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The Issue of Interest and Demand for Interdisciplinarity in the Field of Aquaculture

Mapping of Recruitment and Channels of Information Between Students at the NTNU Dragvoll
campus, NTNU Brohode Havbruk and the Aquaculture Industry

Abstract:
Issues of appropriate competence and interdisciplinarity are prominent concerns in all types of
industries. However; these concerns can be more prevalent in industries that operate/interact on an
international level or industries that deal with complex environmental questions. Although they are
of concern, appropriate competence and interdisciplinarity can be considered beneficial in multiple
levels of business; such as that of the aquaculture industry. This project aims to (1) map the channels
of information between industry and university to (2) find the best methods to recruit students from
various academic backgrounds into the aquaculture industry. An immediate aim of this study is to
accomplish a greater interdisciplinary attendance to the conferences arranged by NTNU Brohode
Havbruk. In our research, we conducted interviews where the informants answered questions
regarding channels of information at the university, the interest/relevance of interdisciplinarity in
aquaculture, and methods to engage students to participate in events related to later employment,
primarily in the aquaculture industry. The informants consisted of students from varied academic
backgrounds at the NTNU campus Dragvoll, employees with assorted functions at the campus’, and
companies within the aquaculture field. We found that most of the participants had an interest in and
recognized the relevance and need of interdisciplinarity in aquaculture. Through the results and
analysis of the interviews, we propose several essential elements and features that could significantly
enhance the recruitment of students into the aquaculture industry.

Project members:
Ragnhild Bjørnhaug
Masters in English Linguistics
Ingvild Marie Karlsen
Masters in Nordic Literature
Iselin Borge
Masters of Science and Technology Studies

Dato

Referanse 2

Dato

Referanse 3

Innholdsfortegnelse
INNLEDENDE BESKRIVELSE OG MÅL FOR PROSJEKTET

4

PROSJEKTBESKRIVELSE
MÅL MED PROSJEKTET

4
5

METODE OG INFORMANTER

5

METODE
INFORMANTER

5
6

RESULTATER OG FUNN FRA INTERVJU

7

RESULTATER OG FUNN: STUDENTER
RESULTATER OG FUNN: NÆRINGSLIVSAKTØRER
MÅLET MED BROHODEKONFERANSEN
TVERRFAGLIGHET I NÆRINGA
REKRUTTERING AV STUDENTER
RESULTATER OG FUNN: ANSATTE VED FAKULTET OG INSTITUTT
FAKULTETSANSATT ANSVARLIG FOR STUDENTREKRUTTERING
TILLITSVALGT VED STUDENTRÅDET
RESULTATER OG FUNN: NTNU OCEANS OG NTNU OCEAN CLUB
NTNU OCEANS
NTNU OCEAN CLUB

7
9
10
10
11
12
12
12
13
13
14

ANALYSE AV FUNN OG FORSLAG TIL FORBEDRINGER I REKRUTTERINGSPROSESSEN

15

KONTAKTE INSTITUTT
TILBUD TIL STUDENTER FRA BEDRIFTER
PLAKATER
STANDS
NETTSIDA TIL NTNU BROHODE HAVBRUK
PRESENTASJON AV HOVEDNETTSIDEN
PRESENTASJON AV KONFERANSENETTSIDEN
OVERSIKT OG BRUK AV «TOGGLERE»
KARRIEREDAGEN
HUMANISTER I PRAKSIS

15
15
16
18
18
18
19
21
23
24

KONKLUSJON

25

REFERANSER

26

Dato

Referanse 4

NTNU Brohode Havbruk 2050
Er det behov for humanister og samfunnsvitere i havbruksnæringa?
Kartlegging av rekruttering og informasjonsflyt mellom studenter ved NTNU Dragvoll, NTNU
Brohode Havbruk og

havbruksnæringa

Innledende beskrivelse og mål for prosjektet
Prosjektbeskrivelse
Vi er tre studenter som har jobbet med kartlegging og rekruttering til havbruksnæringa i regi
av NTNU Brohode Havbruk gjennom emnet Humanister i Praksis ved NTNU Dragvoll. Sammen
med NTNU Brohode Havbruk har vi utarbeidet en oppgave der vi fokuserte på rekrutteringen
til Brohodekonferansen, men også generelt på rekruttering til andre arrangement med fokus
på koblingen mellom studenter på campus Dragvoll og havbruksnæringen. Gjennom
utarbeidingen av prosjektet, tok vi kontakt med forskjellige aktører som ga oss informasjon om
dette. Etter å ha reflektert rundt mulige fremgangsmåter og metoder kom vi frem til at vi skulle
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kontakte studenter, bedrifter og næringslivsaktører i havbruksnæringa, samt fakultet og
institutt. Dette fordi vi søker et større innblikk i prosess og ønsker fra de forskjellige aktørene
med relasjon til rekruttering inn i havbruksnæringen.

Mål med prosjektet
Målet med dette prosjektet er å komme frem til forslag for hvordan NTNUs
interesseorganisasjoner

og

arrangementer

som

NTNU

Brohode

Havbruk

sin

Brohodekonferanse kan engasjere studenter i hav, fiske- og oppdrettsindustrien. Nærmere
bestemt ønsker vi å foreslå konkrete tiltak som aktørene kan iverksette, slik at studenter på
andre campus og i andre studieretninger utover de mest åpenbare studiene relatert til
havbruksnæring, som for eksempel marinbiologi og marin teknikk, kan fatte interesse for
havbruksnæringa.
Ut ifra intervjuene vi har utført på studenter ved Dragvoll, oppfatter vi at det finnes en "hva
kan jeg egentlig brukes til i arbeidslivet?"-tankegang hos mange av studentene. Dette viser at
prosjektet veldig aktuelt for studenter ved Dragvoll, men også andre studenter som ikke går
en studieretning som kan ansees som en profesjonsutdanning, eller åpenbart relevant i
havbruksnæringen. Denne rapporten kan derfor bli en viktig bidragsyter til hvordan man kan
treffe og engasjere studenter på en måte som gjør at de ønsker å delta på flere arrangementer
i regi av NTNU eller andre aktører.
Hovedfokuset har ligget på Brohodekonferansen og hvordan man kan forbedre rekrutteringen
til dette spesifikke arrangementet. Den kommende Brohodekonferansen som avholdes våren
2020 vil være spisset mot studieretninger som har en klarere tilknytning til havbruksnæringa
som for eksempel akvakultur, biologi og vanndynamikk. Brohodekonferansen som avholdes
høsten 2020 vil derimot i større grad fokusere på behovet for bredere tverrfaglighet blant
studentene. Dermed er ideen at de forslagene vi utarbeider gjennom denne rapporten først
og fremst blir relevante for rekruttering til Brohodekonferansen høsten 2020.

