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Studerende og yngre kandidater er i høj kurs i dansk og internationalt erhvervs-
liv. Med god grund. De byder ikke blot ind med høj energi og arbejdsomhed. 
De kommer også med den nyeste viden og et brændende ønske om at gøre en 
forskel for virksomheden.

At skabe gode matches mellem yngre kandidater og erhvervslivet kræver ind-
sigt i deres syn på job og karriere. For hvilke strenge skal man som virksomhed 
spille på, hvis man vil fange de yngre kandidaters opmærksomhed? 

Hos Moment sendte vi sidste år mere end 8.000 unge ud i vidt forskellige job. 
Vi hjalp nyslåede studenter med at finde et godt sted at tjene penge i sabbat-
året, og vi hjalp dygtige DTU´ere ud i deres første rigtige job eller videre op på 
næste karrieretrin.

Når kontakten med en bestemt gruppe er så intensiv, som vores er med 
de unge, lærer man nærmest automatisk deres præferencer at kende. Men 
med Young Professionals Survey 2018 har vi ønsket at gå et skridt videre og 
opbygge en gennemarbejdet statistik.

Resultatet er så interessant, synes vi, at det fortjener at blive delt. På de følgen-
de sider finder du derfor en masse viden, som kan omsættes direkte til gode 
dialoger med de unge. Uanset om du arbejder med konkrete jobannoncer, 
employer branding eller intern talentpleje. Her i rapporten præsenterer vi 
hovedtrækkene, så det er let at få et overblik. Uanset om du som læser måtte 
have specifik interesse i studerende, nyuddannede i job, ledige eller vikarer.

God læselyst og god kandidatjagt.

Morten T. Højberg
Adm. Direktør
Moment

Leder



Holdninger til ledelse. Ambitioner for 
karriereudvikling. Grænser for transport-
tid. Ønsker til jobindhold. Krav til løn. Det 
der gør, at en kandidat finder en stilling 
attraktiv, er ofte stykket sammen af et 
individuelt miks af præferencer. Men der 
er også fællestræk. Nogle ting trender. 
Andre gør ikke.

I ”Young Professionals Survey 2018 – Klar til 
Karriere” har vi samlet hovedtrækkene i un-
ges syn på job og karriere. Undersøgelsen 
hviler på svar fra ca. 4.000 respondenter i 
alderen 18 – 31 år. Blandt dem findes både 
ledige, studerende, fastansatte og vikarer. 
I nærværende rapport, vises de samlede 
resultater først under ét og dernæst opdelt 
i de fire omtalte segmenter.

Executive summary

35%

Key findings
LEDERAMBITIONER  

På negativsiden 
er det først og 
fremmest et højt 
stressniveau, der 
afskrækker de 
unge.

Muligheden for 
indflydelse er den 
primære grund til, 
at unge ønsker at 
blive leder. 

JOBSØGNING 

Vejen til nyt job går 
gennem et miks af 
forskellige kana-
ler. Jobportaler og 
jobagenter er stadig 
de mest populære, men også netværk 
og sociale medier bliver taget i brug, når 
unge kandidater søger job.

ARBEJDSFORHOLD 

ønsker at blive 
leder i løbet af 
deres karriere. 

Blandt de 18-31 årige foretrækker hver 
tredje at arbejde i en international virk-
somhed eller organisation. 

Står det til de unge 
skal en arbejdsuge 
hverken være kortere 
eller længere end 
i dag. 71 procent 
mener, at en ideel 
arbejdsuge ligger 
mellem 30-39 timer. 

En leder skal først og fremmest være 
motiverende, lyder det fra halvdelen af 
de unge. Kun 3 procent vægter gennem-
slagskraft som den vigtigste egenskab. 

3 ud af 4 ønsker at være lønmodtager.  
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Hvad er dit køn? Hvor gammel er du?

18-21 år

33%

47%

20%

22-26 år 27-31 år

3%
Nordjylland

13%
Midtjylland

21%
Syddanmark

51%
Hovedstaden

12%
Sjælland

Hvor i landet bor du?

53% 47%

Undersøgelsen hviler på svar fra lidt mere end 4.000 respondenter.

