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Introduksjon

Forord

Denne rapporten er utarbeidet som en
del av et kartleggingsprosjekt med
fokus på koblingen mellom studenter
og næringsliv i Midt-Norge. Prosjektet
stammer fra et gjensidig ønske fra flere
aktører i Midt-Norge om å avdekke
hvordan flere ferdigutdannede kan
motiveres til å velge regionen som
arbeidssted etter endt studie.
Prosjektet er finansiert av Sparebank 1
SMN sitt samfunnsutbytte og Kverva AS.
Underveis i prosjektet har
representanter fra begge organisasjoner
bistått med kontaktpersoner i MidtNorge, samt sparring rundt ulike
problemstillinger.

Etter en omfattende gjennomgang av
tidligere relevante rapporter, debatter
og andre informasjonskilder, startet
datainnsamlingen i mars 2021. De
påfølgende tre månedene har blitt
brukt til å samle, analysere og sette
data i kontekst i forhold til tidligere
funn fra andre prosjekter.
Arbeidet i prosjektet er gjennomført av
ansatte studenter i StudMatch AS, samt
innleide studentkonsulenter fra Junior
Consulting AS.
Vi vil rette en stor takk til midtnorske
bedrifter, NTNU, studenter i Trondheim
og individer i midtnorsk næringsliv som
har bidratt til rapporten.
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Introduksjon

bakgrunn & mandat
En viktig faktor for valg av arbeidssted
er relevant erfaring underveis i studiene.
I tillegg ansees slik erfaring som positivt
for læringsutbyttet i utdanningen, samt
for prestasjon i arbeidslivet. Videre
opplever mange bedrifter studenters
arbeidskraft som positivt, da de får nye
impulser, direkte kobling til dagsaktuell
forskning, og ikke minst muligheten til
å skape en relasjon til fremtidige
arbeidstakere.

Dette prosjektet utforsker hypotesen
om at både studenter og bedrifter har
en gjensidig interesse av at flere
relevante deltidsjobber og internship
tilbys. Videre ønskes det å avdekke
viktige suksessfaktorer for å lykkes med
koblingen av bedrifter og studenter, og
derved peke på om et forbedret tilbud
av slik arbeidserfaring kan øke
attraktiviteten til Midt-Norge som
arbeidssted etter endt studie.

Dessverre er det langt fra alle studenter
som får relevant arbeid i løpet av
studietiden. Videre er det ofte mot
slutten av studieløpet at slike stillinger
blir tilgjengelige. Samtidig viser flere
kilder at kun en liten andel av
Trondheims studenter forblir i MidtNorge etter endt studie. Mange
ferdigutdannede flytter til hovedstaden,
noe som spesielt gjelder for teknologiog finansstudenter.

Med rapporten ønsker vi å rette søkelys
mot en viktig problemstilling for
næringslivet i Midt-Norge. Funn fra
undersøkelsene som er gjennomført i
prosjektet danner grunnlag for forslag
til tiltak og forbedringspotensiale. Med
dette håper vi å kunne bistå bedrifter
og andre aktuelle aktører i regionen på
veien til å skape et mer attraktivt
arbeidsmarked.

om StudMatch
StudMatch er en oppstartsbedrift med utspring
fra NTNU som bidrar med å koble studenter til
næringslivet. Vi hjelper studenter med å få
tilgang på relevant arbeidserfaring i løpet av
studiet. Dermed får flere bedrifter muligheten
til å nyttiggjøre seg av den kompetente og
kostnadseffektive arbeidskraften studenter er.
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Metode

1.1 Datagrunnlag
GRUNNLAG FOR RAPPORTEN

TIDLIGERE RAPPORTER

DYBDEINTERVJU

Bakgrunnen for prosjektet,
samt utarbeidelsen av videre
undersøkelser, er basert på
tidligere rapporter, debatter,
avisartikler og andre uttalelser
om kobling mellom studenter
og næringslivet i Midt-Norge.
Denne litteraturen er inkludert
i referanselisten.

Representanter fra et titalls
bedrifter i Midt-Norge av ulik
størrelse og med varierende
bruk av studenter er intervjuet.
Intervjuobjektene har
hovedsakelig ansvar for HR
og/eller ledelse.

STUDENTUNDERSØKELSE

BEDRIFTSUNDERSØKELSE

En kvantitativ undersøkelse er
gjennomført med i underkant
av 400 respondenter fra flere
campus tilknyttet NTNU. Den
demografiske fordelingen av
respondentene vises på neste
side. Spørsmålene som ble stilt
omhandler erfaringer og
opplevelser knyttet til studentengasjement i bedrifter,
hovedsaklig med fokus på
midtnorske bedrifter.

En kvantitativ undersøkelse er
gjennomført med i overkant av
100 respondenter fra SMBer i
Midt-Norge. Det er
hovedsakelig ansatte innen HR
og/eller ledelse som har svart
på undersøkelsen. Spørsmålene
som er stilt fokuserer på
bedriftens kobling til studenter
i dag, samt eventuell erfaring
og nytteverdi de har opplevd
eller tror de kan oppleve.

INTERVJU MED TRØNDERALUMNI

Kartlegging av trønderalumni og intervju med et titalls trøndere
som arbeider i og utenfor Midt-Norge i dag. Intervjuene har
fokusert på hva som er viktig for å komme tilbake til regionen
på sikt, samt hva som gjorde at de flyttet i første omgang.
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Metode

1.2 demografi studentundersøkelsen
STUDENTUNDERSØKELSEN BESTÅR AV 381 RESPONDENTER

I Studentundersøkelsen (F) fordeler
respondentene seg omtrent likt mellom
kvinner og menn. Det er en tydelig overvekt
av studenter fra Gløshaugen, samt
studenter som gjennomfører en integrert
master. Svarene som vil bli presentert i
rapporten vil vise hvilke preferanser de
ulike studentene har i forhold til hvor langt
de er kommet i studieløpet og hvor de er
fra.

Kjønn
Annet
2.4%

Kvinne
49.1%

Mann
48.6%

Studiested

Grad
Annet
0.8%

Gløshaugen

Bachelor
32.5%

Handelshøyskolen
Dragvoll
Øya

Integrert master
53.9%

Kalvskinnet
0%

25%

50%

75%

2-årig master
12.5%

Studieår

Hjemsted

1. studieår

Trøndelag
18.4%

2. studieår

Utlandet
2.9%

Oslo og Viken
41.3%

3. studieår
4. studieår
5. studieår
0%

10%

20%

30%
Resten av Norge
37.4%

(F) Fra studentundersøkelsen gjennomført av StudMatch 2021
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Metode

1.3 Demografi Bedriftsundersøkelsen
BEDRIFTSUNDERSØKELSEN BESTÅR AV 102 RESPONDENTER

I Bedriftsundersøkelsen (A) kommer respondentene fra en rekke ulike bransjer og
hovedtyngden av dem innehar en stilling som daglig leder. Drøye 80% av bedriftene
karakteriseres som SMB-er med under 50 ansatte.
Halvparten av bedriftene responderte at de ansetter studenter. Her er det betalte
sommerjobber som står for den største delen av ansettelsene, tett etterfulgt av deltidsjobb
ved siden av studiene.
Bransje

Stilling
Annet
5.9%

Industri
Konsulentvirksomhet
Annen leder
17.6%

IT og medier
Bygg og anlegg
Finans og forsikring
Varehandel

HR
10.8%

Helse og omsorg
Olje og gass

Daglig leder
65.7%

Undervisning
Offentlig administrasjon
Andre
0%

10%

20%

30%

Bedriftstørrelse i antall

Studentansettelser
Ikke relevant jobb
15.8%

Under 10
10-49
50-99

Sommerjobb
50%

100-249
over 250
0%

10%

20% 30% 40% 50%

(A) Fra bedriftsundersøkelsen gjennomført av StudMatch 2021

Deltidsjobb
34.2%
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Tema 1 - Sentrale faktorer for at studenter velger å jobbe fulltid i Midt-Norge

2.1 jobb etter endt studie
PRAKSIS ER EN VIKTIG PÅVIRKNING I VALG AV FULLTIDSJOBB
Næringslivet bør ha klart for seg hva studentene ønsker i en fast stilling. På denne
måten kan bedriftene enklere tilrettelegge for bruk av nyutdannede studenter.
Respondentene i Studentundersøkelsen trekker frem erfaring gjennom praksis,
omtale via bekjente og nærhet til nære venner som sentrale faktorer for valg av
jobb etter endt studie.

Hvilke faktorerer er viktige for hvor du ønsker fast stilling? (F)

1 = "Veldig uenig", 7 = "Veldig enig"

TOPP 1

TOPP 2

TOPP 3

For flere er det viktig å ha venner i nærheten, men dette er mindre viktig for
studentene fra Oslo og Viken. Studenter fra Oslo og Viken ønsker seg i større
grad hjemover etter studiet, mens studenter fra andre steder i landet i større
grad er åpne for å søke nytt bosted og dermed å bosette seg i Midt-Norge.

"Trøndelag har det som skal til for å
trives, men for at du skal få folk til å
jobbe her, må man la dem jobbe her."

"Trøndelag har et solid faglig
naturvitenskapelig miljø knyttet til Sintef
og NTNU, som overgår andre byer i Norge."

Hans-Christian Blom, NTNU TTO

Lasse D. Backer, Freyr Battery

(F) Studentundersøkelse, StudMatch (2021)
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Tema 1 - Sentrale faktorer for at studenter velger å jobbe fulltid i Midt-Norge

2.2 valg av fulltidsjobb i midt-norge
TRØNDELAG MÅ SYNLIGGJØRE KARRIEREMULIGHETNE SOM FINNES
I Studentundersøkelsen fikk respondentene mulighet til å svare på om de kunne
tenke seg fast stilling i Midt-Norge etter endt studie. Deretter svarte de på hva de
oppfatter som viktig, eventuelt hva som kunne få dem mer interessert i å bli
værende i Midt-Norge.
Hva er viktig for deg for å velge en fast
stilling i Midt-Norge? / Hva kunne gjort
deg mer interessert i en fast stilling i
Midt-Norge? (F)
Karrieremuligheter
Utfordrende oppgaver
Lønn
Familie/venner i nærheten
Arbeidsmiljø
Relevante opppgaver
0

25

50

Kan tenke seg jobb i Midt-Norge etter endt studie

75

Lønn, familie og venner i nærheten
var spesielt viktig blant
respondentene fra Oslo og Viken.
Dette er ikke faktorer som er
avgjørende når disse studentene
velger fast stilling, men er sentralt
dersom de ønsker å bosette seg i
Midt-Norge. Flere respondenter
svarte at de ville vært mer
interessert i en fast stilling i MidtNorge dersom det var mulig å jobbe
"remote" deler av tiden.

Kan kanskje tenke seg jobb i Midt-Norge etter endt studie
Kan ikke tenke seg jobb i Midt-Norge etter endt studie

"Jeg tror at hvis man tilbyr jobber som er spesifikke og relevante for studier som tilbys, blir
folk i byen. Men næringslivet må plukke opp studentene som går i Trondheim mye
tidligere. Tilby relevant sommerjobb tidlig i studieløpet. Tilbyr næringslivet relevant fast
jobb før endt studie så tror jeg folk blir."
- Respondent fra Studentundersøkelsen

(F) Studentundersøkelse, StudMatch (2021)
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Tema 1 - Sentrale faktorer for at studenter velger å jobbe fulltid i Midt-Norge

2.3 Bevare kloke hoder i midt-norge
MAJORITETEN AV STUDENTENE DRAR TIL OSLO ETTER STUDIET

Undersøkelser gjennomført for både ITrettede studier (G) og Industriell
økonomi og teknologiledelse (B) viser at
de fleste ferdigutdannede studenter
ved disse studiene flytter til Oslo etter
endt grad.

TRONDHEIM

NTNUs Kandidatundersøkelse (D) fra
2019 viser en tilsvarende trend, der Oslo
har en betydelig positiv tilvekst av
studenter fra Trondheim. Til
sammenligning opplever Trøndelag en
begrenset positiv tilvekst, mens
utlandet og resterende fylker ser en
negativ trend.

OSLO
Tilvekst region etter studie (D)

Geografisk foredeling arbeidssted (G)(B)

Positiv vekst

"Av erfaring er det ikke like mange
muligheter i Trondheim som f. eks i
Oslo når det kommer til mitt studie."
- Respondent fra
Studentundersøkelsen

(G) Utmatrikuleringsundersøkelsen 2020, Abakus (2020)
(B) Diplomundersøkelsen 2019, Bindeleddet (2019)
(D) NTNU Kandidatundersøkelse, NTNU (2019)

Negativ vekst

"Ved å miste denne kompetansen
mister vi også mange
oppstartsselskaper, og dermed både
arbeidsplasser med kompetanse og
omsetninger, og også skattepenger."
- Børge Barlindhaug, Badenoch +
Clark , Fra Midtnorsk Næringsliv, 2021
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Tema 1 - Sentrale faktorer for at studenter velger å jobbe fulltid i Midt-Norge

I Studentundersøkelsen fikk respondentene mulighet til å svare på om de kunne
tenke seg fast stilling i Midt-Norge etter endt studie.
Kan du tenke deg fast stilling i Midt-Norge etter
endt studie? (F)
100

Nåværende NTNU-studenter
fra Oslo og Viken indikerer
en lav tilbøyelighet til å
jobbe i Midt-Norge etter
endt studie. Disse
studentene er i sterk
kontrast til studenter fra
Trøndelag og andre fylker.

75

50

25

0

Oslo & Viken

Trøndelag

n = 158

n = 70

JA

Andre fylker
n = 141

KANSKJE

Utlandet
n = 11

NEI

Det har ved flere anledninger blitt trukket frem at Trondheim kommune ønsker å
bli Nordens beste studentby. For å ledsage denne visjoner bør næringslivet etablere
et attraktivt næringsliv. Trøndelag bør i større grad fokusere på å ansette studenter,
ikke kun utdanne dem.

"Jeg har tilhørighet her i Midt-Norge og har gjennom oppveksten fått muligheter
til å utvikle meg i Trøndelag gjennom skole, jobb og frivillighetsarbeid. Dette er
sterke opplevelser og relasjoner å ta vare på, og har ført til at jeg har holdt meg
her."
- Håkon Rønvik, Trøndelag Politidistrikt

(F) Studentundersøkelse, StudMatch (2021)
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Tema 2 - Viktigheten av studentengasjement; hvorfor og hvordan det bør gjøres

3.1 kjennskap til midt-norsk næringsliv
TRØNDERSK NÆRINGSLIV ER LITE SYNLIG BLANT STUDENTENE
Et gjennomgående moment i Studentundersøkelsen (stolpediagram) er at
studentene ikke er klar over at mange av mulighetene som eksisterer i Oslo også
eksisterer i Midt-Norge. Flere av landets største selskaper innen blant annet bygg, IT,
bank og finans har kontorer i Midt-Norge.

Hvor mange bedrifter i Midt-Norge, som er
relevante for ditt studie, kjenner du til? (F)
30%

24%

20%

av studenter opplevde
næringslivet i
Trondheim som synlig.
(E)

10%

0%

1

2

3

4

5

6

7

1 = "Veldig uenig", 7 = "Veldig enig"

Kjennskap til regionen som noe mer enn en studentby vil kunne forsterke
ønsket om å aktivt søke etter arbeid i Midt-Norge på lik linje med eksempelvis
Oslo. Søkelyset bør rettes mot Midt-Norge som en "pakke" - mulighetene for
gode jobber med relevante arbeidsoppgaver, i en by der det også er spennende
muligheter som fulltidsansatt, med nærhet til både natur og kulturliv etc.

"Har veldig inntrykk av at det er i Oslo det skjer. Det er der alle de
interessante jobbene er. Til og med bedrifter som både er i Oslo og
Trondheim profilerer seg svært forskjellig avhengig av kontor."
- Respondent fra Studentundersøkelsen

(E) Studentundersøkelse, Junior Consulting (2018)
(F) Studentundersøkelse, StudMatch (2021)
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Tema 2 - Viktigheten av studentengasjement; hvorfor og hvordan det bør gjøres

3.2 Studenters kjennskap til bedrifter
DIREKTE KONTAKT MED STUDENTENE ER VIKTIG FOR SYNLIGGJØRING
I Studentundersøkelsen fikk respondentene mulighet til å rangere hvor viktig ulike
kanaler er for at de skal få kjennskap til en bedrift. Omtale fra bekjente er en sentral
kilde for studenters kjennskap til bedrifter. Bedriftspresentasjoner er viktige, særlig
ved Gløshaugen, mens event i regi av universitetet er viktigere ved andre campus.
Ulike kanaler for har ulik effekt ved ulike campuser, blant annet når det kommer til
digitale kanaler. Linjeforeningenes sider er langt viktigere på Gløshaugen, mens
sosiale medier og jobbannonser på eksterne kanaler er viktig for andre campuser.

Hvor viktig er følgende kanaler for at du skal få kjennskap til en bedrift? (F)

1 = "Veldig uenig", 7 = "Veldig enig"

TOPP 1

TOPP 2

TOPP 3

NTNUs Kandidatundersøkelse (D) avdekket at praksis hadde dobbelt så stor
sannsynlighet for å lede til jobbtilbud som prosjekt- eller oppgavesamarbeid i
samme virksomhet. Studentundersøkelsen (tabell) viser imidlertid at
prosjektsamarbeid uansett er viktig for å øke kjennskapen til bedrifter i MidtNorge. Videre dokumenteres det at event i regi av universitetet og relevante
student-engasjement i regionen har tilsvarende effekt.

(F) Studentundersøkelse, StudMatch (2021)
(D) NTNU Kandidatundersøkelse, NTNU (2019)
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Tema 2 - Viktigheten av studentengasjement; hvorfor og hvordan det bør gjøres

3.3 Økt eksponering blant studenter
EFFEKTIVE KANALER FOR STUDETKONTAKT ER LITE SYNLIGE

I Bedriftsundersøkelsen kommer det frem at midtnorske bedrifter opplever liten
kontakt med studentene i regionen. Til tross for dette er de fleste interessert i
samarbeide med universitetene for å øke kontakten, men mange er usikre på hvilke
kanaler som er best egnet.
Hvor god kontakt opplever dere å ha med
studenter? (A)

Hvor interessert er dere i å samarbeide
med universiteter for å få økt kontakt med
studenter? (A)

Veldig god
7.6%

Uinteressert
13.1%
God
19%

Veldig dårlig
34.3%

Lite interessert
9.3%

Ok
6.7%

Nøytral
20.6%

Dårlig
32.4%

Det er vanskelig å vite hvilke kanaler som
best egner seg for å nå ut til studentene. (A)

40%

30%

20%

10%

0%

1

2

3

4

5

6

7

Veldig
interessert
20.6%

Interessert
36.5%

De fleste bedrifter i Midt-Norge
mener at studenter har
tilstrekkelig kompetanse til å
kunne levere verdifullt arbeid.
Utfordringen mange opplever er
imidlertid at det er
ressurskrevende å nå ut til
studentene. Flere peker på at
det delvis skyldes usikkerhet
omkring hvilke kanaler som er
mest effektive for nettopp å få
kontakt med ulike
studentgrupper.

1 = "Veldig uenig", 7 = "Veldig enig"

(A) Bedriftsundersøkelsen, StudMatch (2021)
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Tema 2 - Viktigheten av studentengasjement; hvorfor og hvordan det bør gjøres

30%

"Nytteverdien ved
ansettelse av studenter
er høyere enn de totale
kostnadene det
medfører." (A)

20%

10%

0%

1

2

3

4

5

6

7

1 = "Veldig uenig", 7 = "Veldig enig"

79%

68%

er enig eller helt enig i at studenter
er nyttige for å få nye øyne på ting.
(A)

er enig eller helt enig i at studenter
bidrar positivt til kulturen i deres
bedrift. (A)

70%

68%

er enig eller helt enig i at studenter
er godt oppdatert på trender og ny
teknologi, noe som gjør de attraktive.
(A)

er enig eller helt enig i at studenter
gjør at de får gjennomført verdifulle
oppgaver de ellers ikke hadde gjort.
(A)

Bedrifter og studenter har mye å lære av å arbeide sammen. Dette vektlegges av
både bedriftene som har benyttet seg av ulike studentengasjement, men også av de
som enda ikke har gjort det. Flere understreker at bruken av studenter gir større
nytte enn kostnadene som er involvert. Studenter bidrar med å løse verdifulle
arbeidsoppgaver for bedriftene og tilfører økt kompetanse på områder selskapene
ikke har mulighet til å prioritere i det daglige. I tillegg mener flere av bedriftene
som har engasjert studenter at dette har en positiv innvirkning på selskapets kultur.

Blant respondentene i bedriftsundersøkelsen
understreker en stor andel av bedriftene som
ikke benytter seg av studenter at dette
skyldes at de mangler ressurser for å komme
i kontakt med, og til å følge opp studentene.
Likevel er det få som benytter seg av
eksterne som støtte til dette arbeidet

(A) Bedriftsundersøkelsen, StudMatch (2021)

82%
av bedrifter bruker sjelden
eller aldri eksterne tjenester i
forbindelse med rekruttering.
(A)
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Tema 2 - Viktigheten av studentengasjement; hvorfor og hvordan det bør gjøres

3.4 rollen til universiteter
DAGENS KOBLING AV STUDENTER OG NÆRINGSLIV KAN BLI BEDRE
NTNU pekes på som en viktig kanal for koblingen mellom studenter og bedrifter.
Per idag oppleves dagens tilrettelegging som utfordrende blant både studenter og
bedrifter. NTNU Bridge fungerer delvis, men respondenter fra StudMatch sine
undersøkelser peker på utfordringen av at man forsvinner i mengden av andre
kandidater og bedrifter.

1/2

>85%

av bedrifter mener det

av studenter mente
dagens tilrettelegging
ikke er effektiv nok for
å bli kjent med
relevante
arbeidsgivere. (F)

er utfordrende å vite
hvor og hvordan man
skal nå ut til studenter
gjennom universitetet.
(A)

Fra NTNUs kandidatundersøkelse svarte respondentene på hva som vil gjøre dem
bedre rustet til arbeidslivet (diagram). Det er et utpreget ønske at det blir tilbudt en
større mengde praksis i løpet av utdanningen. De fire ønskene med størst
oppslutning for å bedre utdanningen dreier seg om tiltak som inkluderer en
sterkere kobling til næringslivet.
Hvordan skulle utdanningen vært lagt opp for å gjøre deg bedre rustet til
arbeidslivet? (D)
Bedre mulighet for praksis i utdanningen
Flere praktiske caser eller simuleringer i undervisningen
Flere gjesteundervisere fra arbeidslivet
Bedre mulighet for oppgavesamarbeid med virksomheter
Bedre informasjon om hvilke yrker/bransjer som er relevante for meg
0

(A) Bedriftsundersøkelsen, StudMatch (2021)
(D) NTNU Kandidatundersøkelse, NTNU (2019)
(F) Studentundersøkelsen, StudMatch (2021)

10

20

30

40
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Tema 3 - Erfaringer og suksessfaktorer fra samarbeid mellom studenter og bedrifter

4.1 Eksponering gjennom arbeidserfaring
ARBEID UNDER STUDIET HAR PÅVIRKNING PÅ HVOR MAN ENDER OPP

For mange studenter er det vanskelig å skaffe relevant arbeidserfaring, og som
oftest får de det først sent i studieløpet. I Bedriftsundersøkelsen (A) kommer det
frem at bedrifter typisk ansetter studenter på tredje trinn eller senere i studieløpet.
Studentundersøkelsen peker på mer praksis og annen direkte interaksjon med
næringslivet som de viktigste tiltakene for å gjøre studenter bedre rustet for
arbeidslivet. Bedriftene bør tidligere på banen slik at de får utnyttet studentenes
arbeidskraft og bidrar til å skape nyttige erfaringer. Videre ser vi at hvor studenter
jobber under studiet påvirker hvor de vil jobbe etter endt studiet, der denne
effekten er sterkere for studenter som ikke er fra Oslo og Viken.

I hvor stor grad tror du arbeid i løpet av studiet påvirker
hvor du ønsker å bosette deg etter endt studie? (F)

40 %

64%

30 %

20 %

av NTNU alumni har
jobbet under
studiet. (D)

10 %

0%

1

2

1 = "Veldig uenig", 7 = "Veldig enig"

3

4
Oslo & Viken

5
Trøndelag

6

7
Andre fylker

Arbeidserfaring i løpet av studiet har vesentlig mindre påvirkning på studenter
fra Oslo og Viken. Studenter fra resten av landet mener det i større grad har
innvirkning på hvor man velger å jobbe.

(A) Bedriftsundersøkelsen, StudMatch (2021)
(D) NTNU Kandidatundersøkelse, NTNU (2019)
(F) Studentundersøkelsen, StudMatch (2021)
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Tema 3 - Erfaringer og suksessfaktorer fra samarbeid mellom studenter og bedrifter

4.2 studentengasjement i midt-norge
STUDENTER ER VERDIFULLE GITT AT DE BRUKES RIKTIG
For å lykkes med studentengasjement
av ulikt omfang bør bedriftene evne å
skape attraktive arbeidsplasser. Dette
involverer mer enn å tilby spennende
arbeidsoppgaver, og mange av
respondentene trekker spesielt frem
viktigheten av å ha et etablert nettverk
rundt seg. Som studentby er Trondheim
full av liv, men på sommerstid mener
mange at byen tømmes for studenter.
Sosiale arrangementer, kurs og
etablering av gode nettverk, samt å vise
hva byen har å tilby også om sommeren
er eksempelvis viktige suksessfaktorer.

Jeg var selv i en skikkelig studentboble, og var dermed ganske spent på
hvordan det skulle være å jobbe her da
jeg hadde liten peiling på hva
byen/området hadde å by på ellers.
- Helle Hernes, Enios

Vital Things om "Hvorfor studenter" (I)

Studenter er smarte, og mange av dem
tenker "litt annerledes"
Vital Things er et godt eksempel blant

Studenter er oppdatert på ny kunnskap,

bedrifter som har lykkes med å

og kan mer enn de fleste av oss

engasjere studenter. Sukesskriterier

Studenter er fleksible og nysgjerrige

som bedriften vektlegger er å
anerkjenne verdien av studentene.

Studenter beriker arbeidsmiljøet

Studenter er smarte, oppdaterte,

Vi har jobb vi ikke rekker å gjøre

fleksible og nysgjerrige. Bedriften

Vi skal ansette noen kandidater når de

vektlegger også samfunnsansvaret de
har ved å lære bort til, og av,
studentene.

er ferdige
Studenter trenger praksis
Studenter trenger penger
Vi har et samfunnsansvar

(I) Presentasjon, Vital Things (2020)
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Oppsummering & forslag til tiltak

5.1 trønderalumni
NETTVERK I MIDT-NORGE KAN GI STYRKET KOMPETANSEGRUNNLAG
I forbindelse med rapporten har vi snakket med et utvalg trøndere som har studert i
Trondheim. Her mener mange at karrieremulighetene oppleves som flere og bedre i
Oslo-regionen sammenlignet med Midt-Norge. Videre peker flere på at Oslo har et
større nettverk av dyktige folk på samme alder. Samtidig trekkes det frem at det
kan være svært gode karrieremuligheter også i Midt-Norge - for de som er villige til
å gripe dem.

"Jobbmuligheter først og fremst. Alle de store og litt
flåsete sagt, mest spennende, jobbene er i Oslo. De fleste
studievenner ender også opp i Oslo, noe som gjør at både
nettverk og venner også drar i den retningen."
- Jørgen Sørgård Erdal
CEO, Repack

"Det er mye spennende som skjer i Trondheim, der
mange er veldig "senior", noe som er kult og som gir gode
muligheter for å lære. Samtidig ønsker man som
nyutdannet å være en del av et yngre miljø der det skjer
litt, så det sosiale og kulturtilbudet i byen spiller også inn."
- Ylva Nagelhus Haugen
Konsulent, Netlight

"Det er andre muligheter her enn i Oslo. Det er færre folk,
som gir gode muligheter til å få mer ansvar tidlig og
klatre fortere i karrieretrappa om man har litt punch."
- Mathis Holt
Senior Associate, PwC Trondheim
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5.2 Fokusområder for videre arbeid
STUDMATCH MENER FØLGENDE ER VIKTIGE FOKUSOMRÅDER VIDERE
Basert på innsikten fra dette og tidligere prosjekter ønsker vi å trekke frem fire
områder for videre arbeid, og noen tiltak vi tror kan bidra til dette. Vi ønsker også å
peke på et utvalg eksisterende tiltak vi synes bidrar særlig mot å styrke koblingen
mellom studenter og næringslivet i regionen.

ØKT SYNLIGHET FOR MIDTNORSK NÆRINGSLIV BLANT STUDENTER
Basert på tidligere rapporter og eget arbeid er det tydelig at spennende muligheter i
midtnorsk næringsliv er lite synlig for studenter og nyutdannede. Til sammenligning er
mulighetene som finnes i Oslo-regionen tydeligere, særlig blant de med teknisk og
økonomisk bakgrunn. Her tror vi at både enkeltbedrifter og det regionale næringslivet
som en helhet vil være tjent med et økt fokus på å synliggjøre hvordan dyktige unge
arbeidstakere kan gjøre karriere i Midt-Norge.

STØRRE TILBUD AV RELEVANT ARBEIDSERFARING FOR STUDENTER
Vi ser at det å ha studenter inne i bedriften som arbeidstaker eller i lignende format er
svært effektivt for at de skal bli bedre kjent med hva bedriften gjør, og hvilke
karrieremuligheter som finnes der. Ikke minst har dette en positiv indirekte effekt
gjennom at man får "representanter" inn mot andre studenter i form av studentene
som har vært inne i bedriften. Videre ser vi at det er gode muligheter for å få stor nytte
av det arbeidet studentene gjør - forutsatt at man legger til rette på riktig måte.

STYRKET KOBLING MELLOM NTNU OG MIDTNORSK NÆRINGSLIV
Både studenter og næringsliv mener NTNU kan spille en vesentlig rolle for å koble
studenter med bedrifter. En utfordringer er at mange ikke vet hvordan de skal gå frem
rent praktisk. Her mener vi både NTNU og næringslivet i regionen vil være tjent med
økt fokus rundt denne problemstillingen.

BEDRE SOSIALT OG FAGLIG NETTVERK FOR KARRIEREBEVISTE UNGE
ARBEIDSTAKERE
Et nettverk av likesinnede er spesielt viktig for unge arbeidstakere, både av sosiale
årsaker, men også for å kunne sparre med andre i en tilsvarende situasjon.
Nyutdannende vi har snakket med peker på dette som en viktig faktor i valg av arbeid
og bosted etter endt studie. Samtidig trekker mange studenter frem mangelen på et
slikt nettverk i Midt-Norge i løpet av sommeren som en utfordring. Her tror vi det er et
stort potensiale for å støtte slike nettverk for unge arbeidstakere i regionen, også på
tvers av ulike bedrifter.
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5.3 foreslåtte tiltak
TILTAK OG PROSJEKTER VI MENER KAN VÆRE EN INSPIRASJON FOR Å
STYRKE KOMPETANSEGRUNNLAGET I REGIONEN
OVERSIKT AV KANALER FOR STUDENTKONTAKT
For å bedre synliggjøre hvordan bedrifter kan nå ut til studenter bør det lages en oversikt for
godt egnede kanaler for å gjøre dette. Dette bør inkludere praktisk informasjon rundt disse,
eksempelvis hvem man kontakter, og typiske fordeler og kostnader ved bruken av dem.

"MITTANBUD" FOR UNIVERSITETSSAMARBEID
Praktiske utfordringer virker å være et større hinder for
samarbeid en viljen til å gjøre det. En tosidig plattform kan
legge til rette for å senke denne terskelen. Initiativtakere, i
form av studenter, universitetsansatte og bedrifter, kan
annonsere ulike former for prosjekt med gjennsidige
gevinser som andre kan delta på.

TILSKUDDSORDNINGER FOR STUDENTJOBBER
Under pandemien har det vært klart at studenter har behov
for støtte utover lån og stipend fra Lånekassen, særlig i de
store byene. Som et alternativ til direkte tilskudd mener vi
tilskuddsordninger til bedrifter som tilbyr relevant arbeid til
studenter kan være et svært positivt incentiv.

SAMKJØRTE SOMMERINTERNSHIPS I TRONDHEIM
Mangel på sosialt nettverk trekkes frem som et hinder for å
søke sommerjobb i Trondheim av studenter. Videre er det
for mange mindre bedrifter utfordrende å stille med
omfattende kursing og sosialt opplegg for ansatte studenter
over sommeren. Her tror vi mange regionale bedrifter kan
være tjent med å samkjøre sine sosiale- og
opplæringsprogram for sommerinternship slik at de
effektivt kan tilby attraktive stillinger for studenter.

TRØNDERALUMNI-NETTVERK
For å kunne trekke dyktige arbeidstakere tilbake til
regionen etter noen år andre steder tror vi det er viktig å
tilby et faglig og sosialt nettverk for disse - også før de
flytter, slik at de ikke starter på bar bakke. Vi tror det kan
være nyttig med et nettverk av dyktige unge arbeidstakere
som har en kobling til regionen, som i tillegg til å styrke
relasjoner kan poplyse om spennende karriæremuligheter
som finnes i Midt-Norge.

Noen eksisterende gode
tiltak:
SPAREBANK 1 SMN
Gjennom sitt samfunnsbidrag
bidrar SMN til økt
gjennomføring av
sommerjobber ved å ta deler
av lønnskostnaden til for unge
i regionen.

FREMTIDENS
TEKNOLOGISTUDIER
NTNU sitt arbeid for å utvikle
fremtidens teknologistudier
setter et viktig fokus på
koblingen mellom studenter
og næringsliv, der studier som
Elektronisk systemdesign og
innovasjon er et godt eksmpel
på hvordan dette kan gjøres.

TRØNDERENERGI-BIDRAGET
Gjennom Spark* NTNU støtter
TrønderEnergi tidligfase
oppstartsprosjekter ved NTNU.
Her kan studenter med en god
idé få inntil 25.000 kr for å ta
denne videre til neste steg.
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Referanser

Om rapporten
"Denne rapporten kan forhåpentligvis bidra til å styrke
koblingen mellom midtnorsk næringsliv og studenter, slik at
flere får relevant erfaring i løpet av studiet samtidig som flere
bedrifter kan nyttiggjøre seg av den kompetente og
kostnadseffektive ressursen studenter kan være."
- Jakob Erikstad,
Trønder og daglig leder i StudMatch

TA GJERNE KONTAKT OM DU HAR SPØRSMÅL TIL RAPPORTEN

INFO@STUDMATCH.NO
+47 958 46 495
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