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Tre spørsmål først?

Er rekrutteringen til bilfagene god?

Er bilbransjen gode til å ta inn lærlinger?

Er bilbransjen gode på å holde på de ansatte? 
?



Litt om 
2020 og 2021



Rekrutteringskampanje 2020
• Mekkernes mester og Bedriftsbesøk

• 8 youtube-videoer 

• 11 Snapchat-annonser

• 9 YouTube og Facebook-annonser

• Kampanjeperiode fra november til februar



Resultater 

• 111 268 avspillinger på YouTube. 

• 79 802 klikk til nettsiden.
• 16 prosent mer enn Norsk Industris kampanje

Kattekryps video fra besøk hos  Volvo trucks hadde 
flest visninger og kommentarer 



Roadshow





Søkertall 2020 Søkertall 2021

TIP/Teknologifag 15 500 16 948 (+ 9,3%)

Skade/lakk 210 249 (+18,6%)

Kjøretøy 1 450 1 517 (+4,6%)

Søkertall



FORMIDLINGSTALL



Andel 2019 Andel 2020

TIP 82,2% 79,1% (-3,1)

Billakkererfaget 77,0% 69,7% (-7,3)

Lette kjøretøyfaget 76,0% 67,8% (-8,2)

Bilskadefaget 80,7% 71,7% (-9,0)

Tunge kjøretøyfaget 86,8% 83,9% (-2,9)



Hypoteser til hovedutfordringer

• Bilbransjen utnytter ikke potensialet av de som kommer ut fra skolen
• Perspektivet er kortsiktig, «å ha lærling skal være minst mulig krevende». Ikke langsiktig, 

«lærlingordningen skal sikre at vi har nok fagarbeidere, vi kan gjøre fagarbeidere av nesten alle».

• Skolen «leverer» ikke gode nok kandidater.
• For mange kommer ut av skolen uten gode nok holdninger, interesse eller fagkunnskaper.

• Lærebedriftene får ikke god nok støtte i lærlingperioden
• «Støtteapparatet» til bedriftene er ikke godt nok under læreperioden

• Krevende å heve lærekontrakter.

• Bilbransjen mangler fagarbeidere, og det er for få søkere til bilfagene
• Flere søkere = økt kvalitet



Tiltak 
2021 og 2022
to konsepter 



Beste praksis prosjekt 

Øke antall søkere

U.skole/VG1

Øke kvaliteten i skolen

Øke motivasjonen hos elevene

VG1 og VG2

Øke andelen som 
får læreplass

VG2 + bedrifter

Øke antall fagarbeidere 

Læreperioden 

• Rekruttering • Lærerkompetanse
• Elevkompetanse
• Motivasjon
• Forventingsstyring
• Utstyr 
• …

• Kandidatintervjuer
• Instruktør-

/fadderkompetanse
• Lærebedriftkompetanse
• Lærlinggaranti for bedrift –

redusere risiko for å måtte 
«slite» med lærling som ikke 
fungerer

• Fagkompetanse for 
lærlinger før

• Læreplassgaranti
• ,,,,

• Instruktør-/fadderkurs
• Lærebedriftkurs
• Fagkurs for lærlinger
• Psykososial 

kompetanse/støtte
• …

Fagbrev 

• Øke status
• Premiering/feiring/op

pmerksomhet etc
• …



Utfordringer i bransjen

• Fysisk belastende arbeid

• Støy

• Kjemikalier

• Samarbeid og sosial støtte

• Omstilling og endring



Kampanjekonsept 1: Youtuber fikser bil 

• Vi følger prosessen fra en sliten/ødelagt bil, til den er 

kjørbar og god stand 

• Vi møter fagfolk som veileder profilene i alle episodene.   

5-7 episoder
+ ads

3-5  episoder. Ads med sveip 
til nettside



Programleder

Gjester 17K 107K 62.2K

https://www.instagram.com/oyunnkrogh/?hl=nb
https://www.youtube.com/user/krogh95
https://www.tiktok.com/@oyunnkrogh


Konsept 2: Bilfagsnutter - korte konkrete filmer

• Korte og underholdende filmer om bilbransjen.

• Innholdet her skal brukes til å skape engasjement 

på TikTok og Snapchat. Innholdet kan være:
• Quiz på gata – om fordommer myter etc. 

• Konkurranser på verksted.

• Sketsjer 

• Skjult kamera (hvor vi tar korte uttak med høydepunkter) 

• Tips/triks life hacks rundt bil



Profiler

25.2K 65.1K 16K 32.3K 52.4K

10.7K 51.7K38.1K

17.4K 51.7K

https://www.tiktok.com/@oyunnkrogh
https://www.instagram.com/oyunnkrogh/?hl=nb
https://www.instagram.com/oyunnkrogh/?hl=nb
https://www.youtube.com/user/krogh95
https://www.tiktok.com/@oyunnkrogh
https://www.instagram.com/oyunnkrogh/?hl=nb
https://www.tiktok.com/@oyunnkrogh
https://www.instagram.com/oyunnkrogh/?hl=nb
https://www.tiktok.com/@oyunnkrogh


VELGBILFAG.NO
• Oppdatere nettside

• Quiz

• Filmer

• Artikler

• Bilfagspill 

• Enklere inngang til vigilo



Men hjelper det? 

Foreløpig analyse:

• Det er et behov for cirka 10 000 produktive i 
Norge

• Siden 2007 har 15 000 fått fagbrev i bilfagene i 
Norge

50 prosent «overproduksjon» på 13 år, men 
likevel mangler vi fagarbeidere? 



Tre spørsmål til slutt?

Er rekrutteringen til bilfagene god?

Er bilbransjen gode til å ta inn lærlinger?

Er bilbransjen gode på å holde på de ansatte? 
?