Respondenterne er omtrent ligeligt fordelt på køn, dog med en overvægt af 
kvinder på 3 procent.

Aldersmæssigt er respondenterne mellem 18-31 år. 33 procent er fra 18-21, 47 
procent er fra 22-26 og 20 procent er fra 23-31 år.

Geografisk er respondenterne fordelt på hele landet. 51 procent er fra Region 
Hovedstaden, 12 procent er fra Region Sjælland, 21 procent er fra Region Syd-
danmark, 13 procent fra Region Midtjylland og 3 procent fra Region Nordjylland. 
Af hensyn til den statistiske validitet er der kun i begrænset omfang draget kon-
klusioner på baggrund af geografiske baggrundsdata.

Baggrundsdata
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Hvilken type virksomhed vil du foretrække at være ansat i?

15%

10%

32%

16%

22%

5%

I en startup-
virksomhed 

I en privatejet 
national virksomhed/

organisation

I en offentlig
 virksomhed/
organisation

I en international 
virksomhed/
organisation

I min egen Ved ikke

Fig. 1 viser, hvilken type virksomhed, unge kandi-
dater foretrækker at arbejde i. Som det fremgår er 
internationale virksomheder og organisationer mest 
populære, mens færrest er tiltrukket af livet som 
ansat i en startup-virksomhed.

Det private erhvervsliv 
har størst appel til unge. 
Særligt hvis virksomhe-

dens aktiviteter rækker ud 
over Danmarks grænser.



Hvilken type ansættelse vil du foretrække?

13%

1%

74%

4%

8%

Selvstændig (13%)

Lønmodtager (74%)

Vikariat (1%)

Freelancer (4%)

Ved ikke (8%)

Fig. 2 viser, hvilken ansættelsesform unge foretræk-
ker. Som det fremgår, fortrækker de fleste at arbejde 
som lønmodtager. En tendens der går igen blandt alle 
segmenter. 
Respondenterne kunne vælge mellem lønmodtager 
og leder. Da ledere også er lønmodtagere, er disse 
to kategorier blevet slået sammen til en. Ud af de 74 
procent har 53 procent svaret lønmodtager, mens 21 
specifikt har svaret leder. 

Alle
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Hvor vigtigt er følgende for dig i forhold til et job? 

Godt socialt arbejdsmiljø

Faglig og personlig udvikling 

Se et klart formål 

Arbejdsopgaver matcher kompetencer

Anerkendelse for indsats

Tildeling af ansvar og bliver udfordret 

Indflydelse på eget job

Fleksibilitet ift. arbejdstid 

Høj løn

Stor variation i arbejdsopgaver 

Mulighed for intern karriere

Mulighed for løse arbejdsopgaver uanset geografi

Mulighed for bonus

Jævnaldrende kollegaer

Meningsfuld arbejdstitel 

20 %

15%

9%

25 %

6%

7%

3%

6%

4%

0%

0%

1%

1%

1%

2%

Fig. 3 viser, hvilke kriterier de unge lægger vægt på 
ved et job. Som det fremgår, foretrækker de unge 
at blive mødt med arbejdsopgaver, der matcher 
deres kompetencer, understøttet af et godt, socialt 
arbejdsmiljø. 

Høj løn er ikke et must blandt 
unge kandidater, når de skal 
tage stilling til et job. 



Alle

Hvor længe forventer du at være i det samme stilling?

8%

40%

32%

7%

13%

1-3 år

4-6 år

Under et år

7-9 år

10+ år

Fig. 4 viser unges forventede loyalitet overfor arbejds-
pladsen i karrierens første år. 40% forventer at skulle 
søge nyt job inden for de første tre år, mens en tredje-
del kan se sig selv i det samme job i op til seks år. 

Langt fra alle unge 
har travlt med at skif-
te nyt job. Lidt over 

halvdelen forventer at 
blive i samme stilling i 

minimum tre år. 



Alle

Hvad mener du er det ideelle antal arbejdstimer pr. uge?

1-14 timer: 1%

15-29 timer: 14%

30-39 timer: 71%

40+ timer: 12%

Ved ikke: 2%

Fig. 5 viser unges opfattelse af, hvor mange af ugens 
timer, man ideelt set bør arbejde. Det fremgår, at det 
store flertal opholder sig inden for den gældende 
norm på 30-39 timer. 

