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PROSJEKTNAVN

dato
ansvarligLevert av

HVORDAN NÅ
NESTE GENERASJON?
OLE PETTER NYHAUG FRA OPINION

Neste generasjon unge i arbeidslivet

TRENDENE SOM FORMER DE UNGE

UNGES FORHOLD TIL YRKESFAG

5 PRAKTISKE RÅD FOR EFFEKTIV REKRUTTERING
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NYTT

SOM FØR

Viktigst når de skal velge: Godt miljø og utviklingsmuligheter

4

Godt sosialt miljø 55%

Mulighet til å lære og utvikle meg 46%

Høyest mulig lønn 33%

Gode karrieremuligheter 27%

At det ikke går ut over familie, fritid 25%

Minst: Bestemme egen arbeidstid, starte for meg selv
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ungdom da ungdom nå

bestefar da oldefar nå



03.04.2019

4

Valgets paradoks

”Alle” gjør dette hver dag

Det skaper forventninger
i de fleste andre områder av livet også
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delvis 
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Unge med egne 
ord: Skikkelige folk

Pålitelige, nysgjerrige, jordnære 
samt liker orden og ryddighet…

…og ikke opptatt av status og 
utseende?!

n= ? Hvilke av følgende mener du er mest beskrivende for deg som person,
og hvilken er minst beskrivende?

1003Kilde: Opinions UNG 2019 rapport

Selvsikker og 
opptatt av status

Innadvendt og 
følsom

Sporty og 
spenningssøkende

Moralsk og 
mainstream

Rasjonell og
praktisk

De 5 ungdomstypene

20 % 22 % 18 %19 % 21 %

Kilde: Opinions UNG 2019 rapport



03.04.2019

6

TRENDENE SOM 
FORMER DE UNGE

11

1

S Generasjon Sømløs
Forventer at alt er være raskt, effektivt og alltid tilgjengelig 
med minst mulig motstand. Plug-and-play, enkle valg og 
gode brukeropplevelser.
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Valgets paradoks

Alle må være 
tilgjengelig overalt. 

Eller i det minste: Vite 
hvorfor vi ikke er det.
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O
Generasjon Optimal
Opptatt av å maksimere muligheter og ha det beste. 
Ansvarlige, trygghetssøkende, sunne og ikke lenger i 
opposisjon til det etablerte.

Den beste 
versjonen av 
meg selv.
Og mitt liv.
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E
Generasjon Ekte
De er opptatt av å vøre ekte og pålitelige og krever 
det samme av deg. Sosiale relasjoner er et problem 
for mange og de strebver med å «finne seg selv» og 
være ekte i møte med andre mennesker. 
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B Generasjon Bevisst
Opptatt av etikk, bærekraft og transparens for å føle 
at de bidrar til en bedre verden lokalt. Alltid på jakt 
etter en hjertesak.
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21%12%

14%

16%

19%

20%

24%

27%

Kvinners rettigheter/
feminisme

Antirasisme

Ytringsfrihet

Dyrevern

Bekjempe mobbing

Bekjempe fattigdom i
verden

Miljøvern og klimaSaker man 
syns er viktigst 
å engasjere 
seg i
(av 15 totalt)

(Velg inntil to)

28%

22%9%

22%

4%

F
Generasjon Fellesskape
Digitale fellesskap gir de unge større innflytelse, mer 
forbrukermakt og nye skapermuligheter.
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- Vi er i mot skoleuniform. Det er viktig å finne sin egen 
stil, sier disse guttene fra Asker til NRK Dagsrevyen 

(desember 2013)

4 av 10
tenåringer kan tenke seg 

å starte egen bedrift
(Kilde: Opinions UNG 2017)
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UNGES FORHOLD 
TIL YRKESFAG

31

2

Unge og foreldre har positivt syn på yrkesfagenes 
betydning betydning men de unge mener de har lav status

32

6%

20%

43%

40%

31%

52%

72%

3%

9%

20%

25%

36%

74%

79%

Ingen  av disse

Yrkesfag er for de som ikke har go de nok karakterer ti l å gå
stu diesp esiali sering

Yrkesfag har lav status  blant ungdommene som skal velge
utdanning

Yrkesfag har lav status  i samfu nnet generel t

Yrkesfag gir bedre jobbmul igheter enn  stu diesp esiali sering

Yrkesfagsutdannelse gi r mange muligheter for videre karriere

Yrkesfag utdanner  unge med en kompetanse vi  trenger mer  av i
samfunnet

Foreldre
Ungdom

Kilde: KAS 2022-rapporten, gjennomført Opinion for NHO Reiseliv
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Hva teller i mot å 
velge yrkesfag?

