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I CompanYoung lever og ånder vi for viden 
om unge. For alle, der arbejder med 
tiltrækning af unge, handler det om at 
opbygge en strategisk og målrettet 
indsats, der bygger på viden. 
CompanYoung har hjulpet virksomheder 
med tiltrækning af elever i 10 år. I denne 
periode har vi tilegnet os en unik viden 
inden for dette felt. I den forbindelse har vi 
nu udarbejdet Danmarks største 
undersøgelse omkring unge og deres valg 
af elevplads.

Som ovenfor beskrevet, er der sket et skifte 
i måden, hvorpå kommunikationen med de 
unge bør eksekveres. Det handler ikke 
alene om at sende en besked, men i højere 
grad om hvordan det budskab, som 
sendes, kan være brugbart eller værdifuld 
for modtageren. Hvis markedsføring af job 
og uddannelse i højere grad skal omhandle 
vejledning af den unge, er det i første 
omgang vigtigt at skabe en forståelse for 
den unge målgruppes adfærd og ønsker. 

Ved at kigge nærmere på andelen af elever, 
der søger en erhvervsuddannelse efter 
grundskolen, er denne ifølge 
undervisningsministeriet 20,1%, hvilket 
betyder at det er steget med 0,7 procentpoint 
siden 2018. Denne stigning er dog alene på 
baggrund af en tilgang inden for 
uddannelserne teknologi, byggeri og transport, 
hvor de andre uddannelsesbrancher siden 
2018 har oplevet en tilbagegang. Hvis dette 
samtidigt sammenholdes med nuværende og 
kommende små ungdomsårgange, vidner 
dette om en nødvendighed i at forstå, hvad der 
har betydning for den unges valg af elevplads.

Denne rapport har til hensigt at give læseren 
indgående kendskab og forståelse for unges 
valg af elevplads. Denne forståelse erhverves 
igennem et kvantitativt indblik i unges 
holdninger og meninger omkring mange 
forskellige faktorer, som påvirker dem i deres 
valg af elevplads. 

Læseren kan dermed tilegne sig en 
dybdegående viden omkring, hvad der spiller 
ind, når de unge skal vælge, hvor de vil søge 
en elevplads. Rapporten kan bruges som 
opslagsværk, men kan med fordel også̊ læses 
kronologisk. 

De kommende kapitler vil i detaljer beskrive, 
hvordan unge vælger elevplads. 

God læselyst

1490
Respondenter var med i 
undersøgelsen.

Indledning
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. 



Baggrund for  
undersøgelsen 6 Forestilling 10 Ønsker 16

Adfærd 42 Påvirkning 63 Anbefaling 70

Indholdsfortegnelse



Baggrund for undersøgelsen

Følgende rapport udgør en videnskabelig indførsel i de unges valg af elevplads. Gennem
et kvantitativt studie har CompanYoung foretaget en dybdegående analyse af
den beslutningsproces, en kommende elev gennemgår, når denne skal vælge at søge en
elevplads. Store dele af dataindsamlingen er foregået i samarbejde mellem
CompanYoung og virksomheder, som hvert år rekrutterer elever, hvilket er suppleret af
et websurvey bl.a. udsendt igennem elevplads.dk.
Respondenterne består af unge, som enten har fået elevplads, eller som endnu søger en
elevplads, og som befinder sig i aldersgruppen mellem 16-35 år. I spørgeskemaet er de
blevet bedt svare på hvilke faktorer, der har eller har haft betydning for deres valg af
elevplads.

De unge er i spørgeskemaet spurgt ind til forskellige temaer indenfor de overordnede
kategorier: Forestilling, ønsker, adfærd og påvirkning.
Spørgsmål i kategorien forestilling retter sig mod den unges motivation for at uddanne
sig gennem en elevplads, og hvilke forventninger og indtryk de har heraf. Således
spørges ind til både hvilke fordele og udfordringer, de ser ved denne uddannelsesvej
Spørgsmål i kategorien ønsker handler om de unges præferencer i forhold til, hvad de
ser som efterstræbelsesværdigt og attraktivt i deres søgen efter elevplads. Således
spørges ind til, hvor vigtige adskillige parametre er for den unge, og hvordan denne
foretrækker at lære.
Spørgsmål i kategorien adfærd stiller skarpt på hvornår, hvor og hvordan, de unge
søger information om elevpladser. Således belyses, hvor de unge leder efter forskellige
typer af informationer, samt hvordan denne information bør fremstilles. Ligeledes ses
på, hvilken rolle elevpladsportaler, hjemmesider og sociale medier spiller i den unges
beslutningsproces.
Spørgsmål i kategorien påvirkning retter sig mod at forstå, hvad der kan få de unge til
at gå på kompromis med nogle af deres ønsker, og dermed kan forøge den umiddelbare
målgruppe. Videre ses også på, hvilken betydning kommunikation med en virksomhed
kan have på den unges beslutningsproces, samt hvad der er vigtigt, når virksomheder
besøger skoler.

Der arbejdes i analysen med et 95% konfidensinterval. Dette betyder at der er mindst
95% sandsynlighed for, at den samlede population ligger indenfor stikprøvens angivne
interval. Med et respondentantal på 1490 påregnes en statistisk usikkerhed af svarene
på +-2,5%. Der vil på de enkelte grafer være angivet om forskellen mellem de enkelte
gruppers besvarelser (eksempelvis drenge og piger) er statistisk signifikant. Dette er
angivet med en stjerne i kategori teksten.
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Figur ”CompanYoung’s omniscient model”
Figuren illustrerer de fire elementer af de 
unges beslutningsproces og fungerer som 
ramme for rapportens opbygning.
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Deltagende elever kategoriseres ud fra køn, 
geografi, alder og erhvervsuddannelsestype. 
Besvarelserne er indsamlet i maj og juni 2019.

Gennemsnitsalder 
fordelt på unge mellem 
16 & 36 år.

Respondenternes geografiske fordeling

Elevplads status

26%

16%

11%

26%

21%

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjylland

67%

33%

Søger elevplads

Har elevplads

22,4 år
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Deltagerenes demografi

76%

34%

22%

83%

24%

66%

78%

17%

Fødevarer, jordbrug & oplevelser

Kontor, handel & forretningsservice

Omsorg, sundhed & pædagogik

Teknologi, byggeri & transport

Drenge

Piger

Fordeling af køn i hver branche

51%49%

Piger

Drenge
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Sådan læser du graferne

Gennem den individuelle 
rapport har respondenterne
svaret på, hvor vigtige 
forskellige parametre er for
deres valg af elevplads. 
Respondenterne angiver 
denne betydning på en skala 
fra 0 – 10, hvor 0 angiver ”slet 
ikke vigtigt” og 10 angiver
”meget vigtigt” for deres valg 
af elevplads.

Disse vurderinger
præsenteres  i rapporten 
grafisk, på samme  måde som 
eksemplificeret her.

Alder: Angiver den gennemsnitlige  
vurdering af vigtigheden for det 
pågældende spørgsmål, fordelt på 
tre aldersgrupper.

Køn:  Angiver den gennemsnitlige  
vurdering af vigtigheden for det 
pågældende spørgsmål, fordelt på 
køn.
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18-24 årUnder 18 årPigerDrengeLandsgennemsnit

5,4

8,4

2,6

5,2

8,3

5,7

25 år+

3,4
Fødevarer, jordbrug og 
oplevelser.

5,0
Kontor, handel og 
forretningsservice.

3,5
Omsorg, sundhed og pædagogik.

3,8
Teknologi, byggeri og transport.

Top & Bund: (Top) indikerer at mindst 
10% har svaret pågældende værdi eller 
over. Hvor (bund) indikerer at mindst 
10% har svaret den pågældende værdi 
eller under.

Landsgennemsnit: Angiver den  
gennemsnitlige vurdering af
vigtigheden på tværs af alle 
besvarelser

Hovedområder: Angiver den  
gennemsnitlige vurdering af
vigtigheden på tværs af de fire 
overordnede hovedområder.

Geografi: Angiver den  
gennemsnitlige vurdering af
vigtigheden på tværs af de fem 
geografiske områder.

Hovedstaden Sjælland Syddanmark Midtjylland Nordjylland

5,7
5,4

2,6

5,2

8,3



Forestilling
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1.0 – De unges 
forestilling
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I dette afsnit kigges der nærmere på de unges forestillinger
eller udgangspunkt, når de står over for at vælge hvilke(n)
elevpladser, de vil søge.

Dette omhandler bl.a. hvilke udfordringer, de unge erfarer,
når de søger elevplads. Her undersøges eksempelvis, om de
unge oplever, at der er stor konkurrence om de forskellige
elevpladser, om det er svært at sælge sig selv til
jobsamtalen, og om det er en udfordring at skrive et CV.
Dette for at få et indblik i hvilken situation, de unge oplever
og hvilke udfordringer, der eksisterer i forbindelse med deres
søgning efter elevplads.

Yderligere undersøges der, hvilke fordele de unge vurderer
eksisterer ved at uddanne sig gennem en elevplads. Her
kigges der nærmere på løn, praksislæring og karriere
muligheder. Dette for at få en større forståelse af, hvilke
positive forestillinger de unge har, når det gælder
uddannelsen som elev.



1.1 – Unges forestilling
opsummering
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De unge ser store fordele i, at man som elev lærer i
praksis frem for bogligt og vægter umiddelbart
muligheden for fastansættelse efterfølgende højere
end muligheden for videreuddannelse.
49% af målgruppen mener, at det generelt er svært
at få en elevplads. Her ses der en tendens til, at
særligt piger, unge over 25 år og unge fra Sjælland
mener, det er sværere at få en elevplads. Denne
udfordring ses også hos unge indenfor teknologi,
byggeri og transport.

Samtidigt oplever 50% af de unge, at det er en
udfordring, at der er for stor konkurrence om
elevpladserne. Dette gælder i særlig grad indenfor
hovedområdet kontor, handel og forretningsservice.

30% af de unge mener det er svært skrive en 
ansøgning, mens kun 10% ser en stor udfordring i at 
skrive et CV. 
Generelt anser piger det som en større udfordring at 
skrive en ansøgning end drengene. 28% af de unge 
finder det svært, at sælge sig selv til en jobsamtale.

De unges generelt mest markante forestillinger

En fordel, at man lærer i praksis

En elevplads giver mange karrieremuligheder

Der kan være mulighed for fastansættelse

Stor konkurrence om elevpladserne

Udfordring at skrive en god ansøgning

Svært at skulle sælge sig selv til jobsamtalen



1.2 – De unges udgangspunkt

PigerDrenge

Figur 1.2 - ”Hvor enig er du i 
følgende udsagn?”

Figuren illustrerer andelen af 
unge, som har angivet enig eller 
meget enig i pågældende 
udsagn.  
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Synes, deres skole har klædt dem godt på ift. at søge en elevplads

Synes, det er nemt at finde stillingsopslag om elevpladser

Synes, det er nemt at vurdere hvilke elevpladser, de skal søge

Synes, det er nemt at skrive en ansøgning

Synes, det er nemt at få en elevplads

Drenge

Piger

24%
synes at det er nemt, at få en 
elevplads.

49%
synes at det er svært at få en 
elevplads.

29%
havde én eller flere virksomheder i 
tankerne, da de valgte 
uddannelsesretning.

52%
af EUX-eleverne synes at det er 
svært at få en elevplads.

Unges valg af elevplads | 13CompanYoung | 2019



Side 14-15 er fjernet fra uddraget. 

Men du kan få fuld indsigt i unges valg 
af elevplads i den komplette rapport.

4 4
Bestil den her

https://companyoung.com/article/rapport-unges-valg-af-elevplads-2019/#rapport


Ønsker
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2.0 – Hvad leder de 
unge efter?
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I dette kapitel dykkes ned i, hvad de unge leder efter, når de
skal vælge, hvilken elevplads de vil søge.

Dette vedrører eksempelvis ønsker til det sociale miljø i
virksomheden, betydningen af virksomhedens brand og
størrelse, virksomhedens ry, transporttid og lønforhold. De
unges ønsker til elevpladsen belyses derudover også med
fokus på forskelle indenfor de fire hovedområder,
geografiske forhold, aldersgrupperinger og køn. Dette for at
få indblik i, hvorvidt forskellige brancher er dominerede af
særlige ønsker fra de unge.

I kapitlet redegøres også for, hvad unge forstår ved et godt
socialt arbejdsmiljø ud fra kvalitative beskrivelser heraf.
Dette giver således mulighed for at forstå, hvad der betyder
noget for de unge, når der tales om socialt miljø i
virksomheden.

Slutteligt ses der også nærmere på, hvad unge ønsker at få
ud af deres elevplads, og hvordan de foretrækker at lære.
Også i denne forbindelse ses på, om der er forskel på
forskellige typer af unge.



2.1 – Ønsker
opsummering
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De generelt mest  betydningsfulde værdier

At der er en god tone

At virksomheden har et godt socialt miljø

Virksomhedens ry og omdømme

Variation i arbejdsopgaver

Løn og andre goder

Kort transporttid til elevpladsen

For at kunne indfange hvad de unge leder efter, når de 
søger elevplads, blev det undersøgt, hvad de unge ønsker. 

Her ses det, at de unge særligt prioriterer en god tone i 
virksomheden, at der er et godt socialt miljø, samt at det er 
muligt at få forskellige arbejdsopgaver. Den gode tone 
tilskrives generelt mindre værdi af unge fra 
hovedstadsområdet og af unge indenfor teknologi, byggeri 
og transport.
Et godt socialt miljø tyder på at være særligt vigtigt for 
piger samt for unge indenfor kontor, handel og 
forretningsservice.

Det kan ud fra de unges prioriteter ses, at det er de 
personlige og bløde værdier, som generelt vægter højest i 
valget af elevplads. Virksomhedens ry og omdømme 
betyder generelt mere for unge indenfor kontor, handel og 
forretningsservice, mens kort transporttid er vigtigst for 
unge indenfor omsorg, sundhed og pædagogik.

Ses der på præferencen for at elevpladsen ikke indebærer 
aften- og weekendarbejde, ses en væsentlig forskel på, 
hvor meget det betyder for unge i forhold til hvilken 
branche, de søger, eller har elevplads indenfor, deres køn 
samt hvilken aldersgruppe den unge befinder sig indenfor. 
Her er det specielt piger, unge i  aldersgruppen 25 år+ og 
unge fra hovedområderne kontor handel og 
forretningsservice eller fra teknologi, byggeri og transport, 
som ikke ønsker aften- og weekendarbejde.



Figur 2.2 - ”Hvor vigtigt var følgende, 
da du begyndte at søge efter 
elevplads?”

Figuren illustrerer, hvor vigtigt en række 
kategorier var for respondenterne i 
deres søgning efter en elevplads.
Resultaterne er angivet i den 
gennemsnitlige værdi, hvor 
respondenterne kunne svare fra 0 -10, 
hvor 0 = slet ikke vigtigt og 10 = meget 
vigtigt.

2.2 – Hvad er vigtigt for de unges søgen efter 
elevplads?
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At der er kort transporttid til arbejdet
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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
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Side 20-21 er fjernet fra uddraget. 

Men du kan få fuld indsigt i unges valg 
af elevplads i den komplette rapport.

4 4
Bestil den her

https://companyoung.com/article/rapport-unges-valg-af-elevplads-2019/#rapport


2.4.1 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”
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Unge mellem 16 og 35 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.



Side 23-41 er fjernet fra uddraget. 

Men du kan få fuld indsigt i unges valg 
af elevplads i den komplette rapport.

4 4
Bestil den her

https://companyoung.com/article/rapport-unges-valg-af-elevplads-2019/#rapport


Adfærd
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3.0 – Hvordan søger 
de information?
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I dette afsnit kigges der nærmere på, hvordan de unge
søger information i forbindelse med deres valg af elevplads.

Afsnittet vil blandt andet omhandle, hvornår unge begynder
deres søgen efter en elevplads, deres tilgang til hvordan de
søger, såvel som hvilke platforme de unge benytter til at
søge elevplads. Derudover belyses omfanget af de unges
brug af elevpladsportaler, hjemmesider og andre sociale
medier, hvilke informationer de unge søger efter på disse
platforme, og slutteligt hvor meget disse medier hjalp de
unge i deres beslutningsproces.

Yderligere undersøges der, hvad de unge kigger efter i et
stillingsopslag og deres præferencer i forbindelse med at
søge en elevstilling. Herved fås således et indblik i, hvad der
er det essentielle at få frem i stillingsopslaget samt at
tilgodese de unges præferencer i rekrutteringsprocessen.



3.1. – Adfærd
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De unges typiske søgeadfærd

Starter med at søge et halvt år før start.

Flest starter med at søge målrettet.

Søger primært digitalt via elevpladsportaler 
eller Google. 

Hjemmesider og sociale medier anvendes i 
høj grad. 

Søger i gennemsnit 16 stillinger før de får 
elevplads.

Foretrækker almindelig ansøgning og CV 
fremfor video.

92%
af de unge har i deres 
informationssøgning besøgt en 
virksomheds hjemmeside.

25%
af de unge har i deres 
informationssøgning ledt efter 
film om deres job på YouTube, 
inden de ansøgte.

65%
af de unge har søgt på 
elevpladsportaler.

22%
starter med at lede efter 
elevplads mere end et halvt år 
før de startede i deres stilling.

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

Størstedelen af de unge starter med at lede efter elevplads
indenfor det sidste halve år, før de skal begynde. De starter typisk
med at søge målrettet efter enkelte stillinger, som de synes passer
til dem.

Søgningen efter elevplads sker typisk digitalt og via en
elevpladsportal. Her er elevplads.dk og Jobindex de mest
anvendte. Særligt drengene benytter sig desuden af deres
netværk, praktiklederen på skolen og forældrene, når de søger
efter elevplads.

Hjemmesider bliver primært anvendt til at undersøge
virksomhedens konkrete værdier såsom virksomhedens
uddannelsesforløb, konkrete arbejdsopgaver, strategi og
målsætning såvel som løn og arbejdsvilkår.
Hvorimod sociale medier typisk anvendes til at undersøge
virksomhedens bløde værdier såsom det sociale liv, andre elevers
oplevelser og hverdagen i virksomheden.

I forhold til stillingsopslag ser de unge især efter muligheden for
karriereudvikling, hvor elevpladsen geografisk er placeret, såvel
som løn og vilkår.



Side 45-47 er fjernet fra uddraget. 

Men du kan få fuld indsigt i unges valg 
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Figur 3.5 - ”Hvor meget har du brugt 
følgende portaler til at finde 
stillingsopslag?”
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Figuren illustrerer, hvor meget unge har 
benyttet bestemte elevpladsportaler til 
at finde stillingsopslag.

Ovenstående fakta baseres på 
spørgsmål om, hvor meget de enkelte 
protaler hjalp brugerne samt spørgsmål 
omkring attraktiviteten af guides på 
elevportaler. 

45%
af de unge mener, at Jobindex er 
god til at hjælpe med at finde en 
elevplads.

54%
af de unge mener, at 
Praktikpladsen.dk er god til at 
hjælpe med at finde en elevplads.

48%
af de unge mener, at Elevplads.dk 
er god til at hjælpe med at finde en 
elevplads.

36%
af de unge mener, at 
Elevportalen.dk er god til at hjælpe 
med at finde en elevplads.

66%
af de unge ønsker, at elevpladsportaler 
indeholder guides til, hvordan man 
skriver en god ansøgning eller CV.



Sociale medier og 
hjemmesider
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Figur 3.6 - ”Hvor ofte bruger du 
følgende sociale medier?”

3.6 – Unges brug af sociale medier
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Figuren illustrerer respondenternes brug 
af diverse sociale medier. Her skulle de 
angive, hvor ofte de bruger et givent 
medie.
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Stillingsopslag
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Figur 3.9 – ”Hvilken type 
stillingsopslag virker bedst?”

Figuren illustrerer, hvordan 
forskellige typer af 
stillingsopslag performer.
Data’en er hentet fra 
elevplads.dk
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Påvirkning
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4.0 – Hvordan 
påvirkes de unge?
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I dette afsnit kigges der nærmere på, hvad der kan påvirke
de unges beslutning om, hvor de vil søge elevplads.

Kapitlet handler blandt andet om, hvilke kompromisser de
unge er villige til at indgå. Dette i forhold til hvad der kunne
få unge til at vælge en elevplads med længere transporttid
end det foretrukne eller en elevplads i en virksomhed uden
et stærkt og kendt brand. Hermed er det muligt at få indblik
i, hvad der kan rykke på de unges præferencer og dermed
parametre, man som virksomhed kan fremhæve for at
tiltrække bredere.

Yderligere undersøges, hvad der kan få unge til at lade være
med at søge en stilling til trods for, at stillingsopslaget var
relevant for dem. Her ses blandt andet nærmere på
betydningen af virksomhedens hjemmeside, tilgængelig
information og stillingsopslaget i sig selv. Slutteligt ses på,
om kontakt mellem skole og virksomhed har betydning for
den unges beslutningsproces, og hvad denne type besøg
bør indeholde.



4.1 – Påvirkning
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De generelt mest betydningsfulde 
påvirkninger

At der er et godt socialt miljø i 
virksomheden

At der er en aftale om at blive fastansat 
efterfølgende

At jeg har fået anbefalet virksomheden af 
andre

At der er bedre løn end i andre 
elevstillinger

At man får mere ansvar end andre steder

At man har været i kontakt med 
virksomheden gennem skolen

De unge vil gennemsnitligt bruge 52 minutter på transport 
til og fra deres elevplads. Denne transporttid kan dog for 
53% af målgruppen forlænges, hvis der er bedre løn og 
goder end i andre elevstillinger og for 50% af målgruppen, 
hvis der er et særligt godt socialt miljø i virksomheden.

En virksomheds brand betyder generelt set mest for unge 
indenfor kontor, handel og forretningsservice. De unge kan 
dog være villige til at gå på kompromis med 
virksomhedens brand, hvis der er et særligt godt miljø, eller  
hvis de har fået virksomheden anbefalet.

25% af de unge har valgt ikke at søge en elevstilling, til 
trods for at den var relevant for dem. 
Faktorer, som kan afholde unge fra at søge en elevstilling, 
kan skyldes mange ting men opstår typisk, hvis der er for 
lang transporttid, eller hvis virksomheden har et dårligt ry. 
Derudover er det vigtigt, at virksomhedens hjemmeside er 
indbydende, har nok information, og at 
ansøgningsprocessen er nem og ubesværet.
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