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Meget lig de seneste år viser opgørelser fra 

undervisningsministeriet, at ca. 20% af de unge har søgt ind 
på en erhvervsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. I alt har 
13.168 af disse unge søgt ind på en erhvervsuddannelse i 

2021. Samtidig ses en stabilitet i andelen af unge, som 
vælger at tage sin erhvervsuddannelse som en EUX. Ca. hver 

tredje elev ønsker at kombinere erhvervsuddannelsen med 
EUX. Indenfor branchen ”Kontor, handel og 

forretningsservice” er det dog hele 2 ud af 3 elever, som 
tilvælger EUX.

Opgørelserne viser desuden en væsentlig forskel mellem 
kønnene, idet 27,6% af drenge søger ind på 

erhvervsuddannelser, mens kun 11,8% af piger søger i denne 
retning. Især hovedområdet ”Teknologi, byggeri og transport” 

er populært blandt drenge, da hele 76% af årets mandlige 
ansøgere søger indenfor dette felt. For piger er det derimod 

hovedområdet ”Omsorg, sundhed og pædagogik”, som 
lokker. Næsten halvdelen af de piger, der har søgt ind på en 
erhvervsuddannelse, har søgt ind på dette område. Denne 

fordeling er ikke ny, men nærmere et udtryk for en stabil 
tendens i uddannelsesvalg.

Der ses en kontinuerlig stødt stigning i andelen af unge, som 

vælger at tage en 10. klasse frem for at fortsætte direkte på 
en ungdomsuddannelse efter 9. klasse. Alene fra 2020 til 
2021 har 3 procentpoint flere valgt en 10. klasse, inden de 

fortsætter rejsen. I 2021 har 51% således valgt 10. klasse.

For unge er det afgørende at finde den rette læreplads, da 
det skaber fundamentet for deres fremtidige udvikling og 

arbejdsliv. De oplever til stadighed, at det kan være svært at 
danne overblik over mulighederne og lande den gode 
læreplads. Virksomheder har samtidig stor interesse i at finde 

de helt rette kandidater til deres stillinger. Det er derfor helt 
centralt at forstå de unges udgangspunkt for at kunne 

tilpasse sin markedsføring direkte til målgruppen og 
kommunikere med dem der, hvor de er.

Rapporten giver dybdegående indsigt i de unges 

udgangspunkt, rejse samt væsentlige faktorer, der spiller ind, 
når de unge skal vælge den virksomhed, de ønsker en 
elevplads hos. Rapporten kan læses som opslagsværk, men 

kan med fordel også læses kronologisk.

1511
respondenter var med i 
undersøgelsen.

Indledning
Hos CompanYoung holder vi fingeren på pulsen og holder skarpt øje med tendenserne i den unge generation, når de skal 
vælge uddannelses- eller karrierevej. Vi ser samtidig på, hvad de unge mener karakteriserer den gode elev- eller læreplads og 

herunder den gode leder. Disse indsigter ønsker vi at dele ud af, så vi kan skabe de bedste forudsætninger for mødet og 
samarbejdet mellem virksomheder og unge talenter. Igen i år har vi derfor lavet en grundlig undersøgelse af unges valg af 
elev- og læreplads, som denne rapport er baseret på.

Rapporten kun må distribueres internt.



Unges valg af elev- og læreplads 2021 | 2

Baggrund for  
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Baggrund for undersøgelsen

CompanYoung har foretaget en kvantitativ undersøgelse af den beslutningsproces, de unge gennemgår, når de

skal vælge læreplads. På baggrund af et samarbejde mellem CompanYoung og 34 virksomheder kan du med
denne undersøgelse få dybdegående indsigt både i de unges præferencer og den rejse, de begiver sig på i
deres jagt efter den helt rigtige læreplads. Respondenterne i undersøgelsen er unge, som enten netop er startet

på sin elevplads, er i skolepraktik eller som stadig søger elevplads på undersøgelsestidspunktet. Data består af
besvarelser fra web-surveys, som er blevet udsendt gennem virksomheder og elevpladsportaler, heriblandt

www.elevplads.dk.

Deltagerne i undersøgelsen er fordelt jævnt geografisk og er mellem 15 og 36 år. I rapporten deles der op på
flere aldersgrupper, således der arbejdes med elever under 18 år, elever mellem 18 og 24 år samt elever over
25 år. Resultaterne deles endvidere op i de fire overordnede hovedområder: Kontor, handel og

forretningsservice, Teknologi, byggeri og transport, Omsorg, sundhed og pædagogik og Fødevarer,
jordbrug og oplevelser.

For at opnå en optimal indsigt i unges valg er rapporten struktureret i fire overordnede kategorier, som hver

udgør sit eget kapitel. Der er tale om de unges forestillinger, adfærd, ønsker og påvirkning. Kapitlet
Forestillinger retter sig mod de unges motivation, forventninger og indtryk, de har, når de uddanner sig gennem

en elevplads. I kapitlet Ønsker stilles der skarpt på de unges præferencer og tanker om det, der gør en
elevplads attraktiv i deres øjne. Næstsidst kommer Adfærd, hvor du vil finde ud af, hvornår og hvordan unge
bruger både søgemaskiner og sociale medier til at finde frem til elevpladser, information herom og ikke mindst

til at blive klogere på virksomheder. I det sidste kapitel Påvirkning belyses de faktorer, der kan spille ind i de
unges beslutning. Her er der eksempelvis tale om, hvad der kan få unge til at lade være med at søge en relevant

stilling.