Langt flere mænd end kvinder finder 
det optimalt at arbejde mere end 40 
timer om ugen. Det gælder 19,3% af 
mændene mod 4,6% af kvinderne. 

4,6% 19,3%
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Hvilken egenskab er vigtigst for dig hos en leder? 

49%

13% 

12%

8%

8%

7%
3%

Motiverende (49%)
Involverende (13%)
Teamorienteret (12%)
Målrettet (8%)

Nytænkende (8%) 
Resultatorienteret (7%) 
Gennemslagskraftig (3%) 

Fig. 6 viser, at en leder med motivation i højsædet 
foretrækkes af langt flere sammenlignet med de andre 
egenskaber, undersøgelsen har givet mulighed for at 
vælge i blandt. De færreste foretrækker en leder med 
gennemslagskraft.

Nytænkende er den næstmest 
vigtige egenskab hos en leder 
ifølge mænd. Samme egen-
skab er helt i bund hos kvinder.



Alle

Er det vigtigt for dig at blive leder i løbet af din karriere?

Nej 26%

Ja 35%

Hverken eller 39%

Fig. 7 viser, hvor stor betydning det har for unge 
at blive leder i løbet af karrieren. Lidt flere end 
hver tredje finder det vigtigt at blive leder, mens 
de resterende enten ikke har taget stilling eller 
ingen ønsker har om at blive leder. 

42,6% af mændene har lederambitio-
ner. For kvinderne gælder det 27,7%

27,7% 42,6%



Alle

Hvad synes du gør en lederrolle attraktiv?

Muligheden for at coache andre

Højere løn 

Udfordrende arbejde

Muligheden for at få indflydelse 
på virksomheden/organisationen

Stort ansvar 

Styring og planlægning af egne opgaver

Mulighed for at træffe vigtige beslutninger

Andet

42%

40%

46%

59%

35%

38%

31%

2%

Fig. 8 viser svarene fra de respondenter, der gerne vil 
være leder i løbet af deres karriere, eller endnu ikke 
har taget stilling. Af disse er flest tiltrukket af leder-
rollen på grund af muligheden for yde indflydelse på 
virksomheden. Respondenterne har haft mulighed for 
at prioritere tre områder.

Kvinder vil i højere grad 
være ledere på grund af 

muligheden for at styre og 
planlægge egne opgaver, 
mens mænd vægter an-

svar og muligheden for at 
træffe vigtige beslutninger 

højere end kvinder.  



Alle

Hvad synes du gør en lederrolle uattraktiv?

Højt 
stressniveau

Mindre mulighed 
for at fokusere på 

egne kompetencer 
og udvikling

7%

43%

35%

26%

45%

29%

76%

Mindre fritid Krav om stor 
selvsikkerhed

Stort ansvar Frygt for at fejle Andet

Fig. 9 viser, hvilke parametre der hos de unge kandi-
dater gør lederrollen uattraktiv. Det fremgår, at flest 
anser stressniveauet som det, der skræmmer mest 
ved lederrollen. Respondenterne har haft mulighed 
for at prioritere tre områder. 

Stress er den store bekymring for 
både mænd og kvinder. Kvinder er 
mere bekymrede for at fejle end 
mænd, mens flere mænd end kvin-
der angiver mindre fritid som en 
negativ ting ved lederrollen.  



Alle

Hvilken eller hvilke kanaler anvender du i din jobsøgning? 

Jobportaler/jobagenter

Sociale medier

Mit netværk

Uddannelsesinstitutioner (uddannelsesvejleder, lærer eller lignende)

Andet

3%

27%

67%

50%

88%

Fig. 10 viser, hvilke kanaler flest unge søger job igen-
nem. Det fremgår, at jobportaler og jobagenter ligger i 
top med 88 procent, mens det næstmest populære er 
at benytte sit netværk.
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Studerende

Hvilken type virksomhed vil du foretrække at være ansat i?

Fig. 11 viser, hvilken type virksomhed studeren-
de foretrækker at arbejde i. Som det fremgår er 
internationale virksomheder og organisationer mest 
populære, mens startup-virksomheder kun har 
begrænset appel.

