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Hvem er NHO Reiseliv?

• NHO Reiseliv har nær 3000 medlemsbedrifter og er den største 

arbeidsgiver- og næringsorganisasjonen for reiselivet i Norge. 

• Hovedmål: Vi arbeider for å gi våre medlemmer arbeidsvilkår 

og utviklingsmuligheter som styrker reiselivsnæringen, slik at 

hvert enkelt medlem kan oppnå økt lønnsomhet og sunn 

vekstkraft for sin bedrift. 
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Hvem er våre medlemmer?

• Fra enkeltmannsforetak til multinasjonale selskaper. 

• Ca. 90 % av medlemmene våre har færre enn 50 ansatte

• To tredjedeler av våre medlemmer har færre enn 10 ansatte



Reiselivet er i hele Norge



Reiselivsnæringen er blant de 
næringene i Norge hvor det 

skapes flest jobber. 

Reiselivet sysselsetter 
158 400 årsverk (2015). 

Reiselivets rolle som en viktig 
jobbskaper har fått en økt 

betydning i en tid der andre 
bransjer nedbemanner.



I 2015 sto reiselivsnæringen for en verdiskaping på over 
110 milliarder kroner. Det er en økning på 7,61 prosent 
fra året før.



Reiseliv: En ungdom- og integreringsnæring
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Andel sysselsatte

under 24 år

Andel sysselsatte

med utenlandsk bakgrunn

Kilde: SSB Arbeidskraftundersøkelse 2016 Kilde: SSBs sysselsettingstall registerbasert 2016



Reiselivsnæringen trenger mennesker som kan

Mat og drikke

Markedsføring / salg

Økonomi / tall

Yield / revenue

Ledelse / drift

Sikkerhet /HMS

Mennesker / service

Turledelse / Guider

Språk / kommunikasjon



• Karrieremuligheter for 
personer med svært 
forskjellige interesser. 

• Rask karrierestige for de 
som vil

• Jobbmuligheter i hele 
Norge – må kanskje flytte 
på deg for å få 
drømmejobben

• Jobbmuligheter over hele 
verden

Reiselivsnæringen tilbyr

På bildet: Daglig leder, Tromsø 

Camping, Ida Kristine Jakobsen. 



Funn fra vår undersøkelse KAS 2019

• Reiselivsbedriftene forteller at det 
er størst behov for økt rekruttering 
av kokker og servitører. 

• To av tre reiselivsbedrifter sier de 
trenger flere kokker de neste 1-3 
år. Nesten tilsvarende er behovet 
for servitører. 

• Samtidig viser trenden blant de 
unge at færre ønsker seg til disse 
yrkene. 

• Grunnen til dette er i hovedsak 
ubekvem arbeidstid, oppfatning av 
lavt lønnsnivå og til dels yrkets 
status

www.nhoreiseliv.no/KAS

http://www.nhoreiseliv.no/KAS


Funn fra vår undersøkelse KAS 2019

• Studien viser at hele 73% av norske 
unge ønsker seg en jobb der de kan 
yte service og 78% sier det er viktig 
at de får jobbe med mennesker

• Vi vet at mangel på tydelige 
karriereveier oppleves som en 
svakhet i næringen. 

• Det er riktignok kort vei til 
lederjobber, men karriereveiene 
videre, spesielt for de med høyere 
utdanning, er ofte utydelige og kan 
virke til ulempe for rekruttering av 
nettopp denne gruppen unge.



Funn fra vår undersøkelse KAS 2019

Nær ni av ti bedrifter 

oppgir lav lønn som 

viktigste hinder mot å 

lykkes med rekruttering 

til næringen i fremtiden. 



Funn fra vår undersøkelse KAS 2019

• Kun 11% av de unge svarer at 
de helt eller ganske sikkert 
tenker seg en jobb i 
hotellbransjen, mens 
tilsvarende for restaurant er 
6%. 

• Opplevelsesturisme er 
interessant for 21% av de 
unge, mens reiseliv generelt 
(oppfattet som guide, 
turleder, reisebyrå og 
lignende) når en andel på 
18% som uttrykker interesse 
for jobb i næringen.

Bilder lånt fra momentnorway.no 

– en av våre medlemsbedrifter











Bruk tid på den enkelte. 

Relasjoner gir resultater. 

• Økt rekruttering til relevante utdanningsretninger 
er nødvendig for å dekke kompetansebehovet. 
Men vi snakker ikke tusentalls nye. 

• Det er fullt mulig å fokusere på individer og gripe 
spesielt fatt i de som faktisk er interessert fremfor 
å forsøke å nå ”alle”. 

• På utdanningsmesser og bedriftsbesøk bør man 
legge opp til nok ressurser for å svare på den 
enkeltes spørsmål slik at nettopp de får vite det de 
trenger. 