Der vil på de enkelte grafer være angivet, om forskellen mellem de enkelte gruppers besvarelser (eksempelvis
drenge og piger) er statistisk signifikant. Dette er mærket med en stjerne i kategoriteksten. I undersøgelsen

arbejdes der med et 95% konfidensinterval, hvilket betyder, at der er mindst 95% sandsynlighed for, at der også
findes forskelle mellem grupper i populationen og dermed udenfor undersøgelsens stikprøve.
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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 mellem marts og august
2021.

Gennemsnitsalder 
fordelt på unge mellem 
16 og 36 år.

Respondenternes geografiske fordeling

Elevplads status

20%

16%

18%

32%

14%

Hovedstaden

Sjælland

Syddanmark

Midtjylland

Nordjyl land

26,4 år

Deltagernes demografi

42%

83%

14%

28%

58%

17%

86%

72%

Kontor, handel og forretningsservice

Teknologi, byggeri og transport

Omsorg, sundhed og pædagogik

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Drenge

Piger

Fordeling af køn i hver branche

56%
44%

Piger

Drenge

3%

13%

84%

Søger elevplads
Er i skolepraktik

Har elevplads



Sådan læser du graferne

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

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

Når der henvises til en andel, 
for hvem en parameter havde 
”stor betydning”, henvises der 
til andelen, som har svaret 
mellem 8 og 10 på skalaen. 
Når der omvendt henvises til 
en andel, for hvem en 
parameter havde ”meget lille 
betydning”, er det udtryk for 
andelen som har svaret 
mellem 0 og 2 på skalaen.

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.

0

2

4

6

8

10

18-24 årUnder 18 årPigerDrengeLandsgennemsnit

5,4

8,4

2,6

5,2

8,3

5,7

25 år+

3,4
Region Hovedstaden

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

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

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

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

Kontor, handel og 
forretningsservice.

Teknologi, 
byggeri og 
transport

Omsorg, 
sundhed og 
pædagogik

Fødevarer, 
jordbrug og 
oplevelser

5,7
5,4

2,6

8,3

4,4
Region Sjælland

6,8
Region Syddanmark

8,5
Region Midtjylland

5,9
Region Nordjylland

88%
af de unge syntes, at 
det var meget vigtigt.

6%
af de unge syntes, at 
det ikke var vigtigt.
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Forestillinge
r
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1.0 – De unges forestillinger

Kapitlet om forestillinger henviser til målgruppens udgangspunkt, når

de giver sig i kast med at søge læreplads. Kapitlet stiller sig skarpt på
de omstændigheder, unge oplever at stå overfor i søge- og
beslutningsprocessen.

I dette kapitel findes blandt andet viden om, hvordan de unge oplever

dét at danne sig overblik over uddannelsesmulighederne, samt hvilke
alternative uddannelsesmuligheder de unge overvejer. Disse indsigter

er med til at illustrere og skabe forståelse for den konkurrence,
erhvervsuddannelserne befinder sig i.

Derudover bliver der sat fokus på de udfordringer, de unge erfarer, når
de søger elevplads. Der undersøges eksempelvis,

om de unge oplever en stor konkurrence om elevpladser, om det er
svært at sælge sig selv til jobsamtalen, og om der opleves

udfordringer ved at skrive en ansøgning og CV. Indblikket i de
udfordringer, de unge oplever, kan således fungere som pejlemærker i

forhold til, hvordan man som virksomhed bedst muligt kan vejlede de
unge i rejsen.

Omvendt kigges der også nærmere på de fordele, de unge ser ved at
uddanne sig gennem en elevplads og dermed den motivation, som

ligger bag valget. Her ses der eksempelvis på parametre som
praksislæring, løn under uddannelse og karrieremuligheder. Disse

fordele giver således en indsigt i, hvad den unge målgruppe ser som
uddannelsestypens største forcer.

Som læser vil du få indblik i de udfordringer og motivationsfaktorer,
der findes i den unge målgruppe.
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1.1 – Unges forestillinger
opsummering

Halvdelen af de unge finder det udfordrende at få overblik over deres
uddannelsesmuligheder. Målgruppen over 25 år finder det særligt
udfordrende. Ses der på eleverne under 25 år, har 46% overvejet andre
uddannelsesmuligheder, hvorimod 21% af eleverne over 25 år
overvejede andre retninger. Konkurrencen med andre
uddannelsesmuligheder er således størst for eleverne under 25 år.

26% af målgruppen synes, det er svært at finde en elev- eller
læreplads. Andelen af unge, som finder det udfordrende at finde elev-
eller læreplads, er størst indenfor fagområdet teknologi, byggeri og
transport, hvor især piger oplever udfordringer. Omvendt for
fagområdet omsorg, sundhed og pædagogik ses det, at andelen af
unge, som finder det svært, er meget lille.
Generelt ser målgruppen stor værdi i uddannelsesformen, fordi man
lærer i praksis frem for ren teori. Indenfor fagområdet kontor, handel og
forretningsservice fremhæver flere fordelen i, at elevpladsen kan være
springbræt til senere karriere, men mange indenfor de øvrige områder
ser det som en stor fordel, at der er løn under uddannelse.

En stor del af målgruppen mener, at det er udfordrende, at der er for
stor konkurrence om elevpladserne, at skrive en ansøgning samt at
gennemskue, hvilke elev- og lærepladser der er relevante for dem.

