åpne intervjuet.

Ettersom vår problemstilling er et åpent 

spørsmål og er vanskelig å konkretisere, 

har vi valgt å bruke eksplorativt 

undersøkelsesdesign i form av individuelle 

dybdeintervju. For å best mulig kunne 

svare på problemstillingen, vil et 

eksplorerende design kunne hjelpe oss å 

avdekke de variablene som er relevante 

for oppgaven. Ved hjelp av dette designet 

kan vi også ha en kontinuerlig 

læringsprosess samtidig som vi utforsker 

fenomenet som vi har tatt for oss.

Luksushytter er i toppen for tiden, men hvorfor?



Plast – En global krise 
En kvalitativ studie om hvordan plast kan 

bli mer sirkulær, om hva vi i Norge kan 

gjøre for å stoppe utviklingen og hva slags 

konsekvenser det har for miljøet. 

Metode

For å kunne svare på vår problemstilling har vi 

valgt å benytte oss av kvalitativ metode, og vi 

har valgt å utføre to runder med dybdeintervju 

med en nøkkel informant i virksomheten. Vi 

har i tillegg til intervjuene basert oss på 

eksisterende teori og forskning om plast. 

Konklusjon

Norge er ledende når det kommer til gjenvinning av plast, men vi er likevel langt unna å nå målene for 

graden av gjenvinning basert på det faktiske forbruket av plast. Her i Norge må selve 

gjenvinningsprosessen bli mer tilgjengelig og mer lønnsom for at vi kan kunne nå målene om at 50% av 

all plast skal material gjenvinnes. Med en mer tilgjengelig og mer lønnsom prosess vil mindre kunne gå 

til deponi og forbrenning, og mer til gjenvinning og gjenbruk. 

Bakgrunn og problemstilling

Forbruket av plast har økt betraktelig de siste 

årene, og plast er på vei til å bli en av de største 

truslene mot miljøet. Om forbruket vårt fortsetter å 

øke i samme tempo så vil det være mer plast i 

havet enn det finnes fisk innen år 2050.  Ifølge en 

studie noen forskere fra US Santa Barbara har 

gjort så er det kun 9% av plasten som noensinne 

har blitt laget, som har blitt gjenvunnet. Vi har 

derfor valgt å se på hvordan plasten kan bli et mer 

sirkulært materiale, og vi har også sett på hvilke 

konsekvenser som kan oppstå i miljøet om vi ikke 

gjenvinner mer plast. Norsk Gjenvinning er 

Norges største leverandør av gjenvinning og 

miljøtjenester, og vi har derfor tatt utgangspunkt i 

hvordan de gjenvinner plast. 

Hvordan blir plast gjenvunnet, og hvilke 

konsekvenser har det for miljøet?

Benedicte Berge, Ane Malen Vikheim 

Bachelor i Økonomi – og jus

Estimert mengde plastavfall i Norge , fordelt på produktkategori (%). 

(Mepex, 2021) 



Mennesket versus Villrein
I Setesdal Vesthei- Ryfylkeheiane

Bachelor i Natur- og opplevelsesbasert Reiseliv
Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus Sogndal 2022

Bakgrunn
Vi hadde en felles interesse og ønsket å se på hvilken måte menneskeferdsel har en 
innvirkning på villreinen i dette bestemte området. Dette er grunnen til at vi har valgt å 
se på menneskers forskjellige syn på problemene i forhold til villreinen. Dermed har vi 
kommet fram til denne problemstillingen:

Menneskeferdsel:
v Studiet viser to forskjellige 

hovedsynspunkt på effekten 
menneskeferdsel har på villrein. 
v All menneskeferdsel kan være 

problematisk for villreinen
v Menneskeferdsel har foregått i alle 

år, og det ikke er ett stort problem 

Metode
v Kvalitativ metode med intervju
v Semistrukturert intervju med fire 

personer som har forskjellig 
tilknytning til villreinen i Setesdal 
Vesthei- Ryfylkeheiane.

«Hvordan oppfattes menneskeferdsel, og dets effekt på villreinen i 
Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane, fra ulike perspektiv?»

Hilde Tjørhom, Thea Amalie E. Lundevik og Inge Rune H. Bjørgum

«Skal man få 
aksept for vernet 
så må man ikke 
stenge folk helt 

ute»

Tilrettelegging:
v Studiet viser at det er mer tilrettelegging 

som kan bli gjort, for å få behovene og 
ønskene til både mennesker og villrein 
oppfylt. 

Resultat – funn 

Foto: Asle Øydvin



Digitalisering og effektivisering av 

meglerbransjen

Bachelor eiendomsmegling

Institutt for Økonomi og Adminstrasjon, Campus – Sogndal 2022

Bakgrunn 

Teknologien utviklar seg utrulig fort, nye løsninger og programmer oppstår hele tiden. 

Meglerbransjen har ikke i like stor grad blitt påvirket av den digitale utviklingen som 

mange andre yrker. 

Målet med bacheloren er å finne ut 

hvordan fremtidens meglerbransje vil se

ut. Vil selg selv tjenester ta over yrket 

fullstending? Vil tillit og rollen til megleren

være det samme?

Funn 

9/10 selger boligen via den tradisjonelle 

megleren. Meglere presiserer at teknologi 

gjør at det blir store konkurransevridninger 

i markedet, de som har den beste 

teknologien vil stille sterke en 

konkurrenter, for i dag er det teknologien 

som skaffer kunder. 

Bruarøy, Isak ; Kleppe, Richard

Metoder

Kvalitativ intervju, fenomologisk

tilnærming. Vi utførte også 

dybdeintervju

Problemstilling: Vil den tradisjonelle 

eiendomsmegler rolle og tillit være den 

samme i fremtiden?

Foto: Pexel.com



MANGLENDE PRAKSIS I ØK.ADM. UTDANNINGEN
En kvalitativ studie om studenters nettverk i tilnærming til praksis
ved økonomi & administrasjon

Elisabeth Egenes  & Anna Kolås Brun

Konklusjon:
Funnene våre viser en veldig høy interesse for praksis.  
Alle informantene trekker frem et savn etter en helhetlig 
forståelse av studiet, og nevner at praksis vil være 
fordelaktig. Vi ser likevel en forskjell i hvordan studenter 
bruker sitt sosiale nettverk i tilnærming til praksis. 
Forskjellen gjorde at vi tydelig kunne dele informantene 
inn i tre kategorier. Våre funn viser at informantenes 
sosiale kapital varierer, både på tilgang, størrelse og 
kvaliteten på nettverk, samt de tillitsfulle forholdene de 
har til andre individer.

Bakgrunn:
Bachelorutdanningen økonomi og administrasjon skiller 
seg på noen områder fra andre yrkesrettede universitet- 
og høyskoleutdanninger, blant annet ved at den ikke 
tilbyr praksis. Å forstå hvordan man kan bruke teoretisk 
kunnskap for å løse praktiske problemstillinger blir mer 
viktig i en virkelighet preget av endringer og usikkerhet.  
Vi ville dermed se på om det manglende praksistilbudet 
var noe studenter savnet, og i hvilken grad studenters 
sosiale nettverk påvirker deres tilnærming til praksis.

Metode:
Oppgaven baserer seg på en kvalitativ 
studie gjennom individuelle intervjuer og 
bruk av semistrukturert intervjuguide. 
Utvalget vårt består av 9 førsteårsstudenter 
som tar en bachelor i Økonomi og 
administrasjon ved HVL. Informantene er 
jevnt fordelt ved campus Sogndal, Bergen 
og Haugesund. 

Problemstilling
Hvordan påvirker sosial kapital studenters ønske om praksis ved økonomi og 
administrasjon utdanningen ved HVL?

Bachelor Økonomi og Jus ⎮ Campus Sogndal





Kunstig intelligens i regnskapsbransjen

Bacheloroppgave regnskapsfører (BO6-1001)

Institutt for økonomi og administrasjon, Campus Sogndal 2022

Kårstad, Magnus ; Eltun, Sander 

Metode:

For å finne svaret på denne 

problemstillingen har vi utført en 

kvalitativ studie hvor vi intervjuet fire 

informanter med erfaring fra ulike felt.

1. Rådgiver

2. Data scientist

3. Forretningsutvikler

4. Daglig leder for regnskapsselskap

Resultater og funn:

Bakgrunn:

Bakgrunnen for valg av oppgaven er at man hører ofte om regnskapsførerens død i 

forskingsartikler og medier. Som student med spesialisering innenfor økonomi og 

regnskap var dette noe som var spennende for oss å se nærmere på.

Er det virkelig sånn at vi ikke trenger regnskapsføreren om 10 år?

Problemstilling: Hvordan kan kunstig intelligens påvirke regnskapsbransjen?

Rådgiveren Data scientist Forretningsutvikler Daglig leder for 

regnskapsselskap

«Behandlingen av 

inngående faktura er 

det dominante området 

som tar i bruk 

teknologien»

«Det å spare tid er 

nøkkelen til kunstig 

intelligens i 

regnskapssystemer»

«Man skal slippe å 

gjøre det kjedelige 

arbeidet»

«Men det krever en 

pilot som overvåker 

systemene»

Kilde: Adobe Stock 287801725

https://stock.adobe.com/images/vector-of-a-businessman-and-a-robot-shaking-hands-standing-on-computer/285801725?prev_url=detail


Effekten av endring i avhendingsloven §3-9 for 

eiendomsmegler sitt arbeid

Bakgrunn

1. Januar 2022 tredde omfattende endringer i

avhendingsloven i kraft. Den viktigste og mest 

omtalte endringen er at «som den er»-forbehold 

ikke lengre vil være gyldig ved et forbrukerkjøp. 

Det sentrale formålet med lovendringene er å 

redusere tvister mellom kjøper og selger for å 

avlaste rettssystemet. 

Funn

- Utvidet opplysningsplikt og rådgivningsplikt for

megler

- Forventingsstyring overfor kjøper viktigere enn

før, på grunn av nytt utgangspunkt for mangels

vurdering

- Meglere har brukt det nye regelverket som

salgsargument for å selge før 31.12.2021

- Vil ikke se full effekten på eiendomsmegler sitt

arbeid før endringene krystalliseres i

rettssystemet

- Ser fremdeles konflikter fra det gamle

regelverket i månedene etter endringene

Problemstilling 

- Hvordan påvirkes eiendomsmegler sitt arbeid av endring i avhendingsloven §3-9?

Metode

Vi benyttet oss av kvalitativ metode for å besvare 

oppgaven. Dette ble gjennomført ved å ha 

dybdeintervjuer av respondenter over telefon. 