Muligheden for at komme 
til at arbejde for en inter-

national virksomhed lokker 
mere blandt studerende end 
blandt de øvrige adspurgte.

13%

9%

34%

18%

22%

4%

I en startup-
virksomhed 

I en privatejet 
national virksomhed/

organisation

I en offentlig
 virksomhed/
organisation

I en international 
virksomhed/
organisation

I min egen Ved ikke



Studerende

Hvilken type ansættelse vil du foretrække?

Fig. 12 viser, hvilken ansættelsesform studerende 
foretrækker. Respondenterne kunne vælge mellem 
lønmodtager og leder. Da ledere også er lønmodtage-
re, er disse to kategorier blevet slået sammen til en. 
De studerende er den gruppe, hvor flest har svaret le-
der, tæt forfulgt af unge i fast job. Ud af de 75 procent 
har 52 procent valgt lønmodtager mens 23 procent af 
de studerende specifik har valgt leder. For fastansatte 
gælder det 22 procent. 

13%

1%

75%

3%

8%

Selvstændig (13%)

Lønmodtager (75%)

Vikariat (1%)

Freelancer (3%)

Ved ikke (8%)



Studerende

Hvor vigtigt er følgende for dig i forhold til et job? 

Fig. 13 viser, hvilke kriterier de studerende lægger 
vægt på ved et job. Som det fremgår ønsker stude-
rende først og fremmest at blive mødt med arbejds-
opgaver, der matcher de kompetencer, de er i gang 
med at tillære sig på studiet og i studejobbet. 

19 %

16%

9%

26%

6%

7%

3%

6%

4%

1%

1%

0%

0%

0%

2%

Godt socialt arbejdsmiljø

Faglig og personlig udvikling 

Se et klart formål 

Arbejdsopgaver matcher kompetencer

Anerkendelse for indsats

Tildeling af ansvar og bliver udfordret 

Indflydelse på eget job

Fleksibilitet ift. arbejdstid 

Høj løn

Stor variation i arbejdsopgaver 

Mulighed for intern karriere

Mulighed for løse arbejdsopgaver uanset geografi

Mulighed for bonus

Jævnaldrende kollegaer

Meningsfuld arbejdstitel 



7%

38%

33%

8%

14%

Studerende

Hvor længe forventer du at være i det samme stilling?

Fig. 14 viser, hvor længe de studerende forventer at 
blive i samme stilling i karrierens første år. De stude-
rende er den respondentgruppe, der har mindst travlt 
med at skifte job inden for de første tre år. 14% ser sig 
selv i samme stilling i 10 år eller mere. 

1-3 år

4-6 år

Under et år

 7-9 år

10+ år



Studerende

Hvad mener du er det ideelle antal arbejdstimer pr. uge?

Fig. 15 viser studerendes opfattelse af, hvor mange af 
ugens timer, man ideelt set bør arbejde. Det fremgår, 
at det store flertal foretrækker den gældende norm 
på 30-39 timer. Studerende foretrækker i højere grad 
end de øvrige respondentgrupper at arbejde under 
frem for over normen for arbejdstid.

1-14 timer: 2%

15-29 timer: 14%

30-39 timer: 68%

40+ timer: 13%

Ved ikke: 3%



Studerende

Hvilken egenskab er vigtigst for dig hos en leder? 

Motiverende (49%)
Involverende (12%)
Teamorienteret (12%)
Målrettet (8%)

Nytænkende (8%) 
Resultatorienteret (8%) 
Gennemslagskraftig (3%) 

Fig. 16 viser, at en leder med motivation i højsædet 
foretrækkes af langt flere studerende end andre lederka-
rakteristika. At lederen har gennemslagskraft prioriteres 
kun af 3 procent.

49%

12% 

12%

8%

8%

8%

3%



Studerende

Er det vigtigt for dig at blive leder i løbet af din karriere?

Fig. 17 viser, hvor vigtigt det er for studerende at 
blive ledere i løbet af karrieren. Knap fire ud af ti 
studerende har lederambitioner. 

Nej 24%

Ja 36%

Hverken eller 40%

Mange studerende anser det for vig-
tigt at prøve kræfter med lederrollen 
i løbet af karrieren.



