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I arbeidsmarkedet er det en stadig økende kamp om de sterkeste kandidatene. Viktigheten av employer branding er 
høyere enn noen gang, og vil sannsynligvis fortsette å øke fremover. Employer branding er spesielt avgjørende for å 
tiltrekke de skarpeste hodene innen IT- og ingeniørbransjen, ettersom dette er bransjer som har utviklet seg til å bli 

arbeidstakers marked.

Som studentkonsulenthus ved NTNU har Spire Consulting utnyttet sitt unike nettverk til å opparbeide seg en dypere 
innsikt i landets mest ettertraktede studenters preferanser. Det er blitt fokusert på studentenes valg av arbeidsgiver og 

opplevelser i rekrutteringsprosesser. 

Spire Consulting har analysert generelle trender i arbeidsmarkedet, samt gjennomført kvantitative og 
kvalitative intervjuer av et stort utvalg studenter. Utvalget reflekterer primært de mest prestisjetunge linjene ved NTNU 

i Trondheim. Denne presentasjonen gir en forsmak av  den unike innsikten Spire Consulting innehar på feltet. 

Kampen om talentene



Dette er et utvalg av de viktigste faktorene 
for å tiltrekke de sterkeste kandidatene i 
2019. Utvalget er basert på grundige 
analyser av markedsdata fra en rekke 
rapporter om employer branding verden 
over.

Rapportene viser at den yngre generasjonens 
preferanser hva gjelder arbeidslivet og 
arbeidsgivere er i utvikling. Det vil være 
avgjørende for arbeidsgivere å være 
oppmerksomme på disse skiftene for å 
kunne attrahere de beste hodene.

BALANSE & 

FLEKSIBILITET

F leks ib i l i tet  b l i r  verdsa t t  av  

arbe ids takere som ønsker  å  

kombinere en akt i v  l i v s s t i l  

med en e l l er s  t rave l  

jobbhverdag .  Å t i l ret te legge 

for  ba l ansen mel lom l i v  og  

arbe id  krever  enkle ,  men 

var ier te grep .  

T i l ret te legg ingen for  ba l anse 

ref lekteres  som en av  de 

v ikt i g s te preferansene b lant  

den yngre generas jonen .  

LØNN

Lønn er  na tur l i gv i s  v ikt i g  for  

de a l l er  f l es te ,  men er  

samt id i g  m indre 

uts l agsg i vende enn t id l i gere .  

Lønn har  b l i t t  en  

hyg ienefaktor  i  skyggen av  

fokuset  på  mer  avg jørende 

faktorer  som f leks ib i l i tet ,  

u tv ik l ing  og  

karr ieremul i gheter .  Dette 

betyr  ikke a t  lønn er  

uv ikt i g ,  men he l ler  a t  en .  

mangel  på  t i l f redss t i l l ende 

lønn skaper  misnøye b lant  

kand idatene.

IMPACT

Menings fy l t  a rbe id  er  anset t  

som en avg jørende faktor  

for  s tudenter  og  unge 

pro fes jonel le .  Arbeidsg ivere 

b l i r  o f te  vurder t  et ter  

graden av  påv i rkn ing  

se l skapet  har  på  samfunnet  

og  omverdenen .  Behovet  for  

å  fø le  a t  arbe idet  som 

ut føres  påv i rker  noe s tørre 

enn seg  se lv  er  en voksende 

t rend b lant  denne gruppen .

TEKNOLOGI

IT & Ingen iørbrans jen  har  

utv ik let  seg  t i l  å  b l i  

a rbe ids takernes  marked .  De 

mest  kva l i f i ser te 

kand idatene er  o f te pass i ve 

jobbsøkere med et  s terkt  

behov  for  å  jobbe med den 

nyes te innen for  tekno log i .  

Tekno log i sk modenhet  

lø f tes  opp som en v ikt i g  

forutsetn ing  for  f ag l i g  og  

person l i g  utv ik l ing .

UTVIKLING

Person l i g  og  f ag l i g  utv ik l ing  

er  avg jørende faktorer  for  

s tudenter  og  unge 

pro fes jonel le .  Mul i gheten 

for  utv ik l ing  og  tyde l i ge 

karr ieremul i gheter  anses  

som v ikt i gere enn høyere 

s tar t lønn .  V idere er  

annerk jennel se av  hver  

enkel tes  arbe id  og  

progres jon b idragsy tere for  

at  ansa t te ska l  y te s i t t  

bes te .