Bachelor eigedomsmekling 

Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Sogndal 2022

Liljegren Eriksen, Ruben; Midtbø, Daniel



Mister vi våre gode hjelpere – for godt?
En studie om koronapandemiens konsekvenser for arbeidsinnvandring i 

byggebransjen

➢ Øyvind Ersland & Trym Skogvang

Funn & Konklusjon

Basert på våre undersøkelser konkluderes det at byggebransjen i Norge er helt avhengig av 

arbeidsinnvandring. Sentrale personer i byggebransjen, som er intervjuet, hevder at omlag 80% av deres 

ansatte er arbeidsinnvandrere. Koronapandemiens reiserestriksjoner medførte at medarbeidere ble 

permittert, som igjen førte til at byggeprosjekter stoppet opp. I ettertid av koronapandemien har det vist 

seg at mange permitterte arbeidsinnvandrere ikke returnerte til Norge. Dette kan potensielt føre til et 

alvorlig samfunnsproblem, dersom vi mister våre gode hjelpere – for godt. 

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Sogndal

Metode

Vi har benyttet en 

kvalitativ tilnærming 

der datainnsamlingen 

primært bygger på 

dybdeintervju. Vi har 

også benyttet store 

mengder 

sekundærdata, for å 

være i stand til å 

svare på 

problemstillingen. 

Problemstilling
Hvordan koronapandemien har påvirket 

arbeidsinnvandring i byggebransjen i 

Norge.

Illustrasjoner hentet fra: Canva

Kilde hentet fra: SSB

Koronapandemiens 

konsekvenser ga oss en unik 

mulighet til å studere hva som 

faktisk skjedde når 

arbeidsinnvandring ikke lenger 

var en mulighet, på grunn av 

restriksjoner knyttet til innreise 

til Norge. 

Bakgrunn

De siste årene har antallet 

arbeidsinnvandrere i Norge gått stadig ned 

(se figur). Kilder vi har vært i kontakt med 

hevder at Norge er helt avhengig av 

arbeidsinnvandring for å unngå at 

byggeprosjekter skal stoppe opp.



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

Digital Markedsføring 
Hvor effektivt er det egentlig?

Filip Frankowski, Økonomi og jus. 

Kan håndverksbedrifter bedre markedstilgangen ved bruk av digital 
markedsføring? I denne oppgaven skal vi se på hvordan digital 
markedsføring hjelper bedrifter, og om det er mer lønnsomt for 
tjenestetilbydere å nå til kunder på denne måten istedenfor kun på 
anbudstorget. 

Vivid Media er et digitalt markedsføringsbyrå i vekst som plasserer seg lurt i 
markedet ved å hjelpe hovedsakelig innvandrer tjenestetilbydere å forbedre 
synlighet. 

I oppgaven finner vi ved hjelp av dybdeintervju med dagligleder at potensielle 
kunder kan forvente flere jobber og interesse innen 4 første måneder. 

Bedriftens første inntrykk gjøres ofte på nettet, 
når potensielle kunder bruker søkemotoren til å 
finne håndverksbedrifter i nærområdet. Disse 
er ofte innvandrerbedrifter, som har tenkt lite 
på markedsføring og skaffer jobb via lokal 
bekjennelse eller ved å bruke anbud. 



Frafall i meglerbransjen 
En kvalitativ studie om frafall i meglerbransjen i Ålesund 

Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Sogndal 2022

Problemstilling:

- Hvorfor er det så stort frafall i 

meglerbransjen?  

Våre funn: 

- Viktig å være team, selv om man jobbe 
rmye selvstendig 

- Sette seg mål 

- Uforutsigbar inntekt, sene kvelder og 
familieliv 

- Være proaktiv hele tiden 

- Konkurranseinstinkt 

- Spisse albuer 

- Bakgrunn:

- Kjøp og salg av eiendom er for mange livets største investering. 

- Hva er årsaken til at noen jobber som eiendomsmeglere i hele sitt arbeidsliv mens andre får 

over i interne roller, eller slutter og går over i en helt annen bransje? 

- Vi ønsker å forske på hvorfor det er så få med eiendomsmeglerutdanning som ender opp som 

høyt omsettende eiendomsmeglere. 

Metode:

- En kvalitativ studie om frafallet i 

meglerbransjen.

- Dybdeintervju av eiendomsmeglere med ulik 

erfaring og posisjon.

- Eksplorativt design

Konklusjon:

- De som faller fra i bransjen er lite 

motiverte og tjener ikke nok da de 

ikke klarer å hente inn nok oppdrag. 

- - Rovdrift av unge i bransjen 

- - Unge i bransjen har en urealistisk 

tilnærming til yrket. 

Vadset, Anders ; Giørtz, Linn 

Bachelor i Eiendomsmegling 

Foreslåtte tiltak: 

- Mer fleksibel jobbing 

- Motivere ansatte på en 

annen måte 

- Bedre lønnsmodell for de 

unge i bransjen 



Wright’s Law
Can we predict future costs in the battery powered car market? 

In 1936 Theodore Paul Wright formulated a theory that predicted cost for production of aircrafts. Later he realized his 

theory applied to a wide range of industries. Is it still valid? Can we predict future cost of innovative technology? Does 

Wright debunk the “its too expensive” argument? 

Wright’s Law simply consists of Y=aXb. Underneath is 

a visualization of the learning curve. Y is the price, 

while X is the number of units produced. 

The formula targets reduction in production cost per unit produced. 

On the left we see a sketch of one of the earliest aircraft the Wright Brothers 

built. On the right we see a modern airplane. The plane on the right could not 

have been built had it not been for the plane of the left.

The computer that helped NASA launch the first rocket has 

less computing power than the cellphone in your pocket. 

Your cellphone also costs a fraction of what this early 

computer did. 

On the left we see NASA’s first computer. On the right is 

Apple’s latest MacBook. This is a prime example of the 

effect the learning curve has had on the computer industry. 

Henry Ford started selling the first car model in 1896. It had around 28 HP, 

and a top speed of around 30 km/h. Today Tesla produces electric cars 

with an output of well above 470 HP, and top speeds reaching over 200 

km/h. 

When we calculate inflation, we see that the price per km traveled is the 

same. Although the comfort, safety and efficiency has excelled. 

Communication has been key 

throughout human 

development. The invention of 

the phone was a game-

changer. Although it was useful, 

it was also expensive. In the 

early-days it was exclusively for 

the rich. 

Today a personal cellphone is 

essential for any citizen. Not 

only has it become a lot 

cheaper than its ancestors, but 

the efficiency has also 

increased beyond what the first 

module ever could hint at. 

The progression of the phone 

strictly follows Wright’s Law in 

terms of cost per production. It 

is also a good example of how 

innovation drives wide adoption 

of the technology. 

Faculty of economics and social sciences Ola André Grøthe, Trym Jarle Vårdal

Wright Brothers Aircraft, 1906 Modern airplane, 2018

Ford Model T, 1908 Tesla Model S, 2016

NASA computer «7094», 1962 Apple MacBook Pro, 2021

Candlestick telephone, 1890

Apple iPhone 13, 2021

We’ve used a deductive approach to this subject. Our data relies on quantitative data. All the 

data for our own calculations was obtained from quarterly earning reports. Since the data 

stretches out over a period of 10 years, time-series analysis was the desired research design. 

Findings

Methodology

Conclusion 

We have found that the cost of production falls in correlation with the amount of units 

produced. The main driver of the cut in cost per unit is the experience curve. After 86 

years, Wright’s Law still stands valid. With a high degree of certainty, we can say that the 

law predicts future production costs with high accuracy. 





VERDSETTELSE AV ELKJØP NORDIC
Bacheloroppgave våren 2022
Institutt for Økonomi og Administrasjon

Metode
Verdsettelsen handler primært om å kalkulere 
nåverdien av framtidige kontantstrømmer for 
Elkjøp Nordic AS.

Oppgaven baserer seg på innsamling av 
kvantitativ data til bruk i strategiske- og 
finansielle analyser. Analysene benyttes til å
bestemme hvilke verdier som blir puttet inn i 
modellene: FCFF, multippelverdsettelse og 
Monte Carlo simulering. 

Konklusjon
Den grundigste verdsettelsen er gjort gjennom FCFF-modellen. Konklusjonen er dermed at vi 
baserer verdien av selskapets egenkapital på resultatet av denne modellen. Ved en potensiell 
børsnotering verdsetter vi selskapet derfor til 22 309 millioner kroner, noe som tilsvarer
623kr/aksje.

Multippelverdsettelsen beregner egenkapitalverdien til Elkjøp Nordic til 15 138 millioner kroner, 
ved å se på sammenlignbare selskaper på markedet i dag. Monte Carlo simuleringen tar høyde
for at standard-variablene i FCFF-modellen varierer, og beregner egenkapitalverdien til 19 117 
millioner kroner. Resultatet ved bruk av flere verdsettelsesmodeller indikerer at det 
nødvendigvis ikke er en fasit på hva selskapet bør verdsettes til.

Bakgrunn
Høsten 2020 publiserte Dixons Carphone plc., som per i dag eier 100% av aksjene i Elkjøp 
Nordic AS, en børsmelding på London Stock Exchange lik: “[...] We're also in the early stages 
of exploring the option of listing a minority stake of our Nordics business next year. This 
would shine a light on the value of the Nordics business whilst retaining it as part of the
Group. [...]" (London Stock Exchange, 2020).

Børsmeldingen legger grunnlag for oppgavens problemstilling: 

Hebnes, Arne ; Hole, Kenneth Merkesdal

“Hva bør Elkjøp Nordic verdsettes til i anledning 
børsnotering?”

Campus Sogndal



Markedsføring i et 

eiendomsmeglingsforetak
Ett kvalitativt studie om hensikten med å drive markedsføring i et 

eiendomsmeglingsforetak

Birger Hjelseth – Bachelor i eiendomsmegling

Metode:

❑ Kvalitativ metode

❑ Individuelle intervju med sentrale 

personer i bransjen

❑ Ved å ta i bruk individuelle anonyme 

intervju kunne informantene fortelle 

den fulle og hele sannhet.

Konklusjon

❑ Det er forskjellige metoder for markedsføring som anvendes for å generere salg, de 

mest vanlige metodene er mye brukt, men det ble avdekket at det brukes alternative 

metoder i enkelte tilfeller for å generere salg. Dette på en måte som gjør at 

prosessen går raskere.

❑ Det er enighet blant informantene om at hensikten med markedsføringen er å 

fremme salg raskest mulig og at de i noen tilfeller tilpasser markedsføringen slik den 

passer inn hos den enkelte interessent.

Markedsføring er en vesentlig del av prosessen til en eiendomsmegler. Det er ulike 

metoder som anvendes for å fremme salg. Jeg forsker derfor på hensikten og de ulike 

metodene. Formålet med forskningen er å gi svar på problemstillingen og avdekke de 

ulike metodene som anvendes.

