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”Prøver at forstå unges 
beslutningsproces og adfærd når 
det handler om job, uddannelse og 
karriere.”



1.490

Baggrund for undersøgelsen
Vi lever i en digitaliseret verden præget af øget refleksivitet, hvor den unge har mere viden 
til rådighed og derfor et stort antal af tilgængelige valg. Det er derfor nødvendigt at forstå̊, 
at markedsføring af uddannelse og job ikke blot består i at udsende diverse budskaber, 
men handler om at hjælpe den unge med at træffe den rigtige beslutning. 

Alder: 15 – 25 år

51%49%

Piger Drenge

10.410 &Respondenter:



Figur ”CompanYoung’s omniscient model”
Figuren illustrerer de fire elementer af de unges 
beslutningsproces og fungerer som ramme for 
rapportens opbygning.



Forestilling
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De unges forestilling

• De fleste unge oplever uddannelse som vigtigt 
og ser det som en forudsætning for at få et job 
og et godt liv.

• De unges valgmotiver får derfor en mere 
strategisk karakter, hvor fokus flyttes fra 
uddannelsesprocessen til langsigtede mål.

• Uddannelse opfattes som lineær og ofte er de 
unge bange for at vælge ”forkert”, fordi de 
oplever det som vigtigt at træffe det ”rigtige” 
valg første gang. 

• Hvilket kan have den konsekvens at valget af 
en erhvervsuddannelse udskydes, fordi det 
indebærer et egentligt erhvervsvalg.



49% synes at det er svært at få 
en elevplads.
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At vurdere hvilke elevpladser, der er relevante for mig

At gennemskue om virksomheden passer til mig

At skulle sælge sig selv til jobsamtalen

At skrive en god ansøgning

At der er for stor konkurrence om elevpladserne

Drenge

Piger

De største udfordringer ved at få en elevplads



Ønsker



Hvad er vigtigt for de unges søgen efter elevplads?
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Virksomhedens dresscode

At virksomheden har eget skoleophold

Virksomhedens bygning og lokaler

At virksomhedens har et stort og kendt brand

At der ikke er aften- og weekendarbejde

At virksomheden er bæredygtig (grøn)

Virksomhedens størrelse

At der er et ungt miljø i virksomheden

At der er kort transporttid til arbejdet

Løn og andre goder

Virksomhedens ry

At det var et sted, hvor man kan få forskellige 
arbejdsopgaver

At der er et godt socialt miljø

At der er en god tone i virksomheden



At der er en god tone i virksomheden
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Gennemsnit Drenge* Piger* Under 18 år 18 -24 år 25 år+ Hovedstaden* Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

Top 10%

Bund 10%

8,3
Fødevarer, jordbrug og 
oplevelser.

8,5
Kontor, handel og 
forretningsservice.

8,3
Omsorg, sundhed og pædagogik.

7,7
Teknologi, byggeri og transport.

Udpluk af rapport – Unges valg af elevplads 2019

Figur 2.3 uddyber forrige figur 2.2 
og illustrerer, hvor vigtigt 
kategorien ”god tone i 
virksomheden” var for 
respondenterne i deres søgning 
efter en elevplads. Dette fordelt på 
køn, alder, hovedområde og 
geografi.



Hvad kendetegner et godt socialt arbejdsmiljø?

Takt og tone – 21 %
Takt og tone omhandler, hvordan man som medarbejder omgås og taler til hinanden. De unge giver
udtryk for at en god omgangstone, og at man taler pænt til hinanden, er en vigtig del af det gode sociale
arbejdsmiljø.

“En god tone og gensidig respekt på arbejdspladsen”

Plads til forskellighed – 28 %

Flere af de unge angav, at hvis der skal være grundlag for et godt socialt arbejdsmiljø, er det
betydningsfuldt, at der er plads til forskellighed, hvad enten der er tale om personlighed eller
arbejdsmetoder. Plads til forskellighed angiver også, at der på trods af hierarkisk forskel blandt
medarbejderne bør foreligge en vis respekt, accept og mulighed for at blive lyttet til.

“Et godt socialt arbejdsmiljø er for mig et sted, hvor alle accepteres for den, man er, og man behandler 
hinanden med respekt, samt vil give en hånd hvis det brænder for en kollega”

Tid og lyst til at hjælpe hinanden – 35 %

De adspurgte ser det som en vigtig faktor, at man som kollega hjælper og assisterer hinanden ved
forskellige lejligheder. Det er afgørende, at man evner at se og have forståelse for hinandens behov, og
at man får etableret et stærkt fællesskab og sammenhold.

”For mig er gode kollegaer altafgørende for et godt arbejdsmiljø. At man er god til at hjælpe hinanden i 
teamet, og at man hele tiden har lyst til og motivere hinanden til kun at blive bedre”

Socialt samvær – 21 %

For at der kan foreligge et godt arbejdsmiljø, er det vigtigt, at der på arbejdspladsen findes en sund
balance mellem det faglige og personlige. Det er betydningsfuldt, at man på arbejdet husker at inkludere
og opretholde det sociale aspekt både indenfor såvel som udenfor arbejdspladsen, da dette medvirker
til, at det bliver en fornøjelse at komme på arbejde.

“Sociale arrangementer uden for arbejdstiden samt personalegode på arbejdet, som binder 
medarbejderne tættere på hinanden”

CompanYoung | 2019

Unge mellem 16 og 25 år er 
blevet stillet et åbent spørgsmål 
omkring, hvad de mener 
kendetegner et godt socialt 
arbejdsmiljø. Ud fra deres 1036 
besvarelser er der identificeret 
fire overordnede tematikker.



At virksomheden er bæredygtig
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Top 10%

Bund 10%

5,7
Fødevarer, jordbrug og 
oplevelser.

3,8
Kontor, handel og 
forretningsservice.

4,7
Omsorg, sundhed og pædagogik.

4,2
Teknologi, byggeri og transport.

Udpluk af rapport – Unges valg af elevplads 2019
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Hvad betyder noget for de 
unge, når de skal vælge 
skole?

Unges valg af elevplads | 16

• 47% angiver at deres indtryk af 
det sociale miljø på skolen 
havde stor betydning for deres 
valg af skole. 

• 62% synes at dygtige og 
inspirerende lærere havde stor 
betydning for deres valg af 
skole.
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At arbejde i en virksomhed, hvor der er fokus på bæredygtighed

At det er et arbejde, som er vigtigt for samfundet

At det er et arbejde, hvor jeg kan hjælpe andre mennesker

At det er et erhverv som anerkendes og respekteres

At jeg kan få høj løn*

At der er gode muligheder for at arbejde sig op i graderne

At der er sunde og sikre arbejdsvilkår*

At jeg kan have en god balance mellem arbejde og fritid*

At jeg kan få en sikker job situation

At det er et arbejde, som jeg synes er spændende*

Drenge

Piger

Hvor vigtigt er følgende, når du tænker på det fremtidige karrierevalg?
Teknologi, byggeri og transport 

CompanYoung valg af uddannelse 2019. n=10.000



Adfærd
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At navigere i en 
digital verden
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• Information er lettere tilgængelig (Google, 
hjemmesider, Sociale Medier)

• På internettet møder den unge et uendeligt 
antal af muligheder, hvilket gør det svært at 
vælge. 

• Når man skal fange den unge på nettet er det 
derfor vigtigt at informationen er overskuelig.

• Tænke mere i at kommunikationen til den unge 
skal vejlede fremfor at informere – hjælpe den 
unge med at sorterer i informationen.



Er Facebook dødt?



Unges brug af sociale medier 2019
15-25 år, målt på 9.800 respondenter
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Kilde: Unges valg af ungdomsuddannelse 2019



94%
benytter sig af Facebook 
minimum én gang om ugen.

Unges brug af Facebook

PigerDrenge”Hvor leder du efter følgende 
information, når du søger 
elevplads?”

Figuren illustrerer en top 5, for 
hvad respondenterne leder efter 
i forbindelse med, at de har 
besøgt en virksomheds 
Facebook-side.
Ligeledes har respondenterne 
angivet fra 0 -10, i hvilken grad 
informationen de fandt på 
Facebook-siden, har hjulpet dem 
i beslutningen om, hvor de skulle 
søge elevplads.
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Information om hvem man skal arbejde sammen med

Virksomhedens strategi og målsætninger

Hverdagen i virksomheden

Andre elevers oplevelser med en elevplads i virksomheden

Det sociale liv i virksomheden
Drenge

Piger

97%
af pigerne bruger Facebook 
minimum én gang om ugen.

92%
af drengene bruger Facebook 
minimum én gang om ugen.

6,0
Betydning af: Det sociale liv i 
virksomheden.

5,9
Betydningen af: Andre elevers 
oplevelser med en elevplads i 
virksomheden.

6,1
Betydningen af: Hverdagen i 
virksomheden.

56%
har i deres 
informationssøgning besøgt 
en virksomheds Facebooks-
side.

5,8
er den gennemsnitlige 
vurdering af, i hvilken grad 
informationen de fandt på 
Facebook-siden har hjulpet i 
beslutningen om, hvor de 
skulle søge elevplads.
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Den næststørste 
søgemaskine

Unges valg af elevplads | 23

• De unge unges adfærd er koblet til 
søgemaskinen

• Vi har at gøre med en generation 
som er selvvejledende

• Google er den største 
søgemaskine, men hvad tænker I 
er den næststørste?





Unges brug af YouTube 2019

91%
har benyttet sig af YouTube 
minimum én gang om ugen.

55%
vil gerne lære om deres 
uddannelse på YouTube.

33%
Har brugt YouTube til at se film 
der interesserer dem fagligt.

46%
Har brugt YouTube til at få 
hjælp til skoleopgaver.

42%
Angiver at filmene på YouTube i høj grad 
har hjulpet dem til at beslutte, hvilken 
ungdomsuddannelse de skulle vælge.



Påvirkning



”Du angav tidligere, at kort transporttid var vigtigt for 
dig. Hvad af følgende kunne få dig til at vælge en 
virksomhed, selvom der var længere transporttid?"

Figuren illustrerer, hvad der kunne få unge, som tidligere 
har angivet, at kort transporttid er vigtigt for dem, til at 
vælge en virksomhed selvom der er længere transporttid. 
Respondenterne har mulighed for at vælge flere svar
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Jeg vil ikke bruge mere tid på transport

At der er et ungt miljø i virksomheden

At elevpladsen ligger i en storby

At virksomheden har et stærkt brand

At man får mere ansvar som elev end andre steder

At jeg har fået anbefalet virksomheden af andre

At der er en aftale om at blive fastansat efterfølgende

At der er et godt socialt miljø i virksomheden

At der er bedre løn end i andre elevstillinger

Drenge

Piger

Hvad kan få de unge til at vælge en virksomhed, 
selvom der var en længere transport tid?

52min.
er den maximale tid pr. vej, som de 
unge gennemsnitligt vil bruge på 
transport til deres elevplads.



25% har hørt om en relevant 
elevstilling, som de ikke valgte at 
søge.
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Ansøgningsprocessen var for besværlig

Jeg kunne ikke finde nok information

Stillingsopslaget virkede kedeligt 

Manglede mere information om hvordan det er at være elev hos virksomheden

Jeg fik et dårligt indtryk af virksomheden på deres hjemmeside

Mine kompetencer levede ikke op til virksomhedens krav

Jeg havde hørt dårligt om virksomheden

Det lå for langt fra min bopæl

Drenge

Piger

Hvad kan få de unge til at lade være med at søge en 
opslået relevant stilling?



Tak for jeres tid