De unges generelle forestillinger om en elevpladsuddannelse 

• At man lærer i praksis, er en fordel

• At man får løn under uddannelse, er en fordel

• En elevplads giver mange karrieremuligheder

• Stor konkurrence om elevpladserne

• Udfordrende at skrive en god ansøgning

• Svært at vurdere hvilke elev- og lærepladser der er 
relevante 

9,5
er det gennemsnitlige 
antal stillinger, de unge 
har søgt.

32%
mener, at der er for stor 
konkurrence om elev-
eller lærepladserne.

38%
af de unge overvejede 
alternative 
uddannelsesmuligheder.

26%
mener, at det er svært at 
få en elev- eller 
læreplads.

65%
mener, at det er en fordel, 
at man lærer i praksis 
frem for bogligt.
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Udfordringen ved at få overblik over uddannelsesmuligheder

PigerDrenge

56%

48%

48%

53%

53%

50%

46%

47%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Omsorg, sundhed og pædagogik

Teknologi, byggeri og transport

Kontor, handel og forretningsservice

Drenge

Piger

50%
af de unge mener, at det er 
udfordrende at få overblik over 
deres uddannelsesmuligheder.

38%
af eleverne under 18 år finder det 
udfordrende at få overblik over 
uddannelsesmulighederne.

”I hvilken grad mener du, at det er udfordrende at få 
overblik over dine uddannelsesmuligheder?”

Figuren illustrerer i hvilken grad unge finder det udfordrende 
at danne sig overblik over sine uddannelsesmuligheder.
Resultatet er fordelt på køn og branche.
De unge har svaret på en skala fra 0 til 10, hvor 0 betyder 
”Slet ikke”, og 10 betyder ”I meget høj grad”. Her angives 
andelen, der har svaret mellem 6 og 10.

48%
af eleverne mellem 18 og 24 år finder 
det udfordrende at få overblik over 
uddannelsesmulighederne.

53%
af eleverne over 25 år finder det 
udfordrende at få overblik over 
uddannelsesmulighederne.
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Er det svært at få en elevplads?

PigerDrenge

”Hvordan oplever du dét at få en elevplads?”

33%

8%

50%

28%

49%

9%

40%

22%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Omsorg, sundhed og pædagogik

Teknologi, byggeri og transport

Kontor, handel og forretningsservice

Drenge

Piger

9,8
er det gennemsnitlige antal stillinger, 
unge indenfor Kontor, handel og 
forretningsservice har søgt.

14,7
er det gennemsnitlige antal stillinger, 
unge indenfor Teknologi, byggeri og 
transport har søgt.

3,1
er det gennemsnitlige antal stillinger, 
elever indenfor Omsorg, sundhed og 
pædagogik har søgt. 

8,9
er det gennemsnitlige antal stillinger,
unge indenfor Fødevarer, jordbrug og 
oplevelser har søgt.

26%
af de unge mener, at det er 
svært at få en elevplads.

9,4
er det gennemsnitlige antal 
stillinger, unge har søgt.

Figuren illustrerer andelen af unge indenfor hvert 
hovedområde, der har angivet, at de mener, det er 
svært at få en elevplads. Dette er opdelt i køn.

De unge har svaret på en skala fra 0 til 10, hvor 0 
betyder ”Meget svært”, og 10 betyder ”Meget let”. 
Her angives andelen, der har svaret mellem 0 og 4.
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9%
af de unge under 18 år ser 
deres alder som en 
udfordring ved at få en 
elevplads.

3%
af de unge mellem 18 og 24 
år ser deres alder som en 
udfordring ved at få en 
elevplads.

22%
af de unge over 24 år ser 
deres alder som en 
udfordring ved at få en 
elevplads.

4%

9%

11%

9%

7%

24%

18%

24%

33%

24%

25%

24%

29%

22%

2%

3%

15%

13%

13%

5%

19%

9%

9%

19%

12%

18%

30%

22%

5%

17%

9%

14%

13%

15%

11%

24%

25%

20%

22%

23%

25%

36%

3%

14%

7%

9%

14%

9%

15%

13%

11%

20%

26%

34%

20%

34%

0% 20% 40% 60%

At finde den nødvendige information om virksomheden

Manglende svar fra virksomhederne i ansøgningsprocessen

At skrive et CV

Min alder

At vurdere om jeg opfylder virksomhedens krav

At der ikke er nok muligheder i mit område

At jeg ikke har nok arbejdsmæssig erfaring

At finde opslag om mulige elevstillinger

At der er for få elevpladser

At skulle sælge sig selv til jobsamtalen

At gennemskue om virksomheden passer til mig

At vurdere hvilke elevpladser der er relevante for mig

At skrive en god ansøgning

At der er for stor konkurrence om elevpladserne

Kontor, handel og forretningsservice

Teknologi, byggeri og transport

Omsorg, sundhed og pædagogik

Fødevarer, jordbrug og oplevelser

De største udfordringer ved at få en elevplads

”Hvad mener du, der er de største udfordringer 
ved at få en elevplads?”
Figuren illustrerer de udfordringer, som typisk indgår 
i de unges søgen efter en elevplads. 
Respondenterne kunne vælge op til tre muligheder.
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Ønsker
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I dette kapitel kan du læse om unges ønsker i jagten på den helt

rigtige elevplads. Derudover belyses også, hvad målgruppen mener
karakteriserer den gode elev- eller læreplads. Formålet med dette
kapitel er dermed at give et indblik i de unges præferencer i forhold til

valget af elev- og læreplads.