Markedsrapporter understreker at preferanser er i endring
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Spørreundersøkelsen ble sendt ut til studenter primært ved NTNU. Totalt var det over 100 respondenter.

Viktige faktorer ved vurdering av potensiell arbeidsgiver
Mulighet for selvutvikling og gode 
fremtidsutsikter er svært viktig. 
27% har dette som sin viktigste 
faktor, og 50% har denne blant 
topp 3. Videre er social impact, 
godt renomé og fleksibilitet 
vektlagte faktorer.

I samsvar med andre rapporter 
vises lønn å være mindre 
avgjørende.

Hva studenten opplever som positivt i rekrutteringsprossesen
God oppfølging i 
rekrutteringsprosessen og et godt 
inntrykk av ansatte oppgis 
hyppigst som en av de 3 mest 
avgjørende faktorene.

Videre oppgir 23% av 
respondentene at en god erfaring 
på intervju er den viktigste 
faktorene i en 
rekrutteringsprosess.
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"Jeg følte meg ikke verdsatt"

Lang reponstid

Dårig erfaring i intervju

Manglende oppfølging i prosess

Hva studenten opplever som negativt i rekrutteringsprossesen

Henholdsvis 22 og 15% svarer at 
opplevelsen av å ikke føle seg 
verdsatt og lang reponstid har 
størst negativ innvirkning på 
inntrykket av en bedrift.

Manglende oppfølging i prosess 
og dårlig erfaring i intervju vises 
å være de faktorene som oftest 
oppgis blant de tre mest negativt 
innvirkende faktorene.
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Selvutvikling og
karriereutvikling

Social impact

Godt renomé

Fleksibilitet

Blant topp 3 faktorer*

Viktigste faktor
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God erfaring på intervju

Godt inntrykk av ansatte

God oppfølging

Forventninger ble møtt

Hvor ofte er du på arrangementer i regi av bedrifter?

Bedriftens nettside, linjeforenings hjemmeside og arrangementer, samt 
LinkedIn er de hyppigst anvendte kanalene. 

Har du hatt et internship tidligere?
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1. klasse
2. klasse
3. klasse
4.klasse
5. klasse

71% 29%

Kjønnsfordeling:

Annet
6 %

Medisin
8 %

Indøk
8 %

IT
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Humanitære fag
5 %

Økonomiske fag
16 %

Teknologiske 
fag
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23%

1%

Aldri

Svært sjeldent

Sjeldent

Hverken eller

Ofte

Svært ofte

81%

67 %

49%

8% 22% 24% 20% 27%

1. Klasse 2.Klasse 3. Klasse 4. Klasse 5. Klasse

Kvantitativ undersøkelse 

Hyppigst anvendte kanaler for å innhente informasjon

23 % av respondentene oppgir at de ofte er på arrangementer 
i regi av bedrifter, mens kun 6% deltar aldri på arrangementer.

2-4. klassingene er generelt oftest på arrangementer. 

80%  av 5.klassingene har hatt internship i løpet av studietiden og
går ut i arbeidslivet med relevant erfaring.

Undersøkelsen  indikerer at det er vanligst med første internship
etter 3 fullførte år. 

*Prosent av respondentene som hadde 
faktoren blant sine topp 3 valg



KOMMUNIKASJON

"Det  g ir  et  utro l ig  dår l ig  
inntrykk  når  man må vente  
i  lang  t id ,  for  så  å  få  et  
generisk  avs lag."

Å ha  god kommuni kas jo n i  
form av  åpenhet ,  t rygghet  
og  foruts igbar h et  er  ve ld ig  
v ikt ig  for  student e ne s  
inntryk k  av  en bedr i f t .  
Flere  oppgir  at  dette  kan 
være helt  avgjørende når  
det  kommer t i l  va lg  av  
arbeidsp la ss .

UTVIKL ING

"En  arbeidsg iver  som g ir  
mul ighet  i  og  utenfor  
arbeidst id  t i l  å  utv ik le  seg  
se lv  er  avg jørende for  
meg."  

Markedstr en d e n e t id l ig er e  
oppgit t  ref lekte r es  også  i  
utva lget .  Student en e 
verdsett er  fag l ig  og 
personl ig  utv ik l i n g,  samt 
var ias jon i  
arbeidsop p gav e n e svært  
høyt .

