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De som få læreplass får fagbrev 

Fra 2011 til 2022 er det inngått 13 007 lærekontrakter i bilfagene, 

I samme periode har 12 971 fått fagbrev. 



Hvor mange trenger vi?

• Teoretisk behov for fagarbeidere i bilbransjen er på 10 000 pluss fagarbeiderårsverk. 

• Samtidig har elbiler cirka 70 prosent av vedlikeholdsbehovet som en fossildreven bil. 

• Behovet vil reduseres fremover (teoretisk, basert på NBF-prognoser: 6 prosent færre 
årsverk i 2025). 

• Den forventede nedgangen frem til nå er trolig "spist opp" av blant annet 
garantiarbeid.  

• Digitalisering og "over-the-air" oppdateringer er også et element som vil redusere antall 
timer i servicemarkedet og vil ha effekt på behovet for fagarbeidere. 



UTDANNER MANGE NOK, egentlig…



Hvorfor 
blir ikke 
folk?



Hva skal til for å få folk til å bli?

Trivselsundersøkelsen 2022

• 8 prosent ser for seg å skifte jobb i løpet av året
• 10 prosent av de i produktiv sektor



Historikk 



Hovedutfordringer 
(fra Onlive research undersøkelse blant ungdom 2013)

• Bilbransjen/bilfag er for mekkere og de uten andre muligheter
– En stor andel definerer bort bilfag fordi interesseterskelen er høy
– Bilfag er for "skoletapere" og har dårlig omdømme
– Bilbransjen har utfordringer med omdømme 
– Bilens utvikling, teknologi og kompetansekravene til fagarbeiderne er ukjent 
– Arbeidsforholdene i bilbransjen er ukjent

• Rekrutteringsinnsatsen i bilbransjen er liten, ukoordinert og ustrukturert
– Det brukes "lite" ressurser nasjonalt
– Lokale initiativ og resultater er avhengige ildsjeler 
– Lite proaktive og strukturerte tiltak 

• Samarbeid skole, bransje og opplæringskontor er avgjørende, men gjøres i 
for liten grad 
– Få partnerskapsavtaler skrevet mellom skole og bransje/opplæringskontor 
– Utnyttelse av prosjektet fordypning og utdanningsvalg timene
– Lite positiv omtale av Bilfag 
– Nærmest ingen har erfaring med Opplæringskontorene. 
– Folk fra bransjen er de viktigste ambassadørene 
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1. Samarbeid – forutsetning for å lykkes!

Skole

Bransje

NBF/BIL 

Opplærings-kontor
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Bilfag Roadshow 2022

Fra informasjon til Inspirasjon



Bilfag Roadshow
VR 360°



Erfaringer så langt ….

• Konkrete tiltak, sted, dato, innhold, bestilling …. fungerer.

• Opplæringskontor lokalt MÅ være driveren.

• Bransjen spiller på lag, (… når de får en bestilling …)

• Ta med fine biler og LASTEBIL.

• Elever/ungdom … elsker å få prøve seg!

• Lettere å få god dialog med elever, når man gjør noe praktisk.

• Lærlinger og unge fagarbeidere er de beste ambassadører
(Men det må velges de som virker/passer til et slikt Roadshow)



Erfaringer så langt ….

• Roadshow:  Mindre grupper, bedre kontroll.

• Man må ha en plan for mottak, rullering, smittevern. 

• Elevene MÅ veiledes og følges tett opp underveis. 

• Frilek fungerer veldig dårlig. (stor risiko for skader på materiell)

• Minst 1 person pr modell, tilstede hele tiden. 

• Stor etterspørsel etter Roadshow, også ut i 2022/2023. 

• Bilfag legger ny norm/standard for satsing, VI SYNES!



+ 
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Skole

Bransje

NBF/BIL 

Opplærings-kontor

Samarbeid – forutsetning for å lykkes



Booking Roadshow 
2022 - 2023