• Ikke minst bør man også avsette ressurser til å 
følge opp individene i etterkant fremfor å fokusere 
på brede kommunikasjonstiltak. 

• Snakk med rådgiveren på skolen nær din bedrift, 
be om å få komme på besøk.



Tydeliggjør karriereveier og kompetanseutvikling

• For å gi unge et langsiktig perspektiv på jobb i næringen må 
karriereveiene tydeliggjøres. Både de med høyere utdanning 
og de med fagbrev må se at det finnes en vei videre. 

• Utviklingen av programmer som den såkalte ”Y-veien” vil 
være avgjørende for å hjelpe unge faglærte å se en framtid i 
næringen.

• Næringen må også bedre sin satsning på etterutdanning da 
dette er en sentral faktor for å holde på medarbeidere og 
utvikle dem over tid.

Anbefalinger for veien videre, funn fra KAS 2019



nhoreiseliv.no/reiselivsmedarbeider nhoreiseliv.no/resepsjonist

Informasjonsmateriell til alle som jobber med rekruttering til fagene



Resepsjonsfaget

• Faget har læreplasser der det er en konsentrasjon av hoteller og 

overnattingssteder

• Sammenlignet med søkningen er det for få læreplasser i faget. 

Lærlinger får jobb i faget med bestått fagprøve. Overnattingsstedene 

ansetter også resepsjonister med annen relevant utdanning innen 

reiseliv.

• Vi anbefaler at VG3 resepsjonsfaget videreutvikles mot resepsjon og 

kundeservice, og dermed retter seg mot flere bransjer enn kun 

hotellnæringen. En sammenslåing av fagene vil øke potensialet for 

læreplasser vesentlig. 



Reiselivsfaget

• Reiselivsbransjen er entydig i sin tilbakemelding om at faglært 

arbeidskraft i begrenset grad er etterspurt og verdsatt i arbeidslivet. 

(Dette gjelder ikke for kokk- og servitørfagene)

• Dette til tross for at reiselivsbransjen er i vekst og har høy politisk 

prioritet. 

• Både elever og bransjen virker i stor grad å være mer orientert mot 

høyere utdanning enn mot fagutdanning.

• VG3 reiselivsfaget bør legges ned, sier både FRSS og yrkesfaglige råd.



Våre anbefalinger for reiselivsfaget

• Faglig råd foreslår å etablere et nytt studieforberedende 

utdanningsprogram for reiseliv og språk. 

• Rådet ønsker at et nytt studieforberedende tilbud skal gi elevene en 

praktisk opplæring rettet mot bransjen som forberedelse til høyere 

utdanning. 

• Et nytt utdanningsprogram skal ivareta praksis i arbeidslivet, språk og 

felles programfag i reiseliv. 

• Bransjen ønsker mer teoretisk kompetanse, og særlig 

språkkompetanse, i tillegg til kandidater med praktisk erfaring fra 

servicefunksjoner i bedrifter. 



Karriereveiledning: Generelle jobb- og utdanningstips 

til reiselivsstudenter (og andre studenter)



Å jobbe i reiselivsnæringen

• Ca. 90 % av reiselivsbedriftene i Norge har færre enn 10 ansatte

• En spennende oppgave å finne en arbeidsplass som gir rom for en 

nyutdannet ansatt.

• Bruk tiden på skolen, allerede fra nå av, til å undersøke hvilke 

muligheter som finnes.
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Å jobbe i reiselivsnæringen

• Oppgaveskriving? Benytt anledningen til å skrive oppgave for en 

bedrift du ønsker å jobbe for – en super anledning til å finne en 

potensiell arbeidsgiver. 

• Medlemsbedriftene sier: det er viktig at ansatte har både vitnemål OG 

praktisk erfaring. 

• Finn en deltidsjobb og sommerjobb der dere får relevant erfaring fra 

reiselivsnæringen, så stiller dere sterkere når dere skal søke jobb etter 

endt utdanning.
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Å jobbe i reiselivsnæringen

• Frivillig erfaring er nyttig – engasjer dere i  studentaktiviteter
• Gir muligheter til å bygge nettverk med medstudenter og bransjefolk.

• Mange stillinger lyses aldri ut på Finn.no
• Formidles via sosiale medier og blant venner og bekjente. 

• Bruk skoletiden til å skaffe deg nettverk
• Du får venner og bekjente for resten av livet.

• Bygg nettverk på LinkedIn, Twitter og Facebook.
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Takk for meg

• Nettside: nhoreiseliv.no 

• Sosiale medier: @nhoreiseliv

• Facebook-gruppe: «Jobb i reiseliv»