VERDSAT T

" I  mange prosesser  fø les  
det  som om man b l i r  
redusert  t i l  en  karakter."

Det  er  tydel ig  at  mange 
student er  s i t ter  ig jen med 
et  inntryk k  av  at  en bedr i f t  
og  dens  ansatte  ikke 
verdsett er  en,  e l ler  ens  
kompetanse .  Som søker  er  
dette  veld i g  
undertry k k e nd e,  og  g i r  
uheld ig e s igna lef fe kt e r  for  
bedr i f te n.

TILBAKEMELDING

"Ofte  hører  jeg  ingent ing  
f ra  se lskapet  etter  å  ha  
søkt ,  og  hvis  jeg  g jør  det  
er  det  ve ld ig  sent  og  
generisk ."

En repetere n d e faktor  i  
nesten a l le  de ut førte  
interv ju e n e er  at  mange 
opplever  å  få  manglende 
t i lbakem e l d i n g.  Denne 
kommer o f test  ve ld i g  sent  
og  er  svært  uperson l i g .  

MILJØ

"Arbeidsmil jø  er  det  
v ikt igste  for  meg."

Flere  oppgir  at  det  er  
meget  v ikt ig  med et  godt  
arbeidsm i l jø ,  og  at  
arbeidsg i v er  legger  t i l  
rette  for  sos ia le  
arrangemen te r .  Det  ytres  
at  det  er  v ikt ig  å  b l i  venner  
og ikke bare ko l leger .

ENGASJEMENT

TILBAKEMELDING

MANGLENDE
INNTRYKK

ENKELHET

UTVIKLING

SOSIALT MILJØ

TEKNOLOGI

PÅVIRKNINGSKRAFT

KOMMUNIKASJON

BALANSE

VARIASJON

VERDSATT

Det gjenspeiles flere utfordrende trender i de 
totalt 30 kvalitative intervjuene



ETTERTIDSØKNADEKSPONERING INTERNSHIPINTERVJU

Rekrutteringsreisen har forbedringsmomenter i hver fase

Avslag
En gjennomgående og 
utslagsgivende trend relateres til 
hvordan avslag gis til en kandidat. 
Flere oppgir at de sprer sine 
dårlige erfaringer videre. Dette gir 
uheldige smitteeffekter ved at 
andre flinke kandidater vil 
ekskludere bedrifter basert på 
andres erfaringer.

Skape ambassadører 
I tråd med ryktespredning, kan 
dette også spres i positiv forstand. 
Dersom kandidater har fått en god  
opplevelse via et internship eller i 
en rekrutteringsprosess, snakkes 
det varmt om arbeidsgiveren. 
Dette skaper positive 
ringvirkninger hvor de sterkeste 
kandidatene søker til de 
respektive selskapene.

Benyttelse av kompetanse og 
respekt
Mange studenter  opplever at de 
ikke får benyttet sin kompetanse til 
sitt fulle ved et internship. De 
ønsker å benytte sine faglige 
ferdigheter, bli utfordret, samt få 
ansvar og tillit. Dette gjør at 
studentene føler seg verdsatt, og 
at de er med på å utgjøre en 
forskjell. 

Kvaliteter hos arbeidsgiver
I intervjuene, i den kvantitative 
undersøkelsen og i 
markedstrendene blir det oppgitt 
noen gjennomgående kvaliteter 
som verdsettes hos arbeidsgiver. 
Disse er blant annet; work/life
balance, faglig utvikling, variasjon i 
arbeidsoppgaver, ønske om 
påvirkningsevne og godt sosialt 
arbeidsmiljø. Dette er også 
kvaliteter som verdsettes ved et 
internship, og er med på å skape et 
mer reelt inntrykk av 
arbeidshverdagen. 

Kompetente intervjuere
Intervjuene foretatt belyser at 
mange opplevelser blir svært 
negative dersom intervjuerne de 
møter er inkompetente. Noe av det 
mest utslagsgivende er lite 
engasjerte og genuint interesserte 
intervjuere. Videre stilles det ofte 
dårlige spørsmål, samt at det ikke 
tilrettelegges for et trygt miljø 
under intervjuet. 

