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Forord 

 

Den foreliggende rapporten er et resultat av et samarbeidsprosjekt mellom samferdselssektoren og 

Universitetet i Oslo. Gjennom emnet Prosjektforum, har vi som studenter ved masterprogrammet i 

Organisasjon, ledelse og arbeid (OLA), fått i oppdrag å løse et problem på vegne av aktørene i 

samferdselssektoren.  

Arbeidet med denne undersøkelsen har vært en verdifull læringsprosess som har gitt oss innsikt i 

arbeidslivet, de akademiske temaene som er berørt, tverrfaglig samarbeid og rapportskriving og 

metode. Denne lærdommen vil vi ta godt vare på og ha med oss videre i fremtidig problemløsning.  

Vi vil rette en stor takk til vår veileder under dette prosjektet, Elisabeth Hovdhaugen ved Nordisk 

institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). Vi er overbevist om at vi har skutt 

gullfuglen da vi fikk tildelt veileder – aldri før har vi møtt en mer effektiv og oppegående dame.  

Videre vil vi takke våre oppdragsgivere, Knut Erik Storsand ved Jernbaneverket, Charlotte 

Aspestrand ved Statens vegvesen, Bjarte Leivstad ved Avinor og Ingunn Møller-Christensen ved 

Kystverket. Vi er takknemlige for at dere har hatt tro på Prosjektforum som en arena for gjensidig 

læringsutbytte mellom studenter og næringslivet, og vi er takknemlig for at dere har støttes oss 

underveis i prosessen. Vi vil samtidig rette en spesiell takk til Mari Munkejord, rådgiver i 

Jernbaneverket og kontaktperson under dette prosjektet, for god sparring og oppfølging.  

Til slutt må vi også takke alle våre informanter og respondenter som har tatt seg tid til å delta i 

undersøkelsen. Denne rapporten hadde naturligvis ikke eksistert uten dere. 

 

Da gjenstår det bare å ønske leseren god fornøyelse! 

Hilsen Karianne, Suzanne, Una og Zhanna. 
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Sammendrag 

 

Samferdselssektoren ønsker en mer effektiv empoyer branding som et tiltak for å dekke sitt 

kompetansebehov. Ved å nå ut til unge studenter som befinner seg tidlig i studieløpet ved relevante 

studielinjer, vil de sikre at studentene ser karrieremulighetene innen samferdsel og at disse studentene 

vil velge studieretninger som gjør dem til kvalifiserte kandidater. I denne studien har vi hatt som 

formål å gjøre rede for følgende overordnede problemstilling: 

“Hvordan kan samferdselssektoren tiltrekke seg studenter?” 

Vi har besvart problemstillingen ved nærmere undersøkelse av to temaer: Drivkrefter bak valg av 

studieretning og drivkrefter bak valg av karriere. Vi har benyttet oss av både kvalitativ og kvantitativ 

metode, der den kvalitative undersøkelsen utgjorde en forstudie som la grunnlaget for spørsmålene i 

spørreskjemaet. Utvalget i den kvantitative studien var 1529 førsteårsstudenter ved de fire 

universitetene; Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), Universitetet i Oslo (UiO), 

Universitetet i Bergen (UiB) og Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), og av disse 

besvarte 738 undersøkelsen. Svarprosenten ble dermed 48 prosent. 

Vi fant at valg av studieretning så ut til å kunne kjennetegnes av indre drivkrefter, slik som personlige 

interesser og mestring av fagretning. I tillegg var gode jobbutsikter en avgjørende faktor. Dette passet 

ikke med det studentene oppga som generelle drivkrefter i deres liv, noe som diskuteres nærmere. 

Videre fant vi at drivkrefter bak valg av karriere også kunne kjennetegnes som indre orienterte. Det 

som særlig ble vektlagt blant respondentene var å kunne jobbe med noe de interesserte seg for, at de 

fikk bruke sine talenter og utvikle seg gjennom jobben. Denne innsikten benyttet vi oss av i videre 

diskusjon om studentenes assosiasjoner til offentlig og privat sektor for å belyse hvilke styrker og 

svakheter som samferdselssektoren stod ovenfor i sitt videre arbeid med employer branding. Vi 

avsluttet diskusjonen med å skissere noen praktiske forslag til det videre arbeidet. 
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1.0 Innledning 
 

Employer branding er blitt stadig mer aktuelt i dagens arbeidsmarked hvor talent blir sett på som den 

største konkurransefordelen for bedrifter og organisasjoner (Biswas & Suar 2014). Mangel på talenter 

i bedriften har blitt identifisert som den nest største trusselen mot organisatorisk suksess, etter 

konkurranse (Chambers, Foulin, Handfield-Jones, Hankin & Michaels 1998). Med dagens teknologi 

er det meste tilgjengelig for de fleste til enhver tid, og det kan således tenkes at en bedrifts unike 

talentkapital er det eneste som ikke kan kopieres av dens konkurrenter (Biswas & Suar 2014).  For å 

beholde stjerne-medarbeidere og tiltrekke seg nye, må arbeidsgiveren fremstille seg selv og sine 

interne praksiser på en måte som får arbeidstakere til å anse arbeidsplassen som det foretrukne stedet 

å jobbe (Sengupta, Bamel & Singh, 2015, s. 307-308). 

En arbeidsgiver må altså danne seg en forståelse for hvilke preferanser deres nåværende og potensielt 

fremtidige arbeidstakere har, for å kunne kommunisere mer treffende med målgruppen. Disse vil 

variere på tvers av kultur og demografi (Sengupta, et.al., 2015, s.309). Kulturelle betingelser vil 

særlig variere over landegrenser (The Hofstede Centre, u.å). Det er dermed viktig for vår 

oppdragsgiver at studien foregår innenfor de kulturelle rammene som kjennetegner deres målgruppe, 

for et mest mulig praktisk anvendelig resultat. Demografiske betingelser varierer i særlig grad 

mellom ulike aldersgrupper. Studier viser at yngre arbeidstakere er mer ytre orientert enn eldre 

arbeidstakere (Sengupta, et. al., 2015, s. 309), og at de yngre er mer opptatt av å oppfylle sine egne 

verdier når de ser etter en arbeidsgiver mens den eldre generasjonen har sterkere etiske verdier og 

forpliktelser enn de yngre (s.310). 

Offentlig sektor, sammenlignet med privat sektor, kan se ut til å ha et omdømmeproblem. Som det 

fremkommer av Universumundersøkelsen (Universum Global, 2015) er det kun et knippe offentlige 

virksomheter som kan måle seg med private. Dette kan ha sin bakgrunn i at offentlige virksomheter 

tradisjonelt sett har hatt lite fokus på hvordan deres kommunikasjon utad oppfattes av dens 

omgivelser, da hensikten ofte er å informere (Dahlquist & Melin, 2010, s.43). For å kunne hevde seg i 

konkurransen om de beste talentene må også offentlige virksomheter rydde plass for branding-

strategier med formål om å forbedre sitt omdømme. Byrkjeflot (2011, s.56) etterlyser mer forskning 

på omdømmehåndtering i offentlig sektor.  
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1.1 Bakgrunn 

Samferdselssektoren, som består av Jernbaneverket, Statens vegvesen, Avinor og Kystverket, er 

oppdragsgivere til denne rapporten. Disse ønsker å stå sammen for en tydeligere profilering av 

karrieremulighetene som finnes i samferdselssektoren. Det er etablert en samarbeidsgruppe for 

sektoren som skal jobbe mot at studenter under høyere utdanninger tidlig blir klar over mulighetene 

som finnes i sektoren. En felles profilering skal bidra til at sektoren bedre enn i dag kan synliggjøre 

de gode og spennende mulighetene som finnes. 

Som en del av dette prosjektet har samferdselssektoren engasjert oss til å gjennomføre en 

undersøkelse av hva som er viktig og hva som påvirker unge studenters valg. Utgangspunktet for 

dette prosjektet kan leses i sin helhet i mandatet (se vedlegg 1). 

Til tross for en nedgang i norsk økonomi de siste årene og konsekvensene dette har hatt, og fortsatt 

har, for mange bedrifter blir samferdselssektoren stadig satset på av staten. Dette setter aktørene som 

inngår i samferdselssektoren i en gunstig situasjon sammenlignet med mange private aktører. 

Allikevel opplever samferdselssektoren at mangel på kompetanse er en stor utfordring for at 

virksomhetene skal nå sine mål. 

Den manglende kompetansen begrunnes i at dagens unge studenter ikke anser virksomhetene innen 

samferdselssektoren som relevante arbeidsgivere, men et problemområde er også at studentene ikke 

velger fagretninger innenfor sine studielinjer som er av relevans for samferdselssektoren. Av den 

grunn ønsker de derfor å finne ut hva som ligger til grunn for førsteårsstudenters valg av 

studieretning. Mer kunnskap om dette, og hva studentene anser som attraktivt ved en arbeidsgiver, 

kan hjelpe samferdselssektoren til å kommunisere mer effektivt til studentene, både med relevant 

informasjon og gjennom riktige kanaler. Ved at studentene på et tidlig tidspunkt får øynene opp for 

mulighetene som finnes innen sektoren vil dette forhåpentligvis bidra til at studentene i større grad og 

anser dem som ønskelige arbeidsgivere og velger studieløp som er av verdi for samferdselssektorens 

kompetansebehov. 
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1.2 Problemstilling 

Oppdragsgivers formål med denne undersøkelsen er å bli bedre rustet til å påvirke studenter slik at 

disse skal ha et ønske om å jobbe innen samferdsel etter fullført studie. I samarbeid med 

oppdragsgiver har vi kommet frem til en overordnet problemstilling: 

“Hvordan kan samferdselssektoren tiltrekke seg studenter?” 

Denne undersøkelsen har fokusert på førsteårsstudenter, men siden formålet bak studien var at 

samferdselssektoren ønsket å dekke sitt kompetansebehov, ser vi det derfor som relevant å inkludere 

studenter generelt i diskusjonen av våre funn. Den overordnede problemstillingen var altså ganske vid 

og tok for seg hvordan samferdselssektoren som en enhet kunne fremstå som mer attraktiv for alle 

studenter ved relevante studielinjer. 

Vi har derfor valgt å besvare problemstillingen ved å se nærmere på to temaer, dels bakgrunn for valg 

av studieretning og dels karrierepreferanser. Innenfor disse to temaene har vi sett på til sammen fem 

forskjellige forskningsspørsmål (FS). Ved å besvare disse forskningsspørsmålene kom vi nærmere å 

besvare den overordnede problemstillingen.  

Tema 1: Drivkrefter bak valg av studieretning 

FS 1.a) Hva er viktig for førsteårsstudenter i dag? Her diskuterte vi i hovedsak hva respondentene 

anså som viktige områder i livet i forhold til ulike variabler, slik som kjønn og utdanningsinstitusjon. 

FS 1.b) På hvilket grunnlag velger førsteårsstudenter videre retning på sitt utdanningsløp? Her så vi 

på hva respondentene vektlla i valg av studieretning, og så på dette i sammenheng med første 

forskningsspørsmål. 

Tema 2: Drivkrefter bak karrierevalg 

FS 2.a) Hva er viktig for studenter ved valg av fremtidig arbeidsgiver? For å besvare dette så vi på 

hva respondentene vektla i valg av fremtidig karriere og arbeidsliv. 

FS 2.b) Hvilken sektor anses som mest attraktiv? Skillet mellom offentlig og privatsektor ble drøftet 

opp mot attraktivitet som arbeidsgiver.  

FS 2.c) Hvordan oppfattes samferdselssektoren som fremtidig arbeidsgiver? Her gransket vi 

studentenes kjennskap til samferdselssektoren og de ulike aktørenes attraktivitet som arbeidsgiver. Vi 

så også på hvilke informasjonskanaler studentene var kjent med i forhold til de fire bedriftene.  
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1.3 Samferdselssektor som satsningsområde 

Det er i dag en varig satsning på samferdselssektoren med bred politisk støtte. I statsbudsjettet 2016, 

under Samferdselsdepartementet kan man lese i 1.1 Mål og hovudprioriteringar at regjeringens 

oppgave med samferdselspolitikken er å: 

“... legg(e) fram eit budsjett for arbeid, aktivitet og omstilling. Ei sterk samferdselssatsing 

bidreg til arbeid og aktivitet på kort sikt, og til den langsiktige omstillinga ved å auke 

vekstevna i økonomien […] At regjeringa vil byggje landet er eitt av åtte satsingsområde i den 

politiske plattforma til regjeringa. Effektive kommunikasjonar er viktig for Noregs 

konkurranseevne. Satsingsområdet er først og fremst avhengig av gode samferdselssamband.” 

Prop. 1 S (2015-2016).   

I tabell 1 nedenfor fra del 1.2 av Prop. 1 S (2015-2016), Hovudprioriteringane i budsjett for 2016, ser 

vi forventede utgifter fordelt på de ulike aktørene som er relevant for denne rapporten.  

Tabell 1 - Hovedprioriteringene i budsjett for 2016, beløp i tusen kr. Kilde: 

Hovudprioriteringane i budsjettet for 2016 (Prop. 1 S (2015-2016))    

Luftfartsformål 1 052 900 

Veiformål  31 501 400 

Jernbaneformål  21 264 400 

Kystforvaltning 2 677 200 

 

Totalt foreslo regjeringen å gi 60,2 mrd kr. til Samferdselsdepartementet, og som vi ser ovenfor, er 

Statens vegvesen (sammen med utbyggingsselskapet for vei, Nye Veier AS) den store vinneren, da 

riksveiinvesteringer er prioritert i budsjettforslaget, slik at det er ble foreslått å bevilge 31,5 mrd kr. i 

2016. Det ble foreslått nærmere 21,3 mrd kr. til jernbaneformål, hvorav samla budsjettforslag for 

Jernbaneverket er omtrent på 18 mrd kr. Til kystforvaltningen ble det foreslått ca. 2,7 mrd kr., hvorav 

1,7 mrd til Kystverkets driftsutgifter. Til sist, samlet budsjettforslag til luftfartsformål er på litt over 1 

mrd kr. Her er det derimot budsjettert med et utbytte fra Avinor AS på 500 mill. kr. 

Samferdsel er en helt nødvendig tjeneste og funksjon i et moderne samfunn. Samferdselen er 

avhengig av en betydelig infrastruktur, som veier, jernbaner, flyplasser og kaier. I Norge har 
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samferdselsaktiviteten vokst sterkt i de senere årene. Blant annet ble det foreslått bevilget 18 prosent 

mer til veiformål i 2016 enn i 2015 (Prop. 1 S (2015-2016)).  

1.3.1 Jernbaneverket 

Ifølge regjeringens “Instruks for Jernbaneverket 12.juni 2009”, så skal Jernbaneverket på vegne av 

staten drifte, vedlikeholde og bygge ut statens jernbaneinfrastruktur med tilhørende anlegg og 

innretning. Jernbaneverket har ansvar for trafikkstyringen på det nasjonale jernbanenettet. Denne 

omfatter kapasitetsfordeling, ruteplanlegging og operativ trafikkstyring, herunder togledelse og 

publikumsinformasjon på stasjoner. Jernbanenettet i Norge er på hele 4219 kilometer. Pr 31.12.2015 

hadde Jernbaneverket rundt 4 300 ansatte (Jernbaneverket, 2016).  

1.3.2 Statens vegvesen 

Statens vegvesen arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og 

sikkert fram. De planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesveiene i Norge. De har 

også ansvar for gjennomføring av førerprøver og tilsyn med kjøretøy og trafikanter. Statens vegvesen 

består av Vegdirektoratet og fem regioner (Region øst, Region sør, Region nord, Region vest og 

Region midt). Vegdirektoratet er det øverste forvaltningsnivået og ligger i Oslo. Ved utgangen av 

2015 hadde Statens vegvesen 7585 ansatte fordelt på 7313 hele stillinger (Statens vegvesen, 2016). 

1.3.3 Avinor 

Samfunnsoppdraget til Avinor er å sikre hele Norge gode luftfartstjenester. Dette ansvaret består i å 

eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av flyplasser for sivil sektor, og en samlet 

flysikringstjeneste for sivil og militær sektor. På Avinor sin hjemmeside kan vi lese at de er et heleid 

statlig aksjeselskap under Samferdselsdepartementet og har ansvar for hele 46 statlige flyplasser 

(samt 12 som drives i samarbeid med forsvaret). I tillegg til flyplassene driver Avinor kontrolltårn, 

kontrollsentraler og annen infrastruktur for sikker flynavigasjon. Hovedkontoret er i Oslo og Avinor 

er selvfinansiert. Avinor har ca 3000 ansatte (Avinor, 2016). 

1.3.4 Kystverket 

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot forurensning. 

Kystverket arbeider aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens 

behov for fremkommelighet og effektive havner. Videre driver de forebyggende arbeid og reduserer 

skadeeffektene ved akutt forurensning, og medvirker til en bærekraftig utvikling av kystsonen. 

Kystverket ligger under Samferdselsdepartementet og er delvis brukerfinansiert og delvis finansiert 

over statsbudsjettet. Pr 31.12.2015 hadde Kystverket rett over 1100 ansatte (Kystverket, 2016).  
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2.0 Litteraturgjennomgang 
 

Denne litteraturgjennomgangen tar for seg employer branding som fenomen, kulturelle kjennetegn 

ved den norske befolkningen og gjør rede for ulike deskriptive teorier på hvordan individer tar valg. 

En dypere innsikt i teorien vil gi et bedre grunnlag for den videre undersøkelsen. 

2.1 Employer branding 

Employer branding er et relativt nytt fenomen som ble konseptualisert av Ambler og Barrow i 1996 

ved å bygge bro mellom markedsføring og human resources (HR), eller mer spesifikt, de to 

konseptene merkevare og talent (Sengupta, et al., 2015 s. 308; Biswas & Saur 2014). De definerer 

employer branding som: “The package of functional, economic and psycological benefits provided by 

the employment, and identified with the employing company” (Ambler & Barrow, 1996, s. 187). 

Markedsføringsfeltet blir plassert i et HR perspektiv ved at bedriftens fokus er flyttet fra å selge 

produkter og tjenester til kunder, til å selge seg selv som en arbeidsplass til eksisterende og 

potensielle arbeidstakere, for å igjen ha et bedre internt grunnlag for å selge sine produkter og 

tjenester. 

Employer branding og branding generelt er nært relatert. Sagt på en annen måte: Alt arbeid en bedrift 

gjør i forbindelse med å styrke sitt brand vil også gi utslag for dens employer brand. Mens produkt 

branding tillater markedsførere å forstå sine kunder, gir employer branding en plattform til HR for å 

forstå sine ansatte (Biswas & Suar, 2014). Forskning argumenterer for at employer branding må være 

konsistent på tvers av det interne og det eksterne. Det er derfor viktig at arbeidet med employer 

brand-strategien er en integrert prosess som støttes av et tettere samarbeid mellom HR og 

markedsføring (Biswas & Suar, 2014; Ambler & Barrow 1996). 

Et sterkt employer brand kan være en stor konkurransefordel for en arbeidsgiver ved å bidra til at 

eksisterende talenter ønsker å bli værende og at potensielle nye talenter tiltrekkes til bedriften. Videre 

kan det påvirke profitt gjennom økning av medarbeideres trivsel, identifisering med bedriften, 

forpliktelse og ytelse, samt ved å oppnå en større bevissthet fra interessenter og økende 

kundetilfredshet (Biswas & Suar, 2014). 

Sammenhengen mellom å ha den riktige kompetansen på plass i bedriften og kvaliteten på deres 

produkter og tjenester kan ses som en god sirkel i figur 1 under. Ved å ha de beste medarbeiderne på 

jobb vil det bidra til at bedriften kan tilby det beste på markedet. På denne måten vil bedriftens 
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produkter og tjenester generere god omtale fra fornøyde kunder som igjen bidrar til at flere, og 

deriblant de beste, kandidatene vil jobbe i bedriften. 

 

Figur 1 – Sammenheng mellom kvaliteten på ansatte og kvaliteten på produkt/tjeneste. Kilde: 

Ambler & Barrow 1996, s. 186. 

Employer branding består, som vi ser, både av en intern og en ekstern del. Den interne biten 

fokuserer på å beholde gode ansatte gjennom å tilby de riktige fordelene i ansettelsesforholdet som er 

vanskelig for konkurrenter å kopiere. Den eksterne delen går ut på å tiltrekke potensielle talenter til 

bedriftens arbeidsstyrke gjennom å kommunisere fordelaktige og unike egenskaper ved bedriften. Det 

eksterne og interne arbeidet henger tett sammen ved at fornøyde medarbeidere er de beste til å 

kommunisere et troverdig employer brand utad til potensielle nye talenter (Sengupta, et.al, 2015, s. 

308-309). 

