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Kun 42% av reiselivsbedriftene har dekket sitt behov for 
faglært kompetanse i dag
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Faglærte sesongarbeidere

Ansatte med høyere utdanning

Ledere/mellomledere med høyere utdanning

Faglært kompetanse/ansatte

Ledere/mellomledere med praktisk
bransjeerfaring

Ufaglærte sesongarbeidere

Ufaglært kompetanse/ansatte



...og utviklingen har stått på stedet hvil de siste 10 årene
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44% 45% 42%

Faglært kompetanse/ansatte

2008 2013 2017



sier de vil ha økt 
behov for faglærte 

neste 1-3 år

tror behovet vil øke 
med mer enn 20%

tror det blir 
vanskeligere enn i 
dag å rekruttere

Blant reiselivsbedriftene...



SLIK VELGER UNGE SIN FREMTID

HVOR ATTRAKTIVE ER RM-YRKENE FOR DE UNGE?

HVILKE TILTAK FUNGERER, OG HVORFOR?

5 RÅD FOR EFFEKTIV REKRUTTERING TIL RM-FAG



SLIK VELGER UNGE 
SIN FREMTID
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ungdom da ungdom nå



bestefar da oldefar nå



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







Valgets paradoksValgets paradoks



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.









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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14%

16%
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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%



Generasjon Fellesskape
Digitale fellesskap gir de unge større innflytelse, mer 
forbrukermakt og nye skapermuligheter.



- Vi er i mot skoleuniform. Det er viktig å finne sin egen 
stil, sier disse guttene fra Asker til NRK Dagsrevyen 

(desember 2013)





Viktigst når de skal velge: Utvikling, arbeidsmiljø og trygghet
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Interessante arbeidsoppgaver 95%

Sikker jobb 90%

Sosialt arbeidsmiljø 82%

Personlige utviklingsmuligheter 88%

Passer til utdannelsen min 77%

Deretter: HMS/Personal, Karrieremuligheter, Arbeidstider, Jobbe med mennesker
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Hva påvirker 
elevenes 
studievalg?

Venner

Foreldre

Rådgivere

Deres kunnskap, verdier og 
holdninger påvirker elevens 
selvforståelse om hvem de 
er, hva de passer til og hva 
de kan mestre. 

Elevens selvforståelse

VALG

Holdninger til yrkesfag
Kunnskap om bransjens  

karrieremuligheter og 
arbeidsvilkår

Skolenes og fagets rykte

Foreldre RådgivereVenner

Inntrykk av skolehverdag



HVOR ATTRAKTIVE 
ER RM-YRKENE FOR 

DE UNGE?
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Mange av de særlige egenskapene ved en jobb i RM-
yrkene er attraktive for mange unge
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40%

44%

46%

56%

57%

65%

Jeg vil ha en jobb der jeg får jobbe med teknologi
og digitale løsninger

Jeg vil gjerne ha en jobb der jeg kan bruke mine
språkkunnskaper

Jeg vil gjerne ha en internasjonalt orientert jobb

Jeg liker en jobb der jeg kan yte service

Jeg vil gjerne ha lederansvar for andre mennesker

Det er viktig for meg at jeg kan jobbe med
mennesker



36%
er i målgruppen for 
restaurantbransjen

43%
er i målgruppen for 
hotellbransjen
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2% 1%

7% 9%

27%
33%

Restaurantbransjen Hotellbransjen

Helt sikkert Ganske sikkert Kanskje

9% 10%



er i målgruppen for 
kokkeyrket
(ned fra 35% i 2008)

er i målgruppen for 
servitør/vinkelner

(ned fra 41% i 2008)
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Hva lokker mest 
ved yrkene?

Topp 5 blant de som kunne 
tenke seg å jobbe med yrket

KOKK SERVITØR

Interessante 
arbeidsoppgaver 

(39%)

Høy årslønn (27%)

Gir mange muligheter 
videre

Sikker jobb

Yrkets status

Sosialt arbeidsmiljø 
(49%)

Jobbe med 
mennesker (49%)

Interessante 
arbeidsoppgaver

Personlige 
utviklingsmuligheter

Mange muligheter 
videre
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Hva teller i mot å 
velge yrkene?