Problemstilling:

Hva er hensikten med å drive markedsføring i et eiendomsmeglingsforetak?

Funn:

❑Mange av metodene som anvendes 

går igjen hos flere av informantene, 

men det er noen alternative metoder 

for å fremme salg som har blitt 

avdekket.

❑ Avdekket metoder for å selge før 

visning, for å fremskynde salg

Bakgrunn:

Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Sogndal



PROBLEMSTILLING & BAKGRUNN
"Hvordan bruker reiselivsbransjen
sosiale medier i markedsføringen?"

BACHELOR - REISELIVSLEDELSE
INSTITUTT FOR ØKONOMI OG ADMINISTRASJON, 
CAMPUS - SOGNDAL 2022

STRANDOS, FRIDA ; JOHANNESEN, CHARLOTTE

METODE

FORMÅL

KONKLUSJON
Vi blir "tracket".
Gjennom sosiale medier blir forbrukere
«tracket» for å så bli eksponert for direkte
markedsføring basert på interesser. Vi ser
at bedrifter enkelt skape en tettere relasjon
til kunden ved å ha en toveis
kommunikasjon. Det finnes også en rekke
andre tilnærminger i markedsføring som
både sørger for å skaffe nye og beholde
eksisterende kunder. Du som leser av
oppgaven vil få en forståelse av hvordan
sosiale medier blir brukt av
reiselivsnæringen, i tillegg hvordan dette
kan bli brukt mer effektivt i fremtiden.

Undersøkelsens formål er å finne ut hvilken
tilnærminger, metoder og kanaler som kan brukes i
sosiale medier for reiselivsselskaper å nå ut til nye
kunder samt opprettholde en god relasjon med allerede
eksisterende kunder.

Forskningen er fra bransjen sitt
perspektiv og vi fant det derfor mest
hensiktsmessig å benytte kvalitativ
forskningsdesign. Det fordi i vår
undersøkelse vil det passe best med
dybdeintervju med sentrale aktører fra de
fire grunn næringene i reiselivet.

Grunnet stor interresse i sosiale mediers
utvikling og rolle i markedsføringen, ønsket vi
å forske på dette fenomenet. Hvordan
bedriftene bruker markedsføring til å skaffe og
beholde kunder, finne kundegrupper og
hvordan bedriftene lokker frem salg, er noen
av temaene vi analyserer. 



Påvirker markedsføring forventninger?
Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus Sogndal 2022
Sviggum Johnsrud, Vegard ; Stedjeberg Skaar, Sabrina

Nøkkelord: Markedsføring, Forventningsstyrt markedsføring, De Historiske Hotel og Spisesteder   

Metode
Kvantitativ metode med bruk av digital 
spørreundersøkelse for å samle empiri. 
Undersøkelsen ble utarbeidet fra Parasuraman et al. 
(1985) SERVQUAL gap modell.
Undersøkelsen ble distribuert via De Historiske Hotel 
og Spisesteders nyhetsbrev for å nå den relevante 
kundegruppen.

Problemstilling & bakgrunn 
Hvordan påvirker markedsføring forventet kvalitet kontra opplevd kvalitet? 
Som studenter på Reiselivsledelse har vi stor interesse for markedsføring, forbrukeratferd og 
opplevelsesverdi, og ønsket å skrive vår bacheloroppgave om nettopp dette. Mer spesifikt vil vi se på hvordan 
medlemsorganisasjonen De Historiske Hotel og Spisesteder markedsfører seg, og hvordan deres kunder 
opplever markedsføringen i forhold til den faktiske opplevelsen. 

Formål
Basert på dataene vi samler inn, er formålet vårt å 
kunne identifisere avvikene som fører til at kunders 
opplevelsesverdi ikke stemmer overens med 
markedsføringen som blir benyttet. 

Konklusjon
Vi ser tydelig i funnene at det er store forventninger 
knyttet til markedsføring, dette betyr at 
markedsføringen vil i stor grad påvirke gjesten sin 
forventning til kvalitet når gjesten ankommer hotellet.  
Vi vil derfor si at man har mye å lære når det 
kommer til forventningsstyring. Dette er noe vi håper 
og tror at medlemsbedriftene og De Historiske selv 
kan lære av, i tillegg til andre bedrifter som driver i 
samme bransje. 

Funn
Vi samlet inn over 1 300 svar på 
spørreundersøkelsen, som dannet grunnlaget for å 
få ut mye data og god empiri. Med dette utførte vi en 
statistisk test i SPSS. Her kan vi tydelig se at
det er signifikant positiv korrelasjon mellom 
spørsmålene om påvirkning av forventninger og 
samsvar mellom opplevd kvalitet og forventninger 
både for menn og kvinner. Vi kan også se at flere har 
svart at de enten blir påvirket mye eller svært mye av 
markedsføring, og føler at det er mye eller svært 
mye samsvar mellom forventet og opplevd kvalitet.

En kvantitativ undersøkelse om hvordan markedsføring påvirker forventinger om kvalitet.

Markedsføringens påvirkning til forventninger

Grad av samsvar mellom opplevd kvalitet og forventninger



Hvilke faktorer påvirker en boligselger til 
å bruke eiendomsmegler ved boligsalg?
Bachelor i Eiendomsmegling

Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus Sogndal 2022

Stine Langli Myrvold & Oda Veisene Klinkenberg

Konklusjon – Faktorene som påvirket valget:

➢ Holdninger til eiendomsmegler

o Trygghet, bedre salgssum og tidsbesparende.

➢ Subjektiv norm – hvem blir en påvirket av?

o Venner, familie, fagfolk og flertallet.

➢ Atferdsmessig intensjon

o De positive holdningene, og det at den subjektive
normen er å bruke eiendomsmegler, fører til en
atferdsmessig intensjon fra selger om å benytte
eiendomsmegler ved sitt boligsalg.

Bakgrunn

Ved et boligsalg må selger ta valget om å selge 
boligen selv, eller bruke eiendomsmegler. En 
undersøkelse gjennomført av Schibsted i 2020, 
viser at kun 2% av boligene på Finn.no blir solgt 
privat. Vi ønsket derfor å undersøke hva som er 
grunnene til at boligselgere velger å bruke 
eiendomsmegler, og om vi kan knytte det opp til 
Fishbein & Ajzens modell.

Fishbein & Ajzens modell Metode

➢ Vi fant lite forkunnskap på området, og
derfor egnet kvalitativ metode best.

➢ Vi har gjennomført seks dybdeintervju,
med to forskjellige utvalg;
eiendomsmeglere og boligselgere.

➢ Valgte utvalg strategisk, på bakgrunn
egenskaper som kunne gi informasjonen
vi trengte for å besvare problemstillingen.

Boligsalg på Finn.no

Eiendomsmegler Privatsalg



GODT ARBEIDSMILJØ LÅGARE SJUKEFRÅVÆR 

Eit kvalitativt studie om faktorar ved eit godt arbeidsmiljø som bidreg til 

lågare sjukefråvær i omsorgssektoren.

Metode:

➢ Kvalitativ metode

➢ Djupneintervju med 5 informantar

➢ Semistrukturert intervju

Konklusjon:

Faktorar ved eit godt arbeidsmiljø som bidreg til lågare sjukefråvær:

➢ Ansvar og teamarbeid

➢ Kontinuerlig oppfylging gjennom medarbeidarsamtalar

➢ Tydeleg, delegerande og inkluderande leiar

➢ Varierande arbeidsoppgåver

➢ Samhald

God jobbmotivasjon hos dei ansatte står svært sentralt for å oppnå eit velfungerande og godt arbeidsmiljø. 

Gjennom studiet konkluderar vi med at dersom fylgjande faktorar er oppfylt på arbeidsplassen aukar 

motivasjonen hjå dei ansatte og det vert tilrettelagd for god jobbtilfredsheit. Basert på våre funn vil eit godt 

arbeidsmiljø heilt klart redusere sjukefråværet i omsorgssektoren.

Bakgrunn:

Til grunnen for undersøkinga ligg antakinga om at eit godt psykososialt arbeismiljø førar til at dei ansatte trivst 

på jobben og derfor vel å ikkje bli heime dersom dei er litt sjuke.

Problemstilling:

Korleis,- og på kva måtar bidreg eit godt arbeidsmiljø til lågare sjukefråvær i omsorgssektoren?

➢ Charlene Svåsand, Joar Nøkland Kristoffersen og Sanne Snilstveit Tufta

«For meg er trivsel på jobb omlag det aller 

viktigaste. Møter kvarandre med respekt og 

verdigheit»

Sitat frå informant

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap 

Institutt for økonomi og administrasjon

Campus Sogndal

«For å trivast på arbeid er det viktig med godt 

samarbeid, god arbeidsfordeling, gode 

kollegaer og gode rutinar. Vi er ofte 

underbemanna og det gjer at arbeidsmiljøet 

ikkje alltid er like bra.»

Sitat frå informant



Bitcoin som betalingsløsning

En studie om Bitcoin potensielt kan bli en betalingsløsning innen 

eksport av norsk sjømat.

Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Sogndal 2022

Bakgrunn: 

Bitcoin har i de siste årene utviklet 
seg mye og fått større og større 
oppmerksomhet. Det er fremdeles 
relativt ukjent for mange og 
skepsisen er stor, men Bitcoin byr på 
mange spennende muligheter og 
teknologi som fremdeles er i 
utvikling. Dette gjør at det i fremtiden 
kan bli virkelig interessant og 
potensielt ta over for 
betalingssystemene slik vi kjenner de 
i dag. 

Resultat og konklusjon:
Bitcoin har et stort potensialet spesielt 
når det kommer til grensekryssende 
betalinger som det er i 
eksportbransjen, både når det kommer 
til tid og risiko. Det er fremdeles stor 
skepsis fra flere fronter inkludert 
norske myndigheter slik at Bitcoin ikke 
er anerkjent og utbredt nok til at 
eksportører kan ta det i bruk slik det er 
i dag. Det er derfor vanskelig å si hva 
som skjer i fremtiden, men teknologien 
har utvilsomt et stort potensiale. 

Problemstilling: 

Kan Bitcon bli en fremtidig betalingsløsning innen eksport av norsk sjømat? 

Metode: 

I denne studien blir det gjennomført 
en kvalitativ undersøkelse i form av 
intervju på mail til selskaper som 
eksporterer norsk sjømat og åpent
intervju av et norsk valutakontor for 
veksling av krypto. 

Tomas Kristoffersen



Bygg din merkevare gjennom 

sosiale medium

Problemstilling

Korleis kan små, lokale bedrifter oppnå god merkevarebygging gjennom sosiale medium?

Metode

For å svare på problemstillinga 

gjennomførte vi ei kvalitativ 

undersøking i form av personleg 

intervju. 