Metode og informanter
Metode
I prosjektet vårt har vi intervjuet studenter, bedrifter i næringslivet, fakultet og institutt og
ledere av ulike interesseorganisasjoner ved NTNU. Dette har gitt et metaperspektiv på hvordan
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informasjon formidles og mottas, og kan derfor bidra med fremtidige løsninger for å engasjere
studentene.
Innsamlingen av data til prosjektet ble hentet gjennom fokuserte intervju, der vi i noen tilfeller
tok intervjuet over telefon. Hver informant ble stilt 5-8 hovedspørsmål der vi utvidet mengden
oppfølgingsspørsmål etter behov i de forskjellige intervjuene. Det ble planlagt og reflektert
godt rundt hvordan vi skulle stille spørsmålene for å få så mye informasjon som mulig.

Informanter
Vi tok kontakt med tilfeldige studenter som oppholdt seg på Dragvolls fellesarealer.
Informantgruppen på totalt 15 personer omfattet studenter på ulike stadier i sitt studieløp som
var fra studieprogrammene listet nedenfor:
Studiefelt
Sosialantropologi
Kulturminneforvaltning
STS
Engelsk språkvitenskap
Lektorutdanning i
samfunnsfag
Sosiologi
Nordisk litteratur
Allmenn litteraturvitenskap
Psykologi
Filmproduksjon
STS
Arkeologi
Engelsk språk og litteratur
Engelsk språk og litteratur

Program
Bachelor
Bachelor
Master
Master
Integrert master

Antall
1
1
1
1
2

Bachelor
Master
Bachelor
Bachelor
Bachelor
Årsstudium
Bachelor
Bachelor
Årsstudium

1
1
1
1
1
1
1
1
1

Da vi intervjuet studentene ønsket vi å vite studieretning, avdekke hvorvidt relevant
informasjon om arrangementer for arbeidskarriere når ut til studentene, om de hadde fått
informasjon om Brohodekonferansen, og om de anså konferansen Brohodekonferansen som
interessant for dem og deres studieretning. I tillegg ønsket vi at studentene skulle komme med
forslag til forbedringer med tanke på generell informasjonsflyt, men særlig med vekt på
hvordan arrangementer kan nås ut og appellere til studenter ved NTNU Dragvoll.
Vi intervjuet også fire bedrifter innenfor havbruksnæringa som var relaterte til
Brohodekonferansen: sjømatselskapet MOWI, teknologiselskapet AkvaGroup, landsforeningen
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for fiskeri- og havbruksnæringen Sjømat Norge og havbruksklyngen NCE Aquatech Cluster. Da
flere av bedriftene vi har intervjuet skal være med på den kommende Brohodekonferansen
våren 2020, hvor målet er å rekruttere fra studenter fra studieretninger med klarere tilknytning
til havbruksnæringa, må vi kunne ta høyde for at noen av svarene de kommer er mer
relaterbare til vårens konferanse, enn til konferansen høsten 2020 hvor en legger til rette for
en bredere tverrfaglighet. I intervjuene med næringslivsaktørene stilte vi spørsmål om
næringslivsaktørenes

hovedoppgaver,

og

om

deltakelse,

interesse

og

mål med

Brohodekonferansen. I tillegg ønsket vi å vite hvorvidt det er et ønske om tverrfaglighet innen
bedriften og næringslivet, da med særlig fokus på interesse for humanister og samfunnsvitere.
Vi spurte også de som næringslivsaktører har, eller kunne tenkt seg, å besøke campuser innad
i NTNU.
Ved intervjuene med en ansatt innad i fakultet og en studenttillitsvalgt ved campus Dragvoll
ønsket vi å kartlegge hvordan informasjon om ulike arrangement når ut til studenter, og
hvordan disse eventuelt velges ut. Vi stilte også spørsmål om hvorvidt studenter mottar
informasjon om havindustrien, og om de ansatte tror interessen er der blant studentene.
Da vi intervjuet direktøren ved NTNU Oceans ønsket vi å få informasjon om arbeidsoppgavene
og hvordan direktøren får brukt sin humanistiske kompetanse og utdanning i NTNU Oceans. Vi
ønsket også å vite hvordan NTNU Oceans informerer om arrangementer knyttet til arbeidslivet
til studenter, hvilke metoder direktøren tenker er best å formidle slik informasjon til, og til slutt
hvordan hun først fikk vite om Brohodekonferansen.
Vi har også tatt kontakt med lederen av NTNU Ocean Club, da vi ønsket informasjon om
hvordan studentorganisasjoner i direkte tilknytning til NTNU Oceans jobber med rekruttering
av studenter. I tillegg ønsket vi å få informasjon om målet med Ocean Club, deres
informasjonsformidling og hvor vidt Ocean Club anser humanister og samfunnsvitere som
relevante for klubben.
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Resultater og funn fra intervju
Resultater og funn: Studenter
Nedenfor er resultatene fra intervjuene illustrert i et stolpediagram:

Som vist ved diagrammet, på spørsmål om studentene mottok informasjon fra fakultetet eller
instituttet som kan være relevant for deres arbeidskarriere, svarte 20 % ja, 53 % noe, og 27 %
nei. 93 % av intervjudeltakerne svarte at de aldri hadde hørt om Brohodekonferansen. En
person hadde ikke hørt navnet på selve konferansen, men mente å ha hørt om selve konseptet
før. Etter en utdyping om hva konferansen omhandler svarte 47 % at de kunne tenkt seg å
være med. Et gjennomgående trekk var at mange virket skeptiske i første omgang da de fikk
høre at det var en konferanse innenfor havbruksnæringa, men da de fikk høre at det var behov
for studenter med humanistisk og samfunnsfaglig kompetanse ble mer positivt innstilte på å
bli med. 20 % svarte nei ettersom de fant det lite relevant for sitt utdanningsløp (hovedsakelig
lektorstudenter), og fordi de ikke hadde særlig interesse for feltet. 33 % svarte kanskje, på
grunnlag av at de enten ikke hadde tenkt på det som relevant før nå og hadde behov for å lese
seg opp først, at de kunne tenke seg å dra dersom de skulle skrevet en oppgave om hav, eller
fordi de var så tidlig i studieløpet, og dermed synes det var vanskelig å ta stilling til.
Da spørsmålet om humanistenes og samfunnsviternes kompetanse er relevant for
Brohodekonferansen og havbruksnæringen generelt svarte 60 %”ja”, 27 %”kanskje” og 13
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%”nei”. Begrunnelsene for at deres kompetanse er relevante dreide seg hovedsakelig om at
det generelt anså behovet for tverrfaglighet – at det finnes mange stillinger som passer
innenfor ulike bedrifter både administrativt, og som bindelett mellom avdelinger som
markedsføring, promotering, reiseliv, organisasjonsliv, geografi, statsvitenskap osv. En
informant svarte at det var relevant for alle, spesielt de som ifølge informanten har “et hjerte
for hav”, og at det derfor hadde det vært fint med (mer) informasjon. Av de som svarte
“kanskje” handlet det mest om at de hadde svært lite om det i sitt eget studieprogram, at de
måtte lese seg mer opp på hvordan konferansen er bygget opp, eller at de følte at man kanskje
måtte ha en spesialisering for å være med på konferansen eller jobbe innen næringen. En
informant påpekte at den oppfattede relevansen handlet mye om hvordan man “selger det
inn” til studentene. En begrunnelse for svaret “nei” var at det var vanskelig å koble sin egen
fagretning inn i temaet eller næringen, men at det “sikkert er andre linjer som passer bedre”.
Det ble nevnt at studier som sosiologi og psykologi kunne være relevante i havbruksnæringa,
men at en ikke kunne se den store relevansen blant andre studier på Dragvoll. For et par
informanter handlet det mye om at sosiale arrangementer generelt ikke ble oppfattet som så
interessant i seg selv.
Ifølge studentene var det ganske stor variasjon på hvilke informasjonskanaler de foretrakk og
hadde best nytte av. De mottok informasjon om forskjellige arrangementer via stands, plakater
på campus, at det gis beskjed under forelesning, eller at informasjonen sendes på e-post og på
læringsplattformen Blackboard. Utenom dette ble også sosiale medier, som blant annet
interne facebook-grupper administrert av linjeforeninger, nevnt som en viktig plattform.
Innsida derimot blir lite brukt, og de intervjuede studentene opplevde informasjonen der som
så overveldende at de generelt ikke fant noe nyttig.

Resultater og funn: Næringslivsaktører
Rapporten NHOs Kompetansebarometer 2018 tar for seg en undersøkelse om
kompetansebehov blant NHOs medlemsbedrifter i 2018. Over 50 % av bedriftene oppga at de
hadde behov for fremmedspråkkompetanse og rundt 80 % svarte at de hadde behov for
skriftlig og muntlig norskkompetanse (Rørstad, Børing, Solberg, Carlsten, 2018:50). Rundt en
tredjedel av bedriftene etterspurte også samfunnsfaglige, juridiske, administrative og
økonomiske fag (Rørstad, et al. 2018:24). Av bedriftene innenfor Sjømat Norge oppga hele 53
% at de har behov for humanistisk og/eller samfunnsfaglig kompetanse (Rørstad, et. Al.,
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2018:27). Denne tematikken ønsket vi å undersøke nærmere gjennom intervjuene av de fire
næringslivsaktørene: MOWI, AkvaGroup, Sjømat Norge og NCE Aquatech Cluster.
Målet med Brohodekonferansen
Sjømatselskapet MOWI og teknologiselskapet AkvaGroup er bedrifter som jobber direkte
innenfor næringa. Begge skal delta på vårens konferanse og har først og fremst som mål å
komme i kontakt med studenter. Det samme ønsket kommer frem hos landsforeningen og
fiskeri- og havbruksnæringen Sjømat Norge, og havbruksklyngen NCE Aquatech Cluster.
Sjømat Norge har flere ganger deltatt på Brohodekonferansen, og har tidligere vært med å
lede den samt holde foredrag. De anser det å engasjere studentene som et viktig mål for
konferansen, ettersom disse er fremtidens ansatte i deres bedrifter.
Tverrfaglighet i næringa
På spørsmålet om behov for tverrfaglighet i næringa kom bedriftene med noe forskjellige svar.
MOWI uttrykte blant annet at de hadde behov for mye tverrfaglig kompetanse og trengte alt
fra biologisk kompetanse, til ingeniører og veterinærer. For AkvaGroup var det størst behov for
studenter fra de marintekniske studiene, og fra IT, kybernetikk, og biologi. De la vekt på at
tverrfaglighet er viktig innen havbruksindustrien, og at NTNU er fornuftige som har emner som
for eksempel Eksperter i Team (EiT).
Gjennom intervjuene av bedriftene ble det tidlig klart for oss at spørsmålet om tverrfaglighet
var et definisjonsspørsmål med rom for tolkning. Som MOWI og AkvaGroup påpekte var det
stort behov for tverrfaglighet, men de fokuserte først og fremst på tverrfaglighet i betydning
av studier som på ulikt vis kan kobles opp mot naturvitenskap. Da vi stilte nærmere spørsmål
om behovet for humanister og samfunnsvitere virket dette noe ukjent for representantene
som vi snakket med, særlig fra MOWI og AkvaGroup. Vi ga dem noen eksempler på
humanistiske og samfunnsfaglige studier slik at de kunne forstå bedre hva vi snakket om.
Representanten fra MOWI uttrykte i første omgang at humanister og samfunnsvitere kanskje
var litt på siden av det de ønsker, men bemerket etter litt betenkningstid at de har mange
ansatte som er av utenlandsk bakgrunn og at språkkompetanse derfor kunne være aktuelt.
Representanten pekte også på at det generelt er behov for å fylle stillinger i en bedrift som kan
ta for seg sosiale problemstillinger, og at HR-personell derfor viktig. I tillegg er det mange
nasjoner som jobber i havbruksnæringen, og MOWI kunne derfor se at humanistisk og