33

Lav status

Lav lønn

Ubekvem, stressende arbeidstid

«Useriøs» bransje

Få muligheter

«Jeg vet hva som skal til for å få flere til å 
søke yrkesfag jeg.» 

«Sørg for at man slipper å gå på skoler 
med dårlig miljø.» 
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35

Hva påvirker 
ungdomsskole-
elevenes 
utdanningsvalg?

Elevens selvforståelse

VALG

Holdninger til yrkesfag
Kunnskap om bransjens  

karrieremuligheter og 
arbeidsvilkår

Skolenes og fagets rykte

Foreldre RådgivereVenner

Inntrykk av skolehverdag

Praktisk prøving og folk med erfaring i yrket er viktigste 
kilder til påvirkning for de unges valg

36

3%

1%

2%

2%

2%

2%

4%

6%

22%

27%

30%

Annet

Inf ormasjonsmateriell/reklame

Yrkes og utdanningsmesse

Andre enkeltpersoner

Lærer på skolen

Mine venner

Internettsøk eller sosiale medier

Rådgiver på skolen

Egen erf aring med eller prøving…

Mine foreldre

Folk som har erfaring med yrket

9%

13%

20%

28%

38%

92%

Mine venners planer/ meninger

Mine foreld res ø nsker

Samtaler med r åd giver  eller lærer
på sko len

Yrket/ u tdanningens  rykte, s tatus
eller omdømme

Egen erfaring med yrket/
utdanningen

Mine egne interesser og ø nsker

HVEM MAN STOLER PÅ HVA SOM PÅVIRKET EGET VALG

Kilde: KAS 2022-rapporten, gjennomført Opinion for NHO Reiseliv
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Hvor skaffer 
de seg 
informasjon?

37

3%

13%

23%

25%

34%

49%

49%

64%

Annet

TV, aviser

Stillingsannonser

Kolleger og jobbkontakter

Yrkes- og utdanningsmesser

Informasjon på skolen

Venner og kjente

Internettsøk og sosiale medier

Kilde: KAS 2022-rapporten, gjennomført Opinion for NHO Reiseliv

5 RÅD FOR EFFEKTIV 
REKRUTTERING AV 
RETT KOMPETANSE
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...om vi ser bort fra de åpenbare: Øke status og lønn, 
bedre arbeidstider, styrke yrkesfagenes stilling.

39

1. Våre fag passer ikke for alle: Våg å velge bort de fleste!

Det er antagelig nok unge som er interesserte, fokusér kun på dem

Bruk tid på hver enkelt og deres behov (fremfor å snakke til mange)

Spill på det som motiverer: Praktisk, service, små klassemiljøer, 
fleksibilitet (eller annet som er aktuelt inn service og samferdsel)

40
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2. Praktiske møter med bransjen funker best

Bruk tid og ressurser på gode utplasseringer og elevmøter

Vis fram hele bredden, men ikke vær redd for å være «avansert»

Sørg for gode forbilder som har kompetanse: Lærlinger (ikke Vg1), unge 
som har lykkes (f.eks fått ansvar tidlig)
o (de unge stoler mest på folk med erfaring fra yrket når de skal orientere seg)

41

3. Skolehverdagen er viktigere enn karriere

De fleste snakker mest om yrke og karriere, mens de unge ofte lurer mest 
på hvordan skolehverdagen faktisk blir. 

Det er viktig med (de rette) rollemodeller og ambassadører, og å bli kjent 
med elever, lærere, lokaler og innholdet i faget (for å skape identifikasjon 
og for å redusere risikoen ved å velge «annerledes»)

Men allikevel: Det er viktig å tydeliggjøre karriereveier og muligheter 
bedre enn i dag, spesielt om man skal lokke «de beste» kandidatene.

42
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4. Sats på ildsjeler og relasjonsbygging

Vellykkede tiltak er avhengig av engasjerte enkeltpersoner (ildsjeler). 
Dyrk fram disse fremfor å (kun) være opptatt av systemer.

Lav bevissthet hos «alle» om hvordan rekrutteringstiltakene passer i en 
større sammenheng, både for elevene og skolene.

Godt samarbeid på tvers, via personlige relasjoner, skaper mer kunnskap 
og gjør det enklere å gjennomføre vellykkede tiltak mot de rette elevene.

43

5. Tegn opp et lokkende fremtidsbilde tross usikkerhet

Mange lurer på hva som skjer med transport fremover: vil roboter, 
selvkjørende og utlendinger fullstendig ta over? Vil miljøspørsmålet gjøre 
dem til dinosaurer?

Det er viktig med en troverdig og motiverende story som motvirker dette 
inntrykket og gir de unge en følelse av at det er en fremtid og at man 
bidrar til noe stort og positivt ut over seg selv.

44
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