Der ses blandt andet på, hvad der er vigtigt, og det danner dermed
grundlag for de unges overordnede karrieredrømme, og hvad der i

første omgang tiltrak dem til brancherne. Du får derfor indblik i de
unges tanker om deres fremtidige arbejdsliv, samt hvilke parametre
der er udslagsgivende for forskellige grupper unge. Der ses blandt

andet også på, hvor meget fremtidige jobmuligheder betyder, om
lønnen spiller en stor rolle, og hvor vigtigt det er at kunne indgå i et

team.

Kapitlet rummer også en indføring i, hvilke værdier der er vigtige for
de unge i valget af virksomhed. Her ses blandt andet på betydningen

af det sociale miljø i virksomheden, virksomhedens brand, CSR-politik
samt arbejdstider. Endvidere dykkes der dybere ned i, hvad de unge
mener er karakteriserende for den gode elev- eller læreplads ved at få

deres syn på, hvad der er en god leder, om de ønsker høj grad af
medbestemmelse, og hvorvidt mulighederne i virksomheden

efterfølgende er udslagsgivende for deres valg.

Kapitlet giver dermed et solidt grundlag for at forstå unges
præferencer og dermed for at kunne prioritere og målrette

markedsføringen herefter.

Unges valg af efterskole | 18

2.0 – Hvad leder unge efter?
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2.1 – Ønsker
opsummering

De generelt mest betydningsfulde værdier

• Spændende arbejde 

• Fremtidige jobmuligheder

• En god leder

• Godt socialt miljø

• At lederen ser eleven eller lærlingen som en person

• At lederen tør overlade ansvar

• Indflydelse på hvilken retning man vil i

• Ros når man gør det godt

Det mest afgørende parameter for unges karrierevalg er naturligt, at de synes, 
arbejdet er spændende. Derudover er det vigtigt for dem, at der er mange 
jobmuligheder, og at der er variation og afveksling.

Når unge skal vælge en elev- eller læreplads, er det vigtigt for dem, at der er et 
godt socialt miljø. Det betyder desuden meget for dem, at det er et sted, hvor 
man bliver udfordret og kan udvikle sig. Mange parametre spiller således ind 
på valget af virksomhed. For unge indenfor kontor, handel og 
forretningsservice betyder det særligt meget, at der er mulighed for at arbejde 
sig op i graderne. Inden for omsorg, sundhed og pædagogik er særligt social 
bæredygtighed vigtigt for de unge. Det ses også, at virksomhedens ry og 
omdømme har betydning, uanset hvilken branche der er tale om, hvilket også 
er tilfældet i forhold til varierende arbejdsopgaver.

I forhold til hvad der karakteriserer en god elev- eller læreplads, er det vigtigt 
for målgruppen, at de har en leder, som også ser dem som en person, at 
lederen tør overlade ansvar til dem, at man selv har indflydelse på, hvilken 
retning man vil gå, samt at man bliver rost, når man gør det godt.

Særligt unge indenfor kontor, handel og forretningsservice ser stor værdi i, at der 
er mulighed for fastansættelse efter elevtiden, mens unge indenfor omsorg, 
sundhed og pædagogik i særlig grad ønsker hyppige udviklingssamtaler. 

8,7
er den gennemsnitlige 
betydning, det har for unge, 
at der er en god leder i 
virksomheden.

23%
af de unge, som har fundet 
en elev- eller læreplads, er 
bekymrede for, om de har 
valgt den rigtige.

9,0
er den gennemsnitlige 
betydning af, at arbejdet er 
spændende, når unge skal 
vælge karriere.

8,1
er den gennemsnitlige 
betydning, det har for unge over 
25 år, at der er mange 
fremtidige jobmuligheder, når 
unge skal vælge karriere.

61%
af de unge, som ikke har fundet 
en elev- eller læreplads, er 
bekymrede for, om de vælger 
den rigtige.



Unges valg af elev- og læreplads 2021 | 16

”Hvor vigtigt var følgende for dig, da 
du valgte karrierevej?”

Figuren illustrerer, hvor vigtige en række 
kategorier var for respondenterne i 
deres valg af karrierevej.
Resultaterne er angivet i den 
gennemsnitlige værdi, hvor 
respondenterne kunne svare fra 0 til 10, 
hvor 0 betyder ”Slet ikke vigtigt”, og 10 
betyder ”Meget vigtigt”.

Karriereprofil – Hvad er vigtigt i karrierevalget?
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7,6

7,6

7,9

9,0

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

At der er lav arbejdsløshed indenfor faget

At jeg kan få en høj løn

At det er et arbejde, som anerkendes og respekteres

At det er et arbejde, hvor man ikke skal sidde stille hele dagen

At det er et arbejde, hvor jeg kan gøre en forskel for andre

At der er sikre arbejdsvilkår

At jeg kan have en god balance mellem arbejde og fritid

At jeg kan indgå i et team

At det er et arbejde med variation og afveksling

At der er mange fremtidige jobmuligheder

At det er et arbejde, som jeg synes er spændende
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At det er et arbejde, som jeg synes er spændende
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9,5
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Gennemsnit Drenge Piger Under 18 år 18 -24 år 25 år+ Kontor, handel og 
forretningsservice

Teknologi, byggeri og 
transport

Omsorg, sundhed og 
pædagogik

Fødevarer, jordbrug og 
oplevelser

Top 10%

Bund 10%

8,9
er den gennemsnitlige 
betydning det har for unge i 
Region Hovedstaden.

Figuren uddyber figuren om 
karrierevalg og illustrerer, hvor 
vigtig parameteren var for 
respondenterne i deres søgning 
efter en elevplads. 
Dette er fordelt på køn, alder, 
fagområde og geografi.