Både bransjen og de unge 
(og deres foreldre) har 
samme syn på hva som er 
barrierene.

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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Inntrykk av RM som 
utdanningsretning

Mange opplever RM som en 
lite krevende utdanning med 
lav status.

Det faglige og spennende 
kommer ikke godt nok fram.

Kun for de spesielt matinteresserte (det er bra 
for de som er interessert!)

En utdanning man like gjerne kan ha som 
hobby

En utdanning som alle kan mestre

En studieretning for de med lavest karakterer 
som ikke har andre alternativer

...og en del negative holdninger til yrkesfag



Hva lokket RM-elevene dit i utgangspunktet?

Et praktisk fag
o Bruker kroppen fremfor å sitte stille
o De teoretiske fagene er lettere enn på studiespes

Internasjonal fremtoning
o Mulighet til utveksling, studieturer
o Mulighet for jobb i utlandet senere

Godt klassemiljø
o Mangfoldig og rom for å være seg selv
o Små klasser gjør det lett å «avsløre» om det er bra eller ikke på hospitering

At man blir kjent med skolen
o Få se lokalene og folka
o Ble godt kjent med lærere pga små elevgrupper



HVILKE TILTAK 
FUNGERER, OG 

HVORFOR?



Om FORM-studien: Det finnes mange tiltak og varianter, men 
hva fungerer og hvordan kan vi sikre resultater på tvers?

Solid kvalitativ studie.

For å komme i dybden 
bak tallene, fremskaffe 
innsikt om motivasjoner, 
vurderinger, erfaringer 
med tiltak og rekruttering.
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Vi har snakket med...

rundt 40 elever, 
rådgivere, foreldre og 
lærere på VGS og US i 
Vestfold, Trondheim og 
Narvik.

Ved bruk av...

semi-strukturerte 
dybdeintervjuer av 30-
60 minutters varighet.



Sentrale utfordringer som bør ligge til grunn for gode 
rekrutteringstiltak

Synliggjøre mulighetene i en profesjonell, forbedret bransje
o Mange har feilaktig (negativ) inntrykk av bransjen
o Vise gode rutiner for utplassering og lærlinger
o Vise forbedret HMS, arbeidstid, lederkvalitet
o Skape positive ambassadører, også i det offentlige rom (og sosiale medier)
o Arenaer der man kan møte bransjen

Styrke samarbeidet på tvers av bransje, skole, elever, foreldre
o Lærere, rådgivere og foreldre har for lite kunnskap om RM
o Styrke samarbeid og dialog på tvers
o Praktiske tiltak som viser fram RM for «alle» interessentgrupper



«Det var helt tilfeldig at jeg ble kokk –
det er jeg veldig glad for»

“Jeg har aldri vokst opp med noen spesiell 
matinterresse, foreldrene mine har først blitt interessert I 
mat først etter jeg ble kokk. På ungdomskolen var jeg ikke 
akkurat noen bråkebøtte, men klarte ikke helt å sitte stille 
på stolen. Det moren min og læreren min som foreslo at jeg 
skulle begynne på Restaurant og matfag. Da jeg begynte 
var jeg veldig flau, fordi alle vennene mine gikk på 
studiespesialisering på en helt annen skole. Jeg var veldig 
demotivert hele det første året, og visste ikke om jeg 
ville fortsette. Vendepunktet kom en dag da vi fikk 
besøk av lærlinger fra Bodø som hadde bistått det 
norske kokkelandslaget. De serverte oss fantastiske 
retter med farger og smaker, det hadde jeg aldri vært borti 
før. Da snudde det for meg, på dagen. At folk på nesten 
min alder hadde laget dette og gjort sånn progresjon 
gjorde at jeg ble veldig motivert. Jeg dro rett hjem den 
dagen, skrev en søknad til den beste restauranten i Bodø og 
fikk lærlingeplass der. Siden har jeg vært i bransjen”
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VI DEKKER TIL FEST

Helhetlig opplegg for å vise hva RM er.