Biswas og Suar (2014) argumenterer for at den viktigste organisatoriske påvirkningen på employer 

branding er ledelsen fra toppsjefene i organisasjonen. Videre er andre viktige påvirkningsfaktorer 

realistiske jobbforventninger, oppfattet medarbeiderstøtte, rettferdighet i belønning- og 

kompensasjonssystem, organisasjonens oppfattede prestisje, organisatorisk tillitt, forpliktelser ved 

den psykologiske kontrakt og Corporate Social Responsibility (CSR). Hvis disse faktorene er positive 

i en bedrift vil det påvirke employer brand i positiv retning, og omvendt. Employer branding vil igjen 

ha innvirkning på organisasjonens ikke-finansielle og finansielle resultater. Sullivan (2004) 

argumenterer for åtte elementer som må være til stede, og som må jobbes med, for å oppnå et 

suksessfullt employer brand. Disse er en felles delt organisasjonskultur som setter fokus på 
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kontinuerlig forbedring, en balanse mellom god ledelse og høy produktivitet, å oppnå offentlig 

anerkjennelse som et bra sted å jobbe, ansatte som uoppfordret historier om arbeidsplassen, å bli 

snakket om, å bli en benchmark bedrift, å øke kandidaters bevissthet rundt bedriftens beste praksiser 

og kontinuerlig måling og forbedring av employer brand arbeidet. 

2.1.1 Employer branding i offentlig sektor 

Merkevareorientering i offentlig sektor skiller seg ut fra merkevareorientering i privat sektor i og med 

at virksomhetslogikken er annerledes i statlig drevne virksomheter enn i gevinststyrte, private 

virksomheter. Verktøyene må derfor tilpasses denne virksomhetslogikken. De store forskjellene går 

særlig ut på at det i offentlig sektor stilles store krav til forankring, samarbeid og åpenhet, noe som 

påvirker både strategiutvikling og handlingsplaner. Kravet til åpenhet har gjort at offentlig sektor har 

et fortrinn innen dagens standarder for kommunikasjon i forhold til forventninger som omverdenen 

har til bedrifters transparens og tilgjengelighet (Dahlquist & Melin, 2010, s. 13-14). 

Selv om skillet mellom offentlig og privat virksomhet har blitt mindre er det fortsatt noen sentrale 

skiller mellom disse to, som har konsekvenser for hvordan offentlig sektor kan arbeide med sin 

merkevare. Kanskje den største konsekvensen er at i offentlig sektor arbeides merkevaren med i all 

åpenhet. De viktigste skillene mellom offentlig sektors og privat sektors virksomhetslogikk er følgene 

(Dahlquist & Melin, 2010, s. 40-43): 

Synet på transparens: Offentlighetsprinsippet går ut på at alt som skjer i offentlig virksomhet så langt 

som mulig skal skje med fullt innsyn. Dette bidrar til at offentlig virksomhet blir oppfattet som mer 

byråkratisk enn privat virksomhet hvor det er mulig å fatte beslutninger uten eksternt innsyn. Til 

gjengjeld oppfyller de samfunnets stadig større forventning om innsyn til hva som foregår i 

bedriftene, og disse kravene ser ut til å føre til at privat sektor blir mer lik offentlig sektor på dette 

området. 

Synet på styringsarbeid: Sammensetningen av ledelsen i offentlige virksomheter er preget av ulike 

politiske oppfatninger og tilknytninger. Dette skaper interessekonflikter som i stor grad synliggjøres 

eksternt. Selv om det ofte oppstår interessekonflikter i privat virksomhet vil disse i større grad holdes 

internt og de vil derfor oppfattes som mer enhetlig i sine beslutninger enn offentlig sektor. På denne 

måten kan offentlighetsprinsippet også ha negative konsekvenser for merkevaren. 

Synet på resultater: Det som anses som et godt resultat i offentlige virksomheter avgjøres i stor grad 

på valgdagen hvert fjerde år. Resultater i offentlige virksomheter er ofte bidrag til samfunnsutvikling, 

fremfor privat sektor, hvor resultat blir målt i kroner. Fokuset på merkevarekommunikasjonen i 
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offentlig sektor bør derfor ligge på å formidle deres samfunnsbidrag, som for eksempel nye sykehus 

eller idrettsanlegg. 

Synet på inntekter: I offentlige virksomheter er inntektene gitt ved årets begynnelse. Dette innebærer 

at fokuset i all hovedsak ligger på kostnader og kostnadsavvikelser (holde seg innen budsjett). 

Konsekvensen av dette er at utvikling og investeringer internt i liten grad oppmuntres i offentlige 

virksomheter. Imens har fokus på forskning og videreutvikling en større plass innen private 

virksomheter, da det ses på som vesentlig for overlevelse. Dette gjør at arbeid med merkevaren er 

mer utbredt i privat sektor. 

Synet på kommunikasjon: Fokuset på kommunikasjon har i offentlig sektor i lang tid dreid seg om 

intern kommunikasjon og informasjon. Selv om dette er i ferd med å endre seg er fokuset lite og 

snevert i sammenligning med privat sektor. For å bygge en sterk merkevare må mange offentlige 

virksomheter arbeide med en mer målrettet ekstern kommunikasjonsstrategi. 

 

2.2 Kjennetegn ved den norske kultur 

I vår undersøkelse tar vi for oss egenskaper ved en del av den norske befolkningen. Det er derfor 

nødvendig å se på hva som kjennetegner den norske kulturen. Hofstede er en anerkjent kulturforsker 

som har laget et hyppig anvendt rammeverk for kulturforskjeller på tvers av landegrenser og 

organisasjoner. Rammeverket, 6-D modellen, består av seks dimensjoner som forklarer egenskaper 

ved en kultur. En analyse av den norske kulturen finnes på hans nettsider (The Hofstede Center, u.å). 

Ifølge 6-D modellen kan den norske kulturen karakteriseres som følger: 

Power distance: Kan forstås som i hvilken grad institusjonelle og organisatoriske medlemmer med 

mindre makt i et land forventer og aksepterer at makt er ulikt fordelt. Norge skårer lavt på denne 

dimensjonen, som kan tolkes som at uavhengighet og like rettigheter er viktig for nordmenn. Kontroll 

blir mislikt og kommunikasjon er direkte, deltakende og konsensus-orientert. 

Individualism: Kan forklares som graden av gjensidig avhengighet et samfunn opprettholder blant 

sine medlemmer. Med en skåre på 69 av 100 blir Norge karakterisert som et individualistisk samfunn. 

Dette betyr at selvet og uavhengighet er viktig og at individuelle og personlige meninger blir verdsatt 

og uttrykt. Retten til privatliv blir ansett som viktig, og blir respektert. 

Masculinity: Omhandler hva som motiverer mennesker mest av ønsket om å bli best (maskulin) eller 

å like det du gjør (feminin). Norge skårer veldig lavt på denne dimensjonen, som vil si at vi er et 
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feministisk samfunn som verdsetter myke sider ved kulturen slik som å møtes på den andres nivå, 

konsensus og sympati. Vi forsøker ikke å være bedre enn andre og vi bryr oss om å ta vare på miljøet.  

Uncertainty avoidance: Handler om i hvilken grad medlemmer av en kultur føler seg truet av 

tvetydige og usikre situasjoner og har skapt felles forsvarsmekanismer og institusjoner som prøver å 

unngå disse. På denne dimensjonen skårer Norge nøyaktig på gjennomsnittet som indikerer at vi ikke 

har noen preferanser for hverken det ene eller det andre. 

Long term orientation: Kan forklares som hvordan et samfunn opprettholder en forbindelse med sin 

fortid for å kunne ta avgjørelser om fremtiden. Med en relativt lav skåre er norsk kultur mer normativ 

fremfor pragmatisk. Dette kan tolkes som at nordmenn er opptatt av å søke sannheten, har stor 

respekt for tradisjon og et fokus på å oppnå kortsiktige mål. 

Indulgence: Kan forstås som i hvilken grad mennesker prøver å kontrollere deres lyster og impulser. 

Her skårer Norge også midt på treet, som gjør at vi ikke har anledning til å si noe om nordmenns 

preferanser på denne dimensjonen. 

 

2.3 Utdanningssosiologi 

Det er store forskjeller i utdanningsvalg mellom kjønn, etnisk og sosial bakgrunn, og likeledes mange 

ulike forklaringer på hvorfor individer velger ulike utdanningsretninger. Vi har her gjort rede for noen 

av de vanligste teoriene på feltet. 

2.3.1 Generelle drivkrefter bak utdanningsvalg 

Ideen om at individet er refleksivt og autonomt henger sammen med en antagelse om at det står alene 

om å ta beslutninger knyttet til utdanning og yrke. Det å velge utdanning blir da et spørsmål om å 

avdekke hva som passer ens evner, interesse og personlighet (Heggen, Helland & Lauglo, 2013, s. 

59). I boken Were they pushed or did they jump av Gambetta (1987, s. 8-22) presenteres tre ulike 

hovedforklaringstyper av utdanningsvalg:  

Strukturalistisk syn: Tar utgangspunkt i at aktørens valg er begrenset av eksterne faktorer, der 

individet gjør det som er samfunnsmessig akseptabelt, selv om man ikke nødvendigvis er personlig 

enig i det.  

The pushed-from-behind view: Denne forklaringen er nesten lik som strukturalistisk syn, der man i 

liten grad kan bestemme selv. Her er det individets nærmeste omgivelser, slik som familie og venner, 

som i stor grad påvirker valgene. 
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The pulled-from-the-front view: Individet er rasjonelt og bestemmer selv ut ifra oppfattet fremtidig 

nytte. Det kan fremdeles tenkes at valgene individet tar er avhengig av familie, samfunnet, venner 

eller andre eksterne drivkrefter.  

Ifølge Gambetta (1987, s.169) er utdanningsvalg et resultat av tre hovedprosesser: Hva man kan 

gjøre, hva man vil gjøre, og indirekte påvirkning av eksterne betingelser på ens preferanser og 

intensjoner. Valg blir ikke gjort basert på bare en av disse kreftene, men noen av de kan ha ulik grad 

av innvirkning på individet. Med andre ord, tenderer individer til å ta utdanningsvalg ut ifra rasjonell 

evaluering av ulike faktorer, som fremtidige jobbutsikter og personlige evner. Valget baserer seg i 

utgangspunktet på personlige preferanser og fremtidige planer, som blir tilfeldig påvirket av ulike 

sosiale faktorer (Gambetta, 1987, s.186). Gambetta ser således ut til å ha en forkjærlighet for de 

rasjonelle aktørene, og antar at de fleste individer tar egne valg, samtidig som de ubevisst kan være 

utsatt for påvirkning fra eksterne faktorer og ikke-rasjonelle krefter (push-faktorer). Gambetta 

oppsummerer dette slik: “So, were they pushed or did  they jump? If anything, they jumped. They 

jumped as much as they could and as much as they perceived it was worth jumping” (Gambetta, 

1987, s.187). Med andre ord “hopper” ikke alle like langt, og blir ikke dyttet i like retninger. Disse 

kreftene vil til sammen utgjøre et individs muligheter og preferanser innen valg av utdanning og yrke. 

2.3.2 Foreldre som påvirkningsfaktor bak utdanningsvalg 

En annen teori er at noen individer velger samme utdanning som foreldrene, og at varierende 

verdsetting av utdanningsprogrammer kan spille en rolle for individets retningsvalg. Foreldrenes 

utdanning er med på å påvirke de kulturelle og sosiale omgivelsene studentene vokster opp i, og 

brukes ofte som et mål på foreldrenes kulturelle kapital. Forskning viser at foreldrenes inntekt 

korrelerer positivt med hvor mye utdanning barnet selv kommer til å ta (Heggen et al., 2013, s. 55- 

75).  Resultater fra nasjonale prøver gjort i grunnskolen viste at de elevene som har foreldre med 

høyere utdanning, skårer høyt på mestringsnivå. Analysen viste at nesten 33 prosent av alle 

femteklassinger med høyt utdannede foreldre skårer høyt på mestringsnivå i matematikk, mens elever 

med lavt udannede foreldre lå på 15 prosent. I tillegg var det store forskjeller i leseferdigheter som 

kan knyttes til elevens sosiale bakgrunn. Denne tendensen vises for alle klassetrinn som avlegger 

nasjonale prøver. Dette viser at sosial bakgrunn har betydning for hvordan individer presterer på 

skolen, og hvorvidt de gjennomfører høyere utdanning. Det er imidlertid viktig å påpeke at disse 

observerte sammenhengene ikke sier noe om kausaliteten mellom foreldrenes utdanningsnivå og 

individers skoleprestasjon (Ekren, 2014). Forskere har kommer frem til tre motiver som kan forklare 

denne tendensen:  
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Fordi det lønner seg: Det kan for eksempel være økonomisk gunstig for en nyutdannet tannlege å 

overta mors eller fars praksis, fremfor å etablere en egen.  

Fordi de er flinke i faget: Det kan tenkes at barnet får god leksehjelp av sine foreldre i det faget 

foreldrene jobber med, noe som hjelper individet til å prestere bedre i disse fagene.  

Fordi de er interesserte: Barnet interesserer seg ganske enkelt for det samme som foreldrene er 

utdannet i og som de jobber med. Dette motivet handler om verdier og preferanser som formes i 

oppveksten.  

Det er viktig å nevne at det i dag faktisk er relativt få som velger samme utdanning som sine foreldre. 

Allikevel er dette vanligere i prestisjefylte utdanninger og yrker, slik som for eksempel lege eller 

advokat (Lassen, 2015). 

2.3.3 Kjønnsforskjeller i utdanningsvalg 

Nok en teori er at individet velger utdanning etter hva vedkommende interesserer seg for, og at slike 

interesser kan knyttes til kjønnsforskjeller i utdanning og yrke. Hva individet er flink til, eller tror det 

er flink til, vil øke sannsynligheten for å velge en utdanningsretning hvor denne typen ferdigheter 

anses som viktige (Heggen et al., 2013, s.84). 

I arbeidslivet finner man store forskjeller i hva menn og kvinner velger å utdanne seg til. Kjønn 

danner grunnlag for to ulike sub-kulturer, der kvinners og menns drømmeyrker er forskjellige. 

Tradisjonelt sett kan vi si at menn oftere ønsker å komme inn i tekniske yrker som bygg- og anlegg 

eller elektrofag, mens kvinner søker etter helse- og omsorgsyrker. Menns drømmeyrker svarer oftere 

til verdier som makt, prestisje og ære. Typiske eksempler på dette er lege, flygeleder eller 

bedriftsleder. Imidlertid er ikke disse egenskapene likegyldige for kvinner, tvert imot blir mange 

kvinner dratt etter samme verdier. Et eksempel på dette er at mange kvinner også oppgir lege som sitt 

drømmeyrke. Hvis de ikke oppnår drømmen kan de søke seg inn på sykepleier som gir anledning til å 

arbeide innenfor samme interessefelt (Edvardsen, 1991, s.104). 

I den moderne tid har vi sett en tendens til at kvinner i økende grad søker seg til mer tradisjonelt 

mannsdominert utdanning, samtidig som menn i mindre grad søker seg over til helse- og omsorgsfag. 

I tillegg dominerer antall kvinner totalt sett på universiteter og høgskoler. Allikevel finner vi fortsatt 

en sterk tradisjonell kjønnsdeling med kvinner i helse- og omsorgsfag og menn i tekniske fag (Barne-, 

Likestilling- og Inkluderingsdepertementet, 2014). 
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2.3.4 Drivkrefter bak karrierevalg 

Når individer velger utdanning og yrke vil de fleste tiltrekkes av egne interesser og yrkets 

prestisjenivå og oppnåelighet. Drømmeyrket oppleves ofte som en realitet for den ressurssterke, der 

individet motiveres av å jobbe hardt for å nå målet. Andre med mindre selvtillit, mindre ressurser 

eller særlig krevende drømmeyrker må kanskje akseptere et annet yrke som er mer oppnåelig 

(Edvardsen, 1991, s.103). 

Enkelte yrker skiller seg ut ved å være mer attraktive enn andre, og det samme med arbeidsgivere. 

Årsaken til at flere enn en arbeidsgiver og ett yrke fremtrer som ideelle kan henge sammen med 

individers variasjon i verdier, interesser og oppfatninger. Det vil si at personer med ulike verdier og 

interesser kan ha forskjellig oppfatning av verden, noe som gir utslag i ulike drømmeyrker. Valg av 

yrke og karriere er også en kontinuerlig prosess. Politimann eller fotballspiller kan være drømmeyrke 

for smågutter, advokat eller lege for 15-åringer, eller avdelingsleder for 30-åringer. I alle stegene av 

prosessen kan ønske om makt, ære eller respekt være bestemmende for yrkesvalget (Edvardsen, 1991, 

s.104). 

Oppfatningen om hva som er det mest attraktive yrke vil være avhengig av hva som til enhver tid er 

verdier i et samfunn, og hvor man kan realisere disse verdiene. Det er særlig to faktorer som gjør at et 

yrke vurderes som attraktivt. Den første faktoren er den yrkessosiale eller den funksjonelle 

betydningen for samfunnet, mens den andre faktoren er vanskeligheten ved å utføre arbeidet eller å 

utdanne seg til det. I tillegg legges det stor betydning på om stillingen eller yrkesutøveren kan 

erstattes av andre. 

Ifølge Wilberg E. More (i Edvardsen, 1991, s.105) er det en rekke ulike egenskaper som kan gjøre et 

yrke mer eller mindre ettertraktet. Disse er: Lengden på den formelle utdanningen, den oppfattede 

prestisjen ved yrket, inntekt, trygghet og sikkerhet i yrke, graden av selvstendighet i arbeidet, 

karriere- og vekstmulighetene. Preferanser for disse egenskapene vil variere fra person til person. 

 

2.4. Universum-undersøkelsen 

Universum-undersøkelsen er en landsomdekkende undersøkelse som har til formål å finne ut av 

hvordan arbeidsgivere oppfattes av studenter og hvilke organisasjoner som oppfattes som ideelle 

arbeidsgivere. Den måler blant annet effekten av organisasjonens employer brand, og hva som er 

attraktivt og uattraktivt ved den spesifikke organisasjonen. Av denne studiens oppdragsgivere er 

Jernbaneverket og Statens vegvesen deltakere i undersøkelsen av 2015. Vi har fått tilgang til 
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rapporten som viser resultatene for Jernbaneverket. Målgruppen i undersøkelsen for Jernbaneverkets 

employer brand er ingeniørstudenter og består av 4491 respondenter, hvorav kjønnsfordelingen er 

ganske jevn (55 prosent menn og 45 prosent kvinner). 

I denne undersøkelsen kommer det frem at de topp fem viktigste attributtene for menn i forbindelse 

med karrierepreferanser er interessante/spennende produkter og tjenester, at arbeidsplassen tilbyr et 

kreativt og dynamisk arbeidsmiljø, profesjonell opplæring og utvikling, varierte arbeidsoppgaver og 

et vennlig arbeidsmiljø. Kvinner, derimot, rangerer et vennlig arbeidsmiljø øverst, etterfulgt av 

profesjonell opplæring og utvikling, at arbeidsplassen tilbyr et kreativt og dynamisk arbeidsmiljø, 

varierte arbeidsoppgaver og til slutt interessante/spennende produkter og tjenester. 

 

2.5 Oppsummering av litteraturgjennomgang 

Vi startet denne litteraturgjennomgangen med en nærmere forklaring av det gjennomgående temaet 

for denne undersøkelsen: employer branding. Vi så på hvordan mekanismene kan forstås, prosessen i 

arbeidet og mulige gevinster av innsatsen. I tillegg gjorde vi rede for noen viktige skiller mellom 

offentlig og privat sektor. 

Videre så vi på hva som kan forventes å finnes av kulturelle kjennetegn hos den norske befolkningen. 

Ifølge Hofstede vil medlemmer av den norske befolkningen tendere mot å foretrekke uavhengighet og 

selvstendighet, myke og inkluderende verdier og en kortsiktig gevinst-tankegang. Vi foreslår at dette 

er sterke ubevisste mekanismer som kan være med på å trekke funnene våre i bestemte retninger for 

målgruppen vi undersøkte. 

Ifølge teorier fra utdanningssosiologien kan det se ut til at ekstern påvirkning foregår ubevisst, men at 

det allikevel ofte foreligger bevis for at tilsynelatende autonome valg i en viss grad blir påvirket av 

eksterne krefter. Mer aktuelt i nyere forskning kan det se ut til at individer tar valg på bakgrunn av 

egne interesser og oppfatning av oppnåelse. Dette vil naturlig nok variere fra individ til individ. I 

tillegg kan det se ut til at oppfattet prestisje ved et yrke kan være avgjørende for karrierepreferanser. 

På bakgrunn av litteraturgjennomgangen dannet vi oss noen antagelser om hva funnene i 

undersøkelsen ville bli. Vi anså det som sannsynlig at studentene tok valg på bakgrunn av egne 

interesser, oppfatning av oppnåelighet og mestring av fag, og oppfattet tilknytning til prestisje ved 

valget. Disse antakelsene fungerte som bakgrunn for dybdeintervjuene, som til sammen dannet 

grunnlaget for spørreundersøkelsen.  
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3.0 Metode 
 

I dette kapitelet har vi gjort rede for forskningsmetoden benyttet i utarbeidelsen av denne rapporten, 

der vi diskuterte våre metodologiske valg og utfordringene vi møtte på veien.  

 

3.1 Mixed methods og spiralformet forskningsmodell 

Tradisjonelt i samfunnsfaglige studier har man hatt en dikotomi, altså en todeling av metodevalget, 

hvor man benyttet kvalitativ eller kvantitativ metode, ikke begge. Siden 1980-årene, derimot, har man 

i stadig økende grad sett verdien av å benytte en tredje metode, såkalt mixed methods (Tashakkori, 

Teddlie & Johnson, 2015). For å best kunne svare på problemstillingen vår valgte vi, i samarbeid med 

oppdragsgiverne, å benytte oss av både kvalitativ og kvantitativ forskningsmetode, altså mixed 

methods.  

Ettersom problemstillingen vår var vid, og vi i starten av prosjektet ikke hadde låst oss til ett bestemt 

teoretisk rammeverk, åpnet det også opp for å benytte en spiralformet forskningsmodell i prosjektet 

vårt. I Berg og Lune (2012) kan man lese at man tradisjonelt sett har forstått forskning som en lineær 

prosess, hvor man har jobbet fra en ide eller observasjon og kom frem til en slutning eller hypotese, 

uten å ha særlig mulighet til å revidere eller gå tilbake i tankerekken underveis i studien. Slik har ikke 

vi jobbet i dette prosjektet, da vi har jobbet med hva Berg og Lune (2012, s.25) kaller en spiralformet 

forskningsmodell. En spiralformet forskningsmodell står i kontrast til forskningsmodellene induksjon 

og deduksjon, hvor induksjon vil si at man jobber fra en observasjon mot en hypotese eller teori, og 

deduksjon vil si at man starter med en teori og jobber mot å bekrefte denne (Berg & Lune, 2012, s. 

22-25). 

Prosjektet vårt har som sagt en vid problemstilling og derfor begynte vi forstudiene med å samle teori 

bredt. Basert på dette “grovsøket” utviklet vi spørsmål som ble benyttet til dybdeintervjuer. Gjennom 

informasjonen fra informantene utarbeidet vi flere forskningsantagelser som vi baserte den kvalitative 

undersøkelsen på. Etter spørreundersøkelsen kunne vi igjen spisse litteratursøket vårt, der vi 

utarbeidet to fokusområder vi mente var viktigst å konsentrere oss om, fordelt på fem 

forskningsspørsmål.  
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3.2 Kvalitativ forstudie 

For å finne ut mer om hva som var viktig for unge studenter i dag, og hva de anså som attraktivt ved 

en arbeidsgiver, var vi nødt til å utforske dette rett fra kilden. Det var dermed nødvendig å foreta en 

forstudie i forkant av spørreskjemautformingen hvor vi gjennomførte dybdeintervjuer med studenter. 

For å kunne utarbeide et godt spørreskjema med relevante spørsmål ble det viktig å forstå hva 

studentene mente med det de sa og gjorde. “Kvalitativ metode er et inntak til hva folk mener med det 

de gjør og sier. Kvalitativ metode brukes på meningsbærende materiale” (Gran, 2012, s.33). 

Vi startet forskningsprosessen med å bli godt kjent med de fire aktørene i samferdselssektoren 

gjennom deres nettsider og litteratur som ble gjort tilgjengelig for oss av oppdragsgiverne. Deretter 

foretok vi et grovt litteratursøk, hovedsakelig på utdanningssosiologi og employer branding, for å 

gjøre oss opp noen tanker om hva som var interessant å finne ut av. Basert på dette utviklet vi en 

semi-strukturert intervjuguide (se vedlegg 2 for intervjuguide). 

Nøkkelen til et godt utvalg er å velge informanter som er rike på informasjon (Bailey, 2007, s.64). I 

prosjektmandatet var det gitt at målgruppen for studien var førsteårsstudenter. Som i de fleste 

prosjekter, hadde også vi begrenset med tid og ressurser. Det ble derfor besluttet at oppdragsgiverne 

skulle rekruttere informantene til forstudien gjennom nettverket sitt. Informantene ble altså valgt på 

bakgrunn av hvilke det var beleilig å spørre av de man kjente til som var av interesse for studiens 

formål. Noen ble spurt direkte om å delta gjennom å ha en relasjon til samferdselssektorens 

representanter, mens andre ble spurt av sine studieveiledere som hadde fått henvisning fra en 

samferdselssektorrepresentant. Vi endte opp med syv studenter ved ulike realfagslinjer som var på 

ulike år av utdanningen og studerte ved ulike universiteter. Fordelen med å velge ut ifra en 

bekvemmelighetsstrategi var at vi fikk et utvalg relativt fort som vi visste var informasjonsrikt. 

3.2.1 Intervjuprosessen  

Vi benyttet oss av en semi-strukturert form for intervju for å konstruere en naturlig flyt i samtalen og 

holde åpent for eventuell tilleggsinformasjon vi ikke hadde tenkt på. Dessuten kunne vi, etterhvert 

som vi holdt intervjuene, forbedre og omformulere spørsmålene ettersom vi så hvilke som fungerte 

og hvilke som ikke ble forstått. Eksempelvis ble spørsmålet “Hva vil du si er dine personlige 

verdier?” vanskelig å svare på. Derfor tilpasset vi spørsmålet til å omhandle hva som var viktig for 

dem når de gjorde valg. Spørsmålene i intervjuguiden fungerte altså mer som en veiledende mal enn 

en oppskrift med hensyn til formulering og rekkefølge ettersom vi tilpasset oss den enkelte informant 

og den aktuelle flyten i samtalen. Semi-strukturerte intervjuer gir altså forskerne en anledning til å gå 
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i dybden på fenomenet som undersøkes samtidig som det blir mulig å strukturere og sammenligne 

svarene til en viss grad (Bailey, 2007, s.100).  

Intervjuene ble gjennomført over telefon og varte, som avtalt med intervjuobjektene, fra 30 minutter 

til en time. Strukturen i intervjuguiden gikk fra innledende spørsmål om bakgrunnen til objektet, til 

overgangsspørsmål om verdier og valg, før vi hadde forberedt hovedspørsmål om studieretningsvalg 

og kjennskap til samferdselssektoren.  

3.2.2 Analyse av dybdeintervjuene 

I forskning ser man ofte på analyse som en prosess som starter etter at all data har blitt samlet inn, 

men slik fungerte det ikke hos oss, noe som også er i tråd med vår spiralformede forskningsmodell. 

Bailey argumenterer for at analysen hos forskere ofte begynner med en gang man starter på en ny del 

av prosjektet, gjennom å danne relasjoner, skrive feltnotater, observere og danne spørsmål til intervju 

(2007, s.125). Den endelige analysen hjelper forskeren å strukturere, da de initiale funnene i 

kvalitativ forskning ofte må undergå store endringer for å kunne gi mening. Meningen i de initiale 

funnene blir altså først avslørt etter de er blitt organisert og kategorisert (Bailey, 2007, s.125). 

Analysen av intervjuene våre foregikk ved at vi kategoriserte temaer som gjentok seg i intervjuene, 

og når funn samsvarte med teorien vi hadde gjennomgått. Til slutt hadde vi en liste med 

forskningsantagelser vi kunne bygge den store kvantitative undersøkelsen på, der intervjuene hjalp 

oss også å spisse inn litteratursøket.  

 

3.3 Kvantitativ undersøkelse 

Ulempen med kvantitativ metode er at vi kun får svar på det vi spør om. Det er derfor essensielt for 

studiens validitet at det er gjort grundig forarbeid så spørsmålene blir relevante og viktige, da det ikke 

er mulig å omgjøre på spørsmål eller å stille oppfølgingsspørsmål.  

3.3.1 Spørreundersøkelse 

Vi valgte å gjennomføre en spørreundersøkelse fordi det er en ryddig, systematisk og 

kostnadseffektiv metode for å samle inn store mengder data. Skjemaet ble utformet etter en trinnvis 

prosess, slik som Kristen Ringdals designerperspektiv: “Designerperspektivet kan skjematisk 

fremstilles som en trinnvis prosess gjennom utvikling og gjennomføring av en spørreundersøkelse” 

(2007, s.173). De ulike trinnene, som fremstilt i figur 2, er gjort rede for nedenfor.  
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Figur 2 – Designerperspektivet på utarbeidelse av spørreundersøkelse. Kilde: Tilpasset fra Ringdal 

(2007) figur 9.1, s.173. 

 

Trinn 1, formål, problemstilling: Vi hadde allerede i løpet av forstudien definert problemstillingen og 

kommet opp med våre antagelser basert på intervjuene og litteraturstudien. Altså gikk vi fort over til 

trinn 2, som er todelt. 

Trinn 2, valg av datainnsamlingteknikk: Basert på den tiden og den kostnadsrammen vi hadde til 

rådighet valgte vi å benytte oss av selvutfyllingsskjema. Undersøkelsene ble delt ut både i papirform 

og elektronisk. Ideelt sett ønsket vi å sende ut alle spørreskjemaene elektronisk, slik kunne vi sikre at 

de som svarte, fylte inn alt. Dessuten sparer elektroniske spørreundersøkelser mye tid da vi ikke 

hadde trengt å legge inn svarene i programvaren selv i etterkant. Erfaringsmessig og i konsultasjon 

med veileder Hovdhaugen, visste vi at svarprosenten ville bli mye høyere dersom vi holdt 

spørreundersøkelsen i papirform, noe som viste seg å stemme. Av de 738 svarene vi fikk svarte bare 
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90 elektronisk. Hva gjaldt å velge utvalgsrammen, så var det i stor grad allerede bestemt av 

arbeidsgiver. Utvalget var i hovedsak førsteårsstudenter ved tekniske og naturvitenskapelige fag ved 

NMBU, UiB, NTNU og UiO. Vi kontaktet studieveiledere til de utvalgte studieprogrammene, 

presenterte oss selv og prosjektet og ba om tilgang til deres studenter enten elektronisk eller i 

papirform ved personlig oppmøte. Som nevnt ovenfor ønsket de fleste at vi skulle holde 

undersøkelsen i papirform.  

Trinn 3, lage og teste spørreskjemaet: Vi benyttet den nettbaserte løsningen SurveyMonkey for 

utformingen av spørreundersøkelsen, og testet deretter spørreundersøkelsen på venner og familie for å 

sikre at spørsmålene og svaralternativene ble tolket mest mulig riktig. Vi fikk også hjelp av veileder 

Hovdhaugen og input av oppdragsgiver til utformingen og formulering av svaralternativer for å sikre 

i størst mulig grad at alle antagelser og teori ble besvart. Undersøkelsen bestod til sist av 16 spørsmål, 

de fleste i påstand- eller selvplasseringsform. I halvparten av spørsmålene våre benyttet vi oss av 

Likert-formatet, altså en gradert vurdering av påstander med 4-5 svarkategorier. Spørsmål i Likert-

formatet er ofte brukt til å måle holdninger og verdier (Ringdal, 2007, s.179), noe vi var meget 

opptatt av i spørreundersøkelsen vår. De resterende spørsmålene var lukkede og krevde ett eller flere 

faste svaralternativer. Undersøkelsen strakte seg over fem A4 sider. Det tok studentene 

gjennomsnittlig 7-12 minutter å gjennomføre undersøkelsen. På dette tidspunktet utarbeidet vi også et 

informasjonsbrev om undersøkelsen til respondentene. Mer om dette vil diskuteres i etikkavsnittet 

nedenfor. 

Trinn 4, å gjennomføre feltarbeidet: Dette trinnet foregikk i en periode på to uker, gruppen reiste til 

de fire respektive universitetene og delte ut undersøkelsen, samt at man distribuerte til de 

studieansvarlige som var villig til å dele ut spørreundersøkelsen til sine studenter elektronisk. 

Studieveilederne som foretrakk at vi kontaktet studentene elektronisk benyttet ulike kanaler. De fleste 

sendte undersøkelsen gjennom student-eposten, mens andre benyttet “it’s learning”, “fronter” og 

“innsiden”.  

Trinn 5, 6 og 7, kode, redigere og vekte data, utarbeide dokumentasjon, og gjøre datafil klar til 

analyse: I de fleste fremstillingene av våre funn har vi valgt å vise gjennomsnittet. I spørsmål om 

grunnleggende drivkrefter (spm 6), offentlig sektor (spm 11), privat sektor (spm 12), kjennskap til 

aktørene i samferdselssektoren (spm 14) og attraktivitet ved samferdselssektoren (spm 15) ble 

gjennomsnittet beregnet på en skala fra 1-4, hvor én som var verdien for “ikke i det hele tatt” til fire 

som var verdien for “i stor grad”. I spørsmål om karrierevalg (spm 7) var skalaen fra 1-5, hvor én var 

verdien for “helt uenig”, to var “delvis uenig”, tre var “verken eller”, fire var “delvis enig” og fem var 
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“helt enig”. Spørsmål om valg av studieretning (spm 8) hadde en skala fra 1-4, hvor “ikke relevant” 

var én, og “stor grad” var fire. I alle demografiske spørsmål (spm 1- 5) ble det brukt prosentskala, 

hvor prosenttall er beregnet ut ifra antall respondenter som har svart på spørsmålene. Spørsmål om 

informasjonsinnhenting om yrke/karriere (spm 9), arbeidssektor (spm 10), generell kjennskap til 

samferdselssektoren (spm 13) og informasjonsinnhenting om samferdselssektoren (spm 16) er også 

presentert i prosenttall på lik måte som demografiske spørsmål. Oppsummering og klassifisering av 

spørsmålene kan ses i sin helhet i vedlegg 3. Nedenfor, i kapittelet om databehandling, har vi 

presentert de forskjellige variablene i dybden og frekvensen av funnene. 

3.3.2 Utvalg 

En oversikt over utvalget og respondentene kan ses i vedlegg 4. Utvalgsrammen til den kvantitative 

delen av dette prosjektet var stor. Vanlige utvalgsstørrelser for spørreundersøkelser er 500-5000 

(Ringdal, 2007, s.174). Da undersøkelsen vår var ment for å kunne gi gyldige tall også for hele 

populasjonen, ønsket vi å dekke så mange førsteårsstudenter som mulig. Da vi lagde en oversikt over 

hvor mange studieprogram dette gjaldt ble det en liste på over 150 studier fordelt på de fire 

universitetene. Med tidsrammen og økonomien vi hadde tilgjengelig måtte vi begrense utvalget noe. 

Vi lot det bli opp til oppdragsgiverne hvilke av disse over 150 studieprogrammene som skulle bli en 

del av prosjektet ved at de ulike bedriftene krysset av for hvilke studier som var relevante for dem. 

Utvalget skulle da i utgangspunktet være de studieprogram som tre eller flere av oppdragsgiverne 

hadde krysset av for.  

Da alle fire oppdragsgiverne hadde avgrenset listen, satt vi igjen med et utvalg på 32 studieprogram 

fordelt på de fire universitetene. Det viste seg at det var vanskelig å få tak i ansvarlige for alle 

studiene, og vi bestemte oss derfor for å utvide utvalget til alle studieprogram som to eller flere av 

oppdragsgiverne hadde krysset av. For analyseformål har vi kalt de studieprogrammene som i 

utgangspunktet var i utvalget for kjerneutvalget, mens de resterende ble kalt “alle andre”. 

Kjerneutvalget bestod av 531 respondenter og utgjorde 72 prosent av utvalget, mens de andre var på 

207 respondenter og utgjorde 28 prosent. Vi endte opp med å kontakte studieveilederne til i overkant 

av 50 studieprogram og fikk positiv respons av 28. 

Disse 28 studieprogrammene bestod til sammen av 1529 studenter, som da utgjorde vårt utvalg. 799 

fikk tilsendt skjema elektronisk. Av disse svarte 90 stykker, hvilket tilsvarte en svarprosent på 11. 

Ifølge SurveyMonkey (2016) er en svarprosent på 10-15 et tall man må forvente når man ikke har en 

relasjon til mottakergruppen, mens svar opptil 20-30 prosent er svært bra, men sjelden. Vi fikk altså 

en svarprosent som var innenfor hva som var forventet. 730 stykker fikk spørreskjemaet tildelt på 



Samferdsel + Studenter = Sant? 

   

25 

 

papir. Av disse svarte 647, som tilsvarte en svarprosent på 89. Sammenlagt svarprosent var 48. Fra de 

som fikk spørreskjema på papir var svarprosenten altså betydelig høyere enn de som fikk 

spørreskjemaet tilsendt elektronisk, noe som økte svarprosenten til et tilfredsstillende nivå. 

 

3.4 Databehandling 

I denne delen av oppgaven presenterer vi våre funn fordelt på uavhengige og avhengige variabler og 

kommer med enkle konklusjoner underveis. Denne delen vil fungere som utgangspunkt for videre 

analyse og diskusjon. 

3.4.1 Variabler og frekvenser  

Her viser vi frekvenser for noen variabler som er interessante og har betydning for 

analysefortellingen. Vi brukte krysstabeller i analysen for å lage grafer. Krysstabeller lagde vi ved 

hjelp av filterfunksjon i SurveyMonkey. For videre analyse fordelte vi variabler på avhengige og 

uavhengige. 

Med frekvens menes et mål på antall ganger en hendelse gjentar seg i løpet av en periode, og 

frekvensfordeling til en kategori-variabel er en ordnet liste over variabelens verdier og de tilhørende 

frekvenser (Ringdal, 2007, s.462). 

3.4.1.1 Uavhengige variabler 

En uavhengig variabel er en forklaringsvariabel som påvirker den avhengige variabelen. Det er denne 

man er interessert i virkningen av (Ringdal, 2016, s.473). Nedenfor følger en liste over de variablene 

som i vår analyse var uavhengige. 

a. Kjønn 

Det første spørsmålet i spørreskjemaet handlet om kjønn. Av 738 respondenter var det tre stykker 

som valgte å ikke svare på dette. Kjønnsfordelingen ble altså 65 prosent menn og 35 prosent kvinner. 

b. Alder 

Vi ba respondentene oppgi sin alder i spørsmål 2. Det var to stykker som hoppet over dette 

spørsmålet. 49 prosent av respondentene var født i 1995-1996, som betyr at disse startet på 

universitetet rett etter videregående. 

https://no.wikipedia.org/wiki/Hendelse
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c. Utdanningsinstitusjon 

Spørsmål 3 bestod av en liste av studieprogram som inngikk i utvalget. Vi inkluderte også et 

alternativ “Annet”, hvor respondentene kunne skrive ned sitt studieprogram hvis den ikke var oppgitt. 

De som plasserte seg i denne kategorien utgjorde 15 prosent av respondentene. Etter en diskusjon 

med oppdragsgiveren ble det også bestemt å fordele respondenter på følgende grupper av 

fagretninger: Ingeniørstudier, IT, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Fordelingen av studielinjer 

inn i disse kategoriene kan ses i vedlegg 4. Vi brukte denne variabelen for å lage fordelinger basert på 

ulike universiteter, ulike fagretninger og for å skille ut kjerneutvalget.  

d. Foreldres utdanning 

Spørsmål 4 i spørreskjemaet handlet om mor og far sin utdanningsbakgrunn. Foreldre med høyere 

utdanning i dette spørsmålet er de som har høgskole- eller universitetsutdanning, for eksempel, de 

med bachelor-, master- eller doktorgrad. Alle de andre blir ansett for å ikke ha høyere utdanning. 

e. Arbeidssektor for foreldre 

I spørsmål 5 ba vi respondentene angi hvor foreldrene har vært ansatt i fem år eller mer siden 

respondenten fylte 10 til fylte 18 år. Fordelingen av svarene viste at flertallet av mødrene jobbet i 

offentlig sektor, mens fedre jobbet stort sett i det private eller var selvstendig næringsdrivende. 

f. Informasjonsinnhenting om yrke/karriere 

Spørsmål 9 omhandlet hvor respondentene fant informasjon om yrke/karriere. De mest populære 

svarene var: Bedriftens hjemmeside med 62 prosent, karrieremesser og bedriftspresentasjoner med 56 

prosent hver, familie og venner med ca 52 prosent hver, og sosiale medier med 42 prosent (figur 3 

under). 
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Figur 3 –  Hvor studenter innhenter informasjon om yrke og karriere. 

 

g. Generell kjennskap til samferdselssektoren 

Ved hjelp av spørsmål 13 ville vi finne ut i hvor stor grad respondentene kjente til 

samferdselssektoren som en enhet. Under 3 prosent av respondentene sa at de var kjente med 

samferdselssektoren i stor grad. 33 prosent sa at de kjente til samferdselssektoren i noen grad, og 43 

prosent i liten grad. 21 prosent sa at de ikke kjente til samferdselssektoren i det hele tatt. 

h. Offentlig sektor og privat sektor 

Spørsmål 11 og 12 handlet om hvordan respondentene oppfattet offentlig og privat sektor. Vi 

presenterte en rekke utsagn og ba respondentene oppgi grad av enighet. Da vi så på hvordan 

respondentene beskrev offentlig og privat sektor, lå hoveddifferansen i lønnsnivå og stabilitet og 

trygghet (figur 4 under). Respondentene beskrev privat sektor som utfordrende, spennende prosjekter, 

gode karrieremuligheter og høy lønn. Offentlig sektor, på den annen side, ble oppfattet som å være 

stabil og trygg, å bidra til samfunnsutvikling og å ta mer hensyn til miljøet, enn det privat sektor 

gjorde. Respondentene antok at både privat og offentlig sektor kunne tilby et godt arbeidsmiljø i lik 

grad. 
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Figur 4 – Oppfatning av offentlig og privat sektor. 

3.4.1.2 Avhengige variabler 

Avhengige variabler er den variabelen vi vil forklare variasjonen i. Den påvirkes av den uavhengige 

variabelen (Ringdal, 2007, s.459). Nedenfor følger en liste av avhengige variabler som vi brukte i vår 

studie. 

a. Generelle drivkrefter 

Spørsmål 6 handlet om respondentenes generelle drivkrefter, som vi valgte å formulere som “hva de 

anser som viktig i deres liv” (figur 5 under). Vi så at familie, venner, fritid og utdanning var veldig 

viktig for respondentene. I skalaen som gikk fra en til fire, var disse kategoriene ganske nær fire, det 

vil si at nesten alle hadde sagt at disse områdene var viktig i stor eller noen grad. 98 prosent av 

respondentene sa at familien var viktig i stor eller noen grad. Karriere ble også ansett som viktig i 

manges liv, hvor hele 86 prosent krysset av for stor eller noen grad. 
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Figur 5 – Generelle drivkrefter i studentenes liv. 

 

I analysedelen så vi på frekvensen av spørsmål 6 fordelt på kjønn, utdanningsinstitusjon, foreldres 

utdanning, alder og også hvordan svarene fordelte seg mellom kjerneutvalget og de andre 

studieprogrammene. 

b. Karrierevalg 

Spørsmål 7 handlet om karrierevalg, og bestod av en rekke påstander om valg av karriere. For 

presentasjonsformål har vi omformulert påstandene i spørsmål 7 til kortere navn. Disse kan ses i 

vedlegg 5. Resultatene er fremstilt i figur 6 under. Det at jobben er interessant var veldig viktig for 

nesten alle (gjennomsnitt på 4,9). Respondentene ønsket å bruke sine talenter og evner (gjennomsnitt 

på 4,8). Godt arbeidsmiljø og det å kunne utvikle seg gjennom jobben var også viktige faktorer med 

gjennomsnitt på 4,7. Da vi telte de som var helt enig og delvis enig med påstandene, så vi at 83 

prosent sa at trygghet og stabilitet var viktig i valg av fremtidig arbeidsplass, mens høy inntekt var 

viktig for 57 prosent av respondentene. 
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Figur 6 – Preferanser ved karrierevalg. 

 

Vi gjennomførte en faktoranalyse i SPSS (se vedlegg 6). En faktoranalyse er en statistisk teknikk for 

å finne antall dimensjoner som ligger til grunn for en korrelasjonsmatrise (Ringdal, 2007, s.461). Vi 

kom frem til fem faktorer som er presentert i tabell 2 under. Vi tok i betraktning bare de 

koeffisientene som hadde verdi over 0,5, som gjorde at vi måtte fjerne to påstander i den videre 

analysen. Faktorene viste grupperinger av drivkrefter som styrte respondentenes atferd i forhold til 

karrierevalg.  

Alle sammenhengene hadde positivt fortegn, altså de samvarierte i samme retning, bortsett fra faktor 

4 “Tvilere”. I faktor 4 hadde påstand 16 “Jeg vet hvor jeg vil jobbe” et negativt fortegn. Vi valgte kun 

de respondentene som var helt enige med følgende påstander. Men i forhold til påstand 16 valgte vi 

kun de respondentene som var helt uenige med påstanden.  
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Tabell 2 – Fem faktorer i faktoranalyse av påstander i spørsmål om preferanser ved karrierevalg. 

Faktor Navn Kort formulering av påstander 

1 Samfunnsorientert 9. Bærekraftig utvikling og miljø 

8. Viktig samfunnsoppdrag 

10. Stemmer med holdninger og verdier 

2 Trygghetsorientert 6. Trygghet og stabilitet 

5. Beliggenhet er viktig 

7. Godt arbeidsmiljø er viktig for meg 

3 Indre orientert 2. Bruke mine talenter og evner 

1. Jobbe med noe interessant 

3. Utvikle meg selv i jobben 

4 Tvilere 12. Vet ikke hvilket yrke jeg passer til 

4. Liten oversikt yrkesmulighetene 

16. Jeg vet hvor jeg vil jobbe  

5 Ytre orientert 13. Fleksibel arbeidstid 

11. Høy inntekt er avgjørende 

 

Vi brukte faktorfordelingen i videre analyse av spørsmål om arbeidssektor, attraktivitet av 

samferdselssektoren som arbeidsgiver og informasjonsinnhenting om samferdselssektoren. 

c. Valg av studieretning 

Spørsmål 8 handlet om påvirkningsfaktorer i valg av studieretning (figur 7 under). I sin helhet sa 

respondentene at interesse for fagretningen var det viktigste da de valgte studieretning. Gode 

jobbutsikter og mestring av fagretningen fulgte rett etter. Rådgiver/veileder sin mening om 

studieretning var viktigere enn meningen til familie og venner. 
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Figur 7 - Valg av studieretning. 

 

d. Arbeidssektor 

I spørsmål 10 fikk vi frem hvilken sektor respondentene helst ville jobbe i etter fullført studie. Vi 

brukte prosentskala for å fremstille svarene visuelt i figur 8 under. Respondentene i sin helhet sa at de 

helst ville jobbe i det private. Men nesten like stor andel visste ikke hvor de ville jobbe. 

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0



Samferdsel + Studenter = Sant? 

   

33 

 

 

Figur 8 – Foretrukket arbeidssektor etter fullført studie. 

 

e. Kjennskap til aktørene i samferdselssektoren 

I spørsmål 14 ba vi respondentene si i hvilken grad de var kjent med bedriftene i samferdselssektoren 

(se figur 9). Frekvensen er her presentert i prosenttall for å kunne se forklaringen bak gjennomsnittet 

som vi bruker i den videre analysen. Den mest kjente aktøren i samferdselssektoren var Statens 

vegvesen. Det var bare 1 av 7 respondenter som kjente til Kystverket i stor eller noen grad. 
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Figur 9 – Kjennskap til aktørene i samferdselssektoren. 

f. Attraktivitet av samferdselssektoren som arbeidsgiver 

Spørsmål 15 handlet om hvor attraktive bedriftene i samferdselssektoren var som fremtidige 

arbeidsgivere. Det viste seg at den mest attraktive aktøren i samferdselssektoren var Statens 

vegvesen, med et gjennomsnitt på litt over 2,5. Jernbaneverket fulgte rett etter med et gjennomsnitt på 

litt under 2,5. Avinor hadde et gjennomsnitt på 2,3, mens Kystverket skåret lavest med et 

gjennomsnitt på 2,0. 

Vi valgte i tillegg til dette å presentere frekvensen til dette spørsmålet i prosent for å utdype og 

forklare gjennomsnittstallene (se figur 10). Resultatene viste at under halvparten av respondentene 

hadde lyst til å jobbe i samferdselssektoren. 
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Figur 10 – Attraktivitet ved aktørene i samferdselssektoren som fremtidige 

arbeidsgivere. 

 

g. Informasjonsinnhenting om samferdselssektoren 

Spørsmål 16 i spørreskjemaet var rettet mot å finne ut av hvilke kanaler de fire aktørene i 

samferdselssektoren var kjent gjennom blant studentene. I dette spørsmålet kunne respondentene 

krysse av på flere alternativer og det var derfor mulig å oppnå over 100 prosent på hver 

informasjonskanal. I tabell 3, under, ble prosenttallene beregnet særskilt for hver informasjonskanal 

ut ifra hvor mange respondenter som har krysset av på et eller flere alternativer på den aktuelle 

kanalen. Dette gjorde vi for å vise det totale bildet av hvordan respondentenes svar fordeler seg. Ut 

ifra frekvensen så vi at Statens vegvesen virket mest aktiv i alle informasjonskanaler, mens 

respondentene i liten grad visste hvor de kjente til Kystverket fra.  
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Tabell 3 – Gjennom hvilke kanaler studentene har hørt om aktørene i samferdselssektoren. 

Informasjonskilder Jernbaneverket 
Statens 

vegvesen 
Avinor Kystverket 

Antall 

respondenter 

Bedriftens hjemmeside 48% 76% 36% 7% 324 

Nyhetskanaler på internett 68% 82% 55% 27% 405 

Sosiale medier (LinkedIn, 

Twitter, Facebook, 

Instagram, Snapchat)* 

54% 78% 38% 8% 

293 

Familie 51% 74% 33% 20% 335 

Venner 48% 69% 30% 12% 244 

Karrieremesser* 60% 72% 32% 16% 252 

Bedriftspresentasjoner* 52% 69% 25% 11% 163 

Studierådgiver* 38% 73% 23% 19% 48 

Aviser, blader, magasiner 

eller annonser 

76% 77% 55% 22% 
301 

TV 67% 84% 50% 26% 327 

Forelesninger 48% 74% 18% 9% 125 

Vet ikke 34% 23% 54% 92% 364 

* Kanalene som tas videre til analysen 

 

Etter en diskusjon med oppdragsgiverne ble det bestemt å fokusere på fire informasjonskanaler som 

var av spesiell interesse og hvor aktørene kunne ha et forbedringspotensial: Studierådgiver, sosiale 

medier, bedriftspresentasjoner og karrieremesser. I analysedelen har vi kun fokusert på disse. For å 

presentere frekvensen med kun utvalgte informasjonskanaler, har vi beregnet prosenttallene ut ifra 

totalt antall studenter som hadde svart på hele spørsmålet, slik at de ulike kanalene kunne 

sammenlignes seg imellom (se figur 11 under). Den samme beregningsmåten benyttes også i 

analysedelen. Vi så at sosiale medier og karrieremesser ble brukt mest av disse fire 

informasjonskanalene. 
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Figur 11 – Gjennom hvilke kanaler studentene har hørt om aktørene i samferdselssektoren, ut 

ifra utvalgte svaralternativer. 

 

3.5 Metoderefleksjon 

Den største begrensningen vi hadde i prosjektet vårt var tid. Hva gjelder den kvalitative delen skulle 

vi ideelt sett likt å ha intervjuet en eller flere studenter ved alle studieprogrammene og universitetene 

som var aktuelle for den kvantitative undersøkelsen. Vi hadde også ønsket oss å intervjue nyansatte 

ved de ulike aktørene for å forstå hvorfor de valgte studieretning lik de gjorde. Dessverre var det ikke 

mulig med tiden vi hadde tilgjengelig.  Vi brukte nettverket i samferdselssektoren til å rekruttere 

informanter, men noen informanter ble også plukket ut av foreleserne og ikke alle disse hadde en 

relasjon til samferdselssektoren. Dermed har vi antatatt at vi ikke bare har fått tak i informanter som 

er svært positive til samferdselssektoren, men også de som er mer nøytrale eller kanskje ikke har noen 

relasjon. 

Den kanskje største begrensingen vi hadde i forhold til den kvantitative delen av prosjektet vårt var 

tidsrammen. Den begrensede tiden vi hadde til rådighet for å få tilgang til studentene med tanke på 

innsamlingen, gjorde at vi hadde noen veldig travle uker før og etter påske. Da det tidlig viste seg at 

det ville være mest fordelaktig å gjøre spørreundersøkelsen i papirform, var dette bekymringsverdig. 

Ikke bare fordi det er veldig tidskrevende å føre inn svarene i etterkant, men også fordi at 

respondentene våre befant seg på svært ulike deler av landet, henholdsvis, på Ås, i Oslo, i Bergen og i 

Trondheim. Hadde vi hatt lengre tid til rådighet kunne vi nok ha samlet inn flere svar, men 
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tidsrammen jobbet også mot oss her, da semesterets siste forelesninger ofte er rett etter påske, så 

tilgang til studentene i papirform ville fort avta etter påske. 

Da vi delte ut spørreskjemaet i papirform ved å besøke aktuelle forelesninger, registrerte vi utvalget 

ved å telle antall studenter som var til stede i forelesningen. Dette skapte problemer i forbindelse med 

at ikke alle som var til stedet i forelesningen var i den tiltenkte målgruppen for spørreundersøkelsen. 

Dette gjorde at vi ikke fikk eksakte tall på utvalget fordelt på de forskjellige studieprogrammene, 

mens antall respondenter på studieprogrammet stemte. 

Vi fryktet også skeivhet i utvalget som følge av at flere at flere av universitetene holder åpne 

forelesninger. Vi endte opp med 105 svar fra studenter som i utgangspunktet ikke tilhørte utvalget, 

deriblant enkeltemner, petroleumsingeniør og metrologi. Dette har ikke hatt noen stor innvirkning på 

våre resultater og ikke blitt en begrensing i analysen.  

Validitet og reliabilitet er også viktige faktorer å ta hensyn til i kvantitative undersøkelser. Validitet, 

eller gyldighet, sier i hvilken grad man ut ifra resultatene av et forsøk eller en studie kan trekke 

gyldige slutninger om det man har satt seg som formål å undersøke (Dahlum, 2015). Altså at du 

forsker på det du sier du forsker på. Reliabilitet, eller pålitelighet, brukes om konsistens eller stabilitet 

i målinger. Reliabilitet bør foreligge i alle målinger som har teoretisk eller praktisk interesse slik at en 

annen forsker kan foreta samme studie og få samme resultater (Svartdal, 2009). Med hensyn til å få 

valide og pålitelige resultater, brukte vi nettsiden Zigne for å teste signifikansnivået av funnene. Der 

benyttet vi oss av funksjonene “same sample” og “different samples”. 

I kvantitativ metode er det også viktig å teste ut at spørsmål fortolkes på samme måte av flere 

personer, noe som også gir utslag på studiens validitet. Vi testet derfor undersøkelsen på venner og 

familie, men siden det ble lite direkte kontakt mellom oss og de som tok spørreundersøkelsen, var det 

ikke noe rom for følge opp respondentene. Dersom det oppstod vanskeligheter for studentene med å 

tolke spørsmålene våre kunne vi ikke hindre dem i å hoppe over spørsmål eller å krysse av flere 

svaralternativer enn tiltenkt. Man kan jo heller aldri vite helt om respondentene tolket spørsmålene 

slik vi mente dem. 

Ved å benytte en spiralformet forskningsmodell med mixed methods, oppdaget vi temaer som ikke 

var så godt belyst i den første litteraturen vi baserte oss på. Selv om det nødvendigvis ikke finnes noe 

fasitsvar på hva som er den beste metoden, føler vi at vi valgte godt ved å benytte oss av begge 

metodene. Skulle vi trekke frem noe negativt med dette, måtte det være hvor tidskrevende det var. 

Det ble nødvendigvis brukt dobbelt så lang tid på planlegging, kartlegging og reorganisering.  

https://snl.no/eksperiment
https://snl.no/slutning/logikk
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Videre, hva gjelder litteraturen, var noen temaer lettere å finne godt stoff på enn andre. Blant annet 

sier litteraturen lite om hva som gjør en arbeidsgiver attraktiv for en student, mens det er enklere å 

finne informasjon om hvordan studenter velger studie i utgangspunktet. Vi fant ikke tilgjengelig 

litteratur for hva som påvirket studenter til å velge studieretning underveis i studie. Vi håper derfor at 

vårt prosjekt er et godt bidrag til videre forskning på dette.   

3.5.1 Etiske hensyn 

Etiske hensyn skal alltid gjennomsyre hele forskningsprosessen. Særlig i kvalitativ forskning kommer 

man i langvarig og svært personlig kontakt med subjektene, og det er viktig å holde seg oppdatert 

med de gjeldene reglene for forskning (Bailey, 2007, s.15). I og med at vi tilhører UiO har vi fulgt råd 

og føringer fra Personvernombudet for forskning ved Universitetet. Her er det bestemt at student- og 

forskningsprosjekter som behandler personopplysninger elektronisk skal meldes til og godkjennes av 

Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD).  

Selv om det meste av rapportering fra prosjektet vårt var anonymt, var prosjektet vårt likevel 

meldepliktig til NSD, ettersom vi under arbeidet med prosjektet behandlet personopplysninger, i form 

av både direkte (navnene til studentene vi intervjuet) og indirekte (studieprogram, alder, universitet, 

bakgrunnsinformasjon fra både intervjuobjektene og deltagerne i undersøkelsen) personopplysninger. 

Det er vår plikt som forskere å sikre at rettighetene og privatlivet til deltagerne i prosjektet er bevart. 

Vi forpliktet oss derfor til at intervjuobjektene og deltagerne i spørreundersøkelsen deltok med hva vi 

kaller for informert samtykke (Bailey, 2007, s.15). Det vil at vi hadde en plikt til å informere 

respondentene om sine rettigheter som intervjuobjekt og deltagere i undersøkelsen vår. Et krav til 

dette med informert samtykke er at man utleder om prosjektet er anonymt, konfidensielt eller begge 

deler (Bailey, 2007, s.24). Deltagerne i intervjuet deltok konfidensielt, mens deltagerne i 

spørreundersøkelsen deltok anonymt. Tett knyttet til informert samtykke, ligger dette med å sikre at 

respondentene ikke blir bedratt (Bailey, 2007, s.20). Vi var derfor også forpliktet til å gi riktig 

informasjon om bruk av de innsamlede dataene i intervjuet og i undersøkelsen. Eksempelvis ble vi 

enige med respondentene om å ikke bruke direkte sitater i rapporten.  

  

http://www.nsd.uib.no/personvern/


Samferdsel + Studenter = Sant? 

   

40 

 

4.0 Resultater og diskusjon 
 

For å svare på den overordnede problemstillingen valgte vi å dele analysen opp etter to temaer, hvor 

vi besvarte våre forskningsspørsmål:  

Problemstilling: “Hvordan kan samferdselssektoren tiltrekke seg studenter?” 

Tema 1: Drivkrefter bak valg av studieretning 

a. Hva er viktig for førsteårsstudenter i dag? Her diskuterer vi i hovedsak hva respondentene anså 

som viktige områder i livet, i forhold til ulike variabler, slik som kjønn og studiested. 

b. På hvilket grunnlag velger førsteårsstudenter videre retning på sitt utdanningsløp? Her ser vi på 

hva respondentene vektlegger i valg av studieretning, og vi setter dette i sammenheng med første 

forskningsspørsmål. 

Tema 2: Drivkrefter bak karrierevalg 

a. Hva er viktig for studenter ved valg av fremtidig arbeidsgiver? For å besvare dette så vi på hva 

respondentene vektla i valg av fremtidig karriere og arbeidsliv. 

b. Hvilken sektor anses som mest attraktiv? Skillet mellom offentlig og privat sektor blir drøftet opp 

mot attraktivitet som arbeidsgiver. 

c. Hvordan oppfattes samferdselssektoren som fremtidig arbeidsgiver?  Her gransker vi studentenes 

kjennskap til samferdselssektoren og de ulike aktørenes attraktivitet som arbeidsgiver. Vi ser også på 

hvilke informasjonskanaler studentene var kjent med i forhold til de fire bedriftene.  

Analysen avsluttes med en oppsummerende diskusjon som er rettet opp mot å besvare den 

overordnede problemstillingen. Vi vil også foreslå hvordan samferdselssektoren kan gå frem i det 

videre arbeidet med en felles employer branding. 

 

4.1 Drivkrefter bak valg av studieretning 

Samferdselssektoren ønsker å få svar på hva som ligger til grunn for valg av studieretning etter at 

studentene har påbegynt relevant studie. Et relevant studieprogram for samferdselssektoren kan bli 

irrelevant dersom studenter velger videre studieretning som ikke dekker aktørenes kompetansebehov. 

Formålet med å finne ut mer om dette er at samferdselssektoren vil forsøke å påvirke studentene før 
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de tar valg om studieretning slik at det blir mer attraktivt å velge studieretninger som er relevante for 

deres kompetansebehov.  

Vi starter analysen med å undersøke generelle drivkrefter i studentenes liv, før vi snevrer inn 

analysen og ser på sammenhengen mellom de generelle og spesifikke drivkreftene bak valg av 

studieretning.  