8,7
er den gennemsnitlige 
betydning det har for unge i 
Region Sjælland.

9,0
er den gennemsnitlige 
betydning det har for unge i 
Region Syddanmark.

9,1
er den gennemsnitlige 
betydning det har for unge i 
Region Midtjylland.

9,1
er den gennemsnitlige 
betydning det har for unge i 
Region Nordjylland.

87%
af de unge synes, at det 
var meget vigtigt.

0%
af de unge synes ikke, at det 
var vigtigt.
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”Hvor vigtigt var følgende, da du 
begyndte at søge efter elevplads?”
Figuren illustrerer, hvor vigtige 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 til 10, 
hvor 0 betyder ”Slet ikke vigtigt” og 10 
betyder ”Meget vigtigt”.

Hvad kendetegner virksomheden, de unge gerne vil arbejde i?
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At virksomheden er stor og international

At der ikke er aften- og weekendarbejde

At virksomheden har et stort og kendt brand

At virksomheden går op i mil jømæssig bæredygtighed

At der er et ungt miljø i virksomheden

At der er kort transporttid

At virksomheden går op i økonomisk bæredygtighed

At virksomheden går op i social bæredygtighed

Virksomhedens ry og omdømme

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

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

At jeg bliver udfordret og kan udvikle mig i virksomheden

At der er et godt socialt miljø i  virksomheden

At der er en god leder
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At der er en god leder
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Gennemsnit Drenge* Piger* Under 18 år 18 -24 år 25 år+ Kontor, handel og 
forretningsservice

Teknologi, byggeri og 
transport

Omsorg, sundhed og 
pædagogik

Fødevarer, jordbrug og 
oplevelser

Top 10%

Bund 10%

8,8
er den gennemsnitlige 
betydning det har for unge i 
Region Hovedstaden.

8,5
er den gennemsnitlige 
betydning det har for unge i 
Region Sjælland.

8,7
er den gennemsnitlige 
betydning det har for unge i 
Region Syddanmark.

8,7
er den gennemsnitlige 
betydning det har for unge i 
Region Midtjylland.

8,9
er den gennemsnitlige 
betydning det har for unge i 
Region Nordjylland.

82%
af de unge synes, at det 
var meget vigtigt.

1%
af de unge synes ikke, at det 
var vigtigt.

Figuren uddyber figuren om valget 
af virksomhed og illustrerer, hvor 
vigtig parameteren var for 
respondenterne i deres søgning 
efter en elevplads. 
Dette er fordelt på køn, alder, 
fagområde og geografi.
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”I hvilken grad mener du, at følgende 
karakteriserer en god elevplads?”

Figuren illustrerer, i hvilken grad 
respondenterne forbinder en række 
parametre med en god elevplads.
Resultaterne er angivet i den 
gennemsnitlige værdi, hvor 
respondenterne kunne svare fra 0 til 10, 
hvor 0 betyder ”Slet ikke” og 10 betyder 
”I meget høj grad”.

Hvad karakteriserer en god elevplads?
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At virksomheden har eget skoleophold

At der ofte er udviklingssamtaler, så jeg ved, hvordan det går

At min leder hjælper med at sætte ord på min udvikling og
kompetencer

At der er mulighed for fastansættelse efter elevtiden

At jeg bliver rost, når jeg gør det godt

At jeg selv har indflydelse på, hvilken retning jeg vil i

At min leder tør overlade ansvar til mig

At min leder også ser mig som en person
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At min leder også ser mig som person
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Gennemsnit Drenge* Piger* Under 18 år 18 -24 år 25 år+ Kontor, handel og 
forretningsservice*

Teknologi, byggeri og 
transport

Omsorg, sundhed og 
pædagogik

Fødevarer, jordbrug og 
oplevelser

Top 10%

Bund 10%

8,7
er den gennemsnitlige 
betydning det har for unge i 
Region Hovedstaden.

8,5
er den gennemsnitlige 
betydning det har for unge i 
Region Sjælland.

9,0
er den gennemsnitlige 
betydning det har for unge i 
Region Syddanmark.

8,8
er den gennemsnitlige 
betydning det har for unge i 
Region Midtjylland.

8,9
er den gennemsnitlige 
betydning det har for unge i 
Region Nordjylland.

82%
af de unge synes, at det 
var meget vigtigt.

0%
af de unge synes ikke, at det 
var vigtigt.

Figuren uddyber figuren om den 
gode elevplads og illustrerer, hvor 
vigtig parameteren var for 
respondenterne i deres søgning 
efter en elevplads. 
Dette er fordelt på køn, alder, 
fagområde og geografi.
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Godt arbejdsmiljø - 76%
Langt størstedelen af eleverne fremhæver, at det er vigtigt, at der er et godt arbejdsmiljø på arbejdspladsen,
hvis de skal forblive i virksomheden. Det kommer særligt til udtryk i ønsket om, at ledelsen har fokus på
inddragelse af de nye elever, samt at eleverne bliver grundigt oplærte, hvilket desuden kan resultere i personlig
og faglig udvikling. Flere pointerer, at et godt arbejdsmiljø er mangfoldigt og inkluderende, samtidig med at der
er en god atmosfære og et godt sammenhold.

