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Ungdommen nå til dags



Hva tenker ungdommen om fremtiden?

▪ 18% tror de kommer til å bli arbeidsledige

▪ 87% tror de kommer til å fullføre videregående 

▪ 13% tror dermed at de ikke kommer til å fullføre

▪ 59% tror de vil ta høyere utdanning

▪ 69% tror de vil få et godt og lykkelig liv

Kilde: Ungdata



Hva er realiteten?

▪ Aldri vært så lav ungdomsledighet (unntak for 2020 – pandemi)

▪ 79,6% fullfører videregående skole innen 5/6 år

▪ Flere faller ut fra yrkesfaglige studieretninger

▪ Flere jenter enn gutter fullfører

▪ 13,5% av de mellom 16 og 25 år, går verken på videregående opplæring eller har

fullført

Kilde: NAV og SSB



Hva er ungdom opptatt av?

▪ Dagens ungdom er mer politisk aktive enn sine foreldre

▪ Enkeltsaker engasjerer

▪ Miljø og klima

Kilde: Nordstat



Dette…



… ikke dette



Image is everything



Hvordan når vi ungdommen?

▪ Digitalisert kommunikasjon

▪ Ungdom (15 – 25) bruker i snitt 5 timer på nett om 
dagen

▪ Sosiale medier

▪ Snapchat: 91%

▪ Instagram: 84%

▪ Youtube: 81%

▪ Facebook: 80%

▪ TikTok: 47%



Ungdom og utdanning

▪ I 2021 valgte over halvparten av ungdom å gå yrkesfaglig 
studieretning

▪ Mer fleksible utdanningsløp i den videregående skolen



Hva påvirker ungdom ved utdanningsvalg?

Kilde: Omdømme-undersøkelsen



Ungdommens (og foreldrenes) syn på ISO-
bransjen

▪ Liten bransje

▪ Lite kjennskap

▪ Media 

«Foruten direkte effekt på sysselsettingen i 

petroleumsnæringen vil det ramme sysselsetting i industri 

som leverer plattformer og annet utstyr samtidig som 

leveranser av tjenester i tilknytning til 

petroleumsvirksomheten også går ned.»

Nils Martin Stølen, seniorforsker SSB



Hva jobber stillasbyggerutdannede som?

Kilde: Utdanning.no



Hva gjør bransjen?

https://www.youtube.com/watch?v=Ne59veOM72E&t=79s


Hva gjør bransjen?

▪ Sosiale medier

▪ Filmer med «ambassadører»

▪ Samarbeid med EBA – Ung i Bygg 
og anlegg

▪ Påtrykk mot fylkeskommuner for å 
opprette klasser

▪ Tett samarbeid med NAV



Takk for 
oppmerksomheten