Studerende

Hvad synes du gør en lederrolle attraktiv?

Muligheden for at coache andre

Højere løn 

Udfordrende arbejde

Muligheden for at få indflydelse 
på virksomheden/organisationen

Stort ansvar 

Styring og planlægning af egne opgaver

Mulighed for at træffe vigtige beslutninger

Andet

Fig. 18 viser svarene fra de studerende, der gerne vil 
være leder eller endnu ikke har taget stilling til det. Det 
fremgår, at flest – ligesom i de øvrige respondentgrup-
per – er tiltrukket af lederrollen på grund af muligheden 
for indflydelse på virksomheden. Respondenterne har 
haft mulighed for at prioritere tre områder.

43%

40%

47%

60%

34%

37%

31%

2%



Studerende

Hvad synes du gør en lederrolle uattraktiv?

Fig. 19 viser, hvilke forhold ved rollen som leder, 
studerende finder mindst attraktivt. Det fremgår, at 
flest – ligesom blandt de øvrige respondenter – anser 
stressniveauet for at være det mindst attraktive 
aspekt ved lederrollen. Respondenterne har haft 
mulighed for at prioritere tre områder.

Højt 
stressniveau

Mindre mulighed 
for at fokusere på 

egne kompetencer 
og udvikling

10%

44%

34%

25%

43%

28%

72%

Mindre fritid Krav om stor 
selvsikkerhed

Stort ansvar Frygt for at fejle Andet



37%

64%

49%

84%

Studerende

Jobportaler/jobagenter

Sociale medier

Mit netværk

Uddannelsesinstitutioner (uddannelsesvejleder, lærer eller lignende)

Andet

3%

Hvilken eller hvilke kanaler anvender du i din jobsøgning? 

Fig. 20 viser, hvilke kanaler flest studerende søger job 
igennem. Det fremgår, at jobportaler og jobagenter 
ligger i top med 84 procent, mens det næstmest popu-
lære er at benytte sit netværk.
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Fast job

Hvilken type virksomhed vil du foretrække at være ansat i?

Fig. 21 viser, hvilken type virksomhed, unge i fast job 
foretrækker at arbejde i. Som det fremgår foretræk-
ker halvdelen et arbejde i en privat virksomhed, både 
i Danmark og uden for landets grænser.  

Hver tredje unge i fast job 
foretrækker at arbejde i en 
international virksomhed.

16%

12%

32%

11%

24%

5%

I en startup-
virksomhed 

I en privatejet 
national virksomhed/

organisation

I en offentlig
 virksomhed/
organisation

I en international 
virksomhed/
organisation

I min egen Ved ikke



Fast job

Hvilken type ansættelse vil du foretrække?

Fig. 22 viser, hvilken ansættelsesform unge i fast job 
foretrækker. Ligesom blandt de øvrige respondenter 
er den klart mest foretrukne ansættelsesform at være 
lønmodtager. Respondenterne kunne vælge mellem 
lønmodtager og leder. Da ledere også er lønmodtage-
re, er disse to kategorier blevet slået sammen til en. 
Ud af de 75 procent har 22 svaret leder, mens 53 har 
svaret lønmodtager.  

13%

1%

75%

3%

8%

Selvstændig (13%)

Lønmodtager (75%)

Vikariat (1%)

Freelancer (3%)

Ved ikke (8%)



Fast job

Hvor vigtigt er følgende for dig i forhold til et job? 

Fig.23 viser, hvilke kriterier unge i fast job lægger 
vægt på. De rigtige arbejdsopgaver og et godt socialt 
arbejdsmiljø er igen øverst på ønskelisten. 

23 %

13%

6%

23 %

7%

9%

2%

6%

4%

2%

0%

2%

1%

1%

1%

Godt socialt arbejdsmiljø

Faglig og personlig udvikling 

Se et klart formål 

Arbejdsopgaver matcher kompetencer

Anerkendelse for indsats

Tildeling af ansvar og bliver udfordret 

Indflydelse på eget job

Fleksibilitet ift. arbejdstid 

Høj løn

Stor variation i arbejdsopgaver 

Mulighed for intern karriere

Mulighed for løse arbejdsopgaver uanset geografi

Mulighed for bonus

Jævnaldrende kollegaer

Meningsfuld arbejdstitel 



Fast job

Hvor længe forventer du at være i det samme stilling?