“Der er et super godt arbejdsmiljø på min afdeling, og jeg føler mig en del af teamet, som jeg ikke har gjort i 
tidligere praktikker”

Godt socialt miljø - 38%
En betydelig del af eleverne beskriver, at et godt socialt miljø er en af de vigtigste ting, når det kommer til at
skulle blive efter endt elevplads. Herunder nævnes særligt relationen mellem kollegaer og ledere, hvor
fællesskab og samarbejde er i fokus hos eleverne. Derudover ses det, at en kerneparameter for at blive i
virksomheden er, at der er en god dialog mellem eleven og de andre ansatte i virksomheden, samt at de er i
stand til at drage nytte af hinandens erfaringer. Eleverne nævner ligeledes, at en af årsagerne til, hvorfor de
ønsker at blive er, at gode kollegaer skaber trivsel i hverdagen.

“Et sted hvor jeg har nogle gode kollegaer, en god leder, høj faglighed og et sted hvor teamwork er et must”

“Man bekymrer sig for hinanden og spørger ind til hinanden. Der skal være et fantastisk fællesskab, hvor vi alle 
kan snakke til hinanden”

Udvikling og karrieremuligheder - 34%
En stor andel af de unge beskriver, at de ønsker at blive i virksomheden, fordi de ser muligheder for at kunne
udvikle sig. Herunder pointerer flere, at de ønsker at blive efter endt elev- eller læretid, fordi de mener, at
virksomheden er med til at øge deres kvalifikationer, samt at der er mulighed for at udvikle sig internt i
virksomheden såvel som i branchen. Flere elever påpeger også, at de har opnået personlig udvikling gennem
deres elev- eller læreplads - eksempelvis ved at få mere ansvar og blive stillet mere udfordrende eller nye
opgaver.

“Man får noget fra hånden hver dag og man omgås med nogle dejlige mennesker, som vil det samme som én 
selv. Der er mulighed for at udvikle sig og stige i graderne”

Hvorfor ønsker du at blive i virksomheden efter endt elev-
eller læretid?

De unge blev stillet et åbent 
spørgsmål om, hvorfor de 
ønsker at blive i den 
virksomhed, de har elev- eller 
læreplads i efter endt 
uddannelse. 
Ud fra deres besvarelser er 
der identificeret overordnede 
tendenser.

Generelle tendenser

59%
indenfor kontor, handel og 
forretningsservice ønsker at 
blive i virksomheden efter 
endt elevtid

64%
indenfor teknologi byggeri 
og transport ønsker at blive i 
virksomheden efter endt 
elevtid

48%
indenfor omsorg, sundhed 
og pædagogik ønsker at 
blive i virksomheden efter 
endt elevtid

50%
indenfor fødevarer, jord-
brug og oplevelser ønsker at 
blive i virksomheden efter 
endt elevtid
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Bekymringen for at vælge den rigtige elev- eller læreplads

PigerDrenge

50%

32%

33%

26%
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28%

30%

28%
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Fødevarer, jordbrug og oplevelser

Omsorg, sundhed og pædagogik

Teknologi, byggeri og transport

Kontor, handel og forretningsservice

Drenge

Piger

23%
af de unge, som er startet i deres elev-
eller læreplads er bekymrede for, om de 
har valgt den elevplads, som er bedst 
for dem.

60%
af de unge, som endnu ikke har fået en 
elev- eller læreplads er bekymrede for, 
om de vælger den elevplads, som er 
bedst for dem.

”I hvilken grad er du bekymret for, 
om du har valgt/vælger den 
elevplads, som er bedst for dig?”

Figuren illustrerer, i hvilken grad de 
unge er bekymrede for, om de vælger 
den elevplads, som er bedst for dem.
Resultatet er fordelt på køn, 
uddannelsestype, branche og alder.
De unge har svaret på en skala fra 0 
til 10, hvor 0 betyder ”Slet ikke”, og 
10 betyder ”I meget høj grad”. Her 
angives andelen, der har svaret 
mellem 0 og 4.
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Adfærd
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Den unge generation er generelt kendetegnet ved at være meget

reflekterende og kan i vid udstrækning betragtes som selvvejledende.
Derfor er det essentielt at have en forståelse af
informationssøgningsprocessen. I dette kapitel belyses netop de

unges søgemønstre i jagten på elev- eller lærepladsen. Der stilles i
dette kapitel skarpt på, hvornår unges søgen begynder, hvordan de

unge finder frem til forskellige virksomheder, samt hvilke platforme de
bruger i denne forbindelse.

I forbindelse med informationssøgningen er det centralt at få
forståelse for, hvor i det digitale landskab de unge befinder sig. Derfor

gives et opdateret overblik over unges brug af diverse medier.

Der gives desuden et overblik over, hvornår i beslutningsprocessen
unge typisk bruger forskellige informationskilder, og hvor meget

information på diverse kilder har hjulpet dem i beslutningen om, hvor
de skulle søge elev- eller læreplads.

Derudover belyses, hvilke informationer unge mener er vigtigst at
kunne finde på virksomheders hjemmesider og sociale medier. Her

kan du finde inspiration til, hvilken type af information forskellige
platforme er særligt optimale til.

Yderligere stilles skarpt på, om det unge segment foretrækker

information gennem tekst eller film, når der er tale om forskellige
informationstyper. Således bliver det muligt at ramme målgruppen

bedst muligt i kommunikationen.

3.0 – Hvordan søger unge 
information?

Unges valg af efterskole | 18
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3.1. – Adfærd

De unges typiske søgeadfærd

• Flest søger indenfor det sidste halve år før opstart

• Søgningen starter gennemsnitligt 5 måneder før start

• 79% benytter Facebook dagligt

• Piger påbegynder informationssøgningen tidligere 
end drenge

• 75% besøger virksomhedens hjemmeside

• 59% af unge indenfor teknologi, byggeri og transport 
ser film om branchen på YouTube

• 62% ønsker indblik i det sociale miljø gennem film

51%
af de unge vil gerne kunne finde 
information om forløbet som 
elev på hjemmesiden

36%
af de unge vil gerne kunne finde 
information om det sociale miljø 
på Facebook-siden.