Rettet mot ungdomsskoleelever.

Ledes av RM-elever og lærere fra VGS.

Utviklet av/på Strinda VGS i Trondheim.



Vi Dekker til Fest oppleves stort 
sett som et vellykket tiltak

På sitt beste
o Gir mestring hos elevene
o Fungerer som brobygger US - VGS
o Skaper relasjoner, involvering (foreldre, skole, 

elever)
o Trigger interesse for RM

På sitt verste
o Ikke krevende nok (bekrefter myter om RM)
o «Fritime» fra skolen med gratis mat
o Utnytter ikke wow-effekten ved besøk på US
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«Det høres kanskje kjedelig ut, men jeg syntes det var 
sykt spennende å dekke bordet liksom, fordi jeg har 

gjort det feil hele tiden. Man måtte telle på cm hvor langt 
kniven skulle ligge og sånn» (Jente, 16)

«Det var gøy det, var digg mat og sånn. Også fikk vi 
med oss oppskriftene» (Jente 15)



Det er flere muligheter og 
tiltaket finnes i mange varianter

Hvor?
o PÅ VGS eller US?

Hvem?
o Alle eller noen utvalgte deltagere?
o VG1 eller lærlinger?

Hva?
o Enkelt og tilgjengelig eller trendy og 

avansert?
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Suksessfaktorer

Bruke RM-elever/lærlinger

Små elevgrupper med de «rette»

Relasjon med US for å velge rette, 
motiverte deltagere

Vise bredde og variasjon i teknikk, 
maskiner, smaker, farger

Ha med lærere, rådgivere, foreldre
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«Jeg syntes det var 
skikkelig artig, alle vi som 
var med på det opplegget 
har jo valgt RM nå» 

«Det var kult å se lærlingene 
forklare og hjelpe oss, jeg så 
hvor flink han var blitt, og han 
var jo ikke så mye eldre enn 
meg» 



Fallgruver

Store elevgrupper = dårligere kontakt 
og utbytte

Ikke selektere deltagere: Det blir bare 
fritimer og gratis mat

Tidkrevende og vanskelig å koordinere 
med US

VG1-elever er ikke flinke nok (ennå)

Gjennomføring på VGS reduserer 
effekten («kult, kokkene kommer!»)

For enkel og alminnelig mat, ikke 
krevende nok
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RÅD FOR EFFEKTIV 
REKRUTTERING AV 
RETT KOMPETANSE



...om vi ser bort fra de åpenbare: Øke status og lønn, 
bedre arbeidstider, styrke yrkesfagenes stilling.
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1. Våre fag passer ikke for alle: Våg å velge bort de fleste!

Det er nok av unge som er interesserte i oss, så fokusér på dem

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

Spill på det som motiverer: Sosialt, jobbe med mennesker, små 
klassemiljøer, praktiske skolehverdager, spennende mat
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2. Praktiske møter med bransjen funker best

Bruk tid og ressurser på gode utplasseringer og tiltaksgjennomføringer

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

Sørg for gode forbilder som har kompetanse: Lærlinger (ikke Vg1), unge 
som har lykkes (f.eks i kokkekonkurranser)
o (de unge stoler mest på folk med erfaring fra yrket når de skal orientere seg)
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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.
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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.
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5. Tiltakene fungerer...om de gjøres riktig

Det må være rom for lokale tilpasninger ut fra ressurser og kompetanse, 
men det er en del ting som bør være felles for å sikre suksess.

«Vi dekker til fest» fungerer bra der det gjøres riktig
o Godt samarbeid og dialog mellom skole, bransje, foreldre
o Gjennomføring på US ikke VGS
o Små, spesielt utvalgte elevgrupper
o Fokus på spennende mat og ingredienser (inspirasjon), ikke det enkleste (mestring)
o Bruke lærlinger som instruktører
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