Konklusjon

Alle bedriftene vi intervjua synest at samhandling mellom Instagram og Facebook var 

avgjerande for å spreie kunnskap om merkevara. Nokre hadde meir fokus på at bileta ikkje 

skulle vere overflatiske, medan andre var meir opptekne av kontinuerleg posting av 

innhald. Felles var bedriftene einige om at eit mangfald av modeller, størrelsar og kle er 

viktig for bedrifta si merkevare. 

Bakgrunn

I dag er det nesten avgjerande 

for ei lita bedrift og etablere seg 

på sosiale medium for å oppnå 

god merkevarebygging.

Vi ønsker difor å finne ut 

korleis dei lokale bedriftene 

vi har intervjua oppnådde 

god merkevarebygging 

gjennom Facebook og 

Instagram. 

Vi valde personleg intervju for 

å få best innsyn i korleis små, 

lokale og vellukka bedrifter 

har bygd si merkevare.

Tea Bøe Larsen og Andrea Jamaris Huus



Ulike barrierer og utfordringer for kvinner i 

yrket naturguide
- En kvalitativ studie av kvinners fravær innen yrkesfeltet naturguiding

➢ Marte Markussen & Anette Børve Hernes

➢ Fakultetet for økonomi og samfunnsvitenskap / Institutt for økonomi og
administrasjon / Campus Sogndal

METODE

Kvalitativ undersøkelse med utgangspunkt i 

dybdeintervju. Intervjuobjektene våre er fire 

kvinner som er mellom 26 og 40 år med 

relevant og variert yrkeserfaring. 

Undersøkelsen inkluderer spørsmål om 

utfordringer, forventninger og muligheter 

innenfor yrket naturguide. 

KONKLUSJON

Det er lett å konkludere med at kvinner er underrepresenterte i yrket, det viser tidligere 

undersøkelser, men en konkretisering til hvorfor det er slik er mer komplekst. 

Vår undersøkelse viser at våre intervjuobjekt til en viss grad har opplevd ulike 

kjønnsrelaterte forventninger. Det finst flere utfordringer knyttet til yrket naturguide, 

blant annet at det er vanskelig å kombinere med et familieliv og at det er et livsstilsyrke. 

Disse utfordringene er ikke kun forbeholdt kvinner, men kan også relateres til menn.

Vi kan derfor tro at det ikke er mye kjønnsbaserte utfordringer, men heller en utfordring 

med yrket generelt.

PROBLEMSTILLING

«Forståelse for ulike barrierer og utfordringer for kvinner i yrket naturguide»

BAKGRUNN

Bakgrunn for valg av oppgave bygger på våre erfaringer og felles interesser innenfor 

natur og friluftsliv. Marcussen (2014) foreslår i sin studie videre forskning på eventuelle 

grunner eller barrierer som kan ekskludere kvinner og menn fra yrker innen friluftsliv. 

Vegard Vereide (2008) har i sin master undersøkt hvordan mannlige friluftsvegledere 

opplever utfordringer med yrket, og hvordan de forvalter det med barneomsorg. Vi har 

fokusert på kvinner innen yrket naturguiding.    

Kilde: https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/guide

https://utdanning.no/yrker/beskrivelse/guide


Korleis forbereder og handterer 

reiselivsbedrifter kriser, og kva lærer dei? 
Eirik Myklebust

Høgskulen på Vestlandet

Metode:
Eg har valt å ta i bruk ei kvalitativ 

framgangsmåte for å finne informasjon om 

forskjellige bedrifter i forma av dybdeintervju. 

Med dybdeintervju får eg eit nærmare innblikk i 

korleis bedriftene har handtert pandemien som 

har pågått dei siste to åra, og kva dei har lært av 

den.

Bakgrunn:
Dei fleste bedrifter har opplevd ei form for krise, 

om det er økonomiske kriser om børskrakk, 

endringar innanfor sine markedssegment eller 

den meir nylege og høgrelevante COVID-

pandemien, har alle erfaring med 

krisehandtering. Men korleis kan ei bedrift være 

best forberedt på ei slik krise, kva gjer dei under 

krisa, og kva kan dei ta med seg vidare etterpå?

Funn:
Bedriftene har opplevd pandemien forskjellig.

Det er store fordeler og ulemper med forskjellige 

kundesegmenter.

Nedstenginga har vore både positiv og negativ.

Dei sesongbaserte bedriftene har vore mindre 

påverka.

Mange bedrifter måtte ty til permisjon av 

ansatte.

Bedriftene opplever at reiselivsnæringa har 

komme tilbake sterkare enn den var før 

pandemien.

Bachelor I reiselivsledelse

Konklusjon:
Bedriftene reagerer forskjellig i forhold til 

krisene, ofte grunna dei forskjellige 

bakgrunnane og kundesegmenta. I tillegg er det 

ikkje alle bedriftene som gjer tiltak for å 

forberede seg på ei potensiell ny krise, men 

som heller tenker at dei skal komme seg 

gjennom det dei har i vente.



Fritidsaktivitet: En variabel av 
entreprenørskapslyst
Bachelor entreprenørskap
Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Sogndal 2022

METODE: 
Vi startet oppgaven ved å kartlegge og 
samle inn generell kunnskap som er 
grunnleggende for forståelsen av 
entreprenørskap. Vi så på arbeid som 
tidligere var gjort og fant ut at vi ønsket 
en mer spisset forståelse av hva som 
påvirker entrepenørskapslyst hos unge. 
Vi har derfor brukt en kvantitativ metode 
for å kunne måle korrelasjon mellom 
fritidsaktiviteter og entrepenørskapslyst. 
Dette gjorde vi ved hjelp av 
spørreundersøkelser delt ut til 
avgangsklasser på Sogndal vgs.  

FUNN:
Våre funn viste at vi ikke klarte å finne en korrelasjon mellom entrepreørskapslyst og 
fritidaktiviteter. Dette kan man se nærmere på ved dataene lagt ved ovenfor. Vi tok også 
flere forskjellige vinkler knyttet til vår problemstilling der alle kom ut som at det ikke 
fantes en korrelasjon. 

BAKGRUNN:
Entreprenørskap er drivkraft i den verdensomspennende økonomien, den skaper 
arbeidsplasser og er med på å utvikle samfunnet. For å sikre fremtidig utvikling vil det 
derfor være viktig å kartlegge faktorer som påvirker og skaper entreprenørskapslyst. 

Problemstilling: Påvirker fritdisaktiveter entreprenørskapslyst blandt unge?

Nesse, Magnus; Habberstad, Martin

Nøkkelord: Fritidsaktivitet, Entreprenørskap, Entreprenørskapslyst, Sosiale media, Dataspill, Organisert/Uorganisert  





Blir studietid påvirket av inntekt? 
Tonje Stegen, bachelor i økonomi og jus
Roselinn Nygård Øien, bachelor i økonomi og jus

Metode:
Kvantitativ metode i form av en nettbasert 
spørreundersøkelse med utgangspunkt i 
konsumentteorien. Målgruppen er studenter 
ved Høgskulen på Vestlandet campus 
Sogndal. Spørreskjemaet inkluderte 
spørsmål om ulike inntektsnivåer gjennom 
deltidsjobb, sommerjobb og annen 
økonomisk støtte, samt studievaner og 
tidsbruk på både studier, arbeid og fritid.

Bakgrunn:
Alle har like mange timer i døgnet, men 
hvordan man velger å utnytte tiden vil variere 
fra person til person. Hver enkelt person har 
sine preferanser som vil påvirke hvordan man 
disponerer tiden sin. Som student skal helst 
mye av tiden gå til studier, men det er ikke 
alltid slik det er. Inntekten kan være en 
påvirkningsfaktor på hvor mye tid en bruker på 
studier, og det ville vi gå nærmere inn på.

Konklusjon:
Vi fant ut at menn som regel arbeider mer enn kvinner for å øke inntekten, mens kvinner setter 
av mer tid til å studere i uken. Ved å kombinere disse funnene kan en spekulere i at økt inntekt 
vil gå på bekostning av tid brukt på studier. Basert på hele analysen kan vi likevel ikke si med 
sikkerhet at det er en sammenheng mellom inntekt og tid brukt på studier.

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



Guidens kompetanse– turistnæringens 
løsning på miljøutfordringer?
Bachelor i natur og opplevelsesbasert reiseliv

Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Sogndal 2022
Janicke Strøm

v I hvilken grad bidro opplevelsen til transformasjon mot mer 
bærekraftige holdninger og handlinger hos gjestene? 

ü Kjøpestopp av klær i over 1 år
ü Reparasjon og gjenbruk av klær og gjenstander
ü Formidling av viktig miljøbudskap til andre
ü Økt anerkjennelse i det miljøbevisste miljøet

Modell brukt i intervjuguide og i 
analysen
ü Opplevelsespyramiden 

Kvalitativ 
metode
ü Intervju av 

deltakere på 
Seil Tavaha

Seil Tavaha – TA VAre på HAvet

ü Konklusjon
Guidens kompetanse viser seg 
avgjørende i opplevelsen Seil 
Tavaha. En uke i en trygg og 
tematisert turistboble med 
kontrastfylt opplevelse i flott natur, 
bærer en bunnsolid guide og 
skipper hele opplevelsen og bidrar 
til miljøbevisste holdninger og 
handlinger 

Foto: Troels Rosenkrantz

Foto: Janicke Strøm



Skjenkestopp i lovens navn!
Bacheloroppgave - våren 2022
Vemund Tronsmoen

Bakgrunn
Regjeringen har under pandemien innført en 
rekke tiltak for å hindre stor smitte i Norge. 
I desember 2021 valgte de å innføre nasjonal 
skjenkestopp nok en gang, nærmest som 
eneste tiltak.

• Hvorfor?
• Hvilke effekter hadde skjenkestoppen?
• Var det verdt det?

Hvorfor?
• Offentlig administrasjon er 

bygget opp av enkeltindivider 
med egne interesser, hvor 
avgjørelser gjenspeiler disse.

• Regjeringen velger de 
alternativene som minimerer 
mengden skyld.

• Regjeringen fokuserer på
hva som er forsvarbart, ikke 
nødvendigvis de midlene 
som oppnår best resultat.  

Metode
• Kvalitativ metode
• Dybdeintervju med to utelivsbedrifter
• Dokumentanalyse
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Effekt?
• Manglende kausalkunnskap 

om skjenkestoppens 
effektivitet på smittehindring.

• Stengte serveringssteder.
• Rammede bedrifter har ulik 

nytte av støtteordningene.
• Ettervirkninger i form av 

bemanningskrise og avlyste 
arrangementer.

Riktig?
• Flertall for skjenkestopp ved 

innførelse
Flertallet mot skjenkestopp 
etter nyttår

• Anslått reduksjon i 
verdiskapning på 180 
millioner kroner per uke.