51%
af de unge har søgt 
information på 
elevpladsportaler.

64%
af de unge har søgt 
information på 
Google

56%
af de unge under 18 år ønsker 
information om arbejdsopgaver 
gennem film. 

Unge indenfor kontor, handel og forretningsservice samt teknologi, byggeri og
transport påbegynder gennemsnitligt deres søgen efter elevplads tidligere, end tilfældet
er for de øvrige fagområder. Generelt ses det, at størstedelen påbegynder deres søgen
indenfor det sidste halvår før opstart i stillingen. Piger starter typisk en smule tidligere
end tilfældet er for drenge.

I forhold til brugen af sociale medier ses det, at 75% af målgruppen har sin daglige
gang på Facebook. Hyppigst bruges Facebook af gruppen af unge mellem 18 og 24 år,
hvor hele 77% angiver, at de bruger platformen minimum én gang dagligt. Den yngste
målgruppe under 18 år er derimod meget hyppige brugere af mediet Snapchat, som
samtidig også er et yderst populært medie blandt de 18-24 årige. Der ses desuden en
stor stigning i populariteten på mediet TikTok. I 2020 angav 14% af målgruppen, at de
brugte mediet dagligt. Denne andel er i 2021 steget til 31%.

Der klarlægges en gennemsnitlig kronologi i informationssøgningen og en kortlægning
af, hvornår de respektive informationskilder benyttes. Her er det tydeligt, at målgruppen
er eksplorative i starten og søger mere og mere efter specifik information i løbet af
deres beslutningsproces. De mest brugte informationskilder på tværs af brancher er
virksomheders hjemmesider, Google og elevpladsportaler.

Typen af information, som målgruppen leder efter, er også forskellig fra platform til
platform. På hjemmesiden søger de unge primært information om forløbet som elev i
virksomheden samt information om virksomheden generelt, hvorimod de på Facebook-
siden leder efter mere bløde værdier såsom et indblik i det sociale liv i virksomheden og
andre elevers oplevelser.
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”Hvor lang tid før opstart i elevstillingen begyndte du 
at lede efter mulige elevpladser?”

Figuren illustrerer, hvornår respondenterne begyndte at 
lede efter elev- eller læreplads inden opstart i stillingen.
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Hvornår begynder unge at lede efter en elev- og lærepladser?

5,0
måneder inden opstart 
begynder unge gennemsnitligt
at lede efter en elev- eller 
læreplads. 

4,9
måneder inden opstart 
begynder drenge
gennemsnitligt at lede efter en 
elev- eller læreplads. 

5,1
måneder inden opstart 
begynder piger gennemsnitligt 
at lede efter en elev- eller 
læreplads. 
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”Hvor ofte benytter du følgende?”

Unges brug af medier

16%

12%

8%

5%

2%

0%

41%

32%

33%

21%

6%

21%

18%

17%

14%

9%

3%

11%

19%

16%

18%

12%

10%

5%

9%

11%

14%

20%

12%

2%

2%

4%

6%

11%

15%

4%

6%

12%

22%

41%

59%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Streamingtjenester

Nyhedsmedier på nettet

TV

Radio

Podcasts

Trykt avis

Flere gange dagligt Dagligt Flere gange om ugen Ugentligt Månedligt Årligt Aldrig

Figuren illustrerer respondenternes brug 
af diverse medier. Her skulle de angive, 
hvor ofte de bruger hvert medie.
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”Hvor ofte benytter du følgende?”

Unges brug af medier
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Figuren illustrerer respondenternes 
brug af diverse medier. Her skulle de 
angive, hvor ofte de bruger hvert 
medie.
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Unges brug af sociale medier
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”Hvor ofte bruger du følgende sociale 
medier?”
Figuren illustrerer respondenternes brug 
af diverse sociale medier. Her skulle de 
angive, hvor ofte de bruger hvert socialt 
medie. 
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elevpladsportaler

Jeg spurgte 
praktikvejlederen 

på min skole

Jeg besøgte 
virksomhedens 

hjemmeside

Jeg tog til 
jobmesse

Jeg besøgte 
virksomheden 
på Facebook

Jeg 
kontaktede 

virksomheden

Jeg besøgte 
virksomheden 
på Instagram

Jeg besøgte 
virksomheden

Jeg så film om arbejdet 
i branchen på YouTube

”Gjorde du følgende for at få information om den 
elevplads, du har fået? / om den sidste elevplads du 
søgte?” og ”I hvilken rækkefølge gjorde du følgende?”

Figuren illustrerer den gennemsnitlige rækkefølge, hvori 
informationskilderne benyttes. Derudover ses andelen af 
unge, som har benyttet informationskilderne. 



Unges valg af elev- og læreplads 2021 | 31

I hvilken grad hjælper informationsplatforme i valget?
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Virksomhedens hjemmeside

65%*
af drengene angiver, at 
informationen på hjemmesiden i 
høj grad hjalp dem i valget.

71%*
af pigerne angiver, at 
informationen på hjemmesiden i 
høj grad hjalp dem i valget.

48%
af drengene angiver, at 
informationen på Facebook i høj 
grad hjalp dem i valget.