4.1.1 Hva er viktig for førsteårsstudenter i dag? 

Med bakgrunn i teorier om individets evne til å ta beslutninger, så vi at det ofte ble lagt vekt på å 

avdekke hva som passer individets evner, interesser og personlighet. Verdiforklaringer legger stor 

vekt på omgivelsenes påvirkning, der de trekker frem betydningen av tilegnede normer og verdier 

(Heggen et.al., 2013, s.59).  For da å undersøke hva som er underliggende drivkrefter ved 

beslutninger, spurte vi først informantene om hva de anså som viktig i deres liv. Våre informanter 

syntes det var vanskelig å spesifisere hvilke områder som var viktigst i livet, men allikevel kom vi 

frem til noen fellestrekk ved deres svar. Ut ifra disse funnene og teoriene om individets 

beslutningsevner, avgrenset vi oss derfor til en rekke områder som virket mest relevante også med 

hensyn til temaet vårt og oppdragsgivers interesser. Spørreundersøkelsen handlet derfor om å rangere 

disse områdene slik at vi kunne si noe om hva som var viktigst for førsteårsstudenter. 

De generelle svarene på dette spørsmålet i den kvantitative undersøkelsen i metodedelen (se figur 5) 

bekreftet antagelsene våre fra forstudiet om at venner, familie, fritid, karriere og utdanning var det 

viktigste i livet for førsteårsstudenter. 

Vi kontrollerte for en rekke variabler for å sjekke om det var noen interessante variasjoner i svarene. 

På fordelingen av svarene mellom menn og kvinner (se figur 12), så vi at kvinner hadde en tendens til 

svare mer positivt enn menn på dette spørsmålet. Disse forskjellene var i utgangspunktet små, og 

viste seg å ikke være signifikante. 
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Figur 12 – Generelle drivkrefter i studentenes liv, etter kjønn. 

 

Videre så vi på om det var noen ulikheter mellom de forskjellige utdanningsinstitusjonene. 

Hovedbildet så likt ut da vi fordelte svarene på ulike universiteter: Det viktigste var fortsatt familie, 

venner, fritid og utdanning. Vi fant heller ingen forskjeller ved å kontrollere på fordeling av 

respondentenes alder, foreldrenes utdanning og kjerneutvalget opp mot alle andre studieprogram. 

De viktigste områdene i førsteårsstudenters liv var familie, venner, fritid og utdanning. Karriere var 

også ganske viktig. Denne tendensen holdt seg uavhengig av kjønn, alder, foreldres bakgrunn og 

utdanningsinstitusjon. 

4.1.2 På hvilket grunnlag velger førsteårsstudenter videre retning på sitt utdanningsløp? 

Her var vi interessert i å finne ut mer spesifikt hva det er som påvirker en students beslutninger om 

videre studieretning. Ut fra teoridiskusjonen forventet vi at svarene fra respondentene ville flokke seg 

rundt interesse for fagretningen, prestisjen til fagretningen og mestring av fagretningen (Edvardsen, 

1991, s.103). 

I den kvalitative undersøkelsen gravde vi videre i dette temaet med spørsmål som “hva tar du hensyn 

til når du velger studieretning?”. Flere mente at de hørte på kjæreste, familie og venner sine 

meninger, men at de til syvende og sist valgte det som føltes riktig for dem. Dette kan illustreres med 

en historie fra en av våre informanter. Hun hadde bedt om råd fra studieveileder om hvilke 

studieprogram hun burde velge og gått for det valget som veilederen eksplisitt foreslo. Etter 

studiestart hadde hun raskt innsett at det ikke var det riktige valget for henne, og byttet 

studieprogram. Dette illustrerer hva de fleste informantene påstod: At de tar hensyn til andres 
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meninger, men valget er nødt til å føles riktig for dem personlig. Dette står i tråd med hva Gambetta 

(1987) påpeker om at individet blir påvirket av sine omgivelser i ulik grad, slik som venner, familie 

og samfunnet generelt. Allikevel tror de at valgene deres er basert på egne verdigrunnlag og 

rasjonalisering. Det vil si at i individets egen virkelighetsoppfatning så tar de autonome valg siden 

påvirkningen fra omgivelsene som regel er ubevisst. Dette gjør at vi ikke kunne forvente å få 

objektive svar fra respondentene, da de ofte ikke vil være klar over hva som faktisk påvirker dem. 

I tillegg kan vi se ut fra Hofstede (The Hofstede Center, u.å) sin analyse av den norske kulturen, at vi 

lever i en kultur der vi verdsetter individualisme og hvor normen er å ikke være avhengig av andre og 

andres meninger. Dette er også en faktor som vil spille inn på hvordan studentene svarer, ved at de 

velger de alternativene som er mest akseptert å svare i det samfunnet vi lever i. 

På bakgrunn av dette ble forventningene vi hadde til funnene om at svarene ville helle mot de mer 

indre orienterte svaralternativene, så som interesse for fagretningen og mestring av fagretningen, 

styrket. 

Funnene våre viste at interesse for fagretningen var den viktigste faktoren respondentene tar i 

betraktning ved valg av studieretning (se figur 7 i metode). Gode jobbutsikter og mestring av 

fagretningen var også viktige faktorer. Dette så vi på som nokså naturlige funn. Det fremgikk i 

studien at det rådgivere/studieveiledere mente var litt viktigere i valg av studieretning enn det familie 

og venner mente. Dette vil vi diskutere nærmere under tema 2, når vi ser på informasjonskanaler som 

samferdselssektoren benytter seg av. Vi fant heller ikke noen store forskjeller da vi kontrollerte for 

kjønn på dette spørsmålet.  

Selv om de fleste svarte at familie og venner er svært viktig i deres liv, oppga de at de ikke tok så 

mye hensyn til dem ved valg av studieretning. Venner og familie var de minst viktigste faktorene som 

ble tatt i betraktning ved valg av videre studieretning, noe som var helt motsatt av hva som fremgikk 

at var de viktigste generelle drivkreftene i livet til studentene. Disse motstridende funnene sto i tråd 

med vår antagelse om at enkelte studenter ikke er bevisst på hva som påvirker deres valg. Ettersom 

familie og venner blir oppgitt som det viktigste i livet deres generelt er det rimelig å anta at disse 

påvirker dem mer enn hva studentene gir uttrykk for. Disse funnene kan også forklares ut ifra 

analysen av den norske kulturen som viser at vi fremmer en individualistisk tankegang. Dette kan 

bety at studentene svarer at de er autonome i sine valg på grunn av at disse svaralternativene er mer 

samfunnsmessig akseptert, i tillegg er muligens mange ubevisst på hva som påvirker dem. 
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På en annen side så vi at respondentene som sa at familie var viktig i stor grad eller i noen grad i 

spørsmål om generelle drivkrefter (spørsmål 6), svarte at de i større grad tok hensyn til det familien 

mener når de velger studieretning, se figur 13 (spørsmål 8). De som svarte at familien var viktig i 

liten grad eller ikke viktig i det hele tatt, sa stort sett at familiens meninger ikke var relevante i valg 

av studieretning. Disse funnene var signifikante. Dette viste en viss konsistens i besvarelsen, ved at 

de som synes familie var veldig viktig generelt mente at familie var viktigere da de tok valg enn hva 

de som mente at familie ikke var så viktig for dem. Dette kan derfor være en indikasjon på at 

studentene har vært mer bevisste på hva som påvirker dem, enn hva vi ga dem anerkjennelse for i 

diskusjonen over.  

 

Figur 13 – Valg av studieretning etter viktigheten av familie, som verdi. 

 

Vi testet også ut hva de som svarte at utdanning er viktig i stor eller noen grad i livet deres svarte på 

dette spørsmålet. Her kunne vi også se at studentene var konsistente i sine svar ved at denne gruppen 

av respondenter mente studierådgiver var viktigere i valg av videre studieretning enn de som mente 

utdanning bare var viktig i liten grad eller ikke i det hele tatt. Dette taler også for at studentene svarer 

konsistent og bevisst. 
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Vi ville også kontrollere om det var noen sammenheng mellom viktighet av karriere i spørsmål 6 og 

gode jobbutsikter som drivkrefter i valg av studieretning (figur 14 under). Vi sammenlignet de som 

svarte at karriere var en viktig generell drivkraft i stor eller noen grad, med de som svarte i liten grad 

eller ikke i det hele tatt på dette spørsmålet. De som ikke så på karriere som en viktig generell 

drivkraft mente fremdeles at gode jobbutsikter var noe av det mest avgjørende i valg av videre 

studielinje, på lik måte som de som oppga karriere som en viktig drivkraft. Vi så altså ikke samme 

konsistente svarmønster på tvers av spørsmålene lenger. Dette stemmer igjen med teorien og de 

antagelsene vi hadde om at studenter ikke alltid er bevisst på hva de er påvirket av under sine 

studievalg. 

 

Figur 14 – Valg av studieretning, etter viktighet av karriere, som verdi. 

 

Disse funnene stemmer overens med Edvardsen (1991, s.104) sin teori om at utdanningen et individ 

ønsker seg mest kan betraktes som et produkt av den enkeltes verdier og interesser og hva som 

oppfattes som oppnåelig. Dette kommer vi mer tilbake til og ser i sammenheng med tema 2: 

Drivkrefter bak karrierevalg.  

Tema 1 kan oppsummeres, ut ifra diskusjonen over, med at studenter velger utdanning ut etter egen 

interesse, mestringsfølelse og gode jobbutsikter. De tar også hensyn til familiemedlemmers og 
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venners meninger i valg av utdanningsretning, men dette er i mindre grad enn hva vi skulle tro ut fra 

funnene om generelle drivkrefter. Studenter tar hensyn til rådgiveres/veilederes anbefalinger i større 

grad enn familie og venners meninger.  

 

4.2 Drivkrefter bak karrierevalg 

Offentlig sektor sitt syn på inntekter og resultater har gjort at investeringer i omdømme og employer 

branding ikke har blitt prioritert. Konsekvensen av dette er at de fleste statlig-styrte virksomheter i 

dag ligger bakpå når det kommer til en enhetlig og målrettet kommunikasjon utad (Dahlquist & 

Melin, 2010, s.43). For at samferdselssektoren skal kunne fremstå som en attraktiv og 

konkurransedyktig arbeidsgiver blant studenter, trenger de mer kjennskap til hva studenter legger 

vekt på ved valg av karriere og fremtidige arbeidsgivere. Mer kunnskap om dette kan hjelpe aktørene 

i samferdselssektoren til å tiltrekke nyutdannede ved relevante studieretninger ved å spille på de 

egenskaper som står i tråd med hva studentene oppgir som påvirkningsfaktorer i dette valget. 

4.2.1 Hva er viktig for studenter ved valg av fremtidig arbeidsgiver? 

Ifølge Edvardsen (1991, s.105), er det at yrket har en verdi for samfunnet og at yrket består av 

utfordringer de viktigste faktorene for å vurdere yrkes attraktivitet. Samtidig understrekes det at hva 

som anses som attraktiv arbeidsplass vil variere med kultur og verdier. Ifølge Hofstede sine analyser 

kan, som tidligere nevnt, den norske kulturen kjennetegnes ved individualisme. Det vil si at 

uavhengighet og like rettigheter er viktig for oss. Videre er nordmenn opptatt av myke verdier i 

samfunnet, slik som konsensus og at alle blir hørt, samt at nordmenn er sympatiske ovenfor hverandre 

og samfunnet generelt.  

De kvalitative dybdeintervjuene avslørte splittede meninger rundt ønskede kriterier for fremtidig 

arbeidsplass. På den ene siden mente enkelte informanter at karrieremuligheter, utfordringer og høy 

inntekt var avgjørende faktorer for at arbeidsgivere oppfattes som attraktive. På den annen side mente 

andre informanter at trygghet, et godt arbeidsmiljø og lokal tilhørighet var viktig for at arbeidsgiveren 

skulle oppfattes som attraktiv. Samtidig var det gjennomgående blant informantene at de ønsket en 

arbeidsplass som tilbydde spennende prosjekter som de hadde interesse for. 

På spørsmålet om hva som er viktig i karrierevalg (spørsmål 7), viste frekvensen at det viktigste for 

respondentene var personlig interesse, godt arbeidsmiljø, mulighet til å utvikle seg gjennom jobben 

og bruke sine talenter og evner (se figur 6 i metode).  Dette stemmer overens med Edvardsen (1991) 
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sin teori om at individet vil velge karriere med utgangspunkt i egne interesser, verdier og hva som 

oppfattes som oppnåelig.  

Da vi skilte respondentene mellom kjønnene, fant vi samme tendens med små forskjeller, disse var 

ikke signifikante (figur 15 nede). Imidlertid så vi at kvinner hadde høyere svargjennomsnittet enn 

menn på alle våre påstander, bortsett fra at høy inntekt var avgjørende. Det viste seg dermed at høy 

lønn var noe viktigere for menn i valg av fremtidig arbeidsplass. På en annen side oppga de 

kvinnelige respondentene oftere at arbeidsmiljø og arbeidsplassens stabilitet og trygghet i stor grad 

som viktige. Samtidig viste Universum undersøkelsen 2015 at menn rangerte interessante/spennende 

produkter og tjenester, at arbeidsplassen tilbydde et kreativt og dynamisk arbeidsmiljø, profesjonell 

opplæring og utvikling, varierte arbeidsoppgaver og et vennlig arbeidsmiljø som de viktigste 

attributtene ved karriere. Blant kvinner var rangeringen et vennlig arbeidsmiljø, profesjonell 

opplæring og utvikling, at arbeidsplassen tilbydde et kreativt og dynamisk arbeidsmiljø, varierte 

arbeidsoppgaver og til slutt interessante/spennende produkter og tjenester. Vi finner med dette støtte 

for våre funn om at et godt arbeidsmiljø er noe viktigere for kvinner enn menn. Videre er det 

interessant å bemerke seg at kvinner i større grad ser ut til å bry seg om at arbeidsplassen utfører et 

viktig samfunnsoppdrag og tar hensyn til miljøet.  

 

Figur 15 – Preferanser ved karrierevalg, fordelt på kjønn.  
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Ut ifra funnene i den kvalitative analysen så vi at svarene vi fikk kunne deles inn i noen kategorier. 

Derfor gjennomførte vi en faktoranalyse for å se om vi kunne finne igjen samme gruppering av svar 

blant respondentene. Figur 16 under illustrerer hva respondentene har svart i spørsmål 7 om karriere, 

gruppert på faktorene fra faktoranalysen (se tabell 2 i metode). Vi fant fem grupperinger i 

faktoranalysen som representerte forskjellige kategorier av preferanser hos respondentene. Funnene 

kunne vi kjenne igjen i det som ble sagt under dybdeintervjuene, som på denne måten kan presenteres 

mer tydelig. Vi kan også se en sammenheng med Hofstedes analyse av den norske kulturen, siden det 

kommer frem av disse resultatene at respondentene er individualistisk orienterte rundt egne interesser 

og mestringsevne, i tillegg til at arbeidsmiljø og samsvar med egne holdninger og verdier kan ses på 

som et tegn på høy verdsettelse av myke verdier. 

 

Figur 16 – Preferanser ved karrierevalg, etter fem faktorer, hvor blå søyler er samfunnsorientert, 

rosa søyler er trygghetsorientert, grønne søyler er indre orientert, lilla søyler er tvilere og røde 

søyler er ytre orientert. 
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Vi analyserte også svarene i spørsmål 7 ved å fordele respondenter på kategorier tilknyttet 

fagretninger: Ingeniørstudier, IT, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. Resultatene vi fikk viste 

samme tendens for utvalget som helhet, og viste ingen signifikante forskjeller.  

Vi ser altså at de viktigste faktorene i studentenes karrierepreferanser er godt arbeidsmiljø, at de får 

arbeide med noe de interesserer seg for, at de får bruke sine talenter og får utvikle seg gjennom 

jobben. Dette er noe som er mulig for alle bedrifter å tilby uavhengig av sektor. Det vil nå være 

interessant å se nærmere på om studentenes oppfatning av offentlig og privat sektor og deres ønske 

om å jobbe i de ulike sektorene henger sammen med funnene ovenfor. 

4.2.2 Hvilken sektor anses som mest attraktiv? 

Videre i spørreundersøkelsen inkluderte vi noen spørsmål om hvordan de ulike sektorene oppfattes av 

studentene. Disse spørsmålene vil også kunne sammenlignes med påstander fra spørsmålet om 

karrierepreferanser som vi har diskutert ovenfor. 

I den kvalitative forstudien fant vi at det var flere som hadde fordommer mot offentlig sektor som 

arbeidsgiver. De mente at de ville få dårligere lønnsvilkår og mindre karrieremuligheter hvis de ble 

ansatt i offentlige virksomheter. Samtidig mente de at det var en tryggere arbeidsplass med større 

jobbsikkerhet. Om privat sektor mente de fleste at det var et travelt og dynamisk arbeidsmiljø som 

kunne by på mange utfordringer. På tross av at de fleste hadde klare forventninger om hva som møtte 

dem som arbeidstaker i de forskjellige sektorene, var de fleste likegyldige til hvilken sektor de ønsket 

å jobbe i. De aller fleste var klar for å ta det første jobbtilbudet som oppstod etter endt studie. 

Ved å se på frekvensen til spørsmål 10 (figur 8 i metode) om hvilken sektor studentene ønsker å 

jobbe i, fant vi ut at flertallet ønsket å jobbe i den private sektoren. Samtidig var det nesten like 

mange som ikke visste hvilken sektor de ønsket å jobbe i. Dette viser at mange studenter ikke ennå 

har gjort seg et standpunkt for hvilken sektor de foretrekker, og kan ansees for å være påvirkelige.  

Da vi fordelte svarene etter respondentenes utdanningsinstitusjon, så vi samme tendens: Som det 

vises i figur 17 under, vil fortsatt flesteparten jobbe i det private, mens mange er usikre. Vi fant 

allikevel noen forskjeller mellom ulike utdanningsinstitusjoner i forhold til karrierevalg. NTNU 

studenter helte i større grad, enn studenter ved andre universiteter, mot det private med 59 prosent, og 

hadde minst lyst til å jobbe i det offentlige med 8 prosent. UiO studenter var de mest usikre med sine 

49 prosent som svarer at de ikke visste hvilken sektor de ville jobbe i. Analysen viste at NMBU 

studenter var de mest positive til den offentlige sektoren, imidlertid var det ikke noen signifikante 

forskjeller mellom NMBU, UiO og UiB studenter og deres positive innstilling til det offentlige. 
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Figur 17 – Foretrukket arbeidssektor etter fullført studie, etter utdanningsinstitusjoner. 

 

Ser vi på spørsmål 5 som omhandlet foreldrenes arbeidssektor viste det seg at det var flest fedre som 

arbeidet i privat sektor eller var selvstendig næringsdrivende. Mødrene, derimot, jobbet stort sett i det 

offentlige. Dette kan indikere at kvinner stiller seg mer positive til offentlig sektor enn menn. På den 

annen side vet vi ikke hva foreldrene jobber med, og det kan tenkes at den store andelen av mødre 

som jobbet for offentlig sektor for eksempel jobber som sykepleier eller lignende. Dette vil i så fall 

være støttet av teorien om tradisjonelle yrkesvalg, som sier at vi som oftest har sett at menn ønsker å 

arbeide med tekniske yrker, mens kvinner søker etter helse- og omsorgsyrker (Edvardsen, 1991. 

s,104). Det trenger derfor ikke ha en sammenheng med det kvinnene i vår studie mener, ettersom vi 

spør kvinner som sannsynligvis ikke ønsker å arbeide innenfor disse yrkene. Når vi ser på 

kjønnsbasert fordeling av svarene i vår undersøkelse (figur 18 under), blir det tydelig at menn er 

generelt mest positive til privat sektor. Kvinner på den annen side er mer usikre på hvilken sektor de 

foretrekker, og er litt mer positive enn menn til å jobbe for det offentlige. 
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Figur 18 – Foretrukket arbeidssektor etter fullført studie, etter kjønn. 

 

Vi kontrollerte også dette funnet ved å se på gjennomsnittet om påstand om stabilitet og trygghet i 

spørsmålet 7 om karrierevalg. Det viste en liten forskjell mellom menn og kvinner. Dette samsvarer 

med hva vi beskrev tidligere i metodedelen (figur 4). Altså at respondentene anså privat sektor som 

en mer utfordrende og spennende arbeidsplass, med gode karrieremuligheter og høy lønn. Offentlig 

sektor derimot, ble i stor grad attribuert stabilitet og trygghet, og ble ansett for å ta mer hensyn til 

miljøet og i større grad bidra til samfunnsutvikling enn hva privat sektor gjorde. Kvinnene var litt mer 

opptatt av stabilitet og trygghet enn det mennene var.  

Respondentene i Universum undersøkelsen mente at ulempene med Jernbaneverket som arbeidsgiver 

var at de ikke hadde “varierte arbeidsoppgaver”, “konkurransedyktig grunnlønn” og “innovasjon” 

(Universum Global, 2015). I sammenligning med vårt datamateriale fant vi støtte for dette i at 

studentene mente at offentlig sektor generelt i liten grad “tilbyr høy lønn”, “gir rom for nytenkning og 

kreativitet” og “tilbyr fleksibilitet på arbeidsplassen”. 

Videre, i Universum undersøkelsen, kom trygg og sikker ansettelse på første plass av attribuerte 

egenskaper ved Jernbaneverket. Denne egenskapen ble også rangert høyest assosiert med offentlig 

sektor i vår undersøkelse. Høyt opp i begge undersøkelser kom også et vennlig arbeidsmiljø og 

bevaring av miljøet. Videre så vi at Universum undersøkelsens “god referanse for fremtidig karriere” 

rangerer på fjerde plass mens denne undersøkelsens “byr på karrieremuligheter og vekst” rangerer på 
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syvende plass. Denne egenskapen har altså blitt rangert forskjellig i disse undersøkelsene, som 

kanskje indikerer at Jernbaneverket er bedre på å kommunisere karrieremuligheter for sin målgruppe 

enn andre organisasjoner som utgjør referanserammen for offentlige organisasjoner generelt. I 

Universum undersøkelsen kunne respondentene velge fra en større liste av attributter, mens vi i vår 

undersøkelse kun hadde med ti slike attributter. Det kan dermed tenkes at tilbakemeldingene fra 

Universum undersøkelsen er mer konkrete og presise enn i vår undersøkelse, som også måtte 

begrenses til offentlig sektor generelt, fremfor å gå inn på assosierte egenskaper ved de enkelte 

aktørene.  

Da vi delte respondentene på kjerneutvalget og de andre, så vi at kjerneutvalget helte mer mot det 

private enn de andre studieprogrammene (figur 19 under). De som ikke inngikk i kjerneutvalget var 

også mest usikre.  Det vil si at de studentene som samferdselssektoren er mest interessert i er de som 

var minst interessert i offentlige virksomheter generelt. 

 

Figur 19 – Foretrukket arbeidssektor etter fullført studie, etter kjerneutvalg og andre 

studieretninger. 

 

Videre så vi på hvordan de fem variablene fra faktoranalysen i spørsmål 7 påvirket respondentenes 

svar på spørsmål 10. Vi fant kun noen små forskjeller mellom de ulike grupperingene (se figur 20 

under). Respondentene som ble drevet av samfunnsorienterte faktorer var mer positive til det 

offentlige, mens de som var ytre orienterte helte mer mot det private. Tvilere var mest usikre på 

preferanse mot fremtidig arbeidssektor. 
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Figur 20 – Foretrukket arbeidssektor etter fullført studie, etter faktorer i faktoranalysen. 
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private, mens studenter ved samfunnsvitenskapelige og naturvitenskaplige fagretninger i litt mindre 

grad enn disse ønsket å jobbe i det private. Det var også de sistnevnte som var mest usikre på 

sektorpreferanse. 
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Figur 21 – Foretrukket arbeidssektor etter fullført studie, fordelt på fagretninger. 

 

For å se om det var store forskjeller i ønsket arbeidssektor i forhold til ulike variabler, kontrollerte vi 
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offentlige, men også her svarte halvparten at de ikke visste hvilken sektor de ønsket å jobbe i.  

På den annen side viste det seg at av de som svarte at de ønsket å jobbe i privat sektor var det 20 
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til. Dette kan muligens tolkes som at mange av respondentene som svarte privat sektor som ønskelig 

arbeidsplass fortsatt kan være påvirkelig. Det kan tenkes at mange av respondentene er påvirket av 

omdømmeproblemet til offentlig sektor som ofte kommer frem i media og derfor svarer at de 

foretrekker å jobbe for det private. Eksempelvis ser vi i Universum undersøkelsen fra 2015, under 
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“drømmearbeidsgivere” for studenter ved teknologiske fag at det bare er én helstatlig virksomhet som 

har kommet seg med på topp 10 listen, mens Jernbaneverket lander på en 32. plass (Universum 

Global, 2015). 

4.2.3 Hvordan oppfattes samferdselssektoren som fremtidig arbeidsgiver? 

Samferdselssektoren faller inn under offentlig sektor og vi antar derfor at de møter de samme 

oppfatningene som vi kunne finne i diskusjonen av forskningsspørsmålet ovenfor. Mange oppfatter 

offentlige virksomheter som trauste og kjedelige. Flesteparten av studenter tror også at privat sektor 

gir høyere lønninger og bedre karrieremuligheter. I denne delen av oppgaven skal vi fokusere på de 

kvantitative funnene. Her vil vi analysere respondentenes svar på spørsmål 14, 15 og 16 i 

spørreskjemaet som omhandlet samferdselssektoren. Først, vil vi se på kjennskap til de fire bedriftene 

i samferdselssektoren.  

Vi så i metodedelen at samferdselssektoren som en enhet ikke var særlig kjent blant studentene (se 

fremstilling av spørsmål 13), og dermed har vi valgt å se på de enkelte bedriftene i sektoren. Da vi 

analyserte frekvensen til spørsmål 14 (se figur 9 i metode), fant vi ut at Statens vegvesen var den mest 

kjente, i tillegg til at de er den største bedriften av de fire aktørene. Vi kontrollerte kjennskap til 

aktørene mot kjønn, og fant samme tendens: Statens vegvesen kom best ut, deretter fulgte 

Jernbaneverket, Avinor og Kystverket til slutt (figur 22 under). Analysen viste at kvinner er bedre 

kjent med Statens vegvesen og Jernbaneverket enn menn, med signifikante forskjeller.  

 

Figur 22 – Kjennskap til aktørene i samferdselssektoren, fordelt på kjønn. 
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Vi fant ikke noen store forskjeller ved kjennskap til aktørene i samferdselssektoren da vi fordelte 

svarene i forhold til respondentenes utdanningsinstitusjoner, kjerneutvalget og andre studieretninger.  

Etter å ha sett på generell kjennskap, valgte vi å se på hvordan bedriftene i samferdselssektoren anses 

som attraktive arbeidsgivere blant våre respondenter, der vi analyserte svarene på spørsmål 15. 

Frekvensen viste følgende rangering basert på attraktivitet: Statens vegvesen, Jernbaneverket, Avinor 

og Kystverket (figur 10 i metode). Vi kontrollerte dette mot kjønn, og fant samme tendens. 

Vi fordelte også respondentene basert på utdanningsinstitusjoner (figur 23 under). Ingen av bedriftene 

hadde derimot fått gjennomsnitt på over 3. Dette indikerte at det var få respondenter som anså 

samferdselssektoren som en høyt attraktiv fremtidig arbeidsplass. Analysen viste at Statens vegvesen 

ble ansett generelt som den mest attraktive av de fire bedriftene blant utdanningsinstitusjonene. Det 

kan være interessant å merke seg at NMBU var signifikant mer positive til Statens vegvesen. Dette 

kan stemme med det vi fant over i spørsmål 10 (figur 17), der det viste seg at respondentene fra 

NMBU var en av de mest positive til den offentlige sektoren. 

 

Figur 23 – Attraktivitet ved aktørene i samferdselssektoren som fremtidige 

arbeidsgivere, fordelt på utdanningsinstitusjoner. 
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ble oppfattet som noe mindre attraktivt. Avinor viste ingen forskjeller i attraktivitet mellom 

kjerneutvalget og alle andre.  

 

Figur 24 – Attraktivitet ved aktørene i samferdselssektoren som fremtidige arbeidsgivere, 

fordelt på kjerneutvalg og andre studieretninger. 

 

Videre ønsket vi å kontrollere hvordan svarene i spørsmål 15 fordelte seg i forhold til de fem 
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denne gruppen gjennomgående litt mindre interessert i alle aktørene. Dette kan være fordi denne 

faktoren kjennetegnes av å være opptatt av egenskaper, som for eksempel høy lønn, som ikke er 

attribuert til offentlig sektor generelt, slik som vi så fra funnene i spørsmål 11 og 12.  

Vi kontrollerte også på forskjeller mellom ingeniører, IT. samfunnsfag og naturfag (se figur 25 

under). Vi fant ingen særlig store forskjeller her heller. Men det som skilte seg litt ut var at ingeniører 

var litt mer positive enn det IT var til Jernbaneverket og Statens vegvesen. Samtidig kunne vi se at 

disse to gruppene var omtrent like interessert i Avinor og Kystverket, der IT som samlet gruppe var 

minst interessert i Kystverket, og viste tendenser til å være mest interessert i Avinor og deretter 

Jernbaneverket. 
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Figur 25 – Attraktivitet ved aktørene i samferdselssektoren som fremtidige 

arbeidsgivere, fordelt på fagretninger. 

 

Svarene i spørsmål 10, om sektorers attraktivitet, koblet vi til spørsmål 14, om kjennskap til aktørene 

i samferdselssektoren, og spørsmål 15. De som helte mot det offentlige i spørsmål 10, var mer 

positive til samferdselssektoren både på attraktivitet og kjennskap. Samferdselssektoren ble ansett 

som en mer attraktiv arbeidsplass hos respondentene som ønsket å jobbe i det offentlige, 

sammenlignet med de som ønsket seg en jobb i privat sektor. 

Videre så vi på hvilke informasjonskanaler respondentene brukte for å finne informasjon om 

samferdselssektoren, som ble kartlagt i spørsmål 16. Ved å analysere frekvensen til dette spørsmålet 

(se tabell 3 i metode), fant vi ut at Statens vegvesen var den mest synlige bedriften av alle fire. Som 

nevnt i metoden, ble det bestemt å kun fokusere på fire utvalgte informasjonskanaler: Studierådgiver, 

sosiale medier, bedriftspresentasjoner og karrieremesser. Av disse fire var det sosiale medier og 

karrieremesser som var de mest benyttede informasjonskanalene (se figur 11 i metode). 

Ved å fordele svarene i forhold til respondentenes kjønn (figur 26 og 27 under), fant vi samme 
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bedriftspresentasjoner. Det kan tenkes, ut ifra disse funnene, at kvinner deltar oftere på slike 

arrangementer enn det menn gjør. 

 

Figur 26 – Gjennom hvilke kanaler studentene har hørt om aktørene i samferdselssektoren, 

mannlige respondenter. 

 

Figur 27 – Gjennom hvilke kanaler studentene har hørt om aktørene i samferdselssektoren, 

kvinnelige respondenter.  
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Ved å se på hvordan svarene fordelte seg mellom de ulike utdanningsinstitusjonene (se figur 28, 29, 

30 og 31 under) fant vi at UiO nevnte karrieremesser og bedriftspresentasjoner i mindre grad enn de 

andre institusjonene. NMBU og UiB ser ut til å benytte seg av studierådgivere i større grad enn de 

andre universitetene. Det kommer også tydelig frem at studierådgivere er den informasjonskanalen 

som blir gjennomgående minst benyttet. Dette er interessant med tanke på at meningen til 

studierådgivere blir i ganske stor grad vektlagt når studentene skal ta valg om videre studieretning, 

som vi så fra funnene i spørsmål 8 (se figur 7 i metode). 

Videre så vi at Jernbaneverket og Statens vegvesen var mer kjent gjennom sosiale medier enn Avinor 

og Kystverket. Det var bare rundt 30 prosent av studentene som nevnte denne informasjonskanalen i 

forbindelse med samferdselssektoren. Det så også ut til at Jernbaneverket og Statens vegvesen er mer 

aktive med bedriftspresentasjoner og karrieremesser på NMBU og UiB, enn på UiO og NTNU. Det 

kan også tenkes at studentene på de førstnevnte universitetene er mer villige til å delta på slike 

arrangementer enn på de øvrige universitetene. 

Det så ut til at den mest aktive bedriften i forhold til de utvalgte informasjonskanalene, var Statens 

vegvesen. De var allikevel litt mindre synlige på UiO og NTNU, der det var sosiale medier som ble 

nevnt mest. Jernbaneverket virket til å være litt mindre synlige i sosiale medier enn Statens vegvesen, 

men var til gjengjeld synlige på bedriftspresentasjoner og karrieremesser i nesten like stor grad. 

Jernbaneverket virket mest aktiv med bedriftspresentasjoner på UiB. Avinor var mye mindre synlig 

sammenlignet med de to overnevnte. De så ut til å benytte seg mest av sosiale medier og 

karrieremesser som informasjonskanaler. Kystverket var den minst kjente bedriften i 

samferdselssektoren. Dette kom også til syne ut ifra hvilke informasjonskanaler de var synlige for 

studentene gjennom. For denne aktøren ble ingen av informasjonskanalene nevnt mer enn 5 prosent 

av studentene ved tre av universitetene. Studentene ved UiB så allikevel ut til å kjenne til Kystverket i 

noen større grad enn studentene ved de øvrige universitetene, noe som spesielt kom til syne gjennom 

bedriftspresentasjoner og karrieremesser, hvor omtrent 10% av studentene hadde hørt om de. 
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Figur 28 – Gjennom hvilke kanaler studentene har hørt om aktørene i samferdselssektoren for 

NMBU.  

 

 

Figur 29 – Gjennom hvilke kanaler studentene har hørt om aktørene i samferdselssektoren for, 

UiO. 
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Figur 30 – Gjennom hvilke kanaler studentene har hørt om aktørene i samferdselssektoren for, 

UiB. 

 

 

Figur 31 – Gjennom hvilke kanaler studentene har hørt om aktørene i samferdselssektoren for, 

NTNU. 
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respondenter var den gruppen som brukte bedriftspresentasjoner, karrieremesser og studierådgivere i 

størst grad. Analysen av faktorgruppen som omhandlet tvilere viste at denne gruppen kjente minst til 

aktørene gjennom de ulike informasjonskanalene. Det kan derfor virke som om de respondentene 

som i stor grad kjente seg igjen i å ikke vite hvor de ønsket å jobbe, “tvilere”, ikke hadde vært så 

aktive i å oppsøke den informasjonen som var tilgjengelig fra de ulike aktørene. 

Vi kontrollerte videre for hvordan svarene fordelte seg mellom respondenter ved ingeniør-, IT-, 

samfunns- og naturfag-retninger, og fant samme fordelingen som utvalget i sin helhet. Respondentene 

ved ingeniør-retninger var i større grad kjent med aktørene gjennom karrieremesser, mens 

respondenter ved IT-retninger var mest kjent med aktørene gjennom sosiale medier. Disse gruppene 

var ikke særlig kjent med aktørene gjennom bedriftspresentasjoner og studierådgivere. 

Videre undersøkte vi hvordan svarene på spørsmål 16 fordelte seg mellom kjerneutvalget og andre 

studieretninger. Denne analysen viste ingen store forskjeller, og vi fant samme tendens: Aktørene var 

mest kjent av studentene gjennom sosiale medier og karrieremesser. Statens vegvesen var den mest 

synlige bedriften i alle de fire utvalgte kanalene. Kjerneutvalget hadde hørt om aktørene gjennom 

sosiale medier og studierådgivere like mye som alle andre, men kjerneutvalget var mer kjent med alle 

bedriftene gjennom karrieremesser og bedriftspresentasjoner.  

Avslutningsvis kan vi si at de fire bedriftene i samferdselssektoren når ut til et ulikt antall studenter 

på de forskjellige universitetene ved å benytte seg av ulike informasjonskanaler. Jernbaneverket var 

mest synlig i sosiale medier og på karrieremesser. Kystverket så ut til å være noe inaktive, og Avinor 

var mest kjente på sosiale medier. Det var derimot Statens vegvesen som kom best ut i vår 

undersøkelse, og så ut til å være den mest synlige aktøren. Dette funnet var ikke overraskende 

ettersom de også er den største av de fire bedriftene. 

  



Samferdsel + Studenter = Sant? 

   

64 

 

5.0 Oppsummerende diskusjon  
 

Vi har nå presentert og diskutert våre funn fordelt på temaene og forskningsspørsmålene som vi stod 

ovenfor i denne undersøkelsen. I dette kapittelet har vi sydd sammen de løse trådene for å besvare 

den overordnede problemstillingen i denne studien: 

Hvordan kan samferdselssektoren tiltrekke seg studenter? 

Vi vil her ha et fokus på samferdselssektoren som en enhet og forsøke å komme med forslag til 

mulige tiltak som aktørene i samferdselssektoren kan sette til verk i det videre arbeidet med deres 

employer branding. 

Det første spørsmålet vi stod ovenfor omhandlet studenters generelle drivkrefter. Her kunne vi se at 

det var familie, venner, fritid og utdanning som ble oppgitt som det viktigste i studentenes liv. Hva 

som er interessant og i samsvar med ens verdier og mestringsevne vil variere fra person til person 

ettersom vi alle har individuelle preferanser. Valg av yrke og karriere er en kontinuerlig prosess som 

kan endre seg over tid etterhvert som vi blir påvirket av våre omgivelser (Edvardsen, 1991). Dette 

kan tolkes som at funnene våre i utgangspunktet kan ha forskjellig betydning for den enkelte, og at 

deres preferanser kan endre seg over tid. Det kan derfor være vanskelig å si noe sikkert om hva som 

er generelle drivkrefter i studentenes liv. 

I og med at familie og venner ble så høyt verdsatt generelt, skulle man tro at disse også ville ha en 

innvirkning på studentenes valg, men dette kunne ikke funnene våre bekrefte. Det var heller indre 

drivkrefter som stod frem som avgjørende faktorer. Interesse for fagretningen ble plassert øverst av 

studentene, sammen med mestring av fagretningen og gode jobbutsikter. Vi stilte spørsmålstegn ved 

hvorvidt studentenes svar avspeilet den faktiske virkeligheten eller om de kanskje ubevisst svarte det 

vi kunne argumentere for at er mer aksepterte svar i samfunnet vi lever under i dag. Uansett hvilken 

virkelighet vi har fått tak på av respondentenes svar på disse spørsmålene er det rimelig å anta at 

studentene, i tillegg til indre faktorer, blir påvirket av ytre faktorer også. Her er det interessant å 

merke seg at studierådgivers mening ser ut til å ha større betydning for studentenes valg av 

studieretning enn det familie og venner har. 

Tema 2 handlet om studentenes drivkrefter ved valg av karriere, og herunder så vi nærmere på tre 

spørsmål. Det første spørsmålet tok for seg hva studentene så etter i en fremtidig arbeidsgiver. Her 

oppga studentene at det viktigste for dem var å jobbe med noe de interesserte seg for, bruke sine 

talenter og evner, utvikle seg på arbeidsplassen og ha et godt arbeidsmiljø. De tre førstnevnte utgjorde 
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en egen kategori i faktoranalysen (av spørsmål 7) som vi valgte å kalle indre orientert. Funn fra den 

kvalitative forstudien kunne også bekrefte dette ved at de fleste informantene våre var opptatt av at 

studier og fremtidig jobb måtte passe med deres egne interesser. At denne kategorien syntes å være 

det viktigste for studentene kunne, som diskutert, også relateres til kjennetegn ved den norske 

kulturen som helhet. Samtidig var det forholdsvis mange studenter som var usikre på hvilket yrke og 

hvilken arbeidsgiver de ønsket seg, noe som vi anså som ganske naturlige funn ettersom vi spurte 

førsteårsstudenter som ikke er nødt til å ta stilling til disse spørsmålene før om noen år. 

Videre lurte vi på hvilken oppfatning studentene hadde om offentlig og privat sektor. Her svarte en 

overveiende stor andel av studentene at de heller ville jobbe i privat sektor fremfor i offentlig sektor. 

Det var også veldig mange som ikke hadde noen formening, noe som kan tenkes å være positivt for 

samferdselssektoren ettersom disse sannsynligvis er mottakelige for påvirkning. Vi satte også 

spørsmålstegn ved om alle som svarte at de foretrakk å arbeide i privat sektor egentlig var så sikre i 

sin sak. Dette ble belyst ut fra at en stor andel av respondentene som svarte dette, også svarte at de i 

stor og noen grad var usikre på hvor de ville jobbe. Dette kan tolkes som at de ikke har sett seg ut en 

ønskelig arbeidsgiver innenfor privat sektor, eller det kan være en indikasjon på at mange av de 

respondentene som er usikre på hvor de vil jobbe, av ubevisste grunner foretrekker privat sektor. I så 

fall kan dette henge sammen med at offentlig sektor kan se ut til å ha et omdømmeproblem som ofte 

kommer frem i media. Det kan tenkes at disse usikre respondentenes oppfatning av offentlig sektor 

kan påvirkes ved å kommunisere informasjon om hvilke gode muligheter det finnes ved å jobbe for 

de forskjellige aktørene i samferdselssektoren.  

Ettersom samferdselssektoren faller inn under offentlig sektor, antar vi at studentenes oppfatninger 

om offentlig sektor kan overføres til samferdselssektoren. Spesielt kan dette bli gjeldende ettersom 

samferdselssektoren som en enhet ikke er godt kjent blant unge studenter.  

Av kategoriene i faktoranalysen var “samfunnsorienterte” mest positive til å jobbe i offentlig sektor. 

Dette var respondentene som syntes at viktige samfunnsoppdrag, fokus på miljøet og bærekraftig 

utvikling, samt en overensstemmelse med egne verdier og holdninger, var svært viktige egenskaper 

som de så etter hos en fremtidig arbeidsgiver. Dette stemmer også overens med hvilke egenskaper 

som studentene forbandt med offentlig sektor. Stabilitet og trygghet skåret høyest, mens bidrag til 

samfunnsutvikling og hensyn til miljøet skåret også høyere for offentlig enn for privat sektor.  

Det som har vært gjennomgående hittil i analysen var at studentene vi spurt i all hovedsak så ut til å 

være opptatt av indre drivkrefter. De svarte at personlige interesse og mestring var viktig for valg av 

videre studieretning. Interesse og muligheter for å få benyttet sine evner og talenter og mulighet for 
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videre utvikling var viktigst ved valg av karriere. Vi fant samsvar mellom disse egenskapene og hva 

studentene forbandt med offentlig og privat sektor i egenskapene: Tilbyr utfordringer på jobben, 

karrieremuligheter og vekst og spennende arbeidsprosjekter. Disse egenskapene så i større grad ut til 

å bli forbundet med privat sektor fremfor offentlig sektor. Privat sektor skåret høyest blant 

studentene, hva gjaldt tiltro til å tilby høyest lønn, by på karrieremuligheter og å gi rom for 

nytenkning og kreativitet, samt spennende prosjekter og utfordringer på jobben. Selv om privat sektor 

skåret høyere enn offentlig på assosierte egenskaper som “tilbyr spennende prosjekter” og 

“utfordringer på jobben”, betyr det ikke at det offentlige ikke tilbyr dette. Samferdselssektoren bør 

derfor fokusere på å være tydelig i sin kommunikasjon av disse egenskapene til studenter. 

“Et godt arbeidsmiljø” skåret omtrent like høyt både hos offentlig og privat sektor. Dette er en 

egenskap som blir høyt verdsatt av studentene i vår undersøkelse jfr. spørsmål 7. I tillegg finner vi 

støtte for dette i Universum undersøkelsen, hvor et godt arbeidsmiljø blir rangert som nummer en 

karrierepreferanse for kvinner, mens menn rangerer det på femte plass (Universum Global, 2015). 

Det kan derfor også se ut til å være gunstig for samferdselssektoren å ha fokus på et godt 

arbeidsmiljø.  

Når det gjelder hvilke informasjonskanaler studentene innhentet informasjon om bedrifter og 

fremtidige arbeidsgivere generelt fra, var det bedriftenes hjemmeside, karrieremesser og 

bedriftspresentasjoner som skåret høyest. Sosiale medier var også viktig for informasjonsinnhenting 

blant studentene.  

Spørreundersøkelsen viste oss at den viktigste informasjonsinnhentingskanalen for studentene var 

potensielle arbeidsgiveres hjemmesider. Derfor bestemte vi oss for å granske karriere/jobbsidene til 

de fire aktørene ved hjelp av rammeverket til medie- og reklamebyrået Call2Action (2016), slik at vi 

kunne komme med ytterligere anbefalinger til forbedring av hjemmesidene (se vedlegg 7). Ut ifra 

analysen vi gjorde så vi at det var store forskjeller i kvaliteten på de ulike hjemmesidene, når det 

gjaldt informasjon om karriere. Det varierte også i hvilken grad man fikk inntrykk av at aktørene var 

interessert i å knytte kontakt med studenter som var underveis i studieløpet. Av de fire aktørene var 

det Statens vegvesen og Jernbaneverkets hjemmeside som skilte seg positivt ut, mens Avinor og 

Kystverket hadde en litt uoversiktlig hjemmeside. Alle aktørene har e forbedringspotensial når det 

gjelder å opprettholde kontakten med sine besøkende på deres hjemmeside, særlig Kystverket og 

Avinor som ikke har en link for studenter til å henvende seg til dem på.  

Samferdselssektoren var mest kjent gjennom nyhetskanaler på internett, TV, bedriftens hjemmeside 

og sosiale medier. Vi har som sagt fokusert på bedriftspresentasjoner, karrieremesser, studierådgiver 
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og sosiale medier som informasjonskilder, fordi vi i samarbeid med oppdragsgiveren anså de som 

viktige kommunikasjonsverktøy der samferdselssektoren har et forbedringspotensiale. Av de fire 

informasjonskanalene hadde respondentene hørt om samferdselssektoren oftest gjennom sosiale 

medier. Facebook er en populær informasjonskanal for å nå frem til ungdom (Brandtzæg, Gillund, 

Krokan, Kvalnes, Meling, Wessel-Aas, 2011, s.70). Eksempelvis, for å lykkes med sosiale medier 

slik som Facebook, kan samferdselssektoren etablere en egen Facebook-side for ungdom, for 

eksempel “Ung i samferdselssektoren”. På denne måten kan samferdselssektoren nå ut til et stort 

publikum på kort tid, med en mer målrettet kommunikasjon.  

Med tanke på at utvalget vårt bestod av førsteårsstudenter kan vi anta at de ikke hadde deltatt på 

mange karrieremesser og bedriftspresentasjoner ennå i sitt studieløp. Dette kan være en årsak til at 

aktørene i samferdselssektoren i liten grad var kjent for studentene gjennom disse 

informasjonskanalene. Det kan lønne seg for samferdselssektoren å ha hyppigere 

bedriftspresentasjoner og delta på karrieremesser, ettersom disse anses som viktige kilder for 

innhenting av informasjon ved valg av yrke/karriere. Videre viste undersøkelsen at dersom 

samferdselssektoren ønsker å fremstå som en “enhet”, og ha en samlet employer branding, burde 

dette kommuniseres til studentene bedre, da kjennskapen til samferdselsessektoren som en enhet 

generelt var lav. 

Førsteårsstudenter er usikre på hvilke bedrifter som ønsker deres kompetanse. Spørsmål 7 viste at 

mange respondenter hadde liten oversikt over yrkesmuligheter og at de ikke visste hvilket yrke de 

passet til. Mange respondenter svarte at aktørene i samferdselssektoren ikke var relevante 

arbeidsgivere for dem. Det kan tenkes at siden flere var ubeviste på fremtidige arbeidsmuligheter og 

hvilket yrke de passet til, at mange heller ikke var kjent med karrieremulighetene i 

samferdselssektoren og at de derfor svarte at de ikke kunne tenke seg å jobbe innenfor en av de fire 

bedriftene.  

Som nevnt tidligere, ble rådgiver ansett som en viktig kilde ved valg av studieretning (se figur 7 i 

metode), mens respondentene virker til å ha hørt lite om samferdselssektoren gjennom denne 

informasjonskanalen (jfr. spørsmål 16). Bruk av studierådgiver som en informasjonskanal virker 

derfor til å ha et forbedringspotensial for alle de fire aktørene, noe som burde jobbes aktivt med 

ettersom rådgiver/veileder skårer høyt på hva som blir tatt i betraktning av studentene når de tar valg 

for fremtiden. Ved å sørge for at studierådgivere ved de forskjellige universitetene har tilstrekkelig 

med informasjon om kompetansebehovet til de forskjellige aktørene i samferdselssektoren, kan denne 

informasjonen bli overlevert studentene fra en troverdig og høyt ansett kilde.  
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Vedlegg 1 - Revidert mandat 

 

 

 

Om oppdraget 

Dette prosjektet skal gjennomføres av studenter ved Universitetet i Oslo på masterlinjen 

Organisasjon, Ledelse og Arbeid under Det Samfunnsvitenskapelige Fakultetet ved Institutt for 

sosiologi og samfunnsgeografi i forbindelse med emnet «Prosjektforum», med Håkon Larsen som 

emneansvarlig. Dette prosjektmandatet er utformet av samferdselssektoren og redigert av studentene 

som skal gjennomføre prosjektet, Karianne Kåsin, Una Sadovic, Zhanna Potekhina og Suzanne 

Schulzki.  

Ekstern veileder for dette prosjektet er Elisabeth Hovdhaugen, forsker for Nordisk Institutt for studier 

av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU).  

Kontaktinformasjon for prosjektets medlemmer: 

Karianne Kåsin, e-mail: karianne.kaasin@gmail.com, nr: 90108314 

Una Sadovic, e-mail: una-2905@hotmail.com nr: 41202800 

Zhanna Potekhina, e-mail: zhanna.arh@gmail.com, nr 95184207 

Suzanne Schulzki, e-mail: suzschulzki@gmail.com, nr: 94131933 

Kontaktinformasjon for emneansvarlig ved Universitetet I Oslo, Institutt for Sosiologi og 

Samfunnsgeografi er: 

Håkon Larsen, e-mail: hakon.larsen@sosgeo.uio.no, nr: 97654127 

Kontaktinformasjon for ekstern veileder er ved Nordisk Institutt for studier av innovasjon, 

forskning og utdanning: 

Elisabeth Hovdhaugen, e-post: elisabeth.hovdhaugen@nifu.no, nr: 40234502 

  

Mandat til Prosjektforum 2016 

På hvilket grunnlag velger en student 

retning på studieløpet sitt?   

 

mailto:hakon.larsen@sosgeo.uio.no
mailto:elisabeth.hovdhaugen@nifu.no
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Bakgrunn for oppdraget og problemstilling 

Samferdselssektoren satses på. Det er en varig satsning med bred politisk støtte. En av 

kjerneutfordringene for sektoren er tilgang på kompetanse. 

Avinor, Statens vegvesen, Kystverket og Jernbaneverket ønsker sammen å stå for en tydeligere 

profilering av karrieremulighetene som finnes i samferdselssektoren.  Det er etablert en 

samarbeidsgruppe for sektoren som skal jobbe mot at studenter under høyere utdanninger tidlig blir 

klar over mulighetene som finnes i sektoren. En felles profilering skal bidra til at sektoren bedre enn i 

dag kan synliggjøre de gode og spennende mulighetene som finnes. 

Oppdragsgiver ønsker mer informasjon om hva som påvirker de tidlige valgene studentene gjør i 

utdanningsløpene sine.   

Problemstilling: 

På hvilket grunnlag velger en student retning på utdanningsløpet sitt etter at han eller hun har 

påbegynt en høyere utdanning? 

Denne informasjonen trenger oppdragsgiver for å kunne bidra med relevant innsikt på riktig sted til 

fremtidens kompetanse.    

Primær målgruppe: 

Førsteårsstudenter ved høyere teknisk eller naturvitenskapelig utdanning. Oppdraget er avgrenset til 

førsteårsstudenter ved UiO, NMBU, UiB, NTNU (Trondheim). 

Metode: 

Først vil vi benytte oss av kvalitative dybdeintervjuer for å ferdigstille hypotesen. Oppdragsgiver står 

for utvalg av informanter. På bakgrunn av disse intervjuene utarbeider vi en kvantifiserbar 

spørreundersøkelse. Prosjektgruppen er ansvarlig for å skaffe respondenter. 

Tilgjengelig data: 

Universum-rapporter er gjort tilgjengelig fra oppdragsgiver med informasjon om hva studenter 

forventer av en arbeidsgiver, og hvilke arbeidsgivere de oppfatter som interessant. 

Beskrivelse av oppdragsgiverne: 

Samferdsel er en helt nødvendig tjeneste og funksjon i et moderne samfunn. Samferdselen er 

avhengig av en betydelig infrastruktur, som veier, baner, flyplasser og kaier. I Norge har 

samferdselsaktiviteten vokst sterkt i de senere årene. 

  



Samferdsel + Studenter = Sant? 

   

72 

 

Avinor: 

Samfunnsoppdraget til Avinor er å sikre hele Norge gode luftfartstenester. Dette ansvaret består i å 

eie, drive og utvikle et landsomfattende nett av flyplassar for sivil sektor, og en samlet 

flysikringstjeneste for sivil og militær sektor. 

Statens vegvesen: 

Statens vegvesen arbeider for at alle som går, sykler, kjører eller reiser kollektivt skal komme trygt og 

sikkert fram. Vi planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riks- og fylkesvegene i Norge. Vi har 

også ansvar for gjennomføring av førerprøver og tilsyn med kjøretøy og trafikanter. 

Jernbaneverket: 

Jernbaneverket skal på vegne av staten drifte, vedlikeholde og bygge ut statens jernbaneinfrastruktur 

med tilhørende anlegg og innretning. Jernbaneverket har ansvar for trafikkstyringen på det nasjonale 

jernbanenettet. Denne omfatter kapasitetsfordeling, ruteplanlegging og operativ trafikkstyring, 

herunder togledelse og publikumsinformasjon på stasjoner. 

Kystverket: 

Kystverket er en nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt forurensning. 

Kystverket arbeider aktivt for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringens 

behov for fremkommelighet og effektive havner. Kystverket driver forebyggende arbeid og reduserer 

skadeeffektene ved akutt forurensning, og medvirker til en bærekraftig utvikling av kystsonen. 

Kystverket ligger under Samferdselsdepartementet. 

Praktisk informasjon 

Prosjektet løper fra januar til og med mai, 2016 

Reisekostnader dekkes etter avtale med samarbeidsgruppen 

Kontorplass har blitt tilgjengeliggjort på Jernbaneverket 

Prosjektet ledes av samarbeidsgruppen for profilering av samferdselssektoren 
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Avinor: 

Bjarte Leivstad: Ansvarlig for Strategisk rekruttering og Employer Branding  

https://no.linkedin.com/in/bleivestad 

Telefon: 415 22 435 

Mail: bjarte.leivestad@avinor.no 

Statens vegvesen:  

Charlotte Aspestrand: Sr. Rådgiver 

https://no.linkedin.com/in/charlotte-aspestrand-50376517 

Telefon: 90762448 

Mail: charlotte.aspestrand@vegvesen.no 

Jernbaneverket: 

Knut Erik Storsand: Rådgiver Rekruttering 

https://no.linkedin.com/in/knuterikstorsand 

Telefon: 90197997 

Mail: knut.erik.storsand@jbv.no 

Kystverket: 

Ingunn Møller-Christensen: Sr. Rådgiver 

https://no.linkedin.com/in/ingunn-møller-christensen-11102625 

Telefon: 90 89 96 06     

Mail: ingunn.moller-christensen@kystverket.no 

  

https://no.linkedin.com/in/bleivestad
https://no.linkedin.com/in/bleivestad
https://no.linkedin.com/in/charlotte-aspestrand-50376517
https://no.linkedin.com/in/charlotte-aspestrand-50376517
https://no.linkedin.com/in/knuterikstorsand
https://no.linkedin.com/in/knuterikstorsand
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Vedlegg 2 – Intervjuguide 

Fase Spørsmål Instruks 

Innledning  Presentere oss selv som gruppe. 

Fortelle kort om vår undersøkelse og dens 

formål, og hva slags spørsmål vi kommer 

til å stille.  

Sikre respondenten om at den info som 

kommer frem i intervjuet vil være 

konfidensiell. 

Gå igjennom hvordan intervjuet 

dokumenteres og hva som gjøres med 

materialet etter intervjuet. 

 

Introduksjonsspørsmål 

- Ytre 

påvirkningsfa

ktorer 

- Foreldre 

- Kultur 

- Etnisitet 

 

Kan du starte med å kort gjøre rede for 

bakgrunnen din før høyere utdanning? 

- Hvilken utdanningsretning valgte du 

på vgs? 

- Hva ville du bli på ungdomsskolen og 

eller starten av vgs? 

- Hva var karaktersnittet ditt på vgs?  

Kan du fortelle litt om familien din? 

- Hva jobber foreldrene dine med og 

hvilken utdanningsbakgrunn har de? 

«Vi starter med litt enkle bakgrunn 

spørsmål» 

Overgangsspørsmål 

- Indre 

påvirkningsfa

ktorer 

- Kultur 

 

Har du noen tanker rundt hva som er viktig for 

deg generellt/hva er du opptatt av/hva styrer 

dine handlinger? 

- Hva vil du si at er dine personlige 

verdier? (kristne verdier?, familie, 

penger og pretisje, rettferdighet) 

- Hva tar du hensyn til når du tar viktige 

valg? Hvor mye legger du vekt på 

andres meninger? 

Personlige spørsmål, men nødvendig at de 

kommer før videre samtale om motivasjon 

for utdanning og samferdsel (unngår 

ledende spørsmål) 

Nøkkelspørsmål 

- Ytre 

påvirkningsfa

ktorer 

- Samferdsel 

 

Hva gjorde du etter vgs? 

- Hva gjorde du før du begynte på 

studiet? (Har du jobbet mellom/ved 

siden av skolen? Har du tatt opp fag? 

Tatt friår – hva gjorde du?) 

Hva var de tre første studievalgene dine til 

høyere utdanning? 

- Hvorfor valgte du disse 

studieretningene? Vurderte du 

noensinne noen annen utdanning? 

 

Kan du fortelle om studiet ditt? 

- er studiet ditt i samsvar med dine 

personlige verdier? 

 

Hva har påvirket ditt valg av studieretning? 

Familie, venner, bekjente/forbilder, 

karrierekonsulenter osv. 

- Hva tar du hensyn til når du tar valg? 

Hva synes du om studiet ditt til nå? 

- Hva er du fornøyd med/ hva er du ikke 

fornøyd med? 

- Hva motiveres du av? på 

studiet/generelt? Følg opp spørsmål 

hvis de nevner forskjell på 

Eksakte karakterer er ikke nødvendig.. 
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privat/offentlig, lønn, 

karrieremuligheter 

- Hva er drømmejobben din etter endt 

studie? 

- Hvordan var klassen din satt sammen? 

Er det overvekt av kvinner eller menn?  

- har/er du vært engasjert i noen 

studentverv? hva? 

 

Hva er din relasjon til samferdselssektoren? 

- Hva er interessant med 

samferdselssektoren? 

- Har du studievenner som har/har ikke 

interesse for å jobbe i 

samferdselssektoren? 

- Hvorfor tror du disse synes det/ikke er 

interessant å jobbe for 

samferdselssektoren? 

Avslutning Er det noe du vil legge til? 

Kan vi kontakte deg ved en senere anledning 

dersom vi skulle ha noen flere spørsmål? 

 

Takke informanten for deltakelsen. 

 

  



Samferdsel + Studenter = Sant? 

   

76 

 

Vedlegg 3 – Oppsummering og klassifisering av spørsmål i 

spørreskjemaet 

N Spørsmål Variabel Svaralternativer 
Ett 

svar? 
Skala 

1 Jeg er ... Kjønn Mann/kvinne Ja I prosent (%) 

2 Fødselsår Alder Fødselsår Ja I prosent (%) 

3 
Hva studerer du, studieretning og 

universitet? 
Utdanningsinstitusjon 

Relevante 

studieretninger 
Ja I prosent (%) 

4 
Hva er din mors og din fars høyeste 

utdanningsnivå? 
Foreldres utdanning 

Utdanningsnivå for 

mor og far 
Ja I prosent (%) 

5 

Hvis du tenker tilbake på årene fra 

du fylte 10 år til du fylte 18 år, var 

din mor og din far i fem år eller 

mer... 

Arbeidssektor for 

foreldre 

Arbeidssektor for 

mor og far 
Nei I prosent (%) 

6 

I hvilken grad vil du si at hvert av 

de følgende områdene er viktige i 

livet ditt? 

Grunnleggende 

drivkrefter 

Stor grad, noen grad, 

liten grad, ikke i det 

hele tatt 

Ja 

Skala fra 1 til 4, 

hvor ”Ikke i det 

hele tatt” er 1, og 

”Stor grad” er 4 

7 

Vi har noen påstander som handler 

om valg knyttet til karriere og 

arbeidsliv. Hvor viktig er de 

følgende påstandene for deg i din 

fremtidige karriere? 

Karrierevalg 

Helt enig, delvis 

enig, verken eller, 

delvis uenig, helt 

uenig 

Ja 

Skala fra 1 til 5, 

hvor ”Helt uenig” 

er 1, og ”Helt 

enig” er 5 

8 

Dersom studiet ditt gir deg 

mulighet til å velge mellom flere 

studieretninger, i hvilken grad vil 

du ta følgende faktorer i 

betraktning ved dette valget? 

Valg av studieretning 

Stor grad, noen grad, 

liten grad, ikke 

relevant 

Ja 

Skala fra 1 til 4, 

hvor ”Ikke 

relevant” er 1, og 

”Stor grad” er 4 

9 
Hvor finner du informasjon om 

yrke/karriere? 

Informasjonsinnhenti

ng om yrke/karriere 

Kryss av alle 

relevante kilder 
Nei I prosent (%) 

10 
I hvilken sektor vil du helst jobbe i 

når du er ferdig med studiene? 
Arbeidssektor Velge en sektor Ja I prosent (%) 

11 

I hvilken grad mener du disse 

utsagnene om offentlig sektor 

stemmer overens med dine 

oppfatninger? 