Fig. 24 viser fastansattes loyalitet overfor deres 
arbejdsplads i karrierens første år. Halvdelen af unge i 
fast job forventer at starte i en ny stilling inden for de 
første tre år. 

17%

52%

19%

3%

9%

1-3 år

4-6 år

Under et år

7-9 år

10+ år



Fast job

Hvad mener du er det ideelle antal arbejdstimer pr. uge?

Fig. 25 viser unge fastansattes opfattelse af, hvor 
mange af ugens timer, man ideelt set bør arbejde. 
Det store flertal foretrækker stadig at arbejde 30-39 
timer. Til forskel fra de øvrige respondentgrupper 
foretrækker flere fastansatte at arbejde over 39 timer 
end under 30 timer. 

1-14 timer: 1%

15-29 timer: 11%

30-39 timer: 74%

40+ timer: 13%

Ved ikke: 1%

Unge i fast job er ikke skræmte 
af lange arbejdsdage.



Fast job

Hvilken egenskab er vigtigst for dig hos en leder? 

Motiverende (50%)
Involverende (15%)
Teamorienteret (12%)
Målrettet (6%)

Nytænkende (8%) 
Resultatorienteret (7%) 
Gennemslagskraftig (2%) 

Fig. 26 viser, hvilken egenskab unge i fast job er 
på udkig efter hos deres nærmeste leder. Igen er 
motivation den altafgørende faktor hos en leder, 
mens gennemslagskraft bliver prioriteret lavt. 

50%

15% 

12%

6%

8%

7%
2%



Fast job

Nej 24%

Ja 39%

Hverken eller 37%

Er det vigtigt for dig at blive leder i løbet af din karriere?

Fig. 27 viser, hvor vigtigt det er for unge i fast job 
at blive ledere i løbet af karrieren. Det fremgår, at 
ca. fire ud af 10 opfatter det som vigtigt. Ønsket 
om at blive ledere er således lidt højere blandt 
unge i fast job end hos undersøgelsens øvrige 
respondenter.

Dobbelt så mange fast-
ansatte mænd svarer ja 

fremfor nej på, om det er 
vigtigt for dem at blive 
leder. Lidt flere kvinder 

svarer nej end ja.



Fast job

Hvad synes du gør en lederrolle attraktiv?

Muligheden for at coache andre

Højere løn 

Udfordrende arbejde

Muligheden for at få indflydelse 
på virksomheden/organisationen

Stort ansvar 

Styring og planlægning af egne opgaver

Mulighed for at træffe vigtige beslutninger

Andet
Fig. 28 viser svarene fra unge i fast job, der finder det 
vigtigt at blive leder i løbet af karrieren, samt dem 
som har svaret hverken/eller. Det fremgår, at flest – 
ligesom i de øvrige respondentgrupper – er tiltrukket 
af lederrollen på grund af muligheden for indflydelse 
på virksomheden. Respondenterne har haft mulighed 
for at prioritere tre områder.
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36%

29%
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Fast job

Hvad synes du gør en lederrolle uattraktiv?

Fig. 29 viser unge i fast job, der finder det vigtigt at 
blive leder i løbet af karrieren. Det fremgår, at ligesom 
blandt de øvrige respondenter anser flest stressni-
veauet for at være et mindre attraktivt aspekt ved 
lederrollen. Respondenterne har haft mulighed for at 
prioritere tre områder.

Højt 
stressniveau

Mindre mulighed 
for at fokusere på 

egne kompetencer 
og udvikling

4%

40%
35%

23%

52%

33%

79%

Mindre fritid Krav om stor 
selvsikkerhed

Stort ansvar Frygt for at fejle Andet



Fast job

3%

14%

70%

49%

90%

Jobportaler/jobagenter

Sociale medier

Mit netværk

Uddannelsesinstitutioner (uddannelsesvejleder, lærer eller lignende)

Andet

Hvilken eller hvilke kanaler anvender du i din jobsøgning? 

