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Studenters interesse for næringen og fremtidig
kompetansebehov

Av Camilla Sagvik, Jannicke Tharaldsen, Kine Brekke, Sara Landsverk

Forord
Denne rapporten er utarbeidet i forbindelse med prosjektforum som en del av
masterprogrammet Organisasjon, ledelse og arbeid ved Universitetet i Oslo. På oppdrag fra
Finans Norge har vi sett på fremtidig kompetansebehov i finansnæringen, studenters
interesse for næringen og hvordan finansnæringen kan gjøre seg attraktiv overfor
studenter.
Arbeidet med denne undersøkelsen har vært en verdifull læringsprosess som har gitt oss
innsikt i en næring ingen av oss hadde noe særlig kunnskap om fra før av. Det at temaet for
prosjektet handler om digitalisering og nye kompetansebehov, gjør det svært relevant for
dagens arbeidsliv. Å jobbe med dette prosjektet har både vært utrolig gøy og givende!
Vi ønsker å takke oppdragsgiver Finans Norge v/Runa Opdal Kerr som har gitt oss mulighet
til å undersøke et veldig spennende tema. Videre ønsker vi å rette en spesiell stor takk til
vår kontaktperson, Elin Mathiesen, som gjennom hele prosessen har vært engasjert og lagt
til rette for at prosjektet skulle bli best mulig. Vi takker også vår veileder ved NIFU,
Elisabeth Hovdhaugen, som har kommet med gode råd og støtte i forbindelse med
prosjektet. Til slutt vil vi takke alle respondenter og informanter som har bidratt til at vi har
fått den informasjonen vi trengte for gjennomføring av prosjektet.

Denne rapporten er utarbeidet av Camilla Sagvik, Jannicke Tharaldsen, Kine Brekke og Sara
Landsverk.

Oslo, mai 2017
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Sammendrag
På bakgrunn av digitalisering og et endret kompetansebehov i norsk finansnæring, ønsket
Finans Norge å se nærmere på finansnæringens behov for kompetanse og studenters
interesse for næringen. Basert på dette har vi undersøkt følgende problemstilling: Hvordan
kan finansnæringen gjøre seg mer attraktiv som arbeidsgiver, spesielt for studenter fra
utradisjonelle fagområder?
Vi har besvart problemstillingen ved å undersøke forskningsspørsmålene som omhandler et
eventuelt kompetansegap, finansnæringens omdømme og finansnæringens merkevare som
arbeidsgiver. Vi har i hovedsak basert rapporten på en kvantitativ undersøkelse sendt ut til
studenter,

og

en

kvalitativ

e-postundersøkelse

sendt

ut

til

Finans

Norges

medlemsbedrifter. I tillegg har vi benyttet en kvantitativ spørreundersøkelse tidligere sendt
ut til Finans Norges medlemsbedrifter. Videre har vi sett dette i lys av teori om omdømme,
merkevarebygging, employer branding og kompetanseutvikling, samt tidligere forskning på
området. Vi fordelte respondentene fra den kvantitative studentundersøkelsen inn i tre
forskjellige fagområder, økonomi, jus og samfunnsøkonomi, og teknologi, basert på deres
studieretning.
Funnene våre avdekket et kompetansegap når det kom til de formelle kompetansene
teknologi, data og matematikk, og innovasjon og tjenestedesign. Det er i størst grad
teknologistudentene som innehar denne kompetanse, men samtidig de som i minst grad vil
jobbe i finansnæringen. Videre fant vi at finansnæringens omdømme ikke er optimalt med
tanke på å være attraktiv overfor fagområdene. Dette fordi finansnæringen ikke har lykkes
med å strategisk promotere eksternt hva som gjør næringen unik og tiltrekkende. Funnene
våre viste at finansnæringen bør forbedre sitt employer brand gjennom å strategisk
forankre en rekke tiltak. Hovedtiltakene bør være å tilby flere internships eller
deltidsjobber, bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk.
Dette viser at finansnæringen bør gjøre seg attraktiv som arbeidsgiver for utradisjonelle
fagområder ved å; i) kommunisere tydelig hva slags kompetanse de trenger, ii) hva som
gjør finansnæringen unik og attraktiv; iii) gjennom å benytte spesifikke employer-branding
tiltak.
Side 3 av 68

Innhold
Forord ...................................................................................................................................... 2
Sammendrag ........................................................................................................................... 3
1

2

3

4

5

Innledning ......................................................................................................................... 6
1.1

Kort om Finans Norge ................................................................................................ 6

1.2

Om finansnæringen.................................................................................................... 6

1.3

Bakgrunn for rapporten ............................................................................................. 7

1.4

Problemstilling ......................................................................................................... 11

1.5

Rapportens struktur ................................................................................................. 11

Litteraturgjennomgang ................................................................................................... 12
2.1

Teori ......................................................................................................................... 12

2.2

Tidligere undersøkelser om temaet ......................................................................... 17

2.3

Oppsummering av teoretisk rammeverk ................................................................. 19

Metode............................................................................................................................ 20
3.1

Kvantitativ undersøkelse: Studentundersøkelsen 2017 ........................................... 20

3.2

Kvalitativt intervju: Å intervjue på e-post ................................................................ 27

3.3

Etiske betraktninger ................................................................................................. 30

Presentasjon av funn....................................................................................................... 31
4.1

Studentundersøkelsen 2017 .................................................................................... 31

4.2

Kvalitative svar fra Studentundersøkelsen............................................................... 43

4.3

E-postintervju med Finans Norges medlemsbedrifter ............................................. 46

Analyse og diskusjon av funn .......................................................................................... 52
5.1

Kompetansegap ....................................................................................................... 52

5.2

Finansnæringens omdømme ................................................................................... 54

5.3

Finansnæringens merkevare som arbeidsgiver ....................................................... 60
Side 4 av 68

6

Konklusjon og videre arbeid............................................................................................ 63
6.1

Videre arbeid............................................................................................................ 64

Litteraturliste......................................................................................................................... 65

Vedlegg 1: Studentundersøkelsen 2017
Vedlegg 2: Intervjuguide: E-postintervjuet

Side 5 av 68

1
1.1

Innledning
Kort om Finans Norge

Finans Norge er hovedorganisasjonen for finansnæringen i Norge, og representerer om lag
240 finansbedrifter med i underkant av 40 000 ansatte. Medlemsbedriftene er primært
sparebanker,

forretningsbanker,

livsforsikringsselskap,

skadeforsikringsselskap

og

finanskonsern. Finans Norge er avtalepart i finansnæringens tariffavtaler, og representerer
næringen og arbeidsgiverinteressene ved de årlige sentrale tarifforhandlingene med
Finansforbundet og LO. Videre målbærer Finans Norge næringens standpunkter til ulike
grupper i det norske samfunn; politikere, statsforvaltningen, forbrukermyndigheter,
internasjonale samarbeidspartnere og beslutningstakere og forbrukere.
Finans Norge arbeider for at næringen skal kunne gjøre arbeidet så godt som mulig
gjennom å sikre gode rammebetingelser, øke tilliten til næringen og bidra til sikker og
effektiv drift.
1.2

Om finansnæringen

Ifølge SSB kan finansnæringen defineres som finansieringsvirksomhet (herunder
bankvirksomhet), forsikring og pensjonskasser, og finans- og forsikringshjelpetjenester.
Finansnæringen inkluderer dermed en rekke ulike virksomheter. Norge har en relativt liten
finansnæring sammenlignet med andre land, og ifølge Nordkvelde, Alexandru og Reve
består finanssektoren av rundt 30 000 foretak. Mange av disse er derimot ikke direkte
knyttet opp mot finansnæringen (Nordkvelde m. fl. 2015, 10).
Selv om norsk finansnæring er liten, kan den sies å fungere som et ”nav” for andre
næringer fordi de tilfører kapital til de virksomhetene som trenger dette, og står således
for mye av Norges verdiskapning. Næringen er viktig fordi den dekker samfunnets behov
for lån av penger, finansiering av for eksempel maskiner eller infrastruktur mv. ved å tilby
regulære banktjenester. I tillegg ved å avdempe risiko gjennom forsikringsprodukter, og
ved å inneha en formidlerrolle gjennom å bistå i verdiflytting (Grünfeld m. fl. 2011, 6).
Finansnæringen er en kompetanseintensiv næring med høy verdiskaping, høy sysselsetting
og høy produktivitet. Kapital, sammen med arbeidskraft og kompetanse kan sies å være en
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av de viktigste produksjonsfaktorene i Norge. Finansnæringens verdiskapning har hatt en
gjennomsnittlig årlig økning på 9,3 % fra 2008-2012 og produksjonen i næringen har vært
på rundt 6 % av BNP. Det er bank og forsikring som står for den største økningen (Grünfeld
m. fl. 2011, 13-14).
Finans har altså en svært viktig samfunnsrolle i Norge, og er i tillegg en av de store
kunnskapsbaserte næringene. Dette betyr blant annet at det å tiltrekke, utvikle og beholde
personer med den rette kompetansen er helt avgjørende. Finansnæringen er nå inne i en
digital omveltning som medfører store endringer og behov for ny kompetanse. Dette leder
opp mot bakgrunnen for denne rapporten.
1.3

Bakgrunn for rapporten

1.3.1 Digitalisering av norsk finansnæring
Finansnæringen har de siste årene vært utsatt for store omstillingsprosesser på grunn av ny
teknologi og endret kundeatferd. Digitalisering av prosesser og arbeidsflyt påvirker allerede
ansattes daglige aktiviteter. I finansnæringen har vi for eksempel i stor grad gått over til
elektroniske banktjenester slik som nettbank og mobilbank.
I februar 2016 varslet DNB nedleggelse av en rekke filialer og kutt av 600 årsverk (Sundberg
2016). I januar 2017 melder DNB igjen v/Rune Bjerke at på grunn av digitalisering ”vil DNBs
10.000 ansatte og tillitsvalgte være heldige om de er flere enn 5.000 om fem år” (NTB
2017). Dermed kan man nå se at næringen står overfor en større omstilling enn tidligere;
nemlig digitalisering. Digitalisering er teknologisk utvikling i en ekstrem fart, hvor vi i stor
grad ikke lenger kan planlegge veldig langt fremover i tid. Vi har lenge vært utsatt for
automatisering. Dette har hittil påvirket arbeidsintensive oppgaver, men vil nå også påvirke
kunnskapsintensive oppgaver, hvor man går fra å se digitalisering ”gjennom skjermer” til at
det blir fysisk. Man får inntog av roboter som kan brukes for å erstatte mennesker for å
utføre arbeidsoppgaver ved hjelp av avanserte algoritmer og regelstyrte prosesser. Når
man legger til analytics (big data), maskinlæring mv., kan både repetitive og ikke-repetitive
menneskelige arbeidsoppgaver erstattes (Pajarinen, Rouvinen og Ekeland 2014, 4-8). På
den annen side betyr ikke dette nødvendigvis at ansatte i finansnæringen vil stå uten
arbeid, ettersom nye arbeidsoppgaver mest sannsynlig vil kunne dukke opp. Dette
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forutsetter imidlertid at man har den rette arbeidsstyrken som innehar den nødvendige
kompetansen til å mestre disse endringene.
Norske virksomheter, inkludert finansnæringen, ser nå et underskudd på kompetanse som
kan være et hinder for effektiv digitalisering. Mange forstår ikke omfanget av dagens
digitalisering, og ser på det som en videreføring av ”IT-bølgen” som de fleste virksomheter
har vært utsatt for de siste 40 årene (Skjelvan 2015, 187). Men, utviklingen med finansiell
innovasjon slik som FinTech (Financial Technology), EdTech (Educational Technology),
mobilbetalingsløsninger og lignende, skjer nå så raskt at kampen om den rette
kompetansen vil tilspisses. Startup-selskaper benytter ny teknologi for å utvikle innovative
teknologidrevne løsninger og finansielle produkter til en lavere kostnad (Garfinkel og
Nicolacakis 2016). I tillegg har blockchain-teknologi potensiale til å erstatte alle systemer
der det foregår transaksjoner, altså det som tradisjonelt utføres av finansnæringen.
Blockchain innebærer blant annet et nettverk av datamaskiner som kan tilrettelegge for
transaksjoner, lage anonyme identiteter og etablere kontrakter (Peters og Panayi 2015, 34).
Digitalisering legger derimot til rette for en rekke muligheter vi aldri har hatt tidligere. For å
utnytte disse mulighetene, og for at finansnæringen ikke skal bli forbigått, må de rette
menneskene være på plass – i dag. Kompetanseutvikling vil selvfølgelig kunne bidra en del
med dette, men det haster også å få inn nødvendig kompetanse. I dag er det tradisjonell
økonomisk kompetanse som dominerer arbeidsstyrken i finansnæringen, men fremover vil
det, i tillegg til en dyp forståelse for næringen, være helt nødvendig med teknologisk
kompetanse (Ehrenhalt 2016, 5-26). Det kan sees på som utradisjonelt at teknologisk
kompetanse vil inngå som en del av kjernekompetansen i finansnæringen. I tillegg kan også
andre “utradisjonelle” fagområder som blant annet jus og samfunnsøkonomi bli viktigere.
Dette fordi compliance og det å ha et makroperspektiv kan bli viktigere i tråd med
digitalisering og globalisering.
Dette danner bakgrunnen for hovedformålet med denne rapporten.

Side 8 av 68

1.3.2 Hovedformålet med rapporten
Oppdragsgivers hensikt med dette prosjektet er å kartlegge et eventuelt kompetansegap
mellom næringens behov for kompetanse og studenters interesse for næringen. For å
kartlegge bedriftenes fremtidige behov for kompetanse utførte Finans Norge en kvantitativ
undersøkelse, Kompetansesjekken 2016 (“Kompetansesjekken”), høsten 2016. I tillegg
utarbeidet Finans Norge en ytterligere kvantitativ undersøkelse, Studentundersøkelsen
2017 (“Studentundersøkelsen”), for å kartlegge studenters kompetanse og interesse for
finansnæringen. Videre har vi utarbeidet et e-postintervju (“E-postintervjuet”) som ble
sendt ut til Finans Norges medlemsbedrifter, for å få et dypere innblikk fra næringen.
Kompetansesjekken ble sendt ut til samtlige medlemsbedrifter i Finans Norge og
medlemmer i Sparebankforeningen. Formålet med undersøkelsen var å avdekke hvilke
behov bedriftene har for kompetanse nå og i årene fremover. Undersøkelsen avdekket at
bedriftene har særlig behov for formell kompetanse som teknologi, innovasjon og analyse.
Mer tradisjonell kompetanse som finans, økonomi, regnskap og revisjon ser det ut til at
bedriftene har dekket godt nok i dag. Undersøkelsen viser også at virksomhetene i stor
grad ønsker å møte kompetansebehovet ved å utvikle kompetansen til dagens ansatte
gjennom læring på arbeidsplassen. For å lykkes med dette legger arbeidsgiverne vekt på at
ansatte har egenskaper som vilje til endring og egenlæring, i tillegg til god kunde- og
markedsforståelse. Vi benytter oss av relevante funn fra denne undersøkelsen i rapporten.
Helsefag
Regnskap og revisjon
Samf og politikk
Finans, økonomi
Relasjonskomp, sos og…
Jus, compliance
Merkevarebyg, komm
Kundeservice
Salg
Analyse
Tj.design og innovasjon
Matt, tek, data
0% 20% 40% 60% 80%100%

Figur 1: ”Kompetansesjekken: Ønsket formell kompetanse i finansnæringen”.
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Studentundersøkelsen er vårt utgangspunkt for prosjektet og danner derfor grunnlaget for
denne rapporten. Mer detaljer om, og funn fra, Studentundersøkelsen vil bli presentert
senere i rapporten. Kompetansesjekken skal benyttes for å sammenligne kompetanse
finansnæringen har behov for fremover, opp mot hvilken kompetanse studentene tilegner
seg ifølge Studentundersøkelsen. Ved å se disse funnene opp mot hverandre kan det gi oss
en innsikt i om det er et gap mellom i næringens behov og hvilken kompetanse studentene
tilegner seg. Studentundersøkelsen vil i tillegg avdekke studenters interesse for næringen.
På bakgrunn av resultatene fra Studentundersøkelsen og E-postintervjuet, skal vi komme
med forslag til tiltak for hva finansnæringen bør gjøre for å fremstå som attraktive for
studenter med den rette kompetansen. Disse tiltakene er ment for å bidra til at
finansnæringen klarer å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft for å gjennomføre de
omstillingene som er nødvendig i årene som kommer. Finans Norge vil bruke resultatene i
dialog med utdanningsinstitusjoner for å vise til hvilken type kompetanse det er behov for
fremover. En tettere dialog kan oppfordre til endringer i studieprogram, slik at studenter er
godt rustet etter endt utdanning for å møte et digitalisert arbeidsliv.
Finansnæringen består, som nevnt i innledningen, av diverse virksomheter. I denne
rapporten avgrenser vi imidlertid finansnæringen til kun å omhandle bank og forsikring. I
forbindelse med Kompetansesjekken vil “finansnæringen” kun referere til Finans Norges
medlemsbedrifter.
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1.4

Problemstilling

Basert på prosjektets bakgrunn og formål kom vi, i samarbeid med oppdragsgiver, frem til
denne overordnede problemstillingen:
Hvordan kan finansnæringen gjøre seg mer attraktiv som arbeidsgiver, spesielt for
studenter fra utradisjonelle fagområder?
Videre utarbeidet vi tre forskningsspørsmål som bidrar til å svare på den overordnede
problemstillingen:
1. Finnes det et kompetansegap mellom ønsket kompetanse i næringen og
kompetanse studentene tilegner seg?
2. Hvordan er finansnæringens omdømme?
3. Hvordan kan finansnæringen forbedre sin merkevare som arbeidsgiver?
1.5

Rapportens struktur

I kapittel 1 introduserte vi oppdragsgiver, bakgrunn og hovedformål for prosjektet, samt
problemstillingen. Vi vil i kapittel 2 redegjøre for prosjektets teoretiske utgangspunkt. I
kapittel 3 følger metodekapittelet hvor vi vil gjøre rede for utvalg, utforming, innsamling og
behandling av forskningsdata. Kapittelet tar først for seg kvantitativ metode og deretter
kvalitativ metode. I kapittel 4 starter presentasjon av funnene fra Studentundersøkelsen og
E-postintervjuet. Her vil vi presentere funnene som er relevante for å besvare
problemstillingen. I kapittel 5 vil vi analysere og drøfte funnene i lys av problemstillingen
og relevant litteratur. Vi vil også foreslå tiltak finansnæringen bør benytte seg av for å
tiltrekke seg studenter med riktig kompetanse i årene som kommer. Avslutningsvis i
kapittel 6 vil vi komme med en oppsummerende konklusjon på problemstillingen og forslag
til videre arbeid.
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2
2.1

Litteraturgjennomgang
Teori

For organisasjoner er det helt avgjørende å tiltrekke seg den nødvendige kompetansen. Det
er derimot mange ulike grunner til hvorfor personer tiltrekkes av en spesifikk jobb eller
arbeidsgiver. Yrkes- og karrierevalg er et komplekst tema, og omfatter både indre og ytre
påvirkningsfaktorer.

Valgene kan

blant annet påvirkes av foreldre og deres

utdanningsbakgrunn, venner, media, arbeidsmarkedet, uforutsette hendelser mv. (Bright
m.fl. 2005, 20, 32). På grunn av prosjektets rammer og betingelser, vil vi i denne rapporten
fokusere på organisasjoners omdømme som et virkemiddel for å tiltrekke seg kvalifisert
arbeidskraft, i hovedsak studenter.
2.1.1 Omdømmehåndtering og merkevarebygging
Haldor Byrkjeflot (2010, 4) skiller mellom omdømmehåndtering (corporate branding) og
merkevarebygging (branding). Et brand kan defineres som ”a name, term, sign, symbol, or
design, or combination of them which is intended to identify the goods and services of one
seller or group of sellers and to differentiate them from those of competitors” (Backhaus og
Tikoo 2004, 502). Omdømmehåndtering og merkevarebygging representerer ulike
tilnærminger for å skape en tydelig identitet og det generelle arbeidet med å oppnå et
positivt omdømme fra virksomhetens omgivelser. Merkevarebygging er en kundesentrert
aktivitet som handler om å få kundene til å oppleve en tilknytning til produktene
virksomheten

leverer.

Omdømmehåndtering

er

på

den

annen

side

en

organisasjonssenteret aktivitet som går på ut på å endre oppfatning og anseelse av
organisasjonen (Byrkjeflot 2010, 4).
Det tradisjonelle synet med kun å anse produkter som merkevarer har endret seg, og det
har beveget seg mot å se på organisasjonen i seg selv som en merkevare (Byrkjeflot, 2010,
6). Vi ser at de grunnleggende prinsippene fra merkevarebygging i stor grad har blitt
overført til omdømmehåndtering av organisasjoner. Det å se på selve organisasjonen som
en merkevare er mye diskutert og kritisert i litteraturen. Edwards skriver blant annet at
ansatte blir sett på som et verktøy for å nå målene og setter spørsmålstegn ved om
omdømmehåndtering og omdømmebygging i det hele tatt er etisk forsvarlig. Samtidig er
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det mange ulike former for omdømmehåndtering, og dersom man involverer ansatte i hele
prosessen kan man bygge et omdømme som også representerer de ansattes mangfold og
verdier. På denne måten kan man unngå fallgruven der ansatte føler seg som verktøy
fremfor arbeidstakere (Edwards 2012, 406).
2.1.2 Ulike former for omdømmehåndtering
Foster, Punjaisri og Cheng (2010, 401) har tatt for seg tre ulike former for
omdømmebygging; corporate branding, internal branding og employer branding.
Corporate branding dreier seg om hvordan virksomheten agerer og fremstår overfor sine
viktigste grupper av interessenter. Kommunikasjon fra virksomheten har til hensikt å oppnå
en positiv anseelse hos de sentrale målgruppene. Det handler om å gi et løfte om hva
merkevaren er, samt å reflektere dette i handlinger bedriften foretar seg. De ansatte er en
viktig del av det å bygge og vedlikeholde organisasjonens merkevare gjennom å ha kontakt
med kunder og levere det virksomheten har lovet.
Ved Internal branding er fokuset på de nåværende ansatte i organisasjonen. ”Employee
branding” er et annet begrep som blir brukt i litteraturen for å beskrive samme fenomen
(Edwards 2012, 394). Det å gi den forventede servicen og/eller produktene til kundene
betyr at alle i bedriften er viktige for å kunne levere det bedriften lover, altså deres
corporate brand (Foster, Punjaisri og Cheng 2010, 402). Selv om de nåværende ansatte i en
bedrift mestrer det å leve i tråd med merkevaren, ligger utfordringen i å overføre dette til
nyansatte. Det er derfor blitt viktig å rekruttere mennesker som har de samme verdiene
som organisasjonen. En av ulempene med kun å rekruttere arbeidstakere med samme
verdier er at man ikke får utnyttet fordelene av mangfold og de konkurransefordelene
dette kan medbringe. Dette har også blitt kalt unikhetsparadokset. Organisasjoner hevder i
stor grad at de er unike, samtidig dras de mot den samme unikheten (Gioia 1998, 20).
Employer branding innebærer en bedrifts evne til å strategisk promotere, både internt og
eksternt, en klar visjon for hva som gjør bedriften unik og attraktiv som arbeidsgiver.
Gjennom å implementere et slikt konsept kan man tiltrekke flere søkere som kan sikre at
organisasjonen innehar den ønskede formelle og uformelle kompetansen. Employer
branding kan dermed både bidra til konkurransefortrinn og til at ansatte i større grad
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internaliserer virksomhetens verdier (Backhaus og Tikoo 2004, 501). Basert på
gjennomgang av litteratur på området hevdes det at employer branding kan beskrives som
en tre-stegs-prosess:
1. Utarbeide en “Value Proposition” eller “Employee Value Proposition” som må inngå
i merkevaren. På norsk omtales dette ofte som medarbeiderløfte. Dette innebærer
blant annet å benytte seg av informasjon om organisasjonens kultur, ledelsesstil,
nåværende ansattes kompetanse og erfaringer.
2. Deretter

må

“Value

Proposition”

markedsføres

eksternt

for

potensielle

arbeidstakere for å tiltrekke seg de organisasjonen ønsker å ansette.
3. Intern markedsføring/internal branding av employer branding er viktig fordi det
bærer ut merkevarens “løfte” gitt til de ansatte og inkluderes som en del av
organisasjonskulturen. Målet er å utvikle ansatte som er knyttet til verdier og mål i
organisasjonen (Backhaus og Tikoo 2004, 502-503).
2.1.3 Employer branding som et virkemiddel for å tiltrekke den rette kompetansen?
Edwards hevder at det er en rekke grunner til hvorfor det er økende interesse for å
implementere employer branding i virksomheter. En sterk merkevare er viktig for å
opprettholde konkurransedyktighet, det hjelper virksomheten til å skille seg ut, samt at det
skaper lojalitet og identitet. Employer branding gjør at Human Resource-funksjonen (HR)
har mulighet til å arbeide mer strategisk og bli mer involvert i markedsføringsfunksjonene.
Employer branding skaper også et godt rammeverk for å kunne ta mer hensyn til
samfunnsansvar (CSR) (Edwards 2012, 390-391).
Ved å benytte seg av elementer fra employer branding kan man styrke virksomhetens
omdømme og dermed tilrettelegge for å tiltrekke seg potensielle ansatte med ønskede
kvalifikasjoner. Employer branding er et konsept man kan benytte seg av for å samle
rekruttering, trening og utvikling under en ”paraply” (Backhaus og Tikoo 2004, 513). Det
handler om å markedsføre arbeidsplassen ved å etablere en unik identitet for
virksomheten som arbeidsgiver for å tiltrekke, motivere og beholde arbeidstakere. Det aller
viktigste er å kommunisere tydelig og klart hva som skiller organisasjonen fra andre
organisasjoner. Kommunikasjonen er derfor svært sentral. For å kunne tiltrekke og holde
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på medarbeiderne bør virksomhetens formål, visjon, eller samfunnsmessige funksjon
kommuniseres for å legge grunnlaget for en sterkere identifisering med virksomheten.
Identitet retter oppmerksomheten mot de ansattes forhold til organisasjonen, omdømme
og image peker på den annen side mot eksterne interessers oppfatning av organisasjonen
(Nesheim 2007, 5-6). Omdømme og image kan altså spille en vesentlig rolle når kandidater
skal søke jobb. Employer branding danner grunnlaget for potensielle arbeidstakeres
assosiasjoner til organisasjonen som en merkevare. Dette kan være ulike egenskaper ved
virksomheten, for eksempel at virksomheten er innovativ. Det er dette som danner
organisasjonens image, som igjen påvirker hvor attraktiv organisasjonen vil være. Videre vil
dette være spesielt viktig når det er små funksjonelle forskjeller mellom ulike
organisasjoner/arbeidsgivere (Backhaus og Tikoo 2004, 505-506).
Som et resultat av økt digitalisering kan det bli knapphet og konkurranse om de
menneskelige ressursene virksomhetene trenger. Dette kan føre til at det haster for
arbeidsgivere å ansette og beholde de med den rette kompetansen. Det er dette employer
branding-konseptet kan hjelpe organisasjonen til å mestre (Kalyankar, Mathur og Bakshi
2014, 84). Videre bygger Employer branding på antagelsen om at investering i
menneskelige ressurser bringer verdi og øker ytelsen til organisasjonen. Videre vil for
eksempel den nyeste og beste teknologien kun skape varige konkurransefortrinn dersom
organisasjonen har ansatte som kan utnytte denne teknologien (Backhaus og Tikoo 2004,
503).
Basert på teorien så ser vi at employer branding bygger på organisasjonsspesifikke faktorer,
og konseptet kan dermed ikke utarbeides av arbeidsgiverorganisasjoner som en universell
“oppskrift” for en hel næring.
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2.1.4 Omdømmehåndtering og karrieremuligheter
Ved employer branding bør man også markedsføre karrieremuligheter i virksomheten –
uten karrieremuligheter mister ansatte sine konkurransefortrinn, og det samme gjelder
virksomheten (Backhaus og Tikoo 2004, 510-511). En studie av Evans Sokro (2012, 170)
viste også at arbeidsplasser som tilbyr utviklingsmuligheter har lettere for å tiltrekke og
beholde ansatte.
2.1.4.1 Kompetanse og kompetanseutvikling
Kompetanse defineres på mange ulike måter, men Linda Lai beskriver kompetanse som en
sammensetning av følgende komponenter; kunnskaper, ferdigheter, holdninger og evner.
Videre skal kompetansen bidra til at man kan utføre de aktuelle arbeidsoppgavene, møte
krav og nå definerte mål. Vi kan også skille mellom formell og uformell kompetanse, hvor
den formelle kompetansen eksempelvis er den utdanningen man har og uformell
kompetanse tilegnes gjennom systematiserte læringstiltak eller erfaringsoverføring (Lai
2013, 46, 58).
Videre blir systematisk kompetanseutvikling definert av Lai som ”målrettede tiltak for å
oppnå læring og skape gode læringsarenaer” (Lai 2013, 17). Kaufmann og Kaufmann (2009,
186) definerer læring som en tilegnelse av kunnskaper og ferdigheter, som har
utgangspunkt i erfaringer. Dette skal deretter bidra til relativt permanente endringer i
atferd og tenkemåte. På den annen side hevder Lai at kompetanseutvikling dreier seg om
noe mer enn læring, nemlig også de valgene man tar mellom ulike utforminger og metoder
(Lai 2013, 117). Lai definerer strategisk kompetansestyring som planlegging, utførelse og
evaluering av tiltak, slik at man kan sikre organisasjonen og medarbeidernes kompetanse
for å nå planlagte mål (Lai 2013, 14). Ifølge Nordhaug er kompetanseutvikling en viktig
konkurranse- og omdømmefaktor for organisasjoner. Dette er fordi personlige og faglige
utviklingsmuligheter ofte blir verdsatt høyere enn for eksempel lønn, spesielt for de med
høyere utdanning (Nordhaug 2002, 160).
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2.2

Tidligere undersøkelser om temaet

2.2.1 Universum 2016
Universum gjennomførte en internasjonal studentundersøkelse i 2016 som tok for seg
millenniums-generasjonens, personer født mellom 1980 og 1996, og skiller mellom
business- og STEM-studenter. STEM refererer til de akademiske disiplinene innenfor
”science, technology, engineering and math”. Bakgrunnen for undersøkelsen er at
interessen for å jobbe innen finans har falt dramatisk de siste ti årene: “At the London
Business School during the years 2007 to 2013, the percentage of MBA grads going into
financial services dropped from 46 percent to 28 percent, while those going into tech tripled
from six percent to 20 percent during the same period” (Universum 2016, 3).
Videre tok undersøkelsen sikte på å avdekke hvilken ny rekrutteringsstrategi
finansnæringen trenger for å tiltrekke seg studenter som i utgangspunktet ikke ønsker å
jobbe innen finans. Studenter som sikter mot en karriere innen finans har veldig forskjellige
ambisjoner og mål enn de som ønsker å jobbe innenfor andre sektorer, derfor er det
kortsiktig

å

basere

rekrutteringsprogrammer

på

nåværende

arbeidstakere.

Finansnæringens behov for teknologiske og digitale talenter vil ikke bli tilfredsstilt av
dagens studenter som ønsker en karriere innen finans (Universum 2016, 4).
Undersøkelsen til Universum avdekker at business-studenter og STEM-studenter har ulike
preferanser når det gjelder faktorer som er avgjørende for valg av jobb. Business-studenter
verdsetter markedssuksess og støttende ledere, mens STEM-studenter verdsetter
innovasjon, kreativitet og et dynamisk arbeidsmiljø i større grad. Studentene fremstår også
enige på flere områder; både business og STEM-studenter mener profesjonell opplæring,
videreutvikling og hyggelig arbeidsmiljø er viktig for valg av arbeidsgiver.
Universum undersøkelsen resulterte i fem hovedpoenger:
•

“An employer’s market leadership is a critical consideration for young would-be
employees” (Universum 2016, 7)

•

“Excellent professional training and development programs are must-haves”
(Universum 2016, 10)
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•

“Students who prefer a career in financial services are looking for different things in
employer culture” (Universum 2016, 16)

•

“High future earnings is a critical driver for both business and STEM students”
(Universum 2016, 19)

•

“Recommendations for employers” (Universum 2016, 22)

2.2.2 Universum 2017
Hvert år spør Universum studenter i Norge hvor de helst vil jobbe etter endt studieløp.
Resultatene gir ledelsen i noen av de største og mest anerkjente selskapene i landet en
pekepinn på om de lykkes i kampen om å vinne de beste hodene (Høgseth, 2017). Årets
lister ble publisert i april og er basert på svarene til 13 734 studenter fordelt på 118
forskjellige studieretninger. Universum har delt studentene inn i fem forskjellige kategorier
basert på studieretning: business, IT, juss, ingeniør og humaniora (Universum 2017, 4).
Blant business-studentene er det DNB som går av med seieren. Det er 24,34 % av
studentene som ønsker å jobbe i Norges største bank. DNB tar dermed førsteplassen for
tredje år på rad i denne kategorien. På andreplass havner Innovasjon Norge som aldri
tidligere har vært så høyt på studentenes rangering. Blant IT-studentene er det de
internasjonale selskapene Google og Microsoft som havner på toppen av listen, hvor
henholdsvis 59,23 % og 43,14 % av de spurte ønsker å jobbe. På tredjeplass hos ITstudentene finner vi DNB som har klatret opp åtte plasser sammenlignet med fjorårets liste
(Universum 2017, 5, 7).
Studentene svarte også på hva som er deres topp karrieremål og hvilken næring de
foretrekker å jobbe innenfor. De to viktigste karrieremålene er å ha en trygg og stabil jobb,
samt å oppleve balanse mellom jobb- og privatliv. Når det gjelder hvilken næring
studentene foretrekker å jobbe i, så ligger bank og finansnæringen på sjette og syvende
plass ut av ti nevnte næringer (Universum 2017, 9).
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2.3

Oppsummering av teoretisk rammeverk

Finansnæringen er inne i et digitalt skifte som fører til at det er behov for en annen type
kompetanse enn det de har nå. Slik som Kompetansesjekken og tidligere undersøkelser fra
Universum har vist vil behovet for tradisjonell økonomisk kompetanse bli mindre viktig, og
utradisjonell kompetanse (for finansnæringen) slik som teknologi bli mer viktig. For å skaffe
seg denne kompetansen kan man velge å fokusere på å tiltrekke seg ny arbeidskraft og i
tillegg implementere tiltak for strategisk kompetanseutvikling. Undersøkelser fra blant
annet Universum har vist at studenter innenfor henholdsvis business (økonomi mv.) og
teknologi har ganske ulike preferanser. Dermed vil det være lite nyttig å se til tidligere
rekrutteringsstrategier for å innhente ny kompetanse.
Man har beveget seg fra å se på produkter som merkevarer til at organisasjonen og ansatte
blir merkevarer i seg selv, og dermed har omdømmebygging og omdømmehåndtering blitt
svært viktig. Videre er det tre former for omdømmehåndtering; corporate branding,
internal branding og employer branding. Corporate branding er hvordan organisasjonen
fremstår for de viktigste interessentgruppene, internal branding handler på den annen side
om de ansatte og hvordan man kan få de til å identifisere seg med og leve ut merkevaren.
Employer branding innebærer en bedrifts evne til å strategisk promotere, både internt og
eksternt, en klar visjon for hva som gjør bedriften unik og tiltrekkende som en arbeidsgiver.
En sterk merkevare er viktig for organisasjonens konkurransedyktighet fordi det hjelper
organisasjonen til å skille seg ut, samt skape lojalitet og identitet. På den annen side har
employer branding og omdømmehåndtering stått ovenfor mye kritikk. En fallgruve ved
bruk av internal branding som et virkemiddel for å bedre omdømme er at ansatte kan føle
seg som et verktøy for å nå målene. En annen negativ side er at organisasjoner faktisk kan
ende opp med å bli mer like.
Ved å benytte employer branding-konseptet kan man derimot samle rekruttering, trening
og utvikling under en ”paraply”. Man kan dermed styrke organisasjonens omdømme, og
således tilrettelegge for å tiltrekke seg de potensielle arbeidstakerne med nødvendig
kompetanse.
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3

Metode

I denne rapporten skal vi besvare problemstillingen; Hvordan kan finansnæringen gjøre seg
mer attraktiv som arbeidsgiver, spesielt for studenter fra utradisjonelle fagområder?
For å besvare denne problemstillingen, laget vi en strategi for hvordan vi skulle gå frem.
Det er problemstillingen som skal være styrende for valg av metode, men i vårt tilfelle
hadde Finans Norge allerede utarbeidet en kvantitativ spørreundersøkelse som ble sendt
ut til studenter ved norske utdanningsinstitusjoner. Således ble denne undersøkelsen i stor
grad styrende for både problemstillingen og prosjektet. Den kvantitative undersøkelsen
inneholdt også et åpent spørsmål som vi har analysert som kvalitative data, og disse vil bli
presentert avslutningsvis i neste delkapittel. Vi valgte i tillegg å benytte oss av kvalitative epostintervjuer med Finans Norges medlemsbedrifter. Vi har derfor en kvantitativ datakilde
og to kvalitative datakilder. Kvantitative og kvalitative intervjuer kan supplere hverandre,
og belyse ulike aspekter ved temaet (Creswell 2013). I dette kapittelet vil vi redegjøre for
den metodiske fremgangsmåten benyttet i dette prosjektet.
3.1

Kvantitativ undersøkelse: Studentundersøkelsen 2017

Finans Norge ønsket å gjennomføre en temperaturmåling av studenters interesse for
næringen, og sendte derfor ut en spørreundersøkelse til studenter ved åtte forskjellige
høyskoler og universiteter. Ved bruk av denne type metodikk kan innsamlet data fra
undersøkelsen systematiseres på en fornuftig måte slik at analysearbeidet forenkles og
flere enheter kan sammenlignes på en og samme tid (Jacobsen 2015, 251). Når det gjelder
selve analysen og tolkningen av dataene fra undersøkelsen, er dette noe vi har stått for.
3.1.1 Utvalg
Studentundersøkelsen ble gjennomført med et ikke-sannsynlighetsutvalg. Den ble sendt ut
til studieretninger som Finans Norge mente var relevante for undersøkelsens formål på
tidspunktet. Utvalget kan også trekke likheter til et bekvemmelighetsutvalg, der utvalget
velges

basert

på

respondenter

som

er

tilgjengelige

på

tidspunktet

for

undersøkelsen. Ulempen med slike typer utvalg er at det kan oppstå skjevheter i utvalget,
og at man kan gå glipp av verdifull informasjon fra andre respondenter (Jacobsen 2015,
302-303).
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Utvalget for Studentundersøkelsen er: UiO, UiB, UiA, BI, NHH, NTNU, HiOA og NMBU, se
figur 2 for fullstendig oversikt. Både bachelor-, master- og PhD-studenter er representert.
Undersøkelsen ble sendt ut via studiekonsulenter på de ulike skolene som igjen
videresendte undersøkelsen til studenter på e-post. Ved enkelte studieretninger ble
undersøkelsen lagt ut i lukkede eller åpne Facebook-grupper. Det var totalt 1 291 studenter
som startet å svare på undersøkelsen, men det var imidlertid 135 som ikke fullførte. Vi
sjekket innholdet i studieretningene, og fant at 64 respondenter hadde studiebakgrunner
som ikke var hensiktsmessig å ta med videre i denne undersøkelsen. Dette blant annet
fordi gruppen inneholdt mange ulike studieretninger og i tillegg var gruppen for liten til å
kunne si noe om. Dette var for eksempel studenter innen studieretningene
grunnskolelærer, kunst og formidling mv. Vi valgte dermed å trekke ut totalt 199
respondenter fra undersøkelsen, og dette bidro til at antallet respondenter gikk ned.
Resultatene i denne oppgaven er derfor basert på svar fra 1 092 respondenter.

Figur 2: “Oversikt over utvalg fordelt på utdanningsinstitusjoner”.
I denne undersøkelsen er det store skjevheter i utvalget der økonomistudenter er
overrepresentert med 682 respondenter, noe som utgjør 62,5 %. Dermed kan vi ikke si noe
om studentene som en samlet gruppe, fordi økonomistudentene i stor grad vil dominere
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svarene. Dette kan i tillegg gjøre det vanskelig å generalisere. Samtidig vil vi bare kunne si
noe om de studentene som har faktisk har svart på undersøkelsen. I og med at det ikke er
en

klar

oversikt

over

hvor

mange

studenter

og

til

hvilket

utdanningsløp

spørreundersøkelsen ble sendt til, kan vi ikke si noe om svarprosenten. For å få et høyere
antall respondenter har imidlertid Finans Norge gjennomført flere tiltak; det har blitt sendt
påminnelser til studiekonsulenter, opplyst om anonymitet, fortalt om undersøkelsens
hensikt og lokket med premie (Jacobsen 2015, 309).
3.1.2 Utforming
Det var Finans Norge som utformet undersøkelsen, og vi hadde derfor ingen påvirkning på
hvordan denne ble utarbeidet. Det vi kan si er at undersøkelsen består av spørsmål hvor
man skal krysse av for ett eller flere alternativ, også kalt kategorisvar. Noen spørsmål måler
nyanser, herunder intensitet. Dette kalles rangordnede svar, eksempelvis fra stemmer ikke
til stemmer helt (Jacobsen 2015, 257-259). Det var noen spørsmål hvor man måtte rangere
etter prioritering, det var da også en mulighet til å velge annet om noen av alternativene
ikke passet. For eksempel, hvis skolen eller studieretningen ikke var en av alternativene de
kunne velge, skrev studenten dette inn under annet. I tillegg var det siste spørsmålet et
åpent spørsmål hvor respondentene kunne skrive inn svaret sitt som fritekst. Vi har
opplevd at dette har gitt oss mye nyttig informasjon.
Det finnes felles krav til både kategoriske og rangordnede svar, eksempelvis må
svaralternativene være utfyllende og gjensidig utelukkende (Jacobsen 2015, 260-261).
Dette mener vi Finans Norge har løst på en fornuftig måte. På den annen side kan det å
benytte ulike skalaer for å måle nyanser føre til vanskeligheter med å sammenligne data,
både innad i undersøkelsen og opp mot andre undersøkelser. Vi oppdaget også at selv om
det i utgangspunktet kun var tenkt at respondentene skulle krysse av tre alternativer på
noen av spørsmålene, var det flere som hadde krysset av opp mot fem alternativer. En
annen observasjon var at noen av spørsmålene i undersøkelsen var ledende, noe som kan
ha påvirket svarene. Dette er spørsmål som leder respondenten til å gi et spesielt svar
basert på om spørsmålet er positivt eller negativt ladet (Jacobsen 2015, 378). Det var særlig
et problem med et av de rangordnede svarene i undersøkelsen, og dette var knyttet til
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“hva studentene mener er viktig ved valg av første arbeidsgiver”. Her var svaralternativene
rangert fra 1-6 hvor 1 og 2 var betyr ingenting og betyr lite, 3 og 4 var betyr noe og nokså
viktig, og 5 og 6 var helt avgjørende og svært viktig. Denne skalaen var annerledes enn de
andre som ble benyttet i undersøkelsen og det er vanskelig å skille mellom hva som var
forskjellen mellom 1-2 og 5-6. Vi ønsket å si noen om hva som var viktig og mindre viktig
for respondentene, av denne grunn valgte vi å slå sammen 1-2 og 5-6, ref. figur 8.
Jacobsen (2015, 251) nevner at det er viktig at kategorisering og definisjoner må gjøres før
undersøkelsen gjennomføres. Dette ble ikke gjort på Studentundersøkelsen og vi ser
at kompetanseområder har blitt slått sammen uten å passe optimalt. Det at teknologi, data
og matematikk er slått sammen som ett enkelt kompetanseområde kan være
problematisk. Dette fordi det å inneha kompetanse om “teknologi” ikke nødvendigvis betyr
at man innehar kompetanse i “matematikk”, i tillegg til at man kan ha varierende
kompetansenivå

på

de

enkelte.

Det

samme

gjelder

for

kompetanseområdet

entreprenørskap, innovasjon, tjenestedesign.
Vi har heller ikke noen klare definisjoner/operasjonalisering av flertydige begreper brukt i
undersøkelsen. Vi vil derfor redegjøre for de begrepene vi mener kan tolkes på ulike måter.
Begrepet analyse som kompetanseområde kan ha mange betydninger avhengig av type
studieretning. Det er for eksempel forskjell på kvalitativ og kvantitativ analyse, og de ulike
studieretninger har ulike analysemetoder. Vi kan ikke vite hvordan dette begrepet har blitt
tolket, så vi vil benytte analyse som et vidt begrep. I lys av hvordan man karakteriserer
finansnæringen kan begrepet konservativt tolkes både i positiv og negativ forstand.
Konservativt kan på den ene siden bety gammeldags og stillestående, men på den annen
side kan det bety å bevare og formidle gode verdier og tradisjoner. I denne rapporten har
vi tolket begrepet i den negative forstanden. Begrepet trygg/trygt kan også være både
positivt eller negativt ladet, og vi tolker det som at begrepet både kan forstås som kjedelig
og som at arbeidsplassen er solid. Det at begrepene kan ha blitt tolket ulikt, kan ha ført til
at vi ikke har fått målt det vi faktisk hadde til hensikt å måle, altså at validiteten blir lavere.
I tillegg kan dette ha ført til at vår analyse kan inneholde følgefeil.
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3.1.3 Datainnsamling
For å gjennomføre Studentundersøkelsen benyttet Finans Norge et web-basert
spørreskjema som heter Netigate. Undersøkelsen ble aktivert 27. januar 2017 og
respondentene hadde fire uker på å gjennomføre undersøkelsen. Web-basert
spørreskjema har sine styrker og svakheter. Fordelen ved et slikt spørreskjema er lave
kostnader og det er arbeidsbesparende ettersom data blir automatisk lagret. Ved bruk av
slike verktøy er det også enkelt å lage filter-spørsmål, og i denne undersøkelsen er dette
gjort ved å skille mellom de ulike skolene og studieretningene. Videre sto respondentene
fritt til å svare når de hadde tid og anledning ettersom undersøkelsen ble gjennomført på
nett. I dette tilfellet hadde ikke respondentene noen direkte kontakt med intervjueren og
det oppsto derfor ingen intervjuereffekt i denne undersøkelsen (Jacobsen 2015, 278-279).
En svakhet ved denne type innsamling er at mange kan være skeptiske til e-poster fra
ukjente avsendere og e-poster kan bli ignorert fordi man mottar mange daglig (Jacobsen
2015, 280). Samtidig ble undersøkelsen lagt ut i lukkede og åpne grupper på Facebook, og
bidro til at vi fikk flere svar. På den annen side førte dette til at undersøkelsen nådde ut til
respondenter som ikke var tiltenkt, og dermed var det vanskelig å få oversikt over
svarprosent. Ved at undersøkelsen ble sendt ut på denne måten måtte vi også purre en del
ganger.
3.1.4 Databehandling
Vi konverterte dataene direkte fra Netigate til analyseverktøyet SPSS. Før vi kunne fortsette
arbeidet vårt, undersøkte vi innholdet i hver enkel studieretning for å finne ut hvor vi skulle
plassere de ulike studieretningene. Basert på problemstillingen ønsker vi å si noe om de
studieretningene som det tradisjonelt sett ikke har vært behov for i finansnæringen. Det
som spesielt er tradisjonelt er retninger innenfor økonomi, og det som er spesielt
utradisjonelt er retninger innen teknologi (Universum 2016). For å kunne uttale oss om
utvalget, valgte vi å ha kategorier på minst 100 respondenter. På bakgrunn av dette
utarbeidet vi tre hovedkategorier; økonomi, jus og samfunnsøkonomi og teknologi. I
kategorien økonomi inkluderte vi data fra følgende studieretninger: business
administration, økonomi og administrasjon, finans, økonomi og forretningsjus, facility
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management, revisjon, regnskap og revisjon, økonomi og ledelse, financial economics og
siviløkonomi. I denne kategorien var det totalt 682 respondenter og dermed var økonomi
den største kategorien. Kategorien, jus- og samfunnsøkonomi, inneholder kun respektive
studieretninger og består av totalt 131 studenter. Det er ikke naturlig å slå sammen
rettsvitenskap og samfunnsøkonomi. Bakgrunnen for at vi valgte å slå disse sammen var for
det første at rettsvitenskap og samfunnsøkonomi hadde noenlunde like svar-tendenser.
For det andre hadde samfunnsøkonomistudentene en ganske annerledes studiemodell
samt avvikende svar sammenlignet med de andre studieretningene innen økonomi. I tillegg
ville studieretningene alene bli for små til å si noe om. Til slutt inneholder kategorien
teknologi studieretningene industriell økonomi, informatikk, kommunikasjonsteknologi og
data, totalt 279 studenter. Heretter vil vi omtale kategoriene hver for seg som
“økonomistudentene”, “jus- og samfunnsøkonomistudentene” og “teknologistudentene”,
og samlet som “fagområder”.
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Figur 3: “Fagområder”.
Vi benyttet oss av deskriptive analyser og krysstabeller for å fremstille datamaterialet. Vi
analyserte sentraltendenser for å identifisere mønstrene i funnene og analyserte
spredningen som sier noe om variasjonen (Jacobsen 2015, 320).
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3.1.5 Oppfølgingsspørsmål besvart av svært få respondenter
Noen av spørsmålene ble ikke besvart av alle respondentene. Dette er viktig å merke seg
fordi svarprosenten på disse spørsmålene er betydelig lavere. Vi skal kort gjøre rede for de
ulike spørsmålene, slik at vi får en oversikt over hvor mange studenter fra de ulike
fagområdene som faktisk svarte på spørsmålene.
Respondentene som svarte at de ikke ønsket å jobbe i bank eller forsikring skulle videre
svare på hvorfor de ikke ønsket det. La oss først se på hvor mange som svarte på hvorfor de
ikke ønsket å jobbe i bank. Det var 12 % av økonomistudentene, 15 % av jus- og
samfunnsøkonomistudentene og 20 % av teknologistudentene som svarte på hvorfor de
ikke ønsket å jobbe innen bank. Når det gjelder forsikring så var det 29 % av
økonomistudentene, 26 % av jus- og samfunnsøkonomistudentene og 35 % av
teknologistudentene som svarte på hvorfor de ikke ønsket å jobbe innen forsikring.
Et annet spørsmål som ble besvart av en mindre del av respondentene var spørsmålet som
ber studentene, som har hatt erfaring fra næringen, om å svare på hvilke egenskaper som
karakteriserer næringen. Dette gjelder 19 % av økonomistudentene, 8 % av jus- og
samfunnsøkonomistudentene og 9 % av teknologistudentene.
3.1.6 Undersøkelsens gyldighet, pålitelighet og signifikans
Det er svært viktig at undersøkelsen er gyldig og til å stole på. Som tidligere nevnt finnes
det feil og mangler ved undersøkelsen, som gjør at reliabiliteten er lav. Noen av disse
mulige feilkildene har blitt nevnt fortløpende gjennom metodekapittelet. I tillegg kan det
ha oppstått forstyrrelser ved konteksten til respondentene, og dette er dessverre noe vi
ikke får oversikt over ved en slik type datainnsamling. Videre kan det oppstå feil ved koding
og innlegging av data. Innleggingen av data gikk i vårt tilfelle automatisk, og vi fikk hjelp
med kodingen. Totalt sett er validiteten i denne undersøkelsen lav fordi begreper ikke har
blitt konkretisert og operasjonalisert tilstrekkelig. I tillegg kan sammenslåing av begreper
ha vært problematisk (Jacobsen 2015, 302).
At et funn er statistisk signifikant vil si at man med 95 % sikkerhet kan si at resultatene ikke
er tilfeldig. I denne undersøkelsen er ingen av funnene våre statistisk signifikante.
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3.1.7 Kvalitative svar fra studentene
Når det kommer til analyse av de åpne spørsmålene, behandlet vi disse som kvalitative
data. Det var totalt 299 som svarte på spørsmålet. Vi startet med å trekke ut svarene fra
rådata i Excel, og kodet svarene på bakgrunn av studieretning og nummerering av alle
respondentene. Deretter ble hovedinnholdet satt inn i en matrise. Vi satt inn svarene til
hver enkelt respondent, og kategoriserte de med tilhørende tema. På den måten kunne vi
enkelt lete opp data etter tema. En ytterligere inndeling ble gjort ved å sette sammen tema
som hørte sammen til hovedkategorier.
3.2

Kvalitativt intervju: Å intervjue på e-post

Det var viktig for Finans Norge at medlemsbedriftene ble representert i studien. På grunn
av praktiske årsaker bestemte vi, etter samtale med veileder, å benytte intervju på e-post.
Å benytte intervju på e-post fører med seg flere fordeler, i tillegg til noen ulemper. Å bruke
e-post for å gjøre intervjuer kan være hendig, spesielt i situasjoner hvor respondenter sitter
langt fra hverandre, noe som var tilfellet hos oss da medlemsbedriftene er lokalisert over
hele Norge. En annen vesentlig fordel ved e-postintervju er at man slipper den tidkrevende
jobben med transkribering (Tjora 2012, 142-143). Dette hjalp oss tidsmessig da vi satt med
mye kvantitativ data som måtte analyseres. Ulempene med å bruke intervju på e-post er at
e-posten lett kan bli glemt eller oversett. Dette kan være med på å utfordre svarprosenten,
noe som vi fikk erfare underveis i prosessen.
3.2.1 Rekruttering av informanter
Nøkkelen til et godt utvalg er å velge informanter som er rike på informasjon (Bailey 2007,
64). Finans Norge hadde allerede rekruttert informantene vi skulle sende ut Epostundersøkelsen til via Kompetansesjekken 2016. Det var totalt 20 informanter og dette
ga oss gode forutsetninger for å få tilstrekkelig med informasjon. E-postintervju kan
fungere bra dersom informantene er engasjert i temaet (Tjora 2012, 143), noe som var
tilfellet hos oss.
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3.2.2 Utforming
Målet med E-postintervjuet var å få frem bedriftenes perspektiv på næringens omdømme
og deres merkevarebygging for å supplere dataene vi fikk fra Studentundersøkelsen. Derfor
var det viktig for oss å utarbeide spørsmålene i samsvar med spørsmålene til studentene.
Siden intervjuet foregikk over e-post hadde vi ikke mulighet til å stille oppfølgingsspørsmål
eller å registrere kroppsspråk eller lignende. Derfor var det viktig å sørge for at
spørsmålene var nøye teoretisk forankret, slik at vi kunne få så mye som mulig ut av
svarene i ettertid.
En annen faktor vi måtte ta hensyn til da vi utformet intervjuet var at informantene ikke får
noen annen veiledning til å svare på spørsmålene i e-posten enn det som står der. Derfor
er det svært viktig at dette er oversiktlig og tiltalende. Ved e-postintervjuer bør det følge
med informasjon om undersøkelsens hensikt, hva de viktigste temaene er, anonymitet mv.
(Jacobsen 2015, 282). Dette inkluderte vi på første side av e-posten og vil diskuteres
nærmere senere i kapittelet.
Basert på relevant litteratur og resultatene fra Studentundersøkelsen formulerte vi til
sammen syv spørsmål som resulterte i E-postintervjuet. De to første spørsmålene avklarte
om bedriften var innen bank eller forsikring og hvor mange som jobbet i bedriften. De fem
neste spørsmålene handlet om finansnæringens omdømme og om bedriften jobbet med
merkevarebygging mv. Disse spørsmålene formulerte vi på en klar måte som oppfordret til
drøfting, i håp om å unngå misforståelser og lite utfyllende svar.
3.2.3 Datainnsamling
Datainnsamlingen foregikk i samarbeid med Finans Norge. Vår kontaktperson i bedriften,
Elin Mathiesen, sendte ut e-posten til de 20 respondentene som tidligere hadde sagt de
ønsket å delta i en videre undersøkelse. Årsaken til at oppdragsgiver var oppført som
avsender var fordi vi antok at respondentene i større grad ville vise interesse dersom eposten ble sendt av Finans Norge fremfor en gruppe ukjente studenter, men likevel var det
vanskelig å få svar. Som et tiltak for å få flere svar ringte vi noen av dem vi hadde sendt eposten til. Etter to runder med purring på e-post og en ringerunde fikk vi svar fra 12
medlemsbedrifter. Disse varierte i antall ansatte, hvor den største har ca. 2 300 ansatte og
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den minste ca. 15 ansatte. Det er kun et rent forsikringsselskap som er representert. De
andre bedriftene er banker, men samtidig tilbyr også flere av disse forsikringstjenester- og
produkter.
3.2.4 Databehandling
Vi startet med å samle alle svarene inn i et felles dokument. Deretter kodet vi alle svarene.
Dette ble gjort ved at bedriftene/informantene fikk følgende navn: B1/Informant 1,
B2/Informant 2, B3/Informant 3 osv. Videre samlet vi alle svarene fra hver
bedrift/informant under relevant kategori. Når dette var gjort begynte det systematiske
arbeidet med å gjennomgå og sammenligne svarene. Til slutt luket vi ut informasjon helt til
vi kun satt igjen med det vi anså som relevante funn.
3.2.5 Troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet
For å kunne vurdere forskningens kvalitet skriver Thagaard (2003, 169-170, 178-179) at
begrepene troverdighet, bekreftbarhet og overførbarhet kan benyttes. Disse kan erstatte
de mer kvantitative begrepene reliabilitet, validitet og generalisering. Innen kvalitativ
forskning er det et mål at forskningen skal være troverdig. Det kan oppnås ved å skille
mellom faktisk informasjon og egne vurderinger samt redegjøre for forskerens rolle og
relasjon til informantene, og hvilken påvirkning det kan ha hatt for datamaterialet. Siden
informantene svarte på spørsmålene på e-post påvirket vi verken informantene eller
datamaterialet. Vi har derfor ikke vært i stand til å påvirke informantene i noen grad og kan
derfor argumentere for at datamaterialet er troverdig for dette prosjektet.
Bekreftbarhet er ifølge Thagaard (2003, 179-182) knyttet til tolkningen av resultatene.
Dette går blant annet ut på om forskeren selv har vært kritisk til egne tolkninger og om
tolkningene støttes av annen litteratur. Vår erfaring fra feltet var minimal da vi foregående
ikke hadde noe inngående interesse for eller kunnskap om finansnæringen. Vi opplevde
derfor at feltet vi studerte var nytt og at vi ikke hadde noen særskilte forkunnskaper som
kunne påvirke tolkningsprosessen. Gjennom arbeidet med rapporten har vi fortløpende
stilt kritiske spørsmål til egen tolkning og utfordret hverandre internt i gruppen i håp om å
styrke tolkning og diskusjonen av funn.
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Til tross for at kvalitative undersøkelser mangler grunnlag for generalisering, betyr ikke det
nødvendigvis at resultatene ikke kan ha betydning utover den spesifikke situasjonen som er
undersøkt. Samtidig vil det å overføre resultatene fra dette E-postintervjuet til andre
områder være vanskelig da vi kun har 12 svar av varierende kvalitet.
3.3
Etiske

Etiske betraktninger
betraktninger

skal

gjennomsyre

hele

forskningsprosessen.

Student-

og

forskningsprosjekter som behandler personopplysninger elektronisk skal meldes til og
godkjennes av Norsk samfunnsvitenskapelig datatjeneste (NSD), og vi rapporterte derfor
prosjektet inn før datainnsamlingen ble gjennomført.
Det er vår plikt som forskere å sikre at rettighetene og privatlivet til deltakerne i prosjektet
er bevart. ”Som hovedregel skal forskningsprosjekter som forutsetter aktiv deltakelse
settes i gang bare etter deltakernes informerte og frie samtykke” (NESH 1991). Siden vi
gjennomførte e-post intervjuer hadde vi ikke mulighet til å få informantene til å skrive
under på informert samtykke, men det vi gjorde var å informere informantene om
hensikten med intervjuet og at svarene ville bli behandlet anonymt i rapporten.
Deltakerne i den kvantitative spørreundersøkelsen, Studentundersøkelsen, deltok i
hovedsak anonymt. Unntaket er de studentene som la til e-postadressen sin for å være
med i konkurransen om å vinne en iPad eller drone. Siden oppdragsgiver stod for
utførelsen av undersøkelsen var det utenfor vår makt å endre noe ved undersøkelsen.
Likevel ønsker vi å understreke at vi har ekskludert e-postadressene til respondentene slik
at de er anonyme i arbeidet med analysen og utførelsen av prosjektet. Vi var også forpliktet
til å gi riktig informasjon om bruk av de innsamlede dataene i intervjuet og i undersøkelsen.
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4

Presentasjon av funn

I dette kapittelet skal vi presentere relevante funn fra Studentundersøkelsen og Epostintervjuet som bidrar til å belyse problemstillingen. Kapittelet er strukturert i henhold
til forskningsspørsmålene som omhandler et eventuelt kompetansegap, finansnæringens
omdømme og finansnæringens merkevare som arbeidsgiver. Vi vil starte med å presentere
funn fra Studentundersøkelsen.
4.1

Studentundersøkelsen 2017

4.1.1 Kompetanse
I undersøkelsen blir det spurt om de tre viktigste formelle (hard skills) og uformelle (soft
skills) kvalifikasjonene studentene tilegner seg i løpet av studiet.
Tendensene viser at fagområdene skårer høyest på de formelle kompetansene økonomi og
finans, analyse, og teknologi, data og matematikk. Det er derimot viktig å være klar over at
økonomistudentene trekker opp dette snittet, spesielt når det gjelder økonomi og finans.
Når det kommer til kompetansen teknologi, data og matematikk sier hele 96 % av
teknologistudentene at de tilegner seg denne kunnskapen, til sammenligning med 17 % av
økonomistudentene og kun 9 % av jus- og samfunnsøkonomistudentene.
Den formelle kompetansen som fagområdene mener de i mindre grad tilegner seg er
entreprenørskap,

innovasjon

og

tjenestedesign.

Her

mener

derimot

26

%

teknologistudentene at de i større grad tilegner seg denne kompetansen, mens 7 % av
økonomistudentene og kun 3 % av jus- og samfunnsøkonomistudentene sier det samme.
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Figur 4 “Formell kompetanse”
Vi kan derimot se at det er store variasjoner innenfor noen av fagområdene, når det
kommer til om de tilegner seg enkelte kompetanser. Innenfor fagområdet jus- og
samfunnsøkonomi, er det for eksempel kun jusstudenter som mener at de tilegner seg
kompetanse

innenfor

rettsvitenskap.

I

tillegg

er

det

nesten

bare

samfunnsøkonomistudenter som skårer høyt på økonomi og finans. Innenfor fagområdet
teknologi, så er industriell økonomi den eneste studieretningen som skårer høyt på
økonomi og finans.
Når det gjelder den uformelle kompetansen ser vi at over halvparten av
økonomistudentene (54 %), jus- og samfunnsøkonomistudentene (62 %), og litt færre av
teknologistudentene (39 %) mener at de har en god omstillingsevne. Når det kommer til
forståelse for teknologi og digitale løsninger er det ikke overraskende at mange
teknologistudenter (55 %) mener de tilegner seg kunnskap om dette, til sammenligning
med kun 16 % av økonomistudentene og 7 % av jus- og samfunnøkonomistudentene. Alle
fagområdene er enig om at de i liten grad (18 %) tilegner seg kundeforståelse som uformell
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Figur 5: “Uformell kompetanse”.
4.1.2 Finansnæringens omdømme
I undersøkelsen ble respondentene spurt om hvordan de ville karakterisere
finansnæringen. Her var det fastsatte svaralternativer man kunne velge mellom.
Det viser seg at det er mange likheter mellom hvordan økonomi-, jus- og
samfunnsøkonomi- og teknologistudenter karakteriserer norsk finansnæring. Samtidig kan
man se enkelte variasjoner mellom de ulike fagområdene.
4.1.2.1 Bank
Tendensen i datagrunnlaget viser at bank i stor grad blir karakterisert som konservativt og
trygt, og i mindre grad som fremtidsrettet og innovativt.
Nærmere halvparten (48 %) av teknologistudentene mener bank kan beskrives som
konservativt, og henholdsvis 40 % og 36 % av økonomistudentene og jus- og
samfunnsøkonomistudentene mener det samme. Det er 31 % av økonomistudentene og 25
%

av

teknologistudentene

som

ser

på

bank

som

trygg,

men

jus-

og
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samfunnsøkonomistudentene skiller seg noe ut hvor kun en liten andel (15 %) mener det
samme.
Det er et fåtall av respondentene som betegner bank som innovativt. Her er det svært få
variasjoner

mellom

hvordan

økonomistudentene

(6

%),

jus-

og

samfunnsøkonomistudentene (5 %) teknologistudentene (5 %) har svart. I tillegg
karakteriserer økonomistudentene (9 %), jus- og samfunnsøkonomistudentene (11 %) og
en noe høyere andel av teknologistudentene (15 %) i liten grad bank som fremtidsrettet.
Videre

mener

også

kun

13

%

av

økonomistudentene,

11

%

av

jus-

og

samfunnsøkonomistudentene og 15 % av teknologistudentene at bank kan karakteriseres
som teknologisk.

60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

Økonomi

Jus og samsunnsøkonomi

Teknologi

Figur 6: “Omdømme Bank”
Vi kan også se at få teknologistudenter (16 %) forbinder bank med karrieremuligheter,
samtidig som økonomistudentene (30 %) og jus- og samfunssøkonomistudentene (37 %) i
større grad forbinder bank med dette. I tillegg er det er et fåtall av teknologistudentene (12
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%) som karakteriserer bank som faglig utfordrende, hvor økonomistudentene (20 %)
og jus- og samfunnsøkonomistudentene (17 %) anser bank som faglig utfordrende.
Jus- og samfunnsøkonomistudentene skiller seg noe ut ved at 29 % karakteriserer bank
som mannsdominert, men det er viktig å tydeliggjøre at det er jusstudentene som trekker
opp denne skåren. Til sammenligning er det kun 19 % fra de to andre fagområdene som vil
betegne bank på denne måten.
4.1.2.2 Forsikring
Når det gjelder forsikring er også tendensen her at bransjen karakteriseres som konservativ
og trygg, men i mindre grad som innovativt, prestisje og fremtidsrettet.
Over halvparten (52 %) av jus- og samfunnsøkonomistudentene karakteriserer forsikring
som konservativt, i tillegg mener 41 % av økonomistudentene og 46 % av
teknologistudentene det samme. Til sammenligning med bank betegner jus- og
samfunnsøkonomistudentene i stor grad (47 %) forsikring som trygt. Samtidig er det kun 36
% av teknologistudentene som vil si det samme.
Forsikring blir i liten grad karakterisert som fremtidsrettet, innovativt og prestisje. En svært
liten

grad

av

økonomistudentene,

jus-

og

samfunnsøkonomistudentene

og

teknologistudentene mener at forsikring kan karakteriseres som innovativt og prestisje. Her
er det få variasjoner mellom hvordan de ulike fagområdene har svart. I tillegg
karakteriserer

kun

13

%

av

økonomistudentene,

12

%

av

jus-

og

samfunnsøkonomistudentene og svært få av teknologistudentene (10 %) bransjen som
fremtidsrettet.
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Figur 7: “Omdømme forsikring”
Noe som skiller seg ut fra bank er at forsikring i større grad blir karakterisert som en viktig
samfunnsoppgave. Det er hele 42 % av jus- og samfunnsøkonomistudentene som mener
dette, sammenlignet med 35 % av økonomistudentene og 33 % av teknologistudentene.
Tendensen viser at alle fagområdene ser færre karrieremuligheter innen forsikring dersom
man sammenligner med bank. Det er spesielt et fåtall av teknologistudentene (10 %) som
forbinder forsikring med karrieremuligheter, mot 18 % av økonomistudentene og 21 % av
jus- og samfunnsøkonomistudentene. Når det kommer til faglig utfordrende blir ikke dette
rangert helt på topp for forsikring heller. Samtidig kan vi se at både jus- og
samfunnsøkonomistudentene (21 %), og teknologistudentene (18 %) faktisk karakteriserer
forsikring som noe mer faglig utfordrende enn bank. Økonomistudentene (17 %) har på
den annen side rangert bransjen som mindre faglig utfordrende enn bank.
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4.1.3 Viktig for studentene ved valg av første arbeidsplass
Det er svært viktig for økonomistudentene, jus- og samfunnsøkonomistudentene og
teknologistudentene at arbeidsplassen er solid og trygg, at det er et hyggelig arbeidsmiljø,
samt at arbeidet består av faglige utfordringer og at det er gode utviklingsmuligheter.
Tendensene viser at det å kunne jobbe med innovasjon og å realisere egne ideer samt å ha
en fleksibel arbeidstid er mindre viktig ved valg av første arbeidsgiver. Her viser funnene at
det er små forskjeller mellom hva de ulike fagområdene mener. Teknologistudentene synes
derimot at det å kunne jobbe med innovasjon samt å ha en fleksibel arbeidstid er noe
viktigere enn det de andre fagområdene synes.
81%
82%
89%

Hyggelig arbeidsmiljø
72%
66%
70%

Faglige utfordringer og
utviklingsmuligheter

62%
Solid og trygg arbeidsplass

70%
60%

Fleksibel arbeidstid/
fjernkontor

14%
13%
17%

Innovasjon og realisere egne ideer

12%
8%
17%

Økonomi

Jus og samfunnsøkonomi

Teknologi

Figur 8: “Viktig og mindre viktig for studenter ved valg av første arbeidsgiver”.
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4.1.4 Ønsker studentene å jobbe innen bank?
Utover i undersøkelsen ble studentene spurt om de ønsket å jobbe i bank og/eller
forsikring. Her fikk de svaralternativene ja, nei, har for lite kunnskap om det og vet ikke. La
oss først se på studentenes interesse for å jobbe innen bank.

68%
57%
44%

20%
15%
12%

Ja

Nei

Økonomi

15%

21%

7%

Har for
liten
kunnskap
om det
Jus og samfunnsøkonomi

16%
12% 12%

Vet ikke

Teknologi

Figur 9: “Ønsker studentene å jobbe innen bank”.
Hele 68 % av økonomistudentene sier de ønsker å jobbe innen bank, samtidig som kun 12
% svarer at de ikke ønsker dette. Over halvparten av jus- og samfunnsøkonomistudentene
sier at de ønsker å jobbe innen bank, mens 15 % sier at de ikke ønsker det. Når det gjelder
teknologistudentene så er interessen lavere der 44 % sier de ønsker å jobbe innen bank,
men 20 % sier at de ikke ønsker å jobbe innen bank. Vi ser at teknologistudentene mener i
større grad at de har for liten kunnskap om det.
De respondentene som ikke ønsket å jobbe i bank skulle velge inntil tre av seks årsaker til
hvorfor de ikke ønsket dette. Vi viser de tre årsakene flest av respondentene svarte, da det
er disse vi bruker videre i diskusjon av funn. De tre årsakene er at arbeidsoppgavene virker
lite meningsfylte, banknæringen tar ikke nok samfunnsansvar og at bank ikke virker
fremtidsrettet. Som dere ser på figuren under er det små variasjoner mellom fagområdene.
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Figur 10: “Hva er årsakene til at studentene ikke ønsker å jobbe innen bank”.
4.1.5 Ønsker studentene å jobbe innen forsikring?
Fagområdene gir i mye større grad et variert svar når det gjelder ønsket om å jobbe innen
forsikring eller ikke.
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Figur 11: “Ønsker studentene å jobbe innen forsikring”.
Vi ser at 44 % av jus og samfunnsøkonomistudentene sier de ønsker å jobbe innen
forsikring, mens 26 % av de sier de ikke ønsker å jobbe innen forsikring. 37 % av
økonomistudentene sier at de ønsker å jobbe innen forsikring, og 29 % sier at de ikke
ønsker å jobbe innen forsikring. Teknologistudentene skiller seg klart ut da det kun er 20 %
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som sier de ønsker å jobbe innen forsikring, mens 35 % sier at de ikke ønsker å jobbe i
forsikring. Det er flere studenter som har for lite kunnskap om forsikringsbransjen
sammenlignet med bank. De studentene som svarer nei skulle videre svare på hvorfor de
ikke ønsker å jobbe innen forsikring.
Respondentene kunne velge inntil tre av seks årsaker til hvorfor de ikke ønsket å jobbe
innen forsikring. Vi nevner de tre årsakene flest av respondentene har valgt, da de er
relevante for vår videre diskusjon av funn. De tre årsakene var at arbeidsoppgavene virker
lite meningsfylte, næringen virker ikke fremtidsrettet og at utdannelsen ikke er relevant.
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Figur 12: “Hva er årsakene til at studentene ikke ønsker å jobbe innen forsikring”.
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4.1.6 Studentenes erfaring fra internship eller deltidsarbeid
I undersøkelsen ble respondentene som har hatt erfaring fra internship eller deltidsarbeid
fra næringen bedt om å svare på hvilke egenskaper som karakteriserer finansnæringen.
Selv om det er få respondenter som har erfaring fra næringen gir disse svarene oss en
pekepinn på hvordan fagområdene opplever finansnæringen i praksis. Figuren under viser
de tre egenskapene fagområdene mente stemte ut i fra deres arbeidserfaringer.
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Figur 13: “Erfaring fra internship eller deltidsarbeid”.
Det er en viss variasjon blant fagområdene når det kommer til hva de mener karakteriserer
finansnæringen. Det fagområdene i størst grad er enig om er at hyggelig arbeidsmiljø
karakteriserer næringen. Når det gjelder faglige utfordringer og om arbeidet gir høy status
og prestisje er fagområdene litt mer uenige. 38 % av økonomistudentene og 33 % av
teknologistudentene mener at faglige utfordringer stemmer godt, mens kun 18 % av jusog

samfunnsøkonomistudentene

mener

det.

Hele

55

%

av

Jus-

og

samfunnsøkonomistudentene mener at arbeidet ga høy status og prestisje, sammenlignet
med 30 % av økonomistudentene og 21 % av teknologistudentene som mener det stemmer
godt.
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4.1.7 Markedsføring
Det ble i undersøkelsen spurt om respondentene ønsket å bli informert om
karrieremuligheter i bank eller forsikring på deres studiested. De respondentene som huket
av for “ja” eller “har nok informasjon” skulle videre svare på hvordan finansnæringen bør
markedsføre seg for å gjøre seg kjent for studentene. Derfor er funn i figur 14 basert
på 934 av 1 092 respondenter, hvor 89 % av økonomistudentene, 86 % av jus og
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Mulighet for bedriftsbesøk

Teknologi

Figur 14: “Mest relevante markedsføringsmetoder”.
Summer internships eller deltidsarbeid er den store vinneren blant alle fagområdene, der
79 % av økonomistudentene, 81 % av jus- og samfunnsøkonomistudentene og 73 % av
teknologistudentene har svart at denne markedsføringsmetoden er veldig relevant.
Vi ser at hele 70 % av teknologistudentene mener at bedriftspresentasjoner arrangert av
studentforeningen

er

veldig

relevant

til

sammenligning

med

kun

44

%

av

økonomistudentene og 41 % av jus- og samfunnsøkonomistudentene. Rett under
halvparten av alle fagområdene mener mulighet for bedriftsbesøk er en veldig aktuell
markedsføringsmetode.
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Figur 15: “Mindre relevante markedsføringsmetoder”
Omtrent en tredjedel fra alle fagområdene mener også stands på karrieredager er en egnet
markedsføringsmetode. De alternativene som overraskende nok fremkommer som minst
relevant for finansnæringen å fokusere på bruk av sosiale medier og økt synlighet i media.
4.2

Kvalitative svar fra Studentundersøkelsen

Avslutningsvis i undersøkelsen fikk alle respondentene i undersøkelsen mulighet til å
komme med forslag til hvordan finansnæringen kan tiltrekke seg den rette kompetansen i
årene som kommer. 299 respondenter besvarte spørsmålet. Svarene ble behandlet som
kvalitative data, og her vil vi redegjøre for relevante funn.
Over halvparten av svarene handler om at finansnæringen må kommunisere tydeligere
hvilken kompetanse og fagkombinasjoner de har behov for, og at næringen generelt må
være mer synlige for studentene. I tillegg bør fokuset være på å kommunisere ut hva som
er attraktivt ved finansnæringen, i stedet for å trekke frem negative sider slik som
nedbemanninger. Følgende uttalelser illustrerer dette:
“Spre budskapet om kompetansebehov og vise fram ulike stillinger som attraktive for
andre enn rene økonomistudenter”. Respondent 60
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“Informere studenter om at finansnæringen også trenger folk med utradisjonelle
fagretninger som ikke tidligere har vært assosiert med finans og bank. Vise studenter
at finansnæringen er en god arbeidsplass for dem, selv om de ikke er utdannet
innenfor ren økonomi etc”. Respondent 258
“Spørsmålet er om det er attraktivt å starte å jobbe i selskaper som skryter i avisen av
at de skal halvere bemanningen og robotisere. Fokusér i så fall på hva nyutdannede
skal jobbe med og hvilken kompetanse dere ønsker (annet enn koding og IT (fra
india)”. Respondent 151
“Jeg tror begrepet finans er diffust og bredt for veldig mange, så det å presisere
nøyaktig hva man er ute etter av kompetanse, samt å legge føring på hvilke
fag/retninger innen utdannelse man burde ta for å bli mest attraktiv for næringen er
essensielt. Dessuten tror jeg også næringen kan involvere seg mer i institusjonene for
å "markedsføre" seg selv og bli sett av studentene”. Respondent 81
Flere pekte på at finansnæringen må få kommunisere at de er fremtidsrettet. I tillegg bør
finansnæringen forsøke å motbevise fordommer om lange arbeidsdager, hierarkisk struktur
mv. Noen av respondentene uttaler følgende:
”Vis at det er behov for folk og nytenkende løsninger, mange tenker kanskje at
spesielt bank er gammeldags og vil forsvinne med tiden. Fokuser på at det alltid vil
være behov for kunnskapsrike folk også i finansnæringen, da spesielt teknologer som
kan være med på digitaliseringen i finansnæringen. Gi uttrykk for trygghet og vis at
finansnæringen er fremtidsrettet.” Respondent 40
”Dere må jobbe mer med omdømme. Det er altfor mange stereotyper som tiltrekkes
av "ukulturen" som massiv overtid (facetime), meningsløse arbeidsoppgaver og fokus
på konkurranse fremfor samarbeid. Komplekse oppgaver blir sjeldent løst av
individer.” Respondent 48
Studentene trekker spesielt frem at finansnæringen bør tilrettelegge for praktisk erfaring
gjennom internships og deltidsjobber eller caseoppgaver:
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“For eksempel kunne man tilby studenter mulighet til å jobbe ved siden av
universitetet slik at de får soft skills som er veldig viktig til å oppnå målene av
virksomheten. Det er win- win situasjon for både. Studenter får erfaring og
virksomheten kan trene fremtidige ansatte”. Respondent 95
“Være aktive på utdanningsinstitusjoner med reelle caseoppgaver. Noe som gir
studenter en følelse av hvilke situasjoner man vil jobbe med.”. Respondent 116
Vi ser at de aller fleste svarene inneholder ønsket om at næringen må vise tydeligere hva
de trenger av kompetanse. Det etterspørres tiltak som gjør finansnæringen mer synlig for
studentene på de ulike skolene. Samtidig bør studentene gis et tydeligere inntrykk av
hvordan det er å jobbe i finansnæringen. Svarene antyder at det eksisterer fordommer blant annet at det er kjedelig, lange dager og lite en generelt lite fremtidsrettet næring.
Studentene ønsker å få erfaring/innblikk fra næringen gjennom blant annet internships,
deltidsjobber og caseoppgaver.
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4.3

E-postintervju med Finans Norges medlemsbedrifter

Som nevnt tidligere var det viktig for Finans Norge at medlemsbedriftene ble representert i
dette prosjektet. E-postintervjuene ga oss mer informasjon som kunne bidra til å belyse
problemstillingen fra finansnæringens perspektiv. Vi vil i punktene nedenfor presentere
relevante funn.
4.3.1 Finansnæringens omdømme
Når informantene blir spurt om hvordan de mener finansnæringens omdømme er, ser vi at
det er en tendens til at de fleste mener at næringen har et relativt godt omdømme. Det
som derimot går igjen er at mange mener at de lokale sparebankene har bedre omdømme
enn de store bankene. Dette var særlig på bakgrunn av at noen av de større bankene har
fått negativ omtale i media. Noen av informantene uttalte følgende:
"Det grunnleggende omdømme til banksektoren i Norge mener jeg er godt. Når det
kommer til stykke så har folk tillit til bankene…" B3/Informant 3
"De mindre lokale bankene har godt omdømme og meget høy kundetilfredshet. De
største bankene og flere store regionbanker legger ned lokalkontorer og
automatiserer dagligbanktjeneste slik at kundene må klare seg selv…" B4/Informant
4
"Jeg tror omdømmet i de enkelte lokalsamfunnene er bedre inn på generelt
grunnlag...i en lokal sparebank kommer man nærmere både kundene og
lokalsamfunnet enn en stor forretningsbank…" B6/Informant 6
"Omdømme er rimelig bra. Primært positivt rundt tillit, kompetanse og skikkelighet.
Noe negativt rundt å ta betalt for tjenester og automatiseringen av tjenester som
treffer kunder, samt endring av vår distribusjon som medfører legge ned kontorer"
B10/Informant 10

Informantene la også vekt på aggressiv markedsføring, av blant annet forbrukslån, som en
av syndebukkene til et noe dårligere omdømme enn tidligere:
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"…Vi utfordres gjennom aggressiv markedsføring av dyre lån og tidligere delvis
kreative spareprodukter – dette utfordrer vårt omdømme..." B11/Informant 11
"…Negative siden er kanskje den opplevde "pushing" av forbrukslån og
profittmaksimering på bekostning av kunder og til dels ansatte hos noen."
B12/Informant 12
4.3.2 Omdømmehåndtering
De aller fleste informantene sier at de driver med omdømmehåndtering i en eller annen
form. Hvordan dette blir håndtert er imidlertid noe ulikt. Noen har dette som en del av sin
overordnede strategi, samtidig som andre driver med omdømmehåndtering noe sporadisk.
Følgende uttalelser kan illustrere dette:
"Vi jobber mye med omdømmehåndtering gjennom vårt fokus på bærekraft,
merkevarebygging… høyt fokus på digitalisering og kompetanseutvikling av
medarbeidere, samt nøye rekrutteringsprosesser som setter krav til rette
holdninger…" B2/Informant 2:
"Vi har i mange år jobbet knallhardt med akkurat det…Vi jobber på ulike nivåer,
rådgiverne med å hver dag utføre godt bankhåndverk med helhetlig økonomisk
rådgivning , bedriftsavdelingen med å yte god service og være en støttespiller for
bedriftseiere og banken som helhet ved å være aktiv og bidra i lokalsamfunnet.
Banken bidrar med flere millioner hvert år til ulike formål… Vi er opptatt av å være
tilgjengelig – både fysisk og på digitale flater…" B6/Informant 6
"Vi jobber for å fremstå som den ansvarlige aktøren vi er som bryr oss om kundene og
lokalsamfunnet." B7/Informant 7

De lokale sparebankene har en tendens til å gå aktivt ut i lokalsamfunnet ved å f. eks støtte
diverse initiativer:
"Vi er aktiv i lokalsamfunnet, støtter opp om aktiviteter og tar initiativ til aktiviteter
for å skape vekst og utvikling. Støtter opp om lag, foreninger og trivselsaktiviteter.
Viser i praksis lokalbankens samfunnsansvar." B4/Informant 4
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"Har fokus på hvor vi er og hvordan vi oppfattes i vårt nærmiljø…synliggjøring av
banken i det jevne samfunnslag." B11/Informant 11
4.3.3 Finansnæringens merkevare som arbeidsgiver
Informantene ble spurt om hvordan de jobber med sin merkevare som arbeidsgiver. Her er
tendensen at de fleste ikke jobber strategisk med dette, men heller fokuserer på å ha et
godt arbeidsmiljø mv.
"Her gjør vi ikke noe spesielt." B3/Informant 3
"Ikke noe spesielt utover å legge stor vekt på god service og kundeomsorg, og satse
på at det sprer seg videre i «jobbmarkedet»." B5/Informant 5

Noen av medlemsbedriftene har derimot i ganske stor grad fokus på å bygge sin merkevare
som arbeidsgiver gjennom ulike tiltak, selv om det er noe varierende hvordan dette
håndteres:
"Å være en attraktiv arbeidsgiver er en av topp 4 oppgaver banken har og er nedfelt i
formålet til banken. Ved mindre sparebanker er den største utfordringen å kunne ha
en karriere innad i organisasjonen…i mindre sparebanker er det få som slutter og det
er lite turnover…Kompetansen man investerer i over tid, får man beholde og utvikle.
På den negative siden, kan man ikke «kjøpe seg» ny kompetanse…men det fordrer at
man investerer i intern opplæring og henter inn komplementær kompetanse, når
noen slutter og kan erstattes…Med digitalisering og automatisering, ser man at
sentralisering/digitalisering erstatter personer som slutter." B1/Informant 1
"Vi mener vi har et godt arbeidsmiljø og at det er attraktivt å jobbe hos oss. I
forbindelse med rekruttering har vi flere ganger benyttet eksisterende ansatte i
stillingsannonsen med tekst av type «bli med på laget»…" B6/Informant 6
"Vi jobber aktivt med profilering av virksomheten, både gjennom et betydelig antall
sponsor- og støtte-ordninger og ikke minst profilering av ansatte på våre digitale
flater…. Det er også her et aktivt bruk av lokal presse for å synligjøre innovasjon og
kompetanse." B8/Informant 8
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"Profesjonell merkevarestrategi." B10/Informant 10
4.3.4 Omdømmehåndtering og merkevarebygging for å tiltrekke studenter til
finansnæringen
Selv om en del av informantene uttalte at de jobbet med omdømmehåndtering samt sin
merkevare som arbeidsgiver, så er det et fåtall av virksomhetene som arbeider spesifikt
med å tiltrekke seg studenter. Det som unntaksvis trekkes frem er derimot
trainee/internship-ordninger:
"Ved å være en så lite organisasjon med liten turnover, er det ikke noe bevisst vi gjør
overfor studenter eller studier. Vi er bevisste på å hente inn sommervikarer som kan
være med å bidra til utvikling og muligens fremtidig kollega." B1/Informant 1
"…tilstede på ulike høyskoler og universiteter, samt at vi har et godt summer
internship-konsept for siste års studenter som er blitt tatt godt imot…" B2/Informant
2
"Tilstede på høyskoler under stand, har internship, er aktiv bidragsyter inn mot
universitetsmiljøet." B10/Informant 10
4.3.5 Kompetanseutvikling
Ifølge Kompetansesjekken ville bedrifter i finansnæringen i stor grad benytte seg av intern
kompetanseutvikling for å dekke fremtidig kompetansebehov.
Når informantene skal trekke frem hvilke tiltak de benytter seg av i forbindelse med
kompetanseutvikling, er det også først og fremst interne tiltak som blir nevnt. Men, i tillegg
blir det nevnt en del eksterne sertifiseringsordninger o.l. Informantene uttaler følgende:
"…har fokus på en 70/20/10-strategi, og har iverksatt en rekke ulike læringsløp som
målrettes mot lokale behov. Videre gjennomfører konsernet et utvalg bredere tiltak
med bidrag fra eksterne for å utvikle nødvendig fremtidig kritisk kompetanse."
B2/Informant 2
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"Kurs / sertifiseringer gjennom finansnæringens autorisasjonsordning, Eika skolen.
Intern opplæring, jobbe sammen med mer erfarne. Generell trening i kundedialog."
B3/Informant 3
"… Når det gjelder AFR har vi benyttet BI mens andre sertifiseringer har vi for det
meste benyttet Eika skolen. Vi er i starten med et større prosjekt i forhold til
kompetansekartlegging av samtlige ansatte hvor eventuelle gap vil medføre en
kompetanseplan for hver enkelt. Ellers er det mye god læring i det daglige – learning
by doing." B6/Informant 6
"Vi bruker felles møter hvor enkelt medarbeidere orienterer om eget ansvarsområde
og fra deltagelse i eksterne kurs sammen med bruk av noen eksterne foredrags- og
kursholdere." B12/Informant 12
Som uttalelsene viser, blir lærings- og utviklingsmodeller slik som 70/20/10 og AFR
benyttet. Kort forklart er 70:20:10 en modell som går ut på at 70 % av læringen skal komme
fra arbeidet/arbeidssituasjonen i seg selv, 20 % av læringen skal skje i samarbeid med
andre personer, og 10 % av læring skal komme fra formelle utviklingstiltak, slik som kurs
(Scott og Ferguson 2016). AFR vil da være et eksempel på et formelt utviklingstiltak. AFR er
en autorisasjonsordning for finansielle rådgivere som skal sikre kvalitet. Rådgiverne må
derfor dokumentere sin kompetanse gjennom en teoretisk og praktisk prøve.
Informantene ble også spurt om behovet for kompetanseutvikling har endret seg de siste
årene. Det kommer tydelig frem at utvikling har gått i retning av at det nå er et større fokus
på og behov for kontinuerlig læring. Det er også behov for andre tiltak som i større grad har
fokus på digital kompetanse. Informantene uttaler følgende:
"Behovet har endret seg i tråd med endret kundeadferd/digitalisering. Denne
utviklingen vil fortsette og det er derfor viktig at kompetansekravene er dynamiske og
endres i tråd med markedet." B1/Informant 1
"Ny teknologi krever ny kompetanse, og digitalisering og automatisering krever en
helt annen kompetanse enn den tradisjonelle bankkompetansen. Framover vil vi i
større grad legge vekt på god IT kompetanse, de tradisjonelle banktjenestene
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automatiseres og digitaliseres, det vil etter hvert kreve en fornying av kompetansen."
B4/Informant 4
"… For ca. 10 år siden var det kompetanse på rene bankoppgaver som var det
viktigste… Med den rivende utviklingen på digitale flater er det behov for å være
oppdatert også på andre områder… Dette ser vi en del ansatte sliter litt med, spesielt
de som har jobbet i mange år med rene bankprodukter... Vi er opptatt å ha en god
miks i laget og har veldig god erfaring med å sette sammen team med nye sammen
med veldig erfarne medarbeidere." B6/Informant 6
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5

Analyse og diskusjon av funn

I dette kapittelet skal vi diskutere funnene i lys av relevant teori og tidligere undersøkelser.
Analysen og diskusjonen skal til slutt resultere i at vi besvarer problemstillingen: Hvordan
kan finansnæringen gjøre seg mer attraktiv som arbeidsgiver, spesielt for studenter fra
utradisjonelle fagområder?
Vi skal derfor bygge opp diskusjonen etter de tre tidligere nevnte forskningsspørsmålene.
5.1

Kompetansegap

I Kompetansesjekken kommer det frem hva finansnæringen ønsker av formell kompetanse.
Vi skal sette dette opp mot hva de ulike fagområdene sier at de tilegner seg av formell
kompetanse. Ut fra dette skal vi besvare det første forskningsspørsmålet: Finnes det et
kompetansegap mellom ønsket kompetanse i finansnæringen og kompetanse som
studentene tilegner seg?
Ifølge Kompetansesjekken ønsker finansnæringen mer kompetanse om analyse, teknologi,
data og matematikk, og innovasjon og tjenestedesign. Vi ser at det tradisjonelle
fagområdet, økonomistudentene, i stor grad tilegner seg analysekompetanse. En av de
utradisjonelle fagområdene, teknologistudentene, tilegner seg derimot mest kompetanse
innen teknologi, data og matematikk, og innovasjon og tjenestedesign. Det er
økonomistudentene som i størst grad ønsker seg inn i næringen og samtidig de som i størst
grad tilegner seg analysekompetanse. Dette tyder på at det ikke er mangel på
analysekompetanse i finansnæringen i dag. Teknologistudentene er de som, naturlig nok, i
størst grad tilegner seg kunnskap om teknologi, data og matematikk. Teknologistudentene
tilegner seg også i større grad kunnskap om innovasjon og tjenestedesign enn de andre
fagområdene, selv om de heller ikke skårer veldig høyt her. På samme tid er det
teknologistudentene som minst ønsker seg inn i finansnæringen.
Når det gjelder den uformelle kompetansen ser vi derimot ingen store forskjeller mellom
hva studentene innehar og hva næringen ønsker. Den største forskjellen vi ser er at
kundeforståelse er rangert som en viktig uformell kompetanse av næringen, men alle
fagområdene mener de i liten grad tilegner seg dette i løpet av studietiden. Dette kan
forklares ved at kundeforståelse er noe man først opparbeider seg kompetanse om når
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man kommer ut i arbeidslivet. Omstillingsevne er også en kompetanse som finansnæringen
mener vil være viktig at potensielle ansatte innehar fremover. Her mener både
økonomistudentene og jus- og samfunnsøkonomistudentene at de i stor grad har
omstillingsevne. Teknologistudentene mener på den annen side at de i mindre grad har
denne uformelle kompetansen. Utenom dette så har næringen verdsatt ulik uformell
kompetanse noenlunde likt og det er derfor ingen store funn her.
Dersom næringen skal kunne bli med på den digitale utviklingen og være
konkurransedyktige, er de avhengige av den riktige kompetansen. Som nevnt tidligere
skriver Skjelvan (2015, 187) at han ser et underskudd på kompetanse som igjen vil kunne
være et hinder for effektiv digitalisering. Informantene i E-postintervjuet belyser også dette
og sier at den digitale utviklingen gjør at kompetansebehovet endrer seg. I og med at
arbeidsmarkedet er i kontinuerlig endring ønsker man studenter som har god
omstillingsevne og tar initiativ til egenutvikling.
5.1.1 Finnes det et kompetansegap?
Det finnes ikke et kompetansegap når det kommer til analysekompetanse. Når det kommer
til teknologi, data og matematikk, og innovasjon og tjenestedesign kan det tyde på at det
finnes et kompetansegap. Det ser særlig ut til at dette skyldes at de som i størst grad
innehar denne kompetansen, altså teknologistudentene, vil i mindre grad jobbe i
finansnæringen. Men, også fordi de kun skårer høyt på en av disse to kompetansene. Når
det kommer til uformell kompetanse finner vi ingen store gap som det er hensiktsmessig å
ta med videre i diskusjonen. Vi ser altså at det er, ifølge Studentundersøkelsen,
økonomistudentene og teknologistudentene som i størst grad innehar den kompetansen
finansnæringen sier at de ønsker seg mer av fremover. Derfor er det disse fagområdene vi
vil legge mest vekt på videre i diskusjonen.
Vi vil nedenfor diskutere nærmere hva fagområdene mener om næringen og hva slags
betydning dette kan ha for å tiltrekke seg de med den riktige formelle kompetansen.
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5.2

Finansnæringens omdømme

Det andre forskningsspørsmålet vi skal besvare er: Hvordan er finansnæringens
omdømme? Her skal vi både se på hva finansnæringen selv mener og hva de ulike
fagområdene mener. Vi vil starte med å se nærmere på hvordan finansnæringen blir
karakterisert, samt hvilken betydning dette kan ha. Deretter skal vi diskutere hva som er
viktig ved valg av første arbeidsgiver, og hvordan dette kan påvirke finansnæringens
attraktivitet som arbeidsgiver. Videre skal vi se på hvorfor enkelte fagområder ikke vil
jobbe innen finansnæringen. Til slutt skal vi diskutere finansnæringens merkevare som
arbeidsgiver, før vi belyser aktuelle tiltak som kan bidra til å forbedre finansnæringens
attraktivitet.
5.2.1 Hvordan finansnæringen blir karakterisert
Ifølge E-postintervjuet hevder flere av informantene at næringen har et relativt godt
omdømme, med unntak av noen av de store aktørene som på grunn av uheldige saker har
fått negativ omtale i media. Det ser derfor ut til at det er de små aktørene som i større grad
karakteriserer

næringens

omdømme

som

godt.

Det

vi

derimot

ser

fra

Studentundersøkelsen er at næringen i stor grad blir karakterisert som konservativ og
trygg, og i svært liten grad som fremtidsrettet og innovativ. Det virker altså ikke som om
det er negativ medieomtale om enkeltsaker som er mest nedslående her, og dermed
samsvarer ikke næringens og studentenes mening om omdømme på disse områdene. Som
Byrkjeflot (2010, 4) nevner kan da omdømmehåndtering bidra til å endre oppfatningen av
og attraktiviteten til næringen.
Det at økonomistudentene ser mer karrieremuligheter enn teknologistudenter innen bank
er kanskje ikke overraskende siden økonomistudentene er de som det tradisjonelt har
ønsket seg til, og blitt ansatt av, næringen. Samtidig er det under halvparten av
økonomistudentene som mener bank innebærer karrieremuligheter. I E-postintervjuet
trekker en av informantene frem at det særlig kan være vanskelig å ha en karriere innenfor
de små lokalbankene. Det kan være at mange forbinder bank med små lokalbanker, og
dermed ser få karrieremuligheter. Samtidig kan dette være spekulasjon. Innenfor forsikring
ser alle fagområdene færre karrieremuligheter sammenlignet med bank. I tillegg
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karakteriserer ingen av fagområdene verken bank eller forsikring som særlig faglig
utfordrende. Det at teknologistudentene ikke ser på finansnæringen som verken faglig
utfordrende eller ser karrieremuligheter kan kanskje henge sammen med at
finansnæringen tradisjonelt ikke har etterspurt teknologisk kompetanse i like stor grad før
som nå. Dette kan være fordi det ikke har vært like mange karrieremuligheter eller faglige
utfordringer for teknologistudenter tidligere, utenom i tradisjonelle “IT-stillinger”.
Basert på diskusjonen over tolker vi det som at det overordnede omdømmet til
finansnæringen ikke er optimalt med tanke på å være attraktive overfor fagområdene.
Dette kan være fordi finansnæringen har et “innenfra-og-ut” perspektiv. Slik som Nesheim
(2007, 5-6) hevder er identitet rettet mot de ansattes forhold til organisasjonen, men
omdømme og image peker på den annen side mot eksterne interessers oppfatning av
organisasjonen. Det er viktig at identitet, omdømme og image samsvarer, ellers vil det
resultere i at identiteten til organisasjonen ikke gjenspeiler organisasjonens omdømme og
image. For at identitet, omdømme og image skal samsvare er kommunikasjon essensielt.
Finansnæringen må være synlige og kommunisere tydeligere hva de står for og jobber
med.
Videre er det spesifikke faktorer som studentene vektlegger når de skal velge sin første
arbeidsgiver.
5.2.2 Viktige faktorer for valg av arbeidsgiver
Alle fagområdene er enige om at det er veldig viktig at arbeidsplassen er solid og trygg når
de skal velge sin første arbeidsgiver. Når det til stadighet er medieomtaler om kraftige
nedbemanninger, kan dette virke negativt inn på finansnæringens attraktivitet som
arbeidsgiver. Flere respondenter fra Studentundersøkelsen stilte spørsmål ved at
finansnæringen stadig “skryter” av nedbemanninger i media. Slike medieoppslag gir ikke
uttrykk for at finansnæringen består av trygge arbeidsplasser. Man kan her trekke
paralleller til Universumundersøkelsen (2016, 19) hvor det kommer frem at studenter
verdsetter en trygg arbeidsplass fremfor fleksibilitet. Bank blir i mindre grad karakterisert
som trygg sammenlignet med forsikring. Dette viser at man ikke kan si at finansnæringen
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som en helhet fremstår som en solid og trygg arbeidsplass, og at bank i større grad bør
arbeide med dette.
I Studentundersøkelsen har også alle fagområdene rangert det å kunne ha fleksibel
arbeidstid som mindre viktig. Dette kan indikere at argumentene om at studenter i dag ser
etter arbeidsplasser hvor man har høy grad av fleksibilitet ikke nødvendigvis stemmer.
Samtidig mener teknologistudentene at fleksibilitet i arbeidstid og arbeidssted er noe
viktigere enn for både økonomistudentene og jus- og samfunnsøkonomistudentene.
Hyggelig arbeidsmiljø karakteriseres også som viktig for fagområdene når de skal velge sin
første arbeidsgiver. De som faktisk har arbeidserfaring fra finansnæringen, for eksempel
gjennom internship eller deltidsarbeid, mener at et hyggelig arbeidsmiljø nettopp er noe
som kan karakterisere næringen. Dette bør fremheves slik at studentenes faktiske
arbeidserfaring kan være med på å motkjempe fordommer som finansnæringen blir offer
for. Det å skape en god organisasjonskultur vil i stor grad kunne linkes til internal branding.
Her må fokuset ligge på hvordan de ansatte kan internalisere organisasjonens verdier for at
de skal leve i tråd med merkevaren, samt kommunisere dette til nylig ansatte og
potensielle ansatte (Edwards 2012, 394).
En annen viktig faktor for valg av første arbeidsgiver er det å kunne møte faglige
utfordringer. Som nevnt ovenfor var det ikke spesielt mange som karakteriserte
finansnæringen som faglig utfordrende. I tillegg trakk over halvparten av de kvalitative
svarene i Studentundersøkelsen frem at finansnæringen særlig bør fokusere på hvilke
karrieremuligheter som finnes i finansnæringen og tydeliggjøre hva slags kompetanse de
har behov for. Hvis man også ser tilbake på hvilken kompetanse finansnæringen har behov
for og hvilken kompetanse de ulike fagområdene tilegner seg, bør næringen jobbe mer mot
teknologistudentene. De ulike virksomhetene innenfor finansnæringen må tydeliggjøre og
spesifisere akkurat hva slags type kompetanse de trenger innenfor teknologi. Vi ser for
eksempel