Verdsettelse
Karakterpresset er stort i dagen 
samfunn - noe som understrekes 
ytterligere gjennom 
rekrutteringsprosessens fokus. 
Flere av kandidatene føler seg ikke 
sett som en helhetlig person,  hvor 
det i liten grad fokuseres på deres 
interesser og erfaringer utenfor 
skolen. De gjengir at de ofte sitter 
med et inntrykk av å kun være en 
karakter på et papir.

Enkelt å søke
Søknadsprosessen oppleves for 
mange unødvendig komplisert. I 
mange prosesser blir man møtt 
med å måtte skrive inn sin CV på 
nytt og på nytt i bedriftenes 
database. Nettsidene oppleves 
videre ofte som mindre intuitive 
hvor søknadene blir behandlet 
langt fra sømløst. Dette forhindrer 
mange fra å søke, spesielt de 
sterkeste av kandidatene.

Kommunikasjon
For mange bærer 
søknadsprosessen stort preg av 
usikkerhet, hovedsakelig grunnet 
manglende kommunikasjon. Som 
søker får man lite oppdateringer 
angående prosessens utvikling, 
noe som skaper uforutsigbarhet. 
Prosessen oppleves ofte som både 
treg og upersonlig.

Rått og ekte
Mange av respondentene oppgir 
at mye av det publiserte 
innholdet bærer preg av at det er 
tilgjort, og ikke i 
overenstemmelse med den 
faktiske hverdagen. I lys av dette 
føler studentene på et 
manglende innsyn i den faktiske 
arbeidshverdagen til det aktuelle 
selskapet. Dette skaper et skjevt 
og uheldig bilde. 

Kanaler
Valg av kanaler viser seg å være 
avgjørende for studentenes 
inntrykk av en potensiell 
arbeidsgiver. Valg av kanal har 
videre innvirkning på hvor 
aktuelle kandidater får oppdatert 
informasjon om selskapene. 



Tiltak må iverksettes for å vinne kampen om de beste talentene

Publiser innhold med 
preg av genuinitet. 
Videoinnhold 
ettertraktes

Fokuser på å gi 
studentene et reelt 
innblikk i 
arbeidshverdagen

Kurs og bedriftsdag gir 
mest for pengene

Send kompetente 
intervjuere på intervju

Vis genuint 
engasjement og 
interesse i kandidaten

Ikke gi inntrykk av at 
intervjuet er 
forhåndsskrevet

Tilrettelegg for at interns
blir en ressurs og ikke en 
kaffekoker 

Ta hensyn til 
generasjonens  
preferanser i arbeidslivet 

Fokuser på gode 
opplevelser som varer 

Gi konstruktive og 
genuine tilbakemeldinger 
i tidsriktig perspektiv

Ikke massedistribuer 
generiske mailer 

Skap ambassadører 
gjennom gode erfaringer 
og interaksjon med 
studenter 

Utarbeid en god 
nettside hvor søknader 
gjøres sømløst

Gi inntrykk av at mer 
enn karakterer 
verdsettes 

ETTERTIDSØKNADEKSPONERING INTERNSHIPINTERVJU



Rapporten er utarbeidet av Spire Consulting AS. Spire Consulting er et studentdrevet 

konsulentselskap som drives og eies av studenter ved Norges teknisk-naturvitenskapelige 

universitet (NTNU) i Trondheim. Spire Consulting ble etablert i 2016 med bakgrunn i et 

ønske om å tilby en læringsarena for studenter, samt utvikle de beste 

studentkonsulentene. Konsulenthusets visjon er å hjelpe bedrifter å realisere sitt 

potensiale.

Selskapet tilbyr tjenester innenfor økonomi, strategi og IT. Bedriftens studenter er noen 

av de beste fra sine respektive linjer, og flere har erfaring fra internasjonalt anerkjente 

konsulenthus som Sopra Steria, Bekk Consulting og Accenture. Spire Consulting kan tilby 

omfattende og verdiskapende tjenester til konkurransedyktige priser. Tjenestene Spire 

Consulting leverer gjenspeiler selskapets unike innsikt i student-segmentet, samt sterke 

tverrfaglige kompetanse. Konsulentene som har arbeidet på denne rapporten håper 

produktet bidrar til dyp innsikt i studenters opplevelser og preferanser, samt inspirasjon 

og interesse for nye employer branding initiativ.  
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