50%
af pigerne angiver, at 
informationen på Facebook i høj 
grad hjalp dem i valget.

”I hvilken grad har informationen, du fik følgende steder, 
hjulpet dig i beslutningen om, hvor du skulle søge elevplads?

Figuren illustrerer, hvor hjælpsom informationen fra forskellige 
informationskilder var for de unge, da de skulle vælge elevplads. 
Dette delt op på brancher.
Resultaterne er angivet i den gennemsnitlige værdi, hvor 
respondenterne kunne svare fra 0 til 10, hvor 0 betyder ”Slet ikke”, 
og 10 betyder ”I meget høj grad”.
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I hvilken grad hjælper dialogbaserede informationskilder i valget?
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Virksomhedsbesøget

Kontakten med 
virksomheden81%

af drengene angiver, at kontakten 
med virksomheden i høj grad 
hjalp dem i valget.

82%
af pigerne angiver, at kontakten 
med virksomheden i høj grad 
hjalp dem i valget.

78%*
af drengene angiver, at 
informationen de fik til 
virksomhedsbesøg i høj grad 
hjalp dem i valget.

85%*
af pigerne angiver, at 
informationen de fik til 
virksomhedsbesøg i høj grad 
hjalp dem i valget.

”I hvilken grad har informationen, du fik følgende steder, 
hjulpet dig i beslutningen om, hvor du skulle søge elevplads?

Figuren illustrerer, hvor hjælpsom informationen fra forskellige 
informationskilder var for de unge, da de skulle vælge elevplads. 
Dette delt op på brancher.
Resultaterne er angivet i den gennemsnitlige værdi, hvor 
respondenterne kunne svare fra 0 til 10, hvor 0 betyder ”Slet ikke”, 
og 10 betyder ”I meget høj grad”.
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Påvirkninge
r
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Når de unge står overfor valget af elev- eller læreplads, kan forskellige

faktorer påvirke den endelige beslutning. Vi kaster lys over nogle af
disse parametre i det følgende kapitel.

I kapitlet undersøges, hvad der kan få unge til ikke at søge en relevant
stilling. Der gives således et indblik i, hvad der kan virke afskrækkende

for målgruppen. Eksempelvis belyses betydningen af et dårligt ry,
transporttid, utilfredsstillende information samt indtrykket

hjemmesiden giver målgruppen.

Der undersøges desuden, hvor udbredt det er, at unge støder på

relevante elevpladser, som de vælger ikke at søge.

Kapitlet understreger dermed vigtigheden af at forholde sig til den
type af information, man sender ud til målgruppen, og hvilket indtryk

det afgiver. Samtidig understreges det, hvorfor det er vigtigt at
forholde sig til det elev- eller læreforløb, man tilbyder, da det kan have

stor indflydelse på fremtidig rekruttering.

4.0 – Hvordan påvirkes de unge?

Unges valg af efterskole | 18
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4.1 – Påvirkninger

De generelt mest betydningsfulde påvirkninger

• Transporttiden kan være afgørende for beslutningen

• Et dårligt ry kan få de unge til at fravælge 
virksomheden

• Timingen og om de har nået at finde en anden elev-
eller læreplads er afgørende

• Det kan afholde unge fra at søge, hvis de ikke føler, de 
matcher kompetencekravene

• Indtrykket som dannes på hjemmesiden har betydning 
for, om de vil søge stillingen

• Manglende information kan afholde dem fra at søge

Beslutningen om hvor unge vælger at søge elev- eller læreplads foretages 
ikke i et vakuum. Der er, udover virksomhedernes egne strategier, værdier 

og tiltag, flere udefrakommende faktorer som også kan have væsentlig 
betydning for beslutningen. Der kan også være tale om faktorer, man som 
virksomhed ikke nødvendigvis har direkte indflydelse på. Indblik i og 
forståelse af denne type af parametre er stadig meget essentielle, da det 
skaber indblik i den situation, de unge står i, og hvilke kompromisser de 
kan være villige til at indgå.

Over en tredjedel af de unge angiver, at de har hørt om relevante 

elevstillinger, de valgte ikke at søge. Den hyppigste årsag til, at unge 
vælger ikke at søge en relevant elev- eller læreplads er, hvis virksomheden 
ligger for langt væk fra bopælen og derfor kræver lang daglig transporttid. 
Det ses også, at en meget stor andel af de unge fravælger relevante 
stillinger, hvis de har hørt dårligt om virksomheden, hvilket understreger 
vigtigheden i at forholde sig til det omdømme, der er omkring 
virksomheden. Næsten halvdelen af målgruppen angiver i den 
sammenhæng, at et dårligt ry kan afskrække dem fra at søge stillingen. En 

stor andel fravælger også elevstillinger, fordi deres kompetencer ikke lever 
op til virksomhedens krav, eller fordi de fik et dårligt indtryk af 
virksomheden på hjemmesiden. 

45%
vil afholde sig fra at søge en 
relevant elev- eller læreplads, 
hvis de har hørt dårligt om 
virksomheden.

27%
vil afholde sig fra at søge en 
relevant elev- eller læreplads, 
hvis de ikke føler deres 
kompetencer lever op til 
virksomhedens krav.

33%
har hørt om en relevant elev-
eller læreplads, som de valgte 
ikke at søge.

53%
vil afholde sig fra at søge en 
relevant elev- eller læreplads, 
hvis virksomheden er placeret 
for langt væk.

25%
vil afholde sig fra at søge en 
relevant elev- eller læreplads, 
hvis de får et dårligt indtryk på 
hjemmesiden.
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