• Avsatt 4 milliarder kroner til 
lønnsstøtte

• Omikron og vaksinering gir 
mildere sykdomsforløp, derav 
mindre press på 
helsetjenester



 Bruk av kortreist mat i    
reiselivet

Funn
Analysering av svarene vi fikk av 

informantene, førte til at vi 
avdekket et stort behov for et 

tilrettelagt system innen lokal og 
kortereist mat.Kunnskap og 

informasjon om fordelene ved kjøp 
og bruk av lokalmat, er en 
mangelvare hos mange 
produsenter og aktører.  

“Reiselivsaktørene virker ikke 
interessert” 

“Største utfordring er transport og 
frakt” 

“Lite tid og kapasitet til å drive med 
lokalmat” 

Bakgrunn
Vi ønsket å forske på hvilket forhold aktører i Vang kommune hadde til 

lokalprodusert mat, og hvordan bruken av lokalmat kunne bli enda bredere. 
Kvalitativ undersøkelse og intervju som metode mente vi var den beste måten å 

snakke med de aktuelle informantene på. 

Konklusjon 
Vi har analysert svarene vi fikk av våre 
informanter, og har konkludert med at 

det er behov for utvikling innen 
transport og distribusjon  for å 

tilgjengeligjøre og forenkle gangen i å 
kjøpe og selge lokalmat. 

Vabø, Eline, Kollbotn, Katrina

Bacheloroppgave- Naturbasert reiseliv, Campus Sogndal

Serveringsteder

Produsenter.

Direkte







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.



Studentarbeider
Master



Implementing Change and Innovation in 

the Academic sector
Master i Innovasjon og Leiing

Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus Bergen 2022

Method

There are many innovation projects within HVL but 

for this thesis I have focused on one particular 

qualitative case study – the Masterportal project. 

This project includes employees from most parts of 

the organisation, as well as many different 

stakeholders. 

The case has been analysed through many 

theories discussing change and innovation 

management, both public and private. These cover 

organisational structure and culture through a 

prism of project management. I have also used 

certain theories within organisational psychology as 

well as knowledge management and development 

to gain insight and answers to the research 

questions.

What did I find?

Some very interesting insights were discovered about the main drivers for successful implementation of 

innovation. 

Firstly, clearly defining the roles of project participants and stakeholders in relation to their respective 

department is essential to finding the right people. This is due to departmental culture defining these roles.

Also, communication and information need to be adapted to the culture and structure of each department, 

since they have clear differences that influence what works and what does not. 

Finally, leadership and especially some aspects of the middle manager role are key in succeeding in 

implementing change and innovation. 

What I have been looking into

Working with innovative projects is exciting, sometimes frustrating, and almost always rewarding. These 

projects allow for using all kinds of different capabilities, such as structuring of work and information, handing 

diverse groups of people as well as learning new technologies. For a few years, I have wanted to dig a deeper 

into what makes a project successful from a cultural point of view. Many projects that I have seen or been part 

of have either succeeded or failed even though their structure was set up in a similar way. Looking into other 

factors for success or failure was therefore something that has interested me for some time. 

Against this backdrop I set out to find the answer to the following question: 

What are the main drivers for successful implantation of change and innovation projects at HVL?

Ola Alsterholm

Credit: Ingram Publishing



Omstilling til sirkulærøkonomi i den norske 
oppdrettsnæringen: En kvalitativ casestudie om 
realiseringen av sirkulære verdikjeder for fiskeslam
Masteroppgave av Henrik Engebø Hundershagen og 
Alexander Antonetti

Metode: Studien er gjennomført som en
kvalitativ casestudie med primærdata fra
seks dybde-intervju og sekundærdata fra
offentlige aktører som datagrunnlag for å
svare på problemstillingen.

Bakgrunn:
Regjeringen ønsker å femdoble norsk
lakseproduksjon innen 2050, men veksten
kan ikkje skje før miljøutfordringer er løst
og under kontroll. Vi har tatt for oss en
avgrenset miljøutfordring: utslipp av
fiskeslam i norsk sjø og fjorder. På
bakgrunn av dette har vi utarbeidet
følgende problemstilling:

Hvordan kan norsk oppdrettsnæringen
lykkes med å utvikle sirkulære
verdikjeder for slam?

Forskningsspørsmål:
FS1: Hvilke faktorer i næringens omgivelser
hemmer og fremmer utviklingen av sirkulære
verdikjeder for slam?
FS2: Hvilke faktorer hemmer og fremmer
implementeringen av slamteknologi?
FS3: Hvordan kan aktører i oppdrettsnæringen
organisere seg for sirkularitet, og hvilke
faktorer hemmer og fremmer dette arbeidet?

Konklusjon: Studien viser at for å kunne
lykkes med utviklingen av sirkulære
verdikjeder for slam må det skje endringer
i regulering, teknologi må videreutvikles
og det må oppstå en kulturell endring
internt i oppdrettsselskapene. Det vil være
avgjørende å skape et økonomisk
lønnsomt sluttprodukt med høy
etterspørsel. Slik situasjonen er i dag,
oppleves det som utfordrende når
lovverket er tilpasset en lineær modell.
Det er også et stort behov for at
reguleringsmyndigheter tetter sine
kunnskaps-gap knyttet til bruk av slam
som ressurs.

Institutt for økonomi og administrasjon – Master i innovasjon og ledelse 2022

Bilde hentet fra www.liftup.no

Campus: Bergen



Agil organisering i prosjekter

En kvalitativ studie av unike agile tilpasninger i team og avdeling i endring

Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus Bergen, vår 2022

Broll, Sivert; Johannessen Dolve, Simen

Hovedmomenter og konklusjon

Kompetanse & utvikling Interne forhold
Ritualer & 

metodikker
Prosjekt vs. Produkt Unike tilpasninger

Virksomheten mot 

teamleders ansvar

Dreper det agile 

rammeverket søken 

etter beste metode?

Ufullstendige 

enheter og utnyttelse 

av metodikker

Stabilitet i enheten
Selvstyring og utnyttelse av 

potensiale

Det er ulike organisatoriske 

forhold som legger til rette 

for implementering og 

opplevelse av agil, som 

kompetanse, forståelse av 

konseptene samt hvordan 

individene opplever 

metodikkene som direkte 

hensiktsmessige.

Det er et stort ansvar 

på leder av hver 

enhet. Det er en 

sammenheng mellom 

ledere og enhetstypen 

i , på hvor effektiv hver 

enhet evner å være.

Enhetens 

sammensetning må 

anses som fullverdig 

for at individene skal 

se nytten av 

metodikkene og 

verktøyene

Det er ulik grad av 

stabilitet i enhetene, da 

det er ulike tilpasninger 

som gjøres i 

prosjektorganisering. 

Prosjektorganisering 

oppleves som ustabilt og 

produktorganisering som 

stabilt.

Det er stor grad av unike 

tilpasninger basert på ulike 

problemstillinger som har 

oppstått i enhetene. Det er 

selvbestemmelse i begge 

enhetene, til tross for at det 

er ulike rammeverk og 

organisatoriske forhold å 

forholde seg til.

Hvordan 
påvirker 

organisatoriske 
egenskaper 

implementering 
av agile 

metodikker?

Hvordan praktiseres 
agile metodikker i 
team og avdeling?

Er det unike 
tilpasninger i 
agile team og 
avdelinger?

Metode 

Oppgaven har tatt utgangspunkt

i en komparativ casestudie, hvor

vi først har analysert og

presentert virksomheten, 2 ulike

analyseenheter som så har blitt

sammenlignet.

En slik komparativ casestudie

har vært hensiktsmessig for å

belyse forskjeller og likheter i

enhetene, samt forstå

konteksten for agil organisering.

Videre er det foretatt

semistrukturerte intervjuer for å

komme i dybden på fenomenet

agil og hvilke tilpasninger

som er gjort.

Bakgrunn

Agil organisering har befestet

seg som en foretrukket måte å

organisere for prosjekter på.

Agil har ført til endringer fra

tradisjonell prosjektorganisering

til smidige, tverrfaglige team

som agerer hurtig på endring.

Med utspring fra IT-verden og

software-utvikling har Agil

befestet seg som en

organisasjonsform for

fremtiden.

Vi har undersøkt hvordan agil

organisering er blitt

implementert, utviklet

og hvilke unike tilpasninger

som

finner sted i en stor virksomhet i

endring.

Problemstilling

Hvordan oppleves agile metodikker for 

medarbeidere i en virksomhet i endring?



Background
This master’s thesis concentrates on the new circular business model Material as a Service 
(MaaS), in which suppliers offers customers access to their materials without transferring 
ownership.

The MaaS business model is a part of the circular economy, and has the potential to have a 
positive impact on the environment. However, new circular business models are claimed to 
have difficulties in earning profits, and thus might not be able to survive in the market. This has 
led to our efforts to identify how companies running the MaaS business model might achieve 
profitability, with the aim of ensuring their continued existence in the market.

Conclusion
In order to generate profitability with the MaaS business model, we came to the conclusion that 
companies should obtain both new and long-term customers, while also meeting their needs. 
We determined that this can be achieved by performing multiple actions, and the following 
three activities were considered to be most essential: altering consumers’ perception to make 
them more accepting of products containing recycled materials, developing an ingredient 
brand, and guaranteeing that the material is safe.

Methodology
To conduct this master’s thesis, we completed a case study of the firm Ogoori, who operates 
with the MaaS business model in the context of offering ocean plastic material. To solve the 
thesis we used qualitative method with a deductive approach. We interviewed three of the 
company’s employees, and a representative from one of its business clients. Additionally, we 
employed the observation method at an event about circular economy, and collected secondary 
data through a variety of platforms.

Research question
“How can companies that offer Material as a Service be profitable?”

The research question was answered through two sub-questions:
(1) Which value can companies create and deliver through adopting Material as a Service?
(2) How can value capture be achieved with Material as a Service?

Campus Bergen 2022

Master in Innovation and Management
Department of Business Administration

Profitability through Material as a Service: 
A case study of a marine plastic supplier

Thi Nha Duong & Ellen Gulla Langtvedt



Grønn omstilling i Forsvaret?
Problemstilling:

Hvordan kan Forsvaret stille krav til sine leverandører av PBU for å sikre 
bærekraftig forbruk, og dermed bidra til det grønne skiftet?

Bakgrunn

Inngangen til oppgavens tematikk og problemstilling bygger på en dokumentarserie fra 

NRK som heter Sløsesjokket. I en av episodene var Forsvaret i fokus, og det kom der fram 

at det kastes ca. 1 tonn personlig bekledning og utrustning (PBU) hver eneste dag, over 

350 tonn i året. Denne tematikken er svært relevant og tidsaktuell, og vi ønsket å se 

nærmere på bruk-og-kast mentaliteten i Forsvarssektoren og hvorvidt det er mulig for 

Forsvaret å bli grønnere. Studien er gjennomført i samarbeid med Forsvarets 

Forskningsinstitutt. 