Dato

Referanse11

samfunnsvitenskapelig kompetanse generelt er viktig innen feltet. Representanten fra
AkvaGroup uttrykte at det er behov for humanister og samfunnsvitere da det dukker opp flere
samfunnsfaglige problemstillinger. Likevel mener AkvaGroup at det viktigste er at de
studentene som deltar på Brohodekonferansen, uavhengig studieretning, har en
grunnleggende interesse for industrien, i tillegg til at de kan tenke seg å jobbe innen feltet
senere.
Sjømat Norge og NCE Aquatech Cluster uttrykte et noe større behov for humanister og
samfunnsvitere. Sjømat Norge refererte til NHOs seneste kompetanseundersøkelse (Rørstad,
et al. 2018) og påpekte at de ønsker et bredt utvalg studenter til Brohodekonferansen og i
havbruksnæringen generelt, ikke bare de som går rene “sjømatlinjer”. NCE Aquatech Cluster
var enda tydeligere på behovet for humanistisk og samfunnsfaglig kompetanse. Der påpekte
representanten for NCE Aquatech Cluster at havbruksnæringen har problemer med tanke på
omdømme, og at næringa derfor trenger kompetanse fra andre fagretninger enn teknologi og
biologi: “I den store næringen er det ikke bare fisk og teknologi, men også mennesker”.
Prosjektkoordinatoren fortalte videre at det finnes behov for samfunnsvitere og humanister
som har kompetanse på personer og medarbeidere (språk, sosiologi, psykologi, pedagogikk),
profilering (kommunikasjon, statsvitenskap, etikk), internasjonalisering (statsvitenskap, språk).
Det understrekes også at samfunnsvitere og humanister av ulike bakgrunner kan tre inn i andre
arbeidsområder enn det de har studert, noe som viser til at de har gode kommunikasjonsevner.
Rekruttering av studenter
Til sist stilte vi næringsaktørene spørsmålet om deres erfaringer med rekruttering av studenter
og om de ser for seg å rekruttere studenter på Dragvoll. MOWI som i utgangspunktet ikke
hadde behov for samfunnsvitere og humanister hadde ikke noen fremtidige planer om å
forsøke å rekruttere studenter på Dragvoll. AkvaGroup på sin side påpekte at de prøver å delta
der det er mulighet til å møte studentene på NTNU, og i tillegg til Brohodekonferansen bruker
de også andre arenaer for å få kontakt med studentene. De har deltatt på arrangementer og
holdt seminar i emnet Eksperter i Team, og via NCE Aquatech Cluster.. Generelt følte bedriften
likevel at det de kan tilby studentene er begrenset på grunn av ressurser og tid. Også Sjømat
Norge så seg begrenset av sine ressurser til å stå på stand på de ulike campusene, og påpekte
at dette er mer aktuelt for selve bedriftene innad foreningen. NCE Aquatech Cluster på sin side
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var svært positive til å stå på stand på de ulike campusene, men uttrykte likevel et sterkt ønske
om at studentene må ha interesse i å komme bort til dem når de er der.

Resultater og funn: Ansatte ved fakultet og institutt
Gjennom møtet med NTNU Brohode Havbruk kom det tidlig fram at kontaktpersoner fra
fakultet og institutt kunne være interessante intervjuobjekter. Vi ble fortalt at NTNU Brohode
Havbruk sender ut e-poster om konferansen til diverse forskere ved NTNU med ønske om at
disse skal videreformidle denne informasjonen til studentene. Slik vi forstod det har NTNU
Brohode Havbruk ikke noe konkret oversikt over hvordan slik type informasjon kan formidles
ut til studentene spesifikt gjennom ansatte ved fakultetet og instituttet. Dermed så vi behovet
for å undersøke hvilken rolle disse aktørene kan spille i rekrutteringa.
Fakultetsansatt ansvarlig for studentrekruttering
Da vi kontaktet et av fakultetene på NTNU Dragvoll ble vi henvist til en av de ansatte som drev
spesifikt med studentrekruttering. Ifølge den ansatte blir fakultetet kontaktet av ulike bedrifter
som ønsker å formidle sine budskap til studentene. Så lenge bedriftene følger regelverket kan
de formidle informasjon videre til studentene. Det er i utgangspunktet ingen spesifikk sortering
av hvilke arrangement som blir regna som mer eller mindre relevante for studentene. Til nå
har fakultetet ikke mottatt noe informasjon om arrangementer innenfor havindustrien. Ifølge
den ansatte kommer det an på vinklinga om dette blir ansett som relevant for studentene ved
fakultetene på Dragvoll og dermed videreformidlet. Generelt er det flere utfordringer med å
få slik type informasjon til å nå ut til studentene, og det er flere måter å gå frem. Den ansatte
ser at informasjon om arrangementer kan bli sendt direkte til instituttet, da det slik blir
formidlet via Blackboard eller linjeforeninger som kan treffe studenter mer direkte. Det er også
viktig at bedriftenes eller arrangementenes nettsider er oppdaterte og enkle å navigere, slik at
studentene finner informasjonen de trenger etter de har blitt henvist fra institutt eller fakultet.
Tillitsvalgt ved studentrådet
Vi

kontaktet

tillitsvalgte

for

HF

(humanistisk

fakultet)

og

SU

(samfunns-

og

utdanningsvitenskapelig fakultet) som begge holder til på Dragvoll. Gjennom intervjuet av den
tillitsvalgte kom det tidlig frem at Studentrådet fungerer som en organisasjon som mottar
informasjon fra diverse aktører og formidler denne informasjon videre til studentene. Det er
Studentrådet som administrerer alt av standssøknader, bannere, skjermer og plakatoppslag på
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campusene. Når Studentrådet formidler informasjon videre til studenter er ingen krav om at
arrangementer

må

oppfattes

som

relevante

for

studentene,

men

heller

at

informasjonsformidlingen er interessante for studenter å vite om.
En vanlig måte å kontakte studenter på er gjennom å arrangere stands, noe som gjennom
erfaring har vist seg å gi relativt gode resultater for rekrutteringa. Ifølge reglementet om
standplassering på Dragvoll kan aktører utenfor NTNU få innvilget standplass på inntil tre dager
løpet av ett semester, mens aktører innenfor NTNU, slik som NTNU Brohode Havbruk, har
ingen øvre grense på antall dager per semester. Foreløpig har Studentrådene HF og SU ikke
mottatt noen henvendelser fra aktører innenfor havindustrien. Den tillitsvalgte stilte seg
positiv til havbruksnæringa som en fremadstormende bransje for humanister og
samfunnsvitere, og poengterte at NTNU Brohode Havbruk ville få plass dersom de sendte inn
søknad.

Resultater og funn: NTNU Oceans og NTNU Ocean Club
NTNU Oceans
Som direktør av NTNU Oceans er arbeidsoppgavene mange, men i all hovedsak dreier det seg
internt om det som ansees å være hovedoppgaven til prosjektet; nemlig at NTNU Oceans og
andre satsningsområder innad i NTNU skal jobbe sammen på tvers av fagfelt. NTNU Oceans
skal legge til rette for tverrfaglig samarbeid innen havforskning mellom personer fra ulike deler
av NTNU. Eksternt er arbeidsoppgavene til NTNU Oceans blant annet å synliggjøre
havbruksnæringa og havforskninga i samfunnet generelt.
Ifølge direktøren er det et åpenbart behov for humanister og samfunnsvitere innenfor
næringa. Med sin utdanning innen filosofi og etikk har hun skrevet flere forskningsartikler
knyttet til havbruk, og mener hun har kunnet anvende sin kompetanse og faglig bakgrunn på
en relevant måte. Hun gir uttrykk for at behovet for tverrfaglighet er spesielt viktig når det
gjelder kommunikasjon og tillitt fra samfunnet. Direktøren mener at humanister og
samfunnsvitere har mye å bidra med, og at de har kunnskap som må settes i bruk. Når det
kommer til formidling av arrangementer som Brohodekonferansen må informasjonen tilpasses
slik at man når ut og interesserer studentene. Dette er grunnet at det finnes mye irrelevant og
generell informasjon i omløp. Spesielt Innsida er en portal der det blir publisert informasjon
ønsker studentene er oppmerksomme på, men som de sjeldent sjekker. Hun foreslår at e-post,
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sosiale medier og skjermer på campusene kan bidra til økt synlighet og dermed interesse for
arrangementer slik som Brohodekonferansen.
NTNU Ocean Club
NTNU Ocean Club, opprettet i 2016, er en tverrfaglig interesseorganisasjon under NTNU
Oceans, bestående av studenter fra ulike studieretninger ved NTNU. Organisasjonen jobber
med å få studenter som er interesserte, eller som studerer noe relatert til havbruksnæring, til
å delta på konferanser og arrangementer hvor de kommer i kontakt med bedrifter innen
næringa. Blant annet arrangerer Ocean Club egne arrangement hvor studenter og næringsliv
møtes, der en har presentasjoner fra bedrifter og masterstudenter, nettverksbygging og
workshops. Presentasjonene fra næringslivsaktørene er typisk en kortere presentasjon der
representantene fra bedriften forteller om visjonen for bedriften og forsøker å vekke interesse
hos studentene. Etter presentasjonene går studentene rundt individuelt for å knytte
bekjentskap med bedriftene og skape et nettverk som kan utvikle seg til fremtidige samarbeid.
Ocean Club meddeler å ha en hovedtyngde av studenter fra studieprogram som er i større grad
er direkte knyttet opp mot havbruksnæringa, som for eksempel marinteknikk og marinbiologi.
Organisasjonen ønsker likevel å bli mer synlige for studenter fra andre campus og
studieprogram, som studenter fra campus Dragvoll og innen økonomi. Ifølge organisasjonen
har de ikke klart å verve så mange studenter utenom de nevnte studieprogrammene
marinteknikk og marinbiologi, da de ikke har funnet en god nok måte for å fange interessen og
appellere til flere studenter. De har forsøkt å ha stand på de ulike campusene, men opplever
at dette er spesielt utfordrende på Dragvoll, da det virker som om studentenes terskel for å gå
bort for å slå av en prat, er høyere enn på flere av de andre campusene.
Vi opplever Ocean Club som en veldig interessant organisasjon, som har muligheter for å
appellere til flere studieretninger, men som enda er litt i startfasen i rekrutteringsprosessen.
Dette kan være på grunn av synligheten og ressursene til organisasjonen, i tillegg til at det er
en relativt nyoppstartet organisasjon. Det er forståelig at tid brukt på stands er utfordrende,
om det ikke gir de resultatene en ønsker. Ocean Club ønsker å få kunnskap om hvilke metoder
de kan bruke til rekrutteringsprosessen, da det virket viktig for dem å få en mer tverrfaglig
studentgruppe. Ettersom de fleste nåværende medlemmene er opptatte av det tekniske, er
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organisasjonen interesserte i å utvide sin kompetanse: “vi vil finne ut av hva i havrommet andre
er interesserte i” sa lederen av Ocean Club under intervjuet med oss.

Analyse av funn og forslag til forbedringer i rekrutteringsprosessen
Slik det fremgår av intervjuene, sendes ofte informasjon om Brohodekonferansen og andre
havbruksarrangementer på e-post til forskere som har vist interesse eller som jobber innenfor
aktuelle fagretninger. Deretter videreformidles informasjonen til et utvalg av studenter de
tenker kan ha interesse for det aktuelle arrangementet. I tillegg legges det gjerne ut på Innsida
som er intern-nettsiden til NTNU. Studentene har uttrykt at de bruker Innsida svært lite, og at
de lettere mottar informasjon om det formidles via Blackboard, e-post, stands eller plakater, i
tillegg til sosiale medier. Generelt står campus Dragvoll overfor en del utfordringer når det
kommer til å etablere kontakt mellom studenter og arbeidsliv, blant annet er det generelt lite
fokus på karriere og jobbmuligheter etter endte studier. For å skape en sterkere kontakt
mellom arbeidslivet og Dragvoll krever det derfor et gjensidig samarbeid fra begge partene.
Metoden for å formidle informasjon om arrangementer som Brohodekonferansen kan med
fordel endres, ettersom de aller fleste av studentene vi intervjuet kunne tenke seg å delta. I
denne delen analyserer vi og diskuterer funnene fra intervjuene. I tråd med disse funnene
foreslår vi elementer som kan synliggjøres og forbedres ved satsningsområdet NTNU Brohode
Havbruk, spesifikt i prosessen rundt Brohodekonferansen.

Kontakte institutt
I prosessen med å rekruttere studenter kan det være et godt utgangspunkt å ta direkte kontakt
med et konkret institutt. Derfra kan en få spredt informasjonen videre til studenter gjennom
kanaler som Blackboard, i forelesninger og/eller gjennom linjeforeningens egne
formidlingskanaler. For å øke sjansen for at instituttene ser seg tjent med å videreformidle
informasjonen, er det nødvendig sørge for at informasjonen blir fremstilt som direkte relevant
for det aktuelle instituttet og dets studenter. I studentintervjuene kom det frem at flere av
studentene syntes Innsida var problematisk som formidlingskanal. De mente det var i overkant
mye usortert informasjon som ikke virket relevant for dem, i tillegg til at mange hadde nok med
å forholde seg til Blackboard som informasjonskanal. Flere av studentene fortalte at de hadde
nytte av å få besøk i forelesninger hvor informasjonen ble direkte formidlet til dem. Dette bør
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instituttene fokusere på, slik at studentene får informasjon som er relevant og interessant for
videre arbeidskarriere, da dette er av stor mangel på Dragvoll generelt.

Tilbud til studenter fra bedrifter
Vi ønsker også å foreslå en annen måte å vise studentene at deres kompetanse er relevant,
nemlig gjennom at bedrifter eller aktører som er interesserte i studentene, skal komme med
konkrete tilbud for at studentene skal se en gevinst i å være med på arrangement eller
konferanser. Her mener vi at en skal rette fokus mot, ikke bare hva studentene kan tilby
bedriftene, men hva bedriftene på sin side kan tilby studentene. For eksempel kan en formidle
at en tilbyr sommerjobber, deltidsjobber, praksisplasser, og/ eller muligheten for å skrive
masteroppgave i aktuelle bedrifter. Dette er en metode vi har stor tro på at kan fungere, men
krever en innsats fra bedriftene om å tilby og legge ut slikt arbeid. Jobber kan legges ut på
NTNU Bridge som er en portal tilrettelagt for dette, men kan også opplyses om på bedriftenes
egne sider. Her kan NTNU Brohode Havbruk også være en del av prosessen for eksempel ved
Brohodekonferansen, der denne kan bli brukt som et samlingspunkt for både bedrifter og
studenter for å fremme interessen som arbeidstaker, arbeidsgiver eller masteroppgave. Her
ønsker vi at bedriftene selv skal analysere og vurdere hvilke målgrupper og studieretninger de
ønsker studenter fra, og deretter synliggjøre behovet de har for de ulike studentmålgruppe.

Plakater
Å spre informasjon gjennom plakater på Dragvoll har generelt vist seg å være effektivt, noe
som ble påpekt både av de ansatte ved fakultetet og institutt, i tillegg til studentene. Av alle
partene kom det tydelig frem at plakaten må tilpasses det aktuelle campuset for å få størst
mulig gjennomslagskraft. På grunnlag av informasjonen som kom frem under intervjuene har
vi utarbeidet et forslag til en plakat som kan brukes for å rekruttere studenter fra Dragvoll. I
hovedtittelen har vi valgt å appellere direkte til interessen for hav. Dette er fordi vi mener et
slikt budskap bedre kan treffe studenter på Dragvoll som jevnt over ikke har noen tidligere
relasjoner til fiskeri og havbruk gjennom sine studier, men som likevel har en grunnleggende
interesse for hav. I undertittelen appelleres det direkte til studenter som studerer humanistiske
og samfunnsvitenskapelige fag, da vi gjennom intervjuene har sett et stort behov for at
studentene trenger å føle at de blir møtt direkte og at det appellerer til dem. I ledd av denne
tankegangen har vi valgt å ta med “VI TRENGER DEG!” i versaler (store bokstaver) for å
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appellere tydelig til at det eksisterer et behov
for studenter fra disse studieretningene i
Brohodekonferansen og i havbruksnæringa
generelt. Gjennom studentintervjuene kom det
fram at interessen hos studentene var sterkt
relatert

til

hvorvidt

havbruksnæringa

hadde

de

oppfattet

bruk

for

at

deres

kompetanse. Vi ser derfor et stort behov for å
appellere tydelig både til interessen hos
studentene, samtidig som vi klargjør overfor
dem at deres kompetanse er relevant.

Stands
Av den studenttillitsvalgte ble det er det hevdet at stands har et stort nedslagsfelt, der stands
klarer å engasjere og interessere studenter. Flere av studenter svarte at de foretrakk stands.
Når en skal ha stands handler det om hvordan man legger frem ideen, presenterer og forsøker
å selge den inn. Som nevnt i tilknytning til plakaten handler det om å fremme en opplevd
relevans og interesse hos studentene. Studentene må bli henvist til direkte og relevant
informasjon, og føle at nettopp deres kompetanse har noe viktig å bidra med i
havbruksnæringa. Her er det behov for flygeblader som kan deles ut til studentene og gjerne
diverse markedsføringsprodukter, samt noe spiselig/drikkelig som kan tilbys.

Nettsiden til NTNU Brohode Havbruk
Angående nettsiden til Brohode Havbruk har vi sett flere elementer som kan forbedres. Vi har
vurdert og analysert hovednettsiden NTNU Brohode Havbruk 2050 og konferansenettsiden til
Brohodekonferansen. De elementene ved nettsidene vi mener virker begrensende på
informasjonsformidlinga til studentene er følgende:
Presentasjon av hovednettsiden
På hovednettsiden til NTNU Brohode Havbruk er det flere ting å ta tak i. Først og fremst er
dette en veldig uoversiktlig nettside, med mange forskjellige linker man kan klikke seg inn på,
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og store bilder. I tillegg må man her bla langt nedover på siden for å få ulik informasjon om
prosjekter og arrangement.
Forslag til forbedringer på denne siden er først og fremst relatert til oversiktlighet. Her kan det
være smart å samle informasjonen, ettersom den er delt over én lang side, der leseren må bla
langt for å komme fram til informasjon. Det kan med fordel være et bilde eller en større logo
av Brohode Havbruk 2050 helt øverst, slik at dette faktisk ser ut som et konkret prosjekt, der
det andre på nettsiden ikke tar for mye fokus. Det kan også være lurt å flytte spaltene med
“elev”, “student”, “næringsliv” og “forsker” til en av kantene på siden, så disse ikke stjeler
fokuset fra logoen og målet med prosjektet. Disse spaltene med informasjon for de ulike
aktørene tar for mye plass når de står slik som nå, midt på siden. Dette er unødvendig
plassbruk, og nettsiden resulterer med første øyenkast å se ut som en veldig tom side på grunn
av mye hvit, åpen plass.

Skjermdump fra hovednettsiden (NTNU Brohode Havbruk 2050, 2020).

Når man blar lengre ned på siden finner man en bolk bestående av bilde av tekst for
Brohodekonferansen vår 2020 hvor man kan trykke seg videre i samme bolk for å se
Brohodekonferansen høst 2020. Det kan være en fordel om denne bolken blir flyttet litt lengre
opp på siden, samt at en gjør bildet av konferansen litt mindre slik at det ikke tar så lang tid å
bla forbi det. Etter bolken med Brohodekonferansen dukker det opp en ny bolk kalt “Ny Minor
i havbruk” fulgt av “Aqua Nor studentdag 2019”. Vi mener disse bildene/videoene og tekstene
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kan være av langt mindre størrelse, da dette per dags dato er lite leservennlig og stjeler mye
fokus. Her kan det med fordel også stå mindre informasjon om de ulike arrangementene og
heller legge inn en link eller et vindu der leseren selv kan trykke inn på og få grundigere
informasjon om. Et forslag er å filtrere informasjonen for eksempel gjennom å gjøre de ulike
bolkene mindre og plassere for eksempel tre bolker i bredden, framfor å ha de plassert tilfeldig
nedover på siden. Da kan man ha en stor bolk som er lengst opp på siden (for eksempel
Brohodekonferansen), og bytte rundt på de ulike bolkene etter hva som er mest relevant på
“nyhetsveggen”.
Presentasjon av konferansenettsiden
Fra hovednettsiden Brohode Havbruk kan man klikke seg videre til konferansenettsiden
Brohodekonferansen. Her ligger ei oversikt over tidligere konferanser, men det fortelles lite
konkret om hva de tidligere konferansene har gått ut på. Det ligger en stor mengde tidligere
presentasjoner en kan trykke seg inn på, men de fleste kan ikke åpnes (beskjed: side finnes
ikke). En kan vurdere hvor vidt slike tidligere prosjekter er relevant for kommende konferanser,
og om det gir grundig og tilgjengelig nok informasjon til studentene om hva de kan forvente
seg av den kommende konferansen.
Konferansen blir presentert på en veldig generell måte som ikke sier konkret hva den går ut
på. Beskrivelsen av konferansen er som følger:
Brohodekonferansen er et møtested for næringslivet, studenter, forskere, elever, lærere og
engasjerte samfunnsaktører. Ved å få ut studenter til merdkanten og lage en koblingsarena
mellom akademia og industri ønsker konferansen å bidra til økt næringsrelevans av studiene og
til utvikling av kandidater som kan svare på komplekse utfordringer i havbrukssektoren. Det gjør
vi gjennom samspill på tvers av erfaring, alder, fagområder og ekspertise (NTNU Brohode
Havbruk 2050, 2020).
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Skjermdump fra konferansenettsiden (NTNU Brohode Havbruk 2050, 2020).

Her skrives det om visjonen til konferansen, men inntrykket blir veldig generelt. Det fortelles
ikke noe konkret om formålet til den kommende konferansen, hva selve programmet går ut på
eller hvilke studenter som søkes. Vårt forslag er at en her kan benytte muligheten til å skrive
mer konkret hva som skjer på den kommende konferansen og hvilke utfordringer en da retter
fokus mot.
I tillegg, noe som teknisk vanskeliggjør lesingen er at teksten er formatert i kursiv. Her foreslår
vi å omgjøre teksten til vanlig skrift for å bedre leservennligheten. En fremtredende del av
presentasjonen blir forsidebildet av en båt. Et spørsmål som da kan være verdt å stille er om
Brohodekonferansen først og fremst handler om «båt» og «fisk» eller om det kan det knyttes
opp mot mer generelle temaer som «hav» og «miljø»? Bildet av båten appellerer først og
fremst til studenter som har en interesse for havbruk og fiske, men havbruksnæringa er et
mangfoldig felt og det kan være at det er mer hensiktsmessig å appellere til en interesse for
havet og miljøet som kan treffe et bredere lag av studenter slik vi gjorde med vårt plakatforslag.
Uansett hvilket bilde en ser som hensiktsmessig å bruke må dette velges bevisst ut ifra hva og
til hvem en ønsker å formidle. Forsidebildet kan også være et utvalg bilder som rullerer, som
viser bredden av konferansen og Brohodeprosjektet.
Oversikt og bruk av «togglere»
Hjemmesiden til Brohodekonferansen virker også begrensende i sin informasjonsformidling.
Det er blant annet lite oversiktlig informasjon om programmet til de forrige konferansene, men
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heller listet opp tidligere presentasjoner i store mengder under hver «toggler». For å få
informasjon om opplegget på de tidligere konferansene er en selv nødt å trykke inn på
«agenda» for å se et detaljert pdf-dokument om programmet (som vist under).

Skjermdump fra konferansenettsiden (NTNU Brohode Havbruk 2050, 2020).

Et forslag til forbedring her er at selve opplegget (agendaen) for de tidligere arrangementene
gjøres mer tilgjengelig. I feltet vi har markert med rød ring på bildet under kan man presentere
hovedpunktene av agendaen fra den forrige konferansen, men ikke for detaljert. Herifra kan
en ha en egen link med “detaljert agenda” hvor man kan åpne det originale pdf-dokumentet
der man blir presentert for en detaljert oversikt over opplegget i sin helhet.

I hovedtrekk mener vi togglere med fordel kan bli brukt mer aktivt for i koordineringen av
hjemmesiden til Brohode Havbruk. Dette kan gjøres slik vi har vist over, eller slik som det er
blitt brukt til å presentere et arrangement som kalles Guttedagen. I dette eksempelet med
arrangementet Guttedagen kommer det frem hvordan togglere blir brukt for å tilgjengeliggjøre
informasjonen på en bedre måte:
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Skjermdump fra nettsiden til Guttedagen (NTNU, 2020).

Her har leseren trykket på “sted og tidspunkt” og får da informasjon om alt som angår det
praktiske ved oppmøte. Fordelen med en slik nettside, der leseren enkelt kan trykke og lese på
relevant info, er at nettsiden ikke oppfattes som for overveldende og usystematisert, men blir
gjort tilgjengelig og informativ. Det mangler en del generell informasjon om den kommende
konferansen på nettsiden som blir viktig å besvare når konferansen nærmer seg. Sentrale
spørsmål som dukker opp hos den enkelte studenten vil være: hvor og når skal årets
konferanse avholdes? Hvor og når kan jeg søke? Blir kostnadene til reisen dekket? Hva blir
programmet for årets konferanse? Hvis man ikke har mulighet til å søke enda, kan det være
informativt å skrive når søknadsportalen vil bli åpnet.
Direkte appell til humanister og samfunnsvitere
I likhet med stands, plakater og annen informasjonsformidling er det viktig at også nettsiden
er tilpasset slik at den når ut til den enkelte studenten. Dette gjelder også NTNU Ocean Club
sin nettside. Med målet om å nå humanister og samfunnsvitere er det behov for å appellere
direkte til deres kompetanse og begrunne hvorfor den er relevant. Et forslag er å lage ulike
«togglere» på nettsiden og dele disse opp etter ulike vitenskaper eller studieprogram, og skrive
litt om hvilken kompetanse en kan bidra med fra en konkret studie og hvorfor dette er relevant.
Hva kan f.eks. spesifikt en historie- eller engelskstudent bidra med i havbruksnæringa og/eller
på Brohodekonferansen? Dette kan også hjelpe humanistene og samfunnsviterne når de skal
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søke fordi de da har fått en formening om hva deres kompetanse kan brukes til, noe som gir
dem bedre grunnlag til å presentere seg selv og “selge seg inn”.

Karrieredagen
Hvert år på starten av vårsemesteret arrangeres Karrieredagen på Dragvoll. Dette er en dag
med formål om å skape kontakter mellom bedrifter og studenter som kan lede til fremtidige
jobbsamarbeid. Mange studenter deltar på arrangementet og Karrieredagen har jevnt over vist
seg som en effektiv måte å nå ut til studenter på. På årets karrieredag 6. februar ønsker vi at
NTNU Brohode Havbruk, NTNU Oceans, NTNU Ocean Club og næringslivsaktører skal engasjere
seg mer enn de gjør til dags dato. Siden Karrieredagen skjer kun én gang i året på campus
Dragvoll, er det viktig at denne dagen blir utnyttet til for eksempel stands eller en presentasjon
om selve opplegget. Som tidligere nevnt har stands vist seg å ha et godt nedslagsfelt for å
“selge seg inn” hos studentene. Her ønsker vi at perspektivet og målet NTNU Brohode Havbruk
har om synlighet skal utspille seg, da dette er en gylden mulighet for studentene å se de
forskjellige organisasjonene, da terskelen er lavere for å faktisk gå bort å snakke med de som
står på stands. På Karrieredagen blir det spesielt viktig å ta i bruk de midlene vi tidligere har
nevnt i forbindelse med stands: ha appellerende plakater som treffer studentene, gi ut
markedsføringsprodukter og gjerne tilby noe mat/drikke slik at studentene føler seg mer
“velkomne”. Her ønsker vi igjen å fremme viktigheten av at bedriftene står på tilbudssiden og
viser at de har et behov for og er interesserte i studentene, og ikke at det kun er opp til
studentene å være den parten som må selge seg inn hos bedriftene. Målet skal være å skape
en hyggelig første kontakt mellom bedrift og mulig senere arbeidstaker, hvor begge partene
synliggjør at de har noe å gi til den andre.
Flere av studentene uttrykte at de ønsket besøk av bedrifter som kan komme og introdusere
seg noen minutter i forbindelse med forelesninger. Dette er på en annen side ganske
ressurskrevende for bedriftene, og foredrag på Karrieredagen kan da være et godt alternativ
for å arrangere et foredrag hvor man kan møte flere studenter fra ulike studieretninger. Da
kan en presentere NTNU Ocean, Ocean Club og NTNU Brohode Havbruk, der for eksempel
direktør og prosjektleder kan fortelle om prosjektene de arbeider med. En sentral del av
foredraget bør også inkludere viktigheten av tverrfaglighet i havbruksnæringa, hvilke
muligheter det gir, og eksempler på arbeidsoppgaver personer med forskjellige utdannelser
innenfor humaniora eller samfunnsvitenskap har i havbruksnæringa. Vi ønsker også at NTNU
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Ocean Club skal bli kjent for flere studenter, ved å for eksempel stå på de ulike Karrieredagene,
der studentene kan engasjere seg i interesseroganisasjonen og deretter få mulighet og
informasjon om arrangement som tilbys og arrangeres. Dette kan gjøre at flere studenter kan
se muligheter og relevans for sitt studieprogram i havbruksnæringa.

Humanister i praksis
Emnet “humanister i praksis” for masterstudenter på Dragvoll er også veldig relevant med
tanke på målene NTNU Oceans og NTNU Brohode Havbruk har for synlighet og tverrfaglighet.
Gjennom oppgaven har vi som masterstudenter lært og sett at det finnes muligheter og behov
for oss i havbruksnæringa, og vi har snakket mye om havbruk og prosjektet til våre personlige
nettverk. I tillegg er det planer om at emnet neste år bare skal være tilknyttet prosjekter og
bedrifter med fokus på havrom. Vi anbefaler derfor at de ulike satsningsområdene innenfor
NTNU Oceans fortsetter å engasjere seg i humanister i praksis.

Konklusjon
Gjennom denne rapporten har vi kartlagt informasjonsflyten og rekrutteringen av studenter til
havbruksnæringa,

spesifikt

til

Brohodekonferansen.

Vi

har

intervjuet

studenter,

fakultetsansatte, bedrifter og ansatte innenfor NTNU Oceans for å finne ut hvordan man best
kan treffe og skape et engasjement hos studentene. Gjennom de ulike intervjuene kom det
frem et tydelig engasjement for humanister og samfunnsvitere som relevante bidragsytere i
havbruksnæringa. De ulike aktørene innenfor havbruksnæringa verdsetter tverrfaglighet og
har et mål om å gjøre seg mer synlig for studenter. Med dette som utgangspunkt har vi kommet
frem til konkrete forslag til forbedringer av rekrutteringsprosessen.
Det er fordelaktig om instituttene blir tillagt en mer aktiv rolle i å gi ut informasjon om aktuelle
arrangement innen havbruksnæringa. Gjennom intervjuene kom det frem at informasjon i
større grad når ut til studentene når det blir publisert på Blackboard. Her er det viktig med et
godt samarbeid mellom bedrifter og for eksempel NTNU Karriere eller andre aktører ved NTNU
for å gjøre informasjonen relevant for de ulike instituttene og deretter formidlet den. Derifra
blir det opp til de ansatte å vurdere om det er relevant nok for å videreformidles til studentene
gjennom eller andre kanaler. I tillegg har vi også foreslått at havbruksnæringa burde vurdere å
bruke sommerjobb eller praksisplasser mer aktivt som en del av sin rekrutteringsprosess, da
dette er svært attraktivt blant studenter, og viser at bedriftene etterspør deres kompetanse. I
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tillegg kan det vise studentene hva de ulike bedriftene tilbyr studentene, og gi et innblikk i hva
som kan vente dem etter fullført utdannelse.
Det kom også frem at plakater og stands er en god måte å engasjere studenter på. Vi har
utarbeidet et eksempel på en plakat vi mener kan nå bedre ut til humanister og samfunnsvitere
man ønsker å engasjere i havbruksnæringa. Denne kan brukes som en vanlig plakat ved
oppslagstavler eller deles ut som flygeblader på stands. Ettersom stands har et relativt godt
nedslagsfelt, ser vi behovet for en økning i bruken av denne typen rekruttering. I tillegg har vi
sett på nettsidene NTNU Brohode Havbruk og Brohodekonferansen og kommet med forslag til
forbedringer for å appellere til studenter. Her har vi kommet med flere tiltak hva angår
oversiktlighet og informasjon, samt valg av tekst og bilder. Til sist har vi sett på Karrieredagen
på Dragvoll og hvordan stands og foredrag kan være en svært gunstig måte for NTNU Brohode
Havbruk å nå ut til studenter. Vi håper at resultatene og forslagene kan bidra til økt interesse
blant studenter og bredere tverrfaglighet på Brohodekonferansen samt i havbruksnæringen
generelt.
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