Fig. 30 viser, hvilke kanaler flest unge i fast arbejde 
søger job igennem. Det fremgår, at jobportaler og 
jobagenter ligger i top med 90 procent, mens det 
næstmest populære er at benytte sit netværk.



Alle

Vikar



VikarVikar

Hvilken type virksomhed vil du foretrække at være ansat i?

Fig. 31 viser, hvilken type virksomhed, vikarer 
foretrækker at arbejde for. Som det fremgår er 
internationale virksomheder/organisationer mest 
populære, mens færrest ønsker at arbejde i en star-
tup-virksomhed.

Vikarer er den respondent-
gruppe, hvor flest ønsker 

at starte egen virksomhed. 

18%

14%

31%

15%
18%

4%

I en startup-
virksomhed 

I en privatejet 
national virksomhed/

organisation

I en offentlig
 virksomhed/
organisation

I en international 
virksomhed/
organisation

I min egen Ved ikke



Vikar

17%

3%

68%

5%

7%

Hvilken type ansættelse vil du foretrække?

Fig. 32 viser, hvilken ansættelsesform, der er den fore-
trukne blandt vikarer. Ligesom de øvrige segmenter 
foretrækker vikarer livet som lønmodtager. Respon-
denterne kunne vælge mellem lønmodtager og leder. 
Da ledere også er lønmodtagere, er disse to kategorier 
blevet slået sammen til en. Ud af de 68 procent har 
54 procent svaret lønmodtager, mens 14 specifikt har 
svaret leder. 

Selvstændig (17%)

Lønmodtager (68%)

Vikariat (3%)

Freelancer (5%)

Ved ikke (7%)



Vikar

23 %

13%

7%

22 %
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3%

2%

2%

2%

1%

1%

Hvor vigtigt er følgende for dig i forhold til et job? 

Fig.33 viser, hvilke kriterier vikarer lægger vægt på 
ved et job. Der tegner sig her det samme billede, som 
når man kigger på alle respondentgrupper samlet. 
Vikarer foretrækker et godt socialt arbejdsmiljø og 
arbejdsopgaver, de er kvalificerede til, fremfor bl.a. 
høj løn. 

Godt socialt arbejdsmiljø

Faglig og personlig udvikling 

Se et klart formål 

Arbejdsopgaver matcher kompetencer

Anerkendelse for indsats

Tildeling af ansvar og bliver udfordret 

Indflydelse på eget job

Fleksibilitet ift. arbejdstid 

Høj løn

Stor variation i arbejdsopgaver 

Mulighed for intern karriere

Mulighed for løse arbejdsopgaver uanset geografi

Mulighed for bonus

Jævnaldrende kollegaer

Meningsfuld arbejdstitel 



Vikar

Hvor længe forventer du at være i det samme stilling?

Fig. 34 viser vikarers forventede loyalitet overfor 
arbejdspladsen i karrierens første år. Den markant 
overvejende trend er en forventning om at blive i før-
ste job 1-3 år. Dog forventer over 10 procent at blive i 
over 10 år på første arbejdsplads. 

11%

57%

14%

7%

11%

1-3 år

4-6 år

Under et år

 7-9 år

10+ år



Vikar

1-14 timer: 0%

15-29 timer: 14%

30-39 timer: 75%

40+ timer: 9%

Ved ikke: 2%

Fig. 35 viser vikarernes opfattelse af, hvor mange af 
ugens timer, man ideelt set bør arbejde. Det fremgår, 
at det store flertal foretrækker en arbejdsuge på 30-
39 timer.  



Vikar

46%

12% 

14%

8%

11%
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Hvilken egenskab er vigtigst for dig hos en leder? 

Fig. 36 viser, at en leder, der formår at motivere sine 
medarbejdere, foretrækkes af langt flere vikarer end 
andre lederkarakteristika. Gennemslagskraft fremhæves 
kun af 2 procent som den vigtigste egenskab.

Motiverende (46%)
Involverende (12%)
Teamorienteret (14%)
Målrettet (8%)
Nytænkende (11%) 
Resultatorienteret (7%)
Gennemslagskraftig (2%)



Vikar

Nej 34%

Ja 27%

Hverken eller 39%

Er det vigtigt for dig at blive leder i løbet af din karriere?