Metode

Konklusjon
For å svare på problemstillingen vår, viser funnene våre at Forsvaret bør 

implementere minstekrav til miljø i sine kravspesifikasjoner i 

anbudsutlysninger av PBU. Andre grep på veien mot et grønt skifte innebærer 

å ta i bruk sirkulære strategier for å forlenge levetiden til materiellet som 

anskaffes, slik at reparasjon, gjenbruk, redesign og resirkulering blir standard. 

Å investere litt mer penger i holdbare produkter vil kunne føre til 

kostnadsbesparelser om man tar høyde for livsløpskostnadene til det som 

anskaffes. Holdningsendringer generelt i samfunnet når det kommer til 

bærekraft, vil kunne presse Forsvaret til å gjøre en omstilling for å bidra til det 

grønne skiftet. 

Sirkulær modell for PBU
Vi har utformet en sirkulær modell som et forslag til hvordan Forsvaret kan 

håndtere PBU i framtiden, slik at de får et bærekraftig forbruk og bidrar til det 

grønne skiftet.

Kristine Løkken Tangerud og Kari Elisabeth Dybwad,
Master i Innovasjon og Ledelse



Bærekraft i den norske regnskapsførerutdanningen

Fakultet for økonomi og samfunnsvitskap (FØS)

Metode

Grounded Theory med semi-strukturelle intervjuer. Utvalget 
består av seks representanter fra fem ulike 
utdanningsinstitusjoner i Norge, samt én representant fra 
Regnskap Norge. Dokumentanalyse av 
regnskapsførerutdanningene i Norge ble gjennomført for å 
kartlegge hvordan de tolv aktuelle utdanningsinstitusjonene 
har valgt å strukturere dette studietilbudet.

Sentrale innsikter

 Lite bærekraft på pensum. Uenighet i akademia om relevansen for dette i profilen.

 Mer kreativ/tverrfaglig rekruttering blant regnskapsbyråene må til i fremtiden. Det anses som
den mest hensiktsmessige måten å kunne levere bærekraftsrapportering som tjeneste.

 Det regulatoriske er både en hindring og mulighet for endring for akademia.

 Den viktigste kompetansen for fremtidens regnskapsførere er knyttet til basekompetanse,
eksempelvis kritisk tenkning og problemløsningsevner, og ikke nødvendigvis
regnskapsførerprinsippene.

 Næringslivet ligger langt fremfor utdanningssektoren, og utdanner i dag i større grad selv. På
den måten setter de føringer på hva som er relevant kompetanse.

Bakgrunn

Mer omfattende rapporteringskrav og økende forventing til transparens hva gjelder

virksomheters bærekraftstiltak preger næringslivet nå i større grad enn før. Følgelig oppstår det 
ett kompetansebehov knyttet til bærekraftsrapportering. Regnskapsførere besitter 
nøkkelkompetanse knyttet til å kunne måle, rapportere og kontrollere finansielle data, og 
regnskapsførerbransjen forbereder seg nå på å omfavne bærekraftsrapportering som 
forretningsområde. Det er denne studiens formål å belyse hvilke holdninger sentrale aktører 
knyttet til regnskapsførerutdanningen i Norge har knyttet til bærekraftstematikk i 
regnskapsføreren sitt utdanningsløp, og hvilke hindringer og muligheter som er sentrale for 
eventuell inkludering på sikt.

Nøkkelord: bærekraft, kompetanse, utdanning, regnskapsfører

Fagerli, Frida

Det stilles følgelig spørsmål til om profiler som regnskapsførerprofilen blir overflødig i ett samfunn 
hvor hovedvekten av spisskompetansen tilegnes i arbeidslivet. Med økende krav knyttet til 
virksomheter sin transparens innen bærekraftige praksiser, oppstår det ett paradoks når 

myndighetene ikke regulerer kompetanse på feltet, og ett ansvarsspørsmål forblir ubesvart. 

*Bærekraftshjulet. https://www.fn.no/om-fn/fns-baerekraftsmaal/last-ned-grafikk

*



Shared data and sustainability in the marine industry: A case study
of the SFI Smart Ocean project

› Institutt for økonomi og administrasjon | Master i innovasjon og ledelse, 2022

Research Question
"How can innovation in sensor technology and data 
sharing contribute to sustainable business models? A 
study based on the respondents' perceptions of the SFI 
Smart Ocean project."

Results
The findings resulted in a business model canvas to show how shared data can contribute to sustainable development 
and value for the SFI Smart Ocean project. The study showed that shared data can create shared value because the 
project produces more and new knowledge. Further, the project can operate as a starting point for future development 
and the elements can contribute to implementing sustainability in the project more efficiently. 

The discussion clarifies that organizations can gain more information about the ocean and the environment by having a 
potential business model based on data sharing. This shared knowledge can create more value for the project and the 
marine industry and based on this, better decision-making can be made if data is interpreted and analyze. The study 
shows that the SFI Smart Ocean project can also contribute to reaching UN Sustainability Goals by 2030, especially 
SDGs 13, 14, and 17. 

Introduction
The SFI Smart Ocean project desires to develop a wireless observation system for the ocean, which can lower marine 
climate challenges and contribute to a more sustainable ocean. Through the “Internet of Things” (IoT), the SFI Smart 
Ocean project can make better decisions based on real-time observations. In connection to this, marine industries 
could experience great benefits related to cost and risk reduction in the ocean through new solutions. Therefore, we 
wanted to look at the SFI Smart Ocean innovation project and explore how data could give insights that can contribute 
to a potential sustainable business model.

Methodology
This case study has used an abductive, explorative 
approach with qualitative research. The data collection has 
consisted of 3 focus group interviews, and 3 semi-
structured interviews, as well as the collection of secondary 
data. The respondents consisted of several different 
partner within the SFI Smart Ocean project. 

Benedicte Jensen og Ida Grieg-Lie



Bærekraftens betydning for 

crowdfunding plattformer i Norge
En kvalitativ casestudie

Master i innovasjon og ledelse, 2022

Institutt for Økonomi og Administrasjon

Bakgrunn

Koblingen mellom finans og bærekraft har blitt stadig mer relevant. Basert på gjennomgang av tidligere 

forskning, er det observert mangelfull forskning på bærekraft og crowdfunding fra plattformens perspektiv. 

Formålet med studien er å få innsyn i hvordan økt fokus på bærekraft i samfunnet, påvirker crowdfunding

plattformer. Til tross for at det per dags dato ikke foreligger noen reguleringer eller krav som direkte påvirker 

bærekraftig crowdfunding, er det interessant å studere hvordan plattformene likevel blir påvirket av dette. Jeg 

ønsker å undersøke om selskapene har egne rutiner for rapportering og måling av bærekraft. Det er også 

ønskelig å få et innblikk i hvordan selskapene ser for seg at dette fenomenet vil utspille seg i tiden fremover. 

Metode

Det er benyttet kvalitativ metode for å få en dypere forståelse for problemstillingens kompleksitet. 

Datamaterialet er hentet fra dybdeintervjuer med seks ulike informanter. Disse informantene representerer 

majoriteten av crowdfundingplattformene i Norge.

Problemstilling

Hvordan påvirker bærekraft crowdfunding plattformer i Norge? 

Underproblemstilling

➢ Hvordan måles og rapporteres bærekraft på plattformene?

➢ Hvilken betydning har bærekraft for plattformene i dag, og hvordan
tror plattformene at bærekraft vil påvirke dem i tiden fremover?

Hovedfunn

Studien viser at mangelen på reguleringer for bransjen 

skaper store forskjeller mellom de ulike plattformene når det 

gjelder måling, rapportering og klassifisering av bærekraft. 

Flere har utarbeidet egne klassifiseringssystem, mens andre 

omtaler prosjekter som bærekraftige kun basert på skjønn. 

Grønnvasking er en utbredt utfordring i dag → og ventes å 

bli enda mer fremtredende i fremtiden. Samtidig forventer 

plattformene at det vil komme reguleringer som også de må 

forholde seg til når det gjelder bærekraft.

Av Rebekka Lunde Hansen 



Endring i den norske 
bensinstasjonsbransjen
Ole Jacob Hægland & Håvard Follevåg Mjelleli

Problemstilling
«Hvordan håndterer norske bensinstasjoner 
endringer som følger av elektrifiseringen av den 
norske bilparken, og hvordan påvirkes bransjens 
forretningsmodeller?»

Funn
• Alle kjedene har gått inn i lademarkedet, i ulik grad.
• Lademarkedet er mindre i volum og har et høyere antall konkurrenter enn dagens bensinstasjonsmarked.
• Lademarkedet inneholder nye spillere, som kan føre til en bransjeglidning hvor bensinstasjoner ikke vil

konkurrere på like vilkår sammenlignet med for eksempel dagligvarebutikker.
• Hvorvidt bensinstasjonene evner å utforske nye forretningsområder vil kunne bli avgjørende for om

selskapene kan vokse eller bli disruptert i fremtiden.
• Funn viser at selskapenes forretningsmodeller allerede er i ferd med å endre seg hvor det fokuseres på

flere ulike inntektsstrømmer som følger av den tapte inntekten (i fremtiden).
• Verdiløfte vil fortsatt handle om å levere energi til bilen, men utvides til et bredere fokus på et mer komplett

tilbud til forbruker, i takt med endret kundeatferd.
• Studien viser at selskapene håndterer endringen ulikt, hvor noen oppretter nye strukturer og endrer

organisering for å håndtere endringen.

Bakgrunn
Norge har forpliktet seg til å redusere klimagassutslipp frem mot 2030. Et tiltak for å nå målet er at i 2025 skal 
Norge ha slutt på salg av nye fossildrevne biler. I hovedsak betyr det at fossildrevne biler blir erstattet av 
nullutslippskjøretøy – i form av elektriske biler. Dette medfører en stor endring for bensinstasjonsbransjen som 
må endre seg i takt med utviklingen, for å kunne være konkurransedyktige også i fremtiden. Morgendagens 
bensinstasjoner må håndtere et marked med gradvis mindre etterspørsel etter flytende drivstoff, og 
konkurrere med nye leverandører av fornybar energi til bilparken. Studien vår undersøker endringene som 
følger av elektrifiseringen av den norske bilparken, og har som hensikt å se nærmere på hvordan norske 
bensinstasjoner håndterer denne overgangen. 

Metode
Vi har gjennomført en multippel casestudie, hvor vi 
har intervjuet de 4 største aktørene i den norske 
bensinstasjonsbransjen i tillegg til 2 
ekspertintervjuer med bransjeorganisasjoner. 
Datamaterialet består av dybdeintervjuer samt 
innhenting av sekundærdata. 

Institutt for økonomi og administrasjon – Innovasjon og Ledelse 2020



Organisering for prestasjon
En kvalitativ casestudie av den norske filmorganisasjonen 

Masteroppgave av Joar E.M. Klette & Kristina T. Knutson

Bakgrunn:
Vi ønsket å studere organiseringen av norske filmselskap av flere grunner. Norsk film har vært og er i sterk 
utvikling, og det har vært lite forskning på den norske filmorganisasjonen. Organisering av et filmselskap står 
ovenfor mange av de utfordringene masterstudiet vårt tar opp: Innovasjon, organisasjonsstruktur,  
midlertidighet og prosjektbasert organisasjon, makt/påvirkning, ansettelsesforhold, kommunikasjon, nettverk 
og tillit, risiko- og målstyring. Vi mener filmorganisasjonen «stresser» mange organisatoriske faktorer 
samtidig, som gjør et filmselskap nærmest til et eksperiment i organisatorisk ekstremsport. 

Det vi ønsket å finne ut av er hvordan den norske filmorganisasjonen 
forholder seg til disse utfordringene, samtidig som de skal prestere:

Problemstilling:
«Hvordan innretter norske filmselskaper seg 
organisatorisk, og hvilke elementer anser de som kritisk 
for optimering av prestasjonen i et filmprosjekt?»

Forskningsspørsmål:
- «Hvilke organisatoriske og prestasjonsavgjørende

elementer blir særlig vektlagt i et filmprosjekt?»
- «Hvilke endringer ble gjort mellom produksjon 1 og 2,

og hva var årsaken til disse?»

Master i Innovasjon og ledelse 2022

Måten vi gikk frem på:
Vi satt oss inn i norsk filmhistorie, norske 
filmselskaper, og apparatet/interessentene rundt 
selskapene. Snakket med en del mennesker i 
dette miljøet for å danne oss et bilde av 
hvordan vi skulle angripe oppgaven.

I denne studien har vi anvendt kvalitativ 
metode – semistrukturerte intervju med 10 
personer. Vi var særlig interessert i endringer 
mellom to prosjekter (fire case), da vi gjennom 
sonderingen i forkant av studiet fant at det stort 
sett var her det ble gjort grep i organisasjonen. 

Funn:
- Prosess er helt sentralt i den norske filmorganisasjonen
- Risikostyring er helt avgjørende for filmorganisasjonen

- Salgs- og gjennomføringsrisiko
- Disse to risikoelementene er igjen svært avhengig av kjernen i produksjonen

(Manus) og kapteinen på laget (produsenten).
- Organisasjonsstrukturen er ofte todelt: Toppen er flat, under «linjen» er den

gjerne svært hierarkisk.
- Tillit er basert på erfaring, nettverk, kommunikasjon og tidligere samarbeid.

Svært viktig fordi det handler om flyt, komfort, og tidsbruk. Dette igjen
handler om ressurser/økonomi som er en sterk knapphetsfaktor i de fleste
prosjektene.

- Utholdenhet er også underkommunisert. Alle informanter peker
indirekte på at det er et svært langt løp å gå fra presjekt til levert film.

- Eierskap til prosjektet er avgjørende for at deltakerne i organisasjonen skal
være motivert til å føre prosjektet vel i havn.



Innovasjon som bidrag for bærekraftig 
vekst i etablerte selskaper

Master i Innovasjon og Ledelse
Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus-Bergen 2022

Konklusjon:
Vi konkluderte med at også offentlig eide selskaper som er godt etablerte, kan ha en 
stor påvirkningskraft i markedet og samfunnet ellers. Casebedriften har en stor 
påvirkningskraft i markedet og samfunnet i den forstand at virksomheten viser gjennom 
handling at de ikke lenger er et tungt og tørt logistikkselskap. Derimot indikerer de at de 
har en endringsvillighet i form av deres nyskapning og innovative kultur. Videre 
fremkommer det at de legger særlig vekt på bærekraft i innovasjonsarbeidet som blir 
gjort. Respondentene forklarer at innovasjoner som implementeres, skal ha et 
bærekraftig fundament, og ved gjennomførelse av prosjekter skal bærekraft 
vektlegges.

Bakgrunn:
Det grønne skiftet har ført til et økende press på etablerte selskaper. De må nå omstille 
seg etter krav fra tredjeparter, hvor en måte å omstille seg på er med å jobbe målrettet 
med innovasjonsarbeidet og utvikle bærekraftige innovasjoner. Posten er en av disse 
aktørene som virkelig har satt sin satsning på å skape bærekraftige og innovative 
løsninger. Temaet for oppgaven vil dermed være innovasjon og bærekraft og hvilke 
faktorer som har påvirkning på dette arbeidet, samt utfordringer som kan oppstå 
tilknyttet dette. Med dette som utgangspunkt vil vi presentere følgende problemstilling:

“Hvordan kan etablerte selskaper jobbe med innovasjon for å styrke virksomhetens 
bærekraft?”

Metode:
I metodedelen undersøkte vi 
innovasjonsarbeidet som ble utført hos 
Posten Norge. Vi gjennomførte en 
kvalitativ metode med abduktiv design. 
Vend innhenting av data utførte vi semi-
strukturerte intervju. Det ble gjennomført 
totalt åtte dybdeintervju med relevante 
personer med kjennskap til 
innovasjonsarbeidet i selskapet.

Masteroppgave levert av: Trude Rødningen Opheim og Caroline Bruem Birkeland

Campus Bergen



Universiteter og høyskolers rolle som 
drivere for sosialt entreprenørskap

Torunn Rødølen og Jessica Linn Ådland

Metode
For å kunne svare på problemstillingen 
vår har vi tatt et utgangspunkt i to case.  
Vi har benyttet oss av kvalitativ metode, 
med eksplorativt forskningsdesign. 
Dataene er hovedsakelig samlet inn 
gjennom 31 semistrukturerte
dybdeintervju, med supplerende data   
fra deltagende observasjon, og fra 
dokumenter og lydfiler (podcaster).

Konklusjon
Våre data tilsier at universitet og høyskoler i veldig liten grad er drivere for sosialt 
entreprenørskap i Norge. Hvis vi er enige om at universitetene og høyskolene bør være 
drivere for sosialt entreprenørskap, er et naturlig startpunkt å knytte seg til inkubatorer 
ettersom økosystemet for sosialt entreprenørskap er utilstrekkelig utviklet i Norge. Vi 
konkluderer med at det er utdanningsinstitusjonene som må gjennomgå en endring for å 
oppnå dette. Avgjørende faktorer for å gjennomføre denne endringen inkluderer hvilke 
verdier institusjonene har og hvordan de tolker sitt samfunnsoppdrag i sine omgivelser. 
Arbeidet kan ikke fortsette å basere seg på initiativ fra individuelle ansatte, og i dette 
ligger det at insentivordningene trenger en revisjon.

Bakgrunn
Målet med denne masteroppgaven er å forstå hvordan universiteter og høyskoler kan 
være drivere for sosialt entreprenørskap i Norge. Sosialt entreprenørskap er et 
voksende fenomen i landet, men er ikke på langt nært like utviklet som ellers i Europa, 
og i resten av verden. Vi ble nysgjerrige på hvilken rolle sosialt entreprenørskap kan 
spille i en velutviklet velferdsstat, og hvilken rolle de høyere utdanningsinstitusjonene har 
når det kom til sosialt entreprenørskap i Norge.

Hvordan er universiteter og høyskoler drivere for sosialt entreprenørskap 
gjennom sosiale inkubatorer i Bergen og Oslo?

Master i Innovasjon og ledelse – Institutt for økonomi og administrasjon

Nøkkelord: sosial innovasjon, sosialt entreprenørskap, høyere utdanning, sosial inkubator 



Ambidekstri i den norske banksektoren

Institutt for økonomi og administrasjon, Campus-Bergen 2022

Masteroppgave av Daniel Strøm og Jørgen Bauge Samdal

Bakgrunn

I dagens samfunn er det en økende grad av digitalisering 
og teknologiutvikling. Den raske teknologiutviklingen 
påvirker flere bransjer og organisasjoner. Et samfunn i 
stadig endring legger også økt press på endringsvilje hos 
organisasjoner. Om organisasjoner ikke henger med i 
utviklingen kan nye konkurrenter utvikle produkter og 
tjenester som gjør at eksisterende løsninger blir utdaterte. 
En tradisjonell sektor i Norge som er i forandring er 
bankindustrien. En sektor som før var preget av fysiske 
bankfilialer, blir stadig mer digital. For å overleve på lengre 
sikt er det viktig for bankene å ikke være passive i møtet 
med nye muligheter og utfordringer. Å være ambidekster 
blir relevant for bankene i en slik hverdag. Dette innebærer 
å utføre utnyttende- og utforskende innovasjonsprosesser 
samtidig. Vi har gjennom vår oppgave utforsket hvordan to 
etablerte organisasjoner i banksektoren utfører 
innovasjonsarbeid sitt. Vi har gjennom oppgaven i tillegg 
lagt et ytterligere fokus på ansatt ambidekstri for å belyse 
om det er en sammenheng mellom å ha ambidekstre 
ansatte og organisasjoner sitt innovasjonsarbeid.

(Ambidextreous organizations, Lerner u.å)

Funn
Funnene våre tilsier at det er forskjellige måter å arbeide med innovasjon. Sparebanken Vest og DNB gjennomfører 
begge utnyttende- og utforskende innovasjonsarbeid, men har organisert seg forskjellig for å utføre dette. 
Samarbeid, kultur og prioriteringer blir påvirket av hvordan innovasjonsarbeidet er organisert. Vi har funnet at 
desentralisert beslutningsmyndighet fremmer det utforskende innovasjonsarbeidet, samtidig som at det er viktig med 
støtte fra toppledelsen i implementeringen av innovasjoner. Våre funn indikerer at organisasjoner som utøver 
ambidekstri i praksis har innslag av flere former for ambidekstri. Dette kan indikere at det i praksis eksisterer mer 
flytende grenser for typene av ambidekstri enn det som gjerne er presentert i litteraturen.

Vi ønsker med vår oppgave å utforske hvordan Sparebanken Vest og DNB arbeider med 
innovasjon, og på hvilken måte de er organisert for ambidekstri. Problemstillingen ble derfor 
som følger: “Hvordan drives det ambidekstre innovasjonsarbeidet i norske banker”

Vi formulerte fire forskningsspørsmål som ville hjelpe oss med å utforske 
hovedproblemstillingen nærmere:

F1: Hvordan utspiller innovasjonsprosessene seg hos bankene? 
F2: Hvordan er bankene organisert for ambidekstri?
F3: Hvordan forholder de ansatte seg til å jobbe utnyttende og utforskende?
F4: Hvilke utfordringer har oppstått med innovasjonsarbeidet i bankene?

Metode 

Oppgaven er en flercasestudie av to store norske banker. 
Vi har totalt gjennomført 9 kvalitative dybdeintervjuer, hvor 
vi har benyttet oss av en semistrukturert intervjuguide. 
Informanter vi har intervjuet er ansatte med dyp kunnskap 
og bred oversikt over de ulike innovasjonsprosessene i 
bankene.



Innovasjon i finansnæringen: En casestudie 
om antihvitvasking i den nordiske region
Master i Innovasjon og Ledelse
Institutt for Økonomi og Administrasjon, Campus Bergen 2022
Markus Solsvik Krüger og Ruben Skrede

Metode:
Studien er et kvalitativt casestudie med en 
eksplorativ forskningstilnærming. 
Datagrunnlaget består av primærdata fra 
semi-strukturerte dybdeintervjuer hos 
ansatte i casebedrift og en bransjeekspert, 
og sekundærdata fra offentlige rapporter, 
dokumenter og nyhetsartikler. 

Sentrale funn og konklusjon:
Studien avdekker at samspillet mellom reguleringer og tilsynsmyndigheters håndheving av regelverket har størst 
påvirkningskraft på aktørenes evne til å drive innovasjon innenfor antihvitvasking. Teknologi og samarbeid løftes frem som 
nødvendigheter for å kunne innovere i arbeidet, men mulighetene for å anvende dette begrenses av reguleringer og 
håndheving. Funnene taler for at konkurransesituasjonen i markedet spiller en mindre rolle når det kommer til 
innovasjonsevnen på antihvitvask enn de øvrige faktorene. Avslutningsvis impliserer studien at et tydeligere regulatorisk 
rammeverk som legger til rette for samarbeid, en mer prinsippstyrt håndhevelse av regelverket og større ressursallokering til
antihvitvaskfunksjonene hos foretak og tilsynsmyndigheter vil være riktige steg på veien til å lykkes med å bekjempe 
hvitvasking. 

Bakgrunn og problemstilling:
Hvitvasking av utbytte fra kriminelle handlinger er et omfattende problem, og hvert år hvitvaskes det beløp som tilsvarer 5% 
av verdens BNP. Myndighetene og finansnæringen sliter med å bekjempe det, men fremveksten av nye teknologier, lovverk 
og RegTech-selskaper tyder på at antihvitvaskarbeidet under stor utvikling. Det er stort behov for innovasjon for å lykkes med 
å bekjempe hvitvasking, og i denne studien undersøker vi hva som påvirker innovasjon innen antihvitvasking ved å studere 
faktorene samarbeid, konkurranse og reguleringer sin rolle i arbeidet. 

Problemstilling:
Hvilke faktorer påvirker aktørene i finansbransjens evne til å praktisere innovasjon i 

arbeidet med antihvitvasking?

Forskningsspørsmål:
1. Hvordan påvirker samarbeid og konkurranse bekjempelsen av hvitvasking?
2. Hvordan påvirker det regulatoriske rammeverket finansbransjens evne til å drive innovasjon på antihvitvasking?



Betydningen av syntetisk data i helsesektoren 
og helseforskning

Institutt for økonomi og administrasjon - Master Innovasjon & ledelse, 2022

Metode og teori: 

Vi har valgt en kvalitativ forskningsmetode med et 
eksplorativt forskningsdesign hvor datainnsamlingen 
bestod av semistrukturerte dybdeintervju med 11 
informanter. Det teoretiske rammeverket består av teori 
om teknologi, data, kunstig intelligens, lovverk, 
innovasjon, helseforskning, kompetanse og tillit. 

Bakgrunn og problemstilling:

I denne studien undersøker vi hvordan bruk av syntetisk data kan påvirke helsesektoren og helseforskning i Norge. Stadig 
mer helsedata produseres i møte mellom pasient og helseforetak. De økende kravene til behandling av personopplysninger 
har ledet til store utfordringer for helsesektoren og helseforskning. For å kunne imøtekomme fremtidens helsetilbud er bedre 
utnyttelse av helsedata nødvendig. Det blir argumentert at behovet for deling av helsedata til forskning og innovasjon krever
en ny og annerledes tilnærming enn den som eksisterer i dagens helsesektor. Bruk av syntetisk data blir introdusert som en 
mulig løsning denne for problematikken. Det har ledet oss frem til problemstillingen: 

“Hvilken betydning kan bruk av syntetisk data ha for helsesektoren?”

Av Live Haraldsen, Iselin Pedersen Kristiansen & Karoline Fløysand Vollan

Stikkord: Syntetisk data, kunstig intelligens, innovasjon, helsesektor, helseforskning  

Campus Bergen 2022

Gartner, 2021

“Hvordan kan bruk av syntetisk data skape muligheter 
for helsesektoren?”

• Løsningen på personvernsutfordringer ved
behandling, lagring og deling av data, på bakgrunn av
at personopplysninger ivaretas.

• Tilgjengelige data, som kan redusere siloer i
helsesektoren og innen forskning.

• Effektivisere en forskningsprosess og i større grad
muliggjøre etterprøvning av forskningsresultater.

• Bistå i ulike kliniske utredninger som en
beslutningsstøtte i helsesektoren.

“Hvilke utfordringer bør helsesektoren være bevisst på 
tilknyttet bruk av syntetisk data?”

• Datakvalitet tilknyttet kompetanse, faktorer som volum,
variasjon, bredde og kontroll er vesentlig for å sikre
syntetisk datakvalitet.

• Tillit til at syntetiske data er plausible og gjenspeiler
virkeligheten

• Fraværet av lovgiving og retningslinjer tilknyttet syntetisk
data er en barriere for produksjon.

Sentrale funn:



Krisehåndtering – En kilde til innovasjon?

Eirin Skoglie Aarem 

Metode

For å besvare problemstillingen har jeg utført en kvalitativ multi-case studie som inkluderer tre reiselivsbedrifter 

lokalisert i Trøndelag Kommune. Igjennom kvalitative dybdeintervjuer med tre informanter fra hver bedrift ble 

bedriften sin håndtering av koronapandemien avdekket, i tillegg til hvordan deres innovasjoner har kommet til 

live under pandemien. 

Bakgrunn for studien 

Temaet som blir belyst i denne masteroppgaven er reiselivsaktører sin håndtering av en krise, og hvordan denne

handlingen brukes som en kilde til innovasjon og vekst. Siden 2020 har verden vært preget av den pågående

covid-19 pandemien. En krise som blant annet har bidratt til stengte landegrenser, permisjoner, konkurser og

restriksjoner. For reiselivsnæringen betydde dette store konsekvenser da turismen over natten stoppet helt opp.

Formålet med studien er å bidra med kunnskap og innsikt i hvordan krisehåndtering under en pågående krise

fungerer som en kilde til innovasjon hos reiselivsaktører. Basert på manglende innsikt i eksisterende studier og

litteratur ønsker denne studien å bidra til eksisterende teori om krisehåndtering under en krise ved en belysning

av hvilke suksesskriterier som fremstår som essensielle for å lykkes. Med dette som utgangspunkt ble følgende

problemstilling utarbeidet: «Har krisehåndtering ledet til innovasjon for bedrifter i reiselivsnæringen?»

For å assistere problemstillingen ble disse tre forskningsspørsmålene utarbeidet:

1. I så fall hvordan har krisehåndtering ledet til innovasjon for casebedriftene?

2. Hvilke krisehåndteringer var det som eventuelt ledet til innovasjon?

3. Hvilke likheter og forskjeller kommer fram i casebedriftene sin håndtering av krisen og utvikling av innovasjon?

En multicase studie om krisehåndtering og innovasjon hos 

reiselivsaktører under koronapandemien 

Institutt for Økonomi og Administrasjon: Master i Innovasjon og Ledelse 2022 

Konklusjon

I løpet av studien ble det 

avdekket at krisehåndtering 

har ledet til innovasjon for 

reiselivsaktører.  

Videre ble disse funnene

koblet opp mot teori om

krisehåndtering og

innovasjon, for deretter å 

bli introdusert i en selvlaget 

modell. Denne modellen

presenterer hvilke

krisehåndteringer og 

suksessfaktorer som det 

ble oppdaget var til felles 

for casebedriftene på sin 

vei til innovasjon under 

pandemien. Se modell til 

venstre. 
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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 

Tor Harald Hustad
Høgskulelektor

Jill Loga 
Professor 

Judit Bragelien 
Høgskulelektor

Jørgen Pedersen 
Førsteamanuensis

Kari Heggholmen 
Førstelektor

Kari Håvåg Voldsund 
Førstelektor

Kristin Lofthus Hope 
Assisterande instituttleiar

Kristine Andersen 
Høgskulelektor

Mirjam Solberg 
Førstelektor

Morten Morå 
Høgskulelektor

Shrey Nishchal
Høgskulelektor

Ole Andreas Brekke 
Professor

Ole Jakob Bergfjord 
Førsteamanuensis

Signe Syrrist 
Høgskulelektor

Tina Åsgård 
Høgskulelektor

Tom Skauge 
Førsteamanuensis

Leif Nicolai Bjerkli Sandtorv
Høgskulelektor

Hilde Kinserdal 
Førsteamanuensis

Urooj Pasha 
Førsteamanuensis

Alexander Jakubanecs
Førsteamanuensis

Øyvind Sunde 
Førstelektor

Eirik André Strømland
Førsteamanuensis

Teis Lunde Lømo
Førsteamanuensis

Lene Solli
Høgskulelektor
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Tilsette ved Institutt for økonomi og  
administrasjon – campus Haugesund

Arnstein Gjestland 
Høgskulelektor

Chunyan Xie 
Professor

Idar Alfred Johannessen 
Dosent

Inge Heldal Thorsen 
Professor

Alfred Limstrand 
Høgskulelektor

Jørn Inge Halvorsen 
Førsteamanuensis

Knut Steffen Kvala 
Høgskulelektor

Lene Jørgensen 
Førsteamanuensis 

Liv Aileen Osland 
Professor

Magnhild Dåsvand 
Høgskulelektor

Maryna Solesvik 
Professor

Svein Magne Abrahamsen 
Førsteamanuensis

Tone Merete Brekke 
Instituttleder

Øivind Andre Strand Aase 
Høgskulelektor

Øystein Nordvik 
Førstelektor

Åge Svein Gjøsæter 
Dosent

Henrik Lindegaard Andersen 
Førsteamanuensis



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

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


	ADPB81.tmp
	Internships – logistikk 
	Internships – logistikk 
	Internships – logistikk 
	Internships – logistikk
	Internships – logistikk