i

både

Kompetansesjekken

og

Studentundersøkelsen

at

ulike

kompetanseområder er satt sammen til en kategori; matematikk, teknologi og data. Dette
kan

være

problematisk

fordi
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store
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mellom
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kompetanseområdene. Backhaus og Tikoo (2004, 503) påpeker at for å skape varige
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konkurransefortrinn er det er viktig å ha ansatte som faktisk kan utnytte den nyeste og
beste teknologien, og derfor er det viktig å vite nøyaktig hvilken kompetanse man trenger.
De ulike fagområdene vil ha en ulik oppfatning om hva som er faglige utfordringer, og
dermed må kommunikasjonen differensieres (Nesheim 2007, 6). Videre er det også svært
viktig at arbeidsgiver tilbyr gode utviklingsmuligheter. Dette indikerer at virksomhetene bør
ha på plass et godt utviklingsprogram. Dette må samtidig kommuniseres internt og eksternt
slik at det fremstår som en del av virksomhetens merkevare.
Studentundersøkelsen viste også tendenser til at det å jobbe med innovasjon og å realisere
egne ideer er mindre viktig ved valg av første arbeidsgiver. Vi ser på en annen side at
teknologistudentene skiller seg noe ut og synes innovasjon er noe viktigere enn de andre
fagområdene. Samtidig er det viktig å understreke at det å kunne arbeide med innovasjon
og å realisere egne ideer er noe som kan bli viktige faktorer senere i karrieren. I tillegg
konkurrerer finansnæringen i dag mot innovative Start-Ups/FinTechs om de dyktigste
studentene. Dette indikerer at det å fremheve innovasjon kan være viktig, særlig siden
fagområdene i Studentundersøkelsen i svært liten grad karakteriserer finansnæringen som
innovativ.
Solid og trygg arbeidsplass, et hyggelig arbeidsmiljø og faglige utfordringer er også viktige
faktorer for finansnæringen å kommunisere ut til studenter. Dette betyr imidlertid ikke at
de faktisk vil jobbe i finansnæringen.
5.2.3 Hvorfor studenter ikke vil jobbe i finansnæringen
Alle fagområdene er i stor grad interessert i å jobbe innen bank, men teknologistudentene
er noe mindre interessert. Innen forsikring er det derimot langt lavere interesse generelt
fra alle fagområdene, og dette vises gjennom at det er mange som har krysset av for at de
har liten kunnskap om næringen. Det er spesielt teknologistudenter som sier at de ikke er
interessert.
Våre funn viser at fagområdene som ikke ønsker å jobbe innen bank og forsikring
begrunner dette med at arbeidsoppgavene virker lite meningsfylte og at næringen ikke
virker fremtidsrettet. I tillegg mener fagområdene at bank ikke tar nok samfunnsansvar, for
forsikring er årsaken at utdannelsen deres ikke er relevant. Universum undersøkelsene fra
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2016 avdekket at studentene synes det er svært viktig at en potensiell jobb inkluderer
meningsfylte arbeidsoppgaver. Det at arbeidsoppgavene virker lite meningsfylte, kan skape
avstand mellom studentene og næringen ved at arbeidsoppgavene kan i seg selv være en
motivasjon til søke. I de kvalitative svarene fra Studentundersøkelsen nevner også
flesteparten

av

respondentene

at

næringen

må

kommunisere

bedre

hvilke

kompetanseområder som er faktisk er ønsket fremover, slik at studentene vet at deres
utdanning/kompetanse er relevant. Det samme gjelder det faktum at de karakteriserer
finansnæringen som lite fremtidsrettet. Med et inntrykk av en næring som er lite
fremtidsrettet, gjør at studentene kan bli bekymret for at næringen ikke klarer å tilpasse og
å endre kompetansen i takt med digitaliseringen. Dette kan føre til at finansnæringen
fremstår som utrygg. Universum undersøkelsen kan gjenspeile studentenes manglende
tillit til om næringen klarer å omstille seg i takt med digitaliseringen. Funnene avdekker
hvilken næring norske studenter foretrekker etter endt studieløp hvor bank- og
finansnæringen endte på sjette og syvende plass ut av ti nevnte næringer (Universum
2017, 9).
Jus- og samfunnøkonomistudentene og teknologistudentene mener at bank ikke tar nok
samfunnsansvar. Dette kan føre til at bank stiller svakere som potensiell arbeidsgiver for
disse fagområdene. På den annen side, ifølge E-postintervjuet, er det flere av informantene
som mener at de har et godt omdømme nettopp fordi de tar samfunnsansvar. Dermed er
det ikke helt samsvar mellom hva fagområdene mener og finansnæringen selv mener.
Det er mange som mener at utdannelsen i liten grad er relevant for å kunne jobbe med
forsikring. Dette gjelder særlig de utradisjonelle fagområdene; jus og samfunnsøkonomi og
teknologi. Det er ikke særlig overraskende, og kan skyldes assosiasjoner fagområdene har
til forsikring som vil påvirke hvorfor studentene ønsker eller ikke ønsker å jobbe innen
finansnæringen (Backhaus og Tikoo 2004, 505).
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5.2.4 Hvordan er finansnæringens omdømme?
På bakgrunn av diskusjonen i kapitlene ovenfor kan vi konkludere med at det overordnede
omdømmet til finansnæringen ikke er optimalt med tanke på å være attraktive for
fagområdene. Dette er fordi fagområdene anser næringen som konservativ og lite
fremtidsrettet, samt at arbeidsoppgavene virker lite meningsfylte. Samtidig mener
fagområdene at det er svært viktig at arbeidsplassen er solid og trygg, har et hyggelig
arbeidsmiljø, faglige utfordringer og utviklingsmuligheter. Hyggelig arbeidsmiljø og faglige
utfordringer gjenspeiler næringen da de med erfaring fra internship/deltidsarbeid
bekrefter disse egenskapene. På den annen side tyder dette på at finansnæringen ikke har
evnet til å strategisk promotere eksternt hva som gjør næringen unik og tiltrekkende.
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5.3

Finansnæringens merkevare som arbeidsgiver

Det tredje forskningsspørsmålet vi skal besvare er: Hvordan kan finansnæringen forbedre
sin merkevare som arbeidsgiver? Her skal vi både se på hva finansnæringen selv mener de
bør gjøre og hva fagområdene mener finansnæringen bør fokusere på.
Som Edwards (2012, 391) nevner er en sterk merkevare viktig for å opprettholde
konkurransedyktighet, hjelpe virksomheten til å skille seg ut, og skape lojalitet og identitet.
Ifølge E-postintervjuet ser vi at medlemsbedriftene i ulik grad arbeider med sin merkevare
som arbeidsgiver. Som elementer i merkevarebyggingen nevner noen av informantene at
de fokuserer på å ha et godt arbeidsmiljø, noe som også studentene mener er veldig viktig,
og andre nevner lokal tilstedeværelse. Det er derimot noen få informanter som sier at de
har en profesjonell merkevarestrategi, uten at det kommer tydelig frem hva dette
innebærer. Vi antar derimot at dette er strategisk forankret.
Det er et fåtall av medlemsbedriftene som arbeider strategisk for å tiltrekke seg studenter,
men tiltak som blir trukket frem er trainee/internship-ordninger. Som tidligere nevnt
innebærer employer branding virksomhetens evne til å strategisk promotere, både internt
og eksternt, en klar visjon for hva som gjør bedriften unik og tiltrekkende som en
arbeidsgiver (Backhaus og Tikoo 2004, 501). Man kan forbedre sitt employer brand ved
blant annet å benytte markedsføringsplattformer som stands, bedriftsbesøk, synlighet i
media. Studentundersøkelsen avdekker imidlertid at langt over halvparten av alle
fagområdene mener at summer internship og deltidsjobber er den mest relevante måten
finansnæringen kan gjøre seg attraktiv på. På den annen side avdekker funnene at svært få
har jobberfaring fra næringen og dette bør finansnæringen gjøre noe med.
Praksismuligheter kan resultere i en vinn-vinn-situasjon hvor bedriftene får mer
arbeidskraft samtidig som de står overfor en gyllen mulighet til å gi studentene praktisk
erfaring. Dette kan igjen påvirke studentenes oppfatning og interesse for næringen. Her
bør også organisasjonene ha et godt internal brand som samsvarer med ekstern
markedsføring, slik at studentene får det de har blitt lovet.
Vi ser at bedriftspresentasjoner er et alternativ fagområdene mener er relevant for
finansnæringen å fokusere på. Her er det teknologistudentene som skiller seg ut og
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verdsetter spesielt denne type markedsføring. Vi ser derimot at bedriftspresentasjoner ikke
blir nevnt i E-postintervjuet som et virkemiddel medlemsbedriftene benytter seg av. I og
med at teknologistudentene har mye av den formelle kompetansen som finansnæringen
har behov for, kan bedriftspresentasjoner være en mulighet til å selge seg inn hos
teknologistudentene. Her får studentene mulighet til å stille spørsmål, skape nye
assosiasjoner og få kontakter i virksomheten.
Tiltak som innebærer finansnæringens direkte tilstedeværelse er det som etterspørres av
fagområdene. Når det gjelder bruk av sosiale medier og økt synlighet i mediene, mener alle
fagområdene at dette er mindre relevant for finansnæringen å fokusere på.
Finansnæringen bør derfor fokusere på enkelte tiltak som kan forbedre merkevaren som
arbeidsgiver. Vi vil i punktet nedenfor diskutere aktuelle tiltak.
5.3.1 Hvordan bør finansnæringen gjennom ulike tiltak forbedre sin merkevare som
arbeidsgiver?
Finansnæringen bør forbedre sitt employer brand gjennom å strategisk forankre en rekke
tiltak. Som vi allerede har konkludert med, bør tiltakene baseres på økt synlighet og
kommunikasjon. Dette er noe alle fagområdene savner.
Videre kan finansnæringen se til de virksomhetene som teknologistudentene har mest lyst
til å jobbe for. DNB er for eksempel en førsteprioritet for business-studenter, samtidig som
DNB også ligger blant topp tre hos teknologistudenter. Dette indikerer at DNB har lykkes
med å kommunisere at de trenger kompetanse fra flere fagområder (Universum 2017, 7). I
en Universum-undersøkelse blir det hevdet at finansnæringen trenger en segmentert
rekrutteringsstrategi fordi studentene som har den teknologiske kompetansen næringen
trenger har andre preferanser enn for eksempel økonomistudenter. Dette medfører at man
ikke kan basere tiltak på nåværende arbeidstakere (Universum 2016, 4).
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Både fagområdene og finansnæringen mener at kompetanseutvikling er et viktig element
for arbeidsgivere å fokusere på. Dette fordi det er viktig å ha muligheten til å utvikle seg for
å møte morgendagens utfordringer (Nordhaug 2002;Universum 2016). For å komme i mål
med dette og sikre at alle har den kompetansen som trengs, krever det at man jobber
strategisk med kompetansestyring (Lai 2013, 117). Ifølge informanter fra E-postintervjuet
er dette noe næringen i noen grad allerede jobber med, og det er lovende. Blant annet sier
informantene at de benytter seg av kurs og sertifiseringer gjennom finansnæringens
autorisasjonsordning for å nevne noe. Vi ser derimot forbedringspotensial på dette
området. Ved å tiltrekke mer teknologisk kompetanse kan det bli enklere å implementere
tiltak som vil heve digital kompetanse, noe som finansnæringen har stort behov for.
Basert på hva fagområdene mener finansnæringen i større grad bør fokusere på, anbefaler
vi følgende tiltak:
•

Flere internships eller deltidsjobber, spesielt rettet mot teknologistudenter

•

Bedriftspresentasjoner

•

Bedriftsbesøk

I tillegg mener vi at finansnæringen i større grad kan benytte seg av disse tiltakene:
•

Skreddersydde karriere- og kompetanseutviklingsprogram

•

Case-oppgaver på skoler eller organisasjonen

•

Skriveplass med faglig veiledning

Det viktige er at tiltakene skreddersys mot de ulike fagområdene.
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6

Konklusjon og videre arbeid

I denne oppgaven har vi undersøkt problemstillingen Hvordan kan finansnæringen gjøre
seg mer attraktiv som arbeidsgiver, spesielt for studenter fra utradisjonelle fagområder?
Funnene våre avdekket et kompetansegap når det kom til de formelle kompetansene
teknologi, data og matematikk, og innovasjon og tjenestedesign. Det er i størst grad
teknologistudentene som innehar denne kompetanse, men samtidig de som i minst grad vil
jobbe i finansnæringen. Videre fant vi at finansnæringens omdømme ikke er optimalt med
tanke på å være attraktiv overfor fagområdene. Dette fordi finansnæringen ikke har lykkes
med strategisk å promotere eksternt hva som gjør næringen unik og tiltrekkende. Funnene
våre viste at finansnæringen bør forbedre sitt employer brand gjennom å strategisk
forankre en rekke tiltak. Disse hovedtiltakene bør være å tilby flere internships eller
deltidsjobber, bedriftspresentasjoner og bedriftsbesøk.
Dette viser at finansnæringen bør gjøre seg attraktiv som arbeidsgiver for utradisjonelle
fagområder ved å; i) kommunisere tydelig hva slags kompetanse de trenger, ii) hva som
gjør finansnæringen unik og attraktiv; iii) gjennom å benytte spesifikke employer-branding
tiltak.
Selv om problemstillingen har fokusert på studenter fra utradisjonelle fagområder, ønsker
vi å nevne at de utradisjonelle fagområdene stort sett ikke skiller seg betydelig fra de
tradisjonelle fagområdene. I tillegg er det viktig å merke seg at employer branding bygger
på organisasjonsspesifikke faktorer, og konseptet kan dermed ikke utarbeides av
arbeidsgiverorganisasjoner som en universell “oppskrift” for en hel næring. Finans Norge
kan derimot bidra med kunnskap og informasjon om employer branding og “beste praksis”
i næringen.
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6.1

Videre arbeid

Vi foreslår at dersom Finans Norge med jevne mellomrom skal gjennomføre
Kompetansesjekken og Studentundersøkelsen, så bør disse utarbeides helt på nytt. Dette
fordi det er flere metodiske feil ved undersøkelsen som gjør at man ikke får den
informasjonen man er ute etter. Det at man får kartlagt det finansnæringen trenger av
kompetanse og hvilken kompetanse studentene faktisk tilegner seg er utrolig nyttig, men
dette forutsetter også at undersøkelsene er sammenlignbare.
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