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Tiltrækning af elever, studerende og nyuddannede 
til uddannelse, job og karriere

55 dygtige specialister og ”unge-eksperter”

26,7 år er vores gennemsnitsalder

2 kontorer – i Aalborg og København

2008 var året vi startede



”Vi hjælper unge med at finde den rigtige 
uddannelse og det rigtige første job”





Daniel Birkholm
Direktør & Co-founder

”Prøver at forstå unges beslutnings-
proces og adfærd når det handler om 
valg af uddannelse og karriere.”

Datagrundlag:
Surveys, Fokusgrupper, Interviews, 
Eksperimenter etc. 



War for talent

SOSU’ER
Optag på SOSU-

uddannelserne er faldet med 
39% imellem 2015 og 2016.

INGENIØRER
Danmark kommer til at mangle over 

13.500 ingeniører og naturvidenskabelige 
kandidater frem mod 2025.

FAGLÆRTE
Danmark kommer til at mangle 

over 70.000 faglærte på 
arbejdsmarkedet i 2025.

IT & TECH
Danmark kommer til at mangle 

over 19.000 IT-specialister i 2030.



• Siden 2011 er der blevet 
2.000 færre unge mellem 
16 og 19 år

Udviklingen fortsætter de 
kommende år:
• I 2030 er der 10 % færre 

unge end i dag (svarende 
til 25.000)
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• Antallet af unge (20-25 
årige) er faldende og vil 
fortsat falde i de 
kommende år

• Samlet fald fra nu til 2030 
på 6 %, hvilket svarer til 
27.000
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• Samtidig falder søgningen 
til erhvervsuddannelserne



Hvordan bliver man attraktiv for en travl 
og ombejlet ungdomsgeneration?
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Hvad betyder mest ift. karrierevalg?
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Mulighed for at lede andre

At kunne arbejde med inspirerende opgaver

En god balance mellem arbejde og fritid

Variation i arbejdsopgaver

Personlig udvikling

Faglige udfordringer

Mulighed for videreuddannelse

Høj løn og gode vilkår

Overvejer ikke en erhvervsuddannelse Overvejer en erhvervsuddannelse

532 respondenter, gennemsnit på 16 år



En god dag på arbejde er når..:

..jeg har haft mulighed for at udvikle mig 

..jeg har været en del af et godt team

..jeg har haft mulighed for at tage ansvar

..jeg har haft varierende og spændende arbejdsopgaver

..jeg blev anerkendt for mit arbejde

..jeg oplevede, at mit arbejde betød noget

2 afholdte fokusgrupper i Aarhus og København november 2018 med 8 personer i aldersgruppen 20 – 25 år.



Hvorfor er SOSU-området ikke 
mere attraktivt for de unge?



Opslidende Et hårdt arbejde
Stressende

Kedelige arbejdsopgaver
Lyder ikke fedt at sige Ingen tid til at yde omsorg alligevel

Dårlig løn
Få karrieremuligheder Ingen nytænkning 

Gamle menneske Dårlige forhold





Unges valg af job, uddannelse 
og karriere i en digital verden





Den digitale verden
• Information er lettere tilgængelig (Google, Hjemmesider, Sociale Medier etc.)

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

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

• Kommunikationen skal vejlede fremfor at informere –så man på den måde hjælper 
med at sortere i informationen.
Hvad kan jeg lave her? 
Hvilke muligheder er der?



Beslutningsprocessen i den digitale verden
• Det interessante er hvordan de unge søger viden og træffer beslutninger i en digital 

verden.

• Hvad påvirker en beslutning, og hvornår kan man påvirke?

• Den digitale verden har medført en ændring i måden vi beslutter på, som er 
spændende at undersøge nærmere.



FMOT



ZMOT



Beslutningsprocessen
• I den digitale verden kobles beslutningsprocessen sammen med søgning på 

Internettet. 

• De unge er derfor kommet langt i beslutningsprocessen før eksempelvis åbent hus 
eller lignende.

• Unge bruger gennemsnitligt 12 timer på online informationssøgning om en 
(videregående)uddannelse.

• Besøget kommer til at fungere som en bekræftelse af et valg der næsten er truffet.









Sociale medier anno 2018
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n=3287, 17-20årige, CompanYoungs analyser, 2018





Den næststørste søgemaskine

• De unge unges adfærd er koblet til søgemaskinen

• Vi har at gøre med en generation som er selv-vejledende

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





Youtube som studievejleder

• 80% angiver at YouTube har hjulpet dem med at få viden om et emne.

• Oftest søges på såkaldte ”how to” videoer.

• 40% vil gerne lære om deres uddannelsesmuligheder på YouTube.









Kort om ledelse af unge



Ledelse // Kerneindsigter

Kilde: CompanYoung GenerationLab

Hellere en mentor / sparringspartner
frem for en ekspert

”Min leder skal hjælpe mig
til næste skridt i karrieren”

”Min leder skal sætte
pris på mine kvaliteter”

Jeg er unik, så ”standard” 
matcher ikke mit behov



Unge anno 2018

KERNEVÆRDIER
Sjov, selvtillid og det sociale i centrum.

ARBEJDSSTIL
Multitasking, projektorienteret og 
innovativ. 

UDDANNELSE
Et middel til at opnå mål, valg ud fra 
følelser og mulighed for at vælge om. 

Generation X

KERNEVÆRDIER 
Hårdt arbejde, udholdenhed og 
skepsis.

ARBEJDSSTIL
Rammer, struktur og tradition

UDDANNELSE
Et valg for livet, rationalitet og tradition.

Ledelse // Generationskontraster



5 gode råd

1) Identificer hvorfor I som arbejdsplads / virksomhed / uddannelse / branche er 
attraktive, som en del af de unges egen storytelling.

2) Bliv en del af de unges nyhedsstrøm, og brug rollemodeller til at få de gode 
historier frem.

3) Lav en ”karriereplan” med de unge medarbejdere, og vis at I som arbejdsplads / 
virksomhed rummer muligheder frem for begrænsninger.

4) Klæd jeres ledere godt på, så de forstår de unge og dermed bedre kan motivere, 
fastholde og udvikle talenterne.

5) Brug de unge som et aktiv. Identificer hvilke kompetencer hos de unge, som kan 
tilføre jeres arbejdsplads / afdeling / virksomhed værdi.



Tak for ordet
Daniel Birkholm 
Direktør & Co-founder

daniel@companyoung.com
+45 22 28 23 22