Fig. 37 viser, hvor vigtigt det er for vikarer at 
blive ledere i løbet af karrieren. Det fremgår, at 
lidt under hver tredje vikarer opfatter det som en 
vigtig milepæl.  

Lederambitionerne er lidt mindre 
udtalte blandt vikarer end blandt 
andre unge. 



Vikar
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Stort ansvar 
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Mulighed for at træffe vigtige beslutninger

Andet
Fig. 38 viser svarene fra de vikarer, der har svaret ja 
eller hverken eller på spørgsmålet, om det er vigtigt 
for dem at blive leder i løbet af deres karriere. Det 
fremgår, at flest er tiltrukket af lederrollen på grund af 
muligheden for at øve indflydelse på virksomheden. 
Respondenterne har haft mulighed for at prioritere 
tre områder. Respondenterne har haft mulighed for at 
prioritere tre områder. 



Vikar

Hvad synes du gør en lederrolle uattraktiv?

Fig. 39 viser, hvilke parametre, der afskrækker 
vikarerne ved lederrollen. Det fremgår, at flest anser 
stressniveauet for at være det mindst attraktivt aspekt 
ved lederrollen. Vikarerne ligger her helt på linje med 
undersøgelsens øvrige respondenter. Respondenter-
ne har haft mulighed for at prioritere tre områder.
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Vikar

Jobportaler/jobagenter

Sociale medier

Mit netværk

Uddannelsesinstitutioner (uddannelsesvejleder, lærer eller lignende)

Andet

3%

12%

68%

42%

91%

Hvilken eller hvilke kanaler anvender du i din jobsøgning? 

Fig. 40 viser, hvilke kanaler flest vikarer anvender 
i deres jobsøgning. Det fremgår, at jobportaler og 
jobagenter ligger i top med 91 procent, mens det 
næstmest populære er at benytte sit netværk.
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Ledig



Ledig

Hvilken type virksomhed vil du foretrække at være ansat i?

Fig. 41 viser, hvilken type virksomhed ledige 
foretrækker at arbejde for. Som det fremgår er 
internationale virksomheder og organisationer mest 
populære. Svarene fordeler sig dog en kende mere 
jævnt end blandt andre respondentgrupper. 

20% af de ledige har ikke 
et klart billede af, hvilken 

type virksomhed de gerne 
vil arbejde for. 

20%
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28%
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I min egen Ved ikke



Ledig

Hvilken type ansættelse vil du foretrække?

Fig. 42 viser, hvilken ansættelsesform ledige foretræk-
ker. Ligesom de øvrige segmenter er den klart mest 
foretrukne ansættelsesform at være lønmodtager. Øn-
sket om et lønmodtagerjob er dog endnu mere udtalt 
blandt ledige end blandt de øvrige segmenter. 
Respondenterne kunne vælge mellem lønmodtager 
og leder. Da ledere også er lønmodtagere, er disse 
to kategorier blevet slået sammen til en. Ud af de 72 
procent har 61 procent svaret lønmodtager, mens 11 
specifikt har svaret leder. 

13%

2%

72%
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Ledig

Hvor vigtigt er følgende for dig i forhold til et job? 

Fig. 43 viser, hvilke kriterier ledige lægger vægt på, 
når de vurderer et job. Ønsket om arbejdsopgaver, 
der matcher ens kompetencer, er her langt mere 
udtalt end de øvrige svarmuligheder. 
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Ledig

Hvad mener du er det ideelle antal arbejdstimer pr. uge?

Fig. 44 viser lediges opfattelse af, hvor mange af 
ugens timer, man ideelt set bør arbejde. Det fremgår, 
at det store flertal opholder sig inden for den gæl-
dende norm på 30-39 timer. Ligesom hos de øvrige 
respondentgrupper ønsker lidt flere ledige at arbejde 
under normen end over normen.

1-14 timer: 0%

15-29 timer: 16%

30-39 timer: 73%

40+ timer: 10%

Ved ikke: 1%



Ledig
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Hvilken egenskab er vigtigst for dig hos en leder? 

Motiverende (46%)
Involverende (14%)
Teamorienteret (12%)
Målrettet (9%)

Nