
10 1111

Borte bra – hjemme best?
Undersøkelsen «Ung i Møre og Romsdal» viser at over halvparten av de spurte elevene 
ønsker seg en fremtid i hjemfylket. «Spor» har spurt tre mastergradstudenter fra  
Møre og Romsdal om hvilke muligheter de ser for seg her hjemme. 

Romsdalingen:

André Røysland (25), Molde.

Master of science i økonomi og ledelse 

(siviløkonom) med spesialisering i finans, BI

Sunnmøringen:
Ragni Falkum Enerhaug (27), Sykkylven.
Master i medievitenskap, Universitetet  
i Oslo

Nordmøringen:
Therese Talgø (25), Todalen.
Master i strategisk markedsførings- 
ledelse, BI

– Hva er drømmejobben for deg?

– Hm, jeg er midt i den prosessen nå, 

der jeg skal begynne å finne ut hva jeg vil 

jobbe med. Å definere drømmejobben er 

vanskelig, men det er viktig for meg med 

en jobb der jeg får lært mye og utviklet 

meg og der jeg gleder meg til å gå på jobb. 

– Hvor sannsynlig er det at du 

kommer til å flytte hjem etter 

endt studie?

– Jeg har vurdert det som at muligheten er 

liten for at jeg kommer hjem etter at jeg er 

ferdig med utdanningen. Slik jeg vurderer 

det, så tror jeg det er få muligheter for at 

mine hjemtrakter har stillinger som passer 

til meg, særlig med tanke på at jeg spesiali-

serer meg innen finans i utdanningen min.

– Men hvor godt kjenner du til 

jobbmulighetene i eget hjem-

fylke/kommune?

– Hehe, jeg må innrømme at jeg nok har 

for lite kunnskap om det, men jeg har da 

altså vurdert det som uaktuelt.

– Om du skulle flytte hjem, da. 

Hvilke kvaliteter er det som er 

viktig for deg. Hvilke krav setter 

du? 

– Tro meg, jeg synes Molde er en  

fantastisk by! Jeg skulle mer enn gjerne 

flyttet hjem. Men jobbmulighetene må 

være til stede for meg. Jeg har lyst til å 

gjøre noe som jeg synes er spennende, og 

det er det ikke per i dag. Og så har jeg en 

samboer fra Oslo, så det er natulig å  

fortsette å bo her. 

– Vil du anbefale studievenner å 

flytte til Møre og Romsdal?

– Nei, ikke mine studievenner som tar den 

samme utdanningen som meg. De har de 

samme behovene for arbeidsplasser som 

meg, men jeg selger inn Molde som fineste 

sted på jord så ofte jeg har mulighet! Er du 

interessert i friluftsliv, er det et fantastisk 

sted.

– Hvor ser du deg selv om  

10-15 år? Har du en fremtid  

i hjemfylket?  

– Når man ser så langt frem i tid, blir det 

straks litt annerledes. Jeg tar jo en master 

i økonomi og ledelse, og innen den tid  

har jeg fått arbeidserfaring, som for  

eksempel kan være relevant for en leder- 

stilling hjemme. Det er tross alt en del 

store virksomheter hjemme som på sikt 

kan bli interessant. Hvordan familiesitua-

sjonen min er på det tidspunktet vil også 

naturligvis spille inn.

– Hva er drømmejobben for deg?
– Jeg ble ferdig med masteren tidligere i  
år, og jobber som medieanalytiker i et  
medieovervåkingsbyrå. Men på sikt kunne 
jeg tenkt meg å jobbe med det som gir  
rammene for media, altså mer i retning  
mediepolitikk. Da kunne for eksempel 
Kirke- og kulturdepartementet vært et 
spennende sted å jobbe.  

– Hvor sannsynlig er det at du 
kommer til å flytte hjem etter 
endt studie?
– Slik jeg ser det nå, så er det lite sannsyn-
lig. I alle fall er det lite sannsynlig at jeg 
kommer hjem igjen til hjembygda mi. Det 
måtte eventuelt blitt Ålesund. Men i forhold 
til de ønskene jeg har til arbeidsoppgaver, 
så tror jeg ikke det finnes så mange jobber 
som kan passe for de ønskene jeg har.

– Men hvor godt kjenner du  
til jobbmulighetene i eget  
hjemfylke/kommune?
– Egentlig, så jeg ikke gjort research på  
hva som finnes av jobber eller hvem som 
kan være spennende og potensielle  
arbeidsgivere. Det er bare en antakelse  
jeg har. Men valg av sted å bo henger  
jo sammen med andre ting også  

– ikke bare selve jobbmulighetene.

– Om du skulle flytte hjem, da. 
Hvilke kvaliteter er det som er  
viktig for deg. Hvilke krav setter 
du? 
– Jeg ønsker å ha et bredt kulturtilbud 
rundt meg, og liker at det er et pulserende 
folkeliv. Dette, i kombinasjon med en god 
jobb, er viktig for meg.  

– Vil du anbefale studievenner å 
flytte til Møre og Romsdal?
– Her tenker jeg at det er interessene til 
den enkelte som teller. Jeg har flere venner 
og blant annet en kollega som er veldig glad 
i å være ute i naturen. På den måten er jo 
Sunnmøre perfekt! Men så er det dette med 
aktuelle og relevante jobbmuligheter da.

– Hvor ser du deg selv om 10-15 år? 
Har du en fremtid i hjemfylket?  
– Jeg vet ærlig talt ikke. Det kan godt  
hende at det hadde vært kjempefint, men 
det er vanskelig å si. Jeg må spørre meg 
selv om hva som skulle til for at jeg flyttet 
hjem. Og jeg har ikke noe godt svar på det. 
Jeg hadde nok uansett hatt behov for at det 
skjedde mye rundt meg og at jeg hadde en 
god og interessant jobb.

– Hva er drømmejobben for deg?

– Å, det er et vanskelig spørsmål, men det 
skal være en jobb som gir meg glede og 
som gir meg noe. Det må være en jobb som 
engasjerer meg og gjør meg entusiastisk.  

– Hvor sannsynlig er det at du  
kommer til å flytte hjem etter 
endt studie?

– Nå er det ikke noe hemmelighet at min 
far gjerne vil at jeg flytter hjem til Toda-
len for å jobbe i familiebedriften, Talgø 
Møbel-fabrikk. Men det er jo vanskelig  
– en skal jo ikke dra hjem alene, jeg skal 
jo ha  med meg noen. Men jeg har jo enda 
et par å igjen, og det er nok sannsynlig at 
jeg kommer til å involvere meg i familie-
bedriften på en eller annen måte.

– Men hvor godt kjenner du til 
jobbmulighetene i eget hjem-
fylke/kommune?

– Det er jo et par større byråer som popper 
opp i hodet ganske umiddelbart, og studiet 
mitt er ganske bredt, så det kan brukes til 
mye. Men for meg er det jo familiebedrif-
ten som alltid har vært aktuell, og nettopp 
derfor har jeg kanskje ikke gått så grundig 

inn for å se etter andre jobbmuligheter. 
 

– Om du skulle flytte hjem, da.  
Hvilke kvaliteter er det som er 
viktig for deg. Hvilke krav setter 
du? 

– Jeg setter pris på Todalen, som har 
mange av de kvalitetene som jeg ser etter. 
Det er en levende bygd med mye aktivi-
tet. Her er det fjell og natur, og så har vi 
en kjempefin nettside på www.todalen.
no som holder alle – både innenbygds og 
utenbygds – oppdatert på hva som skjer.  

– Vil du anbefale studievenner å 
flytte til Møre og Romsdal?

– Ja, hvis de hadde hatt en jobb å gå til.  
Jeg kommer jo fra et fantastisk sted,  
men en må jo ha noe å gjøre på.

– Hvor ser du deg selv om  
10-15 år? Har du en fremtid  
i hjemfylket?  

– Forhåpentligvis er jeg gift og har unger, 
og sannsynligheten for at jeg er på plass 
hjemme er stor. Jeg må bare overbevise 
kjæresten min, som er fra Oslo, om at det 
er en riktig ting å gjøre. 

«Ung i Møre og Romsdal» er gjennomført av  
Møreforskning i Volda på vegner av Møre og 
Romsdal fylke og basert på to undersøkelser  
blant elever i de videregående skolene i fylket. 
Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2007 og 
høsten 2009. Målet var å få kunnskap om hva 
ungdom i Møre og Romsdal vet om sitt eget  
fylke, hvilke erfaringer de har med ungdoms- 
demokrati, hvilke fritidsaktiviteter de deltar i,  
og hvilke krav og ønsker ungdom har for å  
kunne bosette seg i Møre og Romsdal. Totalt  
har ca. 2 400 elever svart på undersøkelsen.

Et tema i Møre og Romsdal har vært inn- 
trykket av at ungdom i for liten grad kjenner  
til utdannings- og jobbtilbud i eget fylke. Under- 
søkelsen viser at det har vært en økning fra 2007 
til 2009 knyttet til kjennskapen til både utdan-
ningstilbudet og jobbtilbudet. Likevel påpeker 
analysen av undersøkelsen at kjennskapen er 
svært variabel og at kjennskapen til jobbmulig-
hetene i egen kommune er noe bedre.

Framtidsplanene for elevene belyses  
også i undersøkelsen. 16 prosent oppgir at blir  
boende på hjemplassen etter de er ferdige på  

videregående, og godt over halvparten av ung-
dommene ser for seg en fremtid i Møre og  
Romsdal på sikt. 

Mellom 20 og 25 prosent av de spurte oppgir 
at de kommer til å flytte til byene Trondheim,  
Bergen eller Oslo etter at de er ferdige på videre- 
gående. Det er også flere i 2009 eller i 2007  
som vil anbefale venner til å flytte til fylket,  
en økning fra 34,4 prosent til 41,5 prosent. 

www.mrfylke.no/riss
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