Offentlig sektor 

Stor grad, noen grad, 

liten grad, ikke i det 

hele tatt 

Ja 

Skala fra 1 til 4, 

hvor ”Ikke i det 

hele tatt” er 1, og 

”Stor grad” er 4 

12 

I hvilken grad mener du disse 

utsagnene om privat sektor 

stemmer overens med dine 

oppfatninger? 

Privat sektor 

Stor grad, noen grad, 

liten grad, ikke i det 

hele tatt 

Ja 

Skala fra 1 til 4, 

hvor ”Ikke i det 

hele tatt” er 1, og 

”Stor grad” er 4 
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13 
I hvor stor grad kjenner du til 

samferdselssektoren? 

Generell kjennskap til 

samferdselssektoren 

Stor grad, noen grad, 

liten grad, ikke i det 

hele tatt 

Ja I prosent (%) 

14 

Jernbaneverket, Statens vegvesen, 

Avinor og Kystverket utgjør 

samferdselssektoren. I hvilken grad 

er du kjent med disse aktørene? 

Kjennskap til 

aktørene i 

samferdselssektoren 

Stor grad, noen grad, 

liten grad, ikke i det 

hele tatt 

Ja 

Skala fra 1 til 4, 

hvor ”Ikke i det 

hele tatt” er 1, og 

”Stor grad” er 4 

15 

I hvilken grad er bedriftene i 

samferdselssektoren en attraktiv 

arbeidsplass for deg? 

Attraktivitet av 

samferdselssektoren 

som arbeidsgiver 

Stor grad, noen grad, 

liten grad, ikke i det 

hele tatt 

Ja 

Skala fra 1 til 4, 

hvor ”Ikke i det 

hele tatt” er 1, og 

”Stor grad” er 4 

16 

Gjennom hvilke 

informasjonskanaler har du hørt 

om Jernbaneverket, Statens 

vegvesen, Avinor, Kystverket 

Informasjonsinnhenti

ng om 

samferdselssektoren 

Krysse av alle 

relevante kilder 
Nei I prosent (%) 
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Vedlegg 4 – Utvalg 

Studielinjer % Antall 

Fordeling 1 Fordeling 2 

Kjerne-

utvalg 

Alle 

andre 
Ingeniør 

Inform

atikk 

Samfunns

fag 
Naturfag 

NMBU, Biologi 2,7 20 x     x 

NMBU, 

Samfunnsøkonomi 
2,7 20 x    x  

NMBU, By og 

regionsplanlegging 
1,4 10 x    x  

NMBU, 

Byggteknikk og 

arkitektur 

0,7 5 x  x    

NMBU, Indistruell 

økonomi 
0,8 6 x    x  

NMBU, Miljøfysikk 

og fornybar energi 
2,6 19 x  x    

NMBU, Vann- og 

miljøteknikk 
2,4 18 x  x    

UiO, Biologi 0,9 7 x     x 

UiO, Geofag 6,0 44 x     x 

UiO, Elektronikk og 

datateknologi 
3,1 23  x  x   

UiO, Informatikk 7,6 56 x   x   
UiO, Matematikk, 

informatikk og 

teknologi 

6,6 49  x  x   

UiB, Informasjons- 

og 

kommunikasjonstek

nologi 

1,6 12 x   x   

UiB, Geovitenskap 8,8 65 x     x 

UiB, Informatikk 0,9 7 x   x   
UiB, 

Informasjonsvitensk

ap 

1,1 8 x   x   

UiB, 

Samfunnsøkonomi 
3,4 25  x   x  

NTNU Trondheim, 

Byggingeniør 
10,4 77 x  x    

NTNU Trondheim, 

Elektroingeniør 
1,1 8 x  x    

NTNU Trondheim, 

Informatikk 
11,8 87 x   x   

NTNU Trondheim, 

IT-støttet 

bedriftsutvikling 

0,1 1 x   x   

NTNU Trondheim, 

Datateknologi 
1,4 10 x   x   

NTNU Trondheim, 

Fornybar energi 
0,5 4  x x    
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NTNU Trondheim, 

Ingeniørvitenskap og 

IKT 

1,5 11 x  x    

NTNU Trondheim, 

Kybernetikk og 

robotikk 

0,1 1 x  x    

NTNU Gjøvik, 

Byggingeniør 
0,7 5 x  x    

NTNU Gjøvik, IT-

drift og 

informasjonssikkerh

et 

1,6 12 x   x   

NTNU Gjøvik, 

Elektroingeniør 
0,7 5 x  x    

NTNU Ålesund, 

Byggingeniør 
0,7 5 x  x    

NTNU 

Ålesund,  Automatis

eringsteknikk 

1,6 12 x  x    

Annet (spesifisert under) 
UiO, fysikk, 

astronomi og 

metrologi 

5,4 40  x    x 

UiB, pentroleum 

proces teknology 
2,3 17  x    x 

NMBU, maskin, 

prosess og 

produktutvikling 

1,1 8  x x    

NMBU, Økologi og 

naturforvaltning 
0,8 6  x    x 

UiO, kjemi 1,1 8  x    x 

NMBU, geomatikk 0,4 3  x    x 

UiO, lektor 0,3 2  x   x  
UiO, demokrati, 

rettigheter og 

informatikk i 

samfunnet 

0,4 3  x   x  

UiO, materialer, 

energi og 

nanoteknologi 

0,5 4  x    x 

Kan ikke plasseres 1,4 10  x     
Annet (maks en fra 

hver linje) 
0,7 5  x     

Totalt 100,0 738 531 207 178 265 66 214 

 

Distrubieringsmetode Utvalg Respondenter Svarprosent (%) 

Elektronisk invitasjon 799 90 11,3 

Tildelt på papir 730 647 88,6 

Totalt 1529 737 48,2 
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Vedlegg 5 – Omformulering av påstander til spørsmål 7 

N Opprinnelige påstander Kort formulering av påstander 

1 Jeg ønsker å jobbe med noe jeg interesserer meg for Jobbe med noe interessant 

2 Jeg ønsker å bruke mine talenter og evner Bruke mine talenter og evner 

3 Jeg ønsker å utvikle meg selv gjennom jobben Utvikle meg selv i jobben 

4 
Jeg opplever at jeg har liten oversikt over alle de yrkesmulighetene som 

finnes 
Liten oversikt yrkesmulighetene 

5 Arbeidsplassens beliggenhet er viktig for meg Beliggenhet er viktig 

6 Trygghet og stabiltet er avgjørende for valg av arbeidsplass for meg Trygghet og stabilitet 

7 Godt arbeidsmiljø er viktig for meg 
Godt arbeidsmiljø er viktig for 

meg 

8 
Det er avgjørende for meg at arbeidsplassen min utfører et viktig 

samfunnsoppdrag 
Viktig samfunnsoppdrag 

9 Arbeidsplassen min skal bidra til bærekraftig utvikling og bevaring av miljøet Bærekraftig utvikling og miljø 

10 Jeg vil arbeide med noe som stemmer med mine holdninger og verdier 
Stemmer med holdninger og 

verdier 

11 Høy inntekt er avgjørende for mitt valg av arbeidsplass Høy inntekt er avgjørende 

12 Jeg synes det er vanskelig å finne ut hvilket yrke jeg passer til  Vet ikke hvilket yrke jeg passer til  

13 Fleksibel arbeidstid er avgjørende for mitt valg av arbeidsplass Fleksibel arbeidstid 

14 Å jobbe for en organisasjon med godt omdømme er viktig for meg Organisasjon med godt omdømme 

15 Det er viktig for meg å jobbe i mitt hjemfylke Viktig å jobbe i hjemfylke 

16 Jeg har sett meg ut en arbeidsplass jeg ønsker å jobbe i Jeg vet hvor jeg vil jobbe 
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Vedlegg 6 – Faktoranalyse 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 4 5 

Samfunnsorientert Trygghetsorientert 
Indre 

orientert 
Tvilere 

Ytre 

orientert 

Bærekraftig utvikling 

og miljø 0,846 0,105 0,066 0,079 0,019 

Viktig 

samfunnsoppdrag 0,836 0,102 0,083 -0,003 0,053 

Stemmer med 

holdninger og 

verdier 0,671 0,074 0,221 -0,031 -0,024 

Organisasjon med 

godt omdømme 0,484 0,245 0,082 -0,177 0,400 

Trygghet og stabilitet 0,172 0,756 -0,035 0,126 -0,014 

Beliggenhet er viktig -0,020 0,640 0,102 0,037 0,270 

Godt arbeidsmiljø er 

viktig for meg 0,229 0,638 0,202 -0,061 -0,136 

Viktig å jobbe i 

hjemfylke 0,062 0,497 -0,145 -0,085 0,429 

Bruke mine talenter 

og evner 0,116 -0,024 0,807 -0,067 0,065 

Jobbe med noe 

interessant 0,107 0,077 0,762 -0,035 -0,113 

Utvikle meg selv i 

jobben 0,121 0,089 0,705 0,050 0,186 

Vet ikke hvilket yrke 

jeg passer til 0,061 0,093 -0,136 0,792 0,142 

Liten oversikt 

yrkesmulighetene 0,025 0,166 0,041 0,749 0,036 

Jeg vet hvor jeg vil 

jobbe 0,107 0,226 -0,032 -0,649 0,124 

Fleksibel arbeidstid 0,181 -0,079 0,089 0,102 0,770 

Høy inntekt er 

avgjørende -0,298 0,307 0,083 0,024 0,510 

Extraction Method: Principal Component Analysis. Rotation Method: Varimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 
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Vedlegg 7 - Analyse av hjemmesidene til aktørene i 

samferdselssektoren hva gjelder karriere/jobb 

Ifølge medie- og reklamebyrået Call2Action (2016), er det flere ting en bedrift må tenke på når man 

lager en nettside, og de har derfor listet opp noen viktige punkter å huske på:   

a) Hvem er kunden som besøker nettsiden din?  

Det er viktig å definere din målgruppe og fremheve innhold som er nyttig for akkurat denne 

typen mennesker. 

b) Hva ønsker kunden som besøker nettsiden å vite? 

Det er viktig å leie den besøkende frem, slik at de enklest mulig finner det de ønsker.  

c) Hvordan finner kunden nettsiden din? 

Det er viktig å vite hvordan de besøkende finner frem til nettsiden din. Er kundene på sosiale 

medier eller søker de etter dine tjenester gjennom for eksempel Google?  

d) Hvordan opprettholde kontakt med kunden etter de har forlatt nettsiden? 

Det er lurt å gi besøkende muligheten til å holde kontakten etter første besøk, da de færreste 

blir kunder/interessenter etter første besøk på nettsiden din. Link til sosiale medier eller 

påmelding til nyhetsbrev er eksempler på måter å knytte kontakt med de besøkende.  

(Call2Action, 2016) 

Vi tok utgangspunkt i de overnevnte punktene for å granske nettsidene til de fire aktørene i 

samferdselssektoren. I granskingen av nettsidene så vi bare på “karriere/jobb”-sidene til aktørene og 

antok at ”kunden/den besøkende” var en student under høyere utdanning eller en nyutdannet fra 

høyere utdanning.  

Jernbaneverket: 

Karrieresiden til Jernbaneverket heter “Karriere” og på forsiden av “Karriere” fant vi informasjon om 

karriere, utdanning og samarbeidsmuligheter for studenter og elever ved både videregående skole og 

universitet/høyskolenivå. For denne oppgaven kommenterte vi bare på det som var relevant for de 

som tar eller har tatt høyere utdanning. 

På nettsiden til Jernbaneverket møter man en rekke overskriftsbokser. Blant annet: 

- Overskrift 1: Master- og bacheloroppgaver fra Jernbaneverket 

- Overskrift 2: Jernbaneingeniør 
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- Overskrift 3: Ledige stillinger 

- Overskrift 4: Trainee prosjektledelse 

- Overskrift 5: Karrieredager 

- Overskrift 6: Jobb med signal 

- Overskrift 7: Spennende utfordringer 

- Overskrift 8: Overfør din CV   

Følger vi sjekklisten til Call2Action ovenfor, oppfylte Jernbaneverket punkt a og b, altså de virket til 

å ha tenkt på hvem det er som besøker denne siden og de fremhevet hva som er nyttig for studenter 

ved ulike stadier av studieløpet.  

Hva gleder punkt c, hvordan man finner frem til “karriere” nettsiden, så var det enkelt. Når vi søkte 

på “karriere + Jernbaneverket” så kom vi direkte inn på karrierehovedsiden til Jernbaneverket. Det 

var også enkelt å navigere til karrieresidene også gjennom www.jernbaneverket.no.   

Punkt d, hvordan å opprettholde kontakt med kunder etter de har forlatt nettsiden, mener Call2Action 

er viktig fordi kunder/interessenter sjeldent blir knyttet til din bedrift etter kun ett besøk på nettsidene 

(2016). Call2Action mener derfor det er viktig å gi besøkende muligheten til å holde kontakten 

gjennom ulike kanaler med for eksempel en link til Facebook-profil. 

Ved første øyekast virket det til at jernbaneverket hadde løst dette med at man blant annet kunne 

overføre sin CV gjennom Webcruiter, men da vi trykte på denne linken, fungerte den ikke. På den 

annen side, så har de en “kontakt oss” link, et klikk innenfor “Overskrift 1”. Går man gjennom 

“overskrift 3”, blir man sendt til en ny fane med Webcruiter, og inne i Webcruiter er det derimot 

mulig å registrere CV-en sin. Under “overskrift 4” var det også mulig å kontakte to ansatte. Slik sett 

kan man si at Jernbaneverket gir studenter mulighet til å holde kontakten gjennom ulike kanaler, men 

det kunne kanskje vært en ide med et lett tilgjengelig nyhetsbrev eller en link til sosiale medier, hvis 

vi skal følge Call2Action sine råd. 

Kystverket 

Kystverkets karriereside heter “Jobb i Kystverket” og hvor Jernbaneverket presenterte oss med 

overskriftsbokser, møtes vi på Kystverkets nettsider av mye tekst, noen store overskrifter og noen 

små bilder.  

Oversiktsmenyen øverst på siden inneholder tre punkter man kan klikke seg inn på: 

- Kystverket i film og bilder 
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- Ledige stillingar i Kystverket 

- Vil du bli ein av oss? 

Under bildene på hovedsiden kan man også klikke seg inn på “hvordan å bli los” og “hvordan å bli 

maritim trafikkleder”. Teksten på nettsiden omhandler hvem Kystverket trenger som ansatte og fakta 

om Kystverket, samt en “siste nytt” link.   

Hva gleder punkt a og b, virker ikke Kystverket til å ønske å nå et like bredt publikum som 

Jernbaneverket. Fokuset virker til å ligge på ferdig utdannede studenter eller folk som søker ny jobb. 

Dersom å tiltrekke seg studenter tidlig i studieløpet er et mål, så oppfyller ikke nettsiden dette. 

“Jobb i Kystverket” nettsiden virket ikke til å være en prioritet, da det for eksempel kom tydelig frem 

under oversiktsmenyen “Vil du bli ein av oss” at siden ikke var blitt oppdatert siden 2013. Studenter 

som besøker nettsiden vil nok vite om karrieremuligheter og samarbeidsmuligheter underveis i 

studiet. Ingen slik informasjon fremkommer på nettsiden. 

Hva gleder punkt c, var det ikke like enkelt å finne jobbsiden til Kystverket som til Jernbaneverket. 

Googlesøket “Karriere + Kystverket” førte ikke til Kystverkets hjemmeside, men heller til 

jobbformidlingsnettsider. Da vi gikk direkte på www.kystverket.no, var det derimot enkelt å navigere 

frem til jobbsidene deres.  

Punkt d, “hvordan å opprettholde kontakt med besøkende”, var det ikke mulighet for besøkende å bli 

knyttet til nettsiden eller aktøren. Beskjeden var som følgende: “Følg med på våre ledige stillingar”. 

Det var ingen link til sosiale medier eller til hvordan å få vite mer om karrieremuligheter i 

Kystverket. 

Statens vegvesen 

Jobbsidene til Statens vegvesen ligger under rullegardinen “JOBB” og var delt inn i tre:  

- Ledige stillinger 

- For deg med erfaring 

- For studenter og nyutdannede 

Vi tok for oss informasjonen som ligger under “For studenter og nyutdannede” 

Her følger Statens vegvesen lignende layout som Jernbaneverket med overskriftsbokser man kan 

klikke seg inn på. Overskriftsboksene var som følgende: 
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- Sommerjobb (i oransje) 

- Skriv oppgave hos oss 

- Rekrutteringsprogram 

- Hvor kan du møte oss? 

- Prosjekter 

- Møt våre ansatte 

- Nyheter 

Hva gjaldt a og b, virket Statens vegvesen til å kjenne sine besøkende. Det var her, i likhet med 

Jernbaneverket, informasjon til både studenter underveis i studieløpet og for nyutdannede. Det virket 

enkelt for de besøkende å finne det de leter etter.  

Det var også enkelt å finne frem til karrieresidene til Statens vegvesen, altså punkt c i Call2Action sin 

guide til en god nettside. Googlesøket “Statens vegvesen + Karriere” ledet rett til fanen “JOBB” og til 

de tre overnevnte valgene. Også når vi var inne på www.vegvesen.no var det enkelt å navigere til 

karrieresidene.  

Punkt d, hvordan å opprettholde kontakten med de besøkende hadde Statens vegvesen flere 

muligheter å by på. Under overskriftsboksen “Hvor kan du møte oss”, fant vi hvilke utdannings- og 

jobbmesser og karrieredager Statens vegvesen skal delta på fremover. Under overskriftsboksen 

“Skriv oppgave hos oss”, fant vi en liste over kontaktpersoner. Statens vegvesens sine 

karrierenettsider oppfyller derfor anbefalingene fra Call2Action. 

Avinor 

Karrieresidene til Avinor fant vi ved å klikke inn på “meny” og videre til “Karriere”. Her ble vi 

presentert med fire overskriftsbokser som vi kunne klikke oss videre med: 

- Ledige stillinger i Avinor 

- Samfunnsoppdraget 

- Hva kan vi tilby deg 

- Student 

Hva gjelder Call2Actions punkt a og b hos Avinor, så fant vi Avinor holder det enkelt. De henvender 

seg til studenter med å ha en egen meny for studenter, men innenfor den overskriftsboksen virket det 

ved første øyekast at det bare er informasjon om summerintership. Derimot når vi så godt etter, fant 

vi en link som het “Studentoppgaver” helt nederst. Her fant vi informasjon om å skrive bachelor og 
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masteroppgaver i samarbeid med Avinor. Slik sett så vi at Avinor tilbyr de besøkende studentene mye 

av informasjonen de vil være ute etter.  

Punkt c, tilgjengeligheten til Avinors karriereside var god via Google. Googlesøket “Avinor + 

karriere” ledet lett til karrieresiden til Avinor. Dersom vi benyttet oss av www.avinor.no derimot, var 

det lett å overse hvor man kunne finne informasjon om karriere, da fokuset til Avinors hjemmeside 

ligger mest på dette med flytrafikk. Vi trodde først at karrieresidene til Avinor ligger under “om 

Avinor” på førstesiden, men da ble vi videresendt til en side hvor man bare fant overskriftsboksen 

“ledige stillinger”, ikke overskriftsboksen “studenter”. Det viste seg at man først finner hele 

karrieresiden dersom man klikket seg inn ved bruke en liten menyknapp øverst til høyre når man var 

inne i “Om Avinor”. Dette var litt tungvint og første inntrykk var jo at Avinor ikke har noe for 

nyutdannede eller studenter.          

Hva gjelder punkt d, virket det til å være liten mulighet til å komme i kontakt med Avinor gjennom 

karrieresidene deres. Dersom vi igjen følger Call2Action sine råd, hadde det vært gunstig med en link 

til sosiale medier eller et annet knutepunkt som en kontaktperson eller lignende.    

Aktørene sett under ett, var det stor spredning i hvilken informasjon man fikk ved deres karrieresider. 

Det varierte også i hvilken grad man fikk inntrykk av at aktørene var interessert i å knytte kontakt 

med studenter underveis i studieløpet. Noe som er rart ettersom oppdragsgiverne er interessert i å vite 

hvordan man kan få førsteårsstudenter interessert i samferdselssektoren. Det var stor kvalitetsforskjell 

mellom nettsidene, hvor Jernbaneverket og Statens vegvesen skilte seg positivt ut, mens Avinor var 

litt uoversiktlig, og Kystverket var lite spisset mot studenter, samt rotete fremstilt. Med tanke på at 

studentene i studien vår oppgav at de oftest henvendte seg til potensielle arbeidsgivers hjemmesider, 

er det rart at særlig Kystverket ikke virker til å ha oppdatert sine karrieresider siden 2013. Alle 

aktørene kan bli bedre på å opprettholde kontakten med de besøkende, særlig Kystverket og Avinor, 

som ikke har en måte for studenter å henvende seg til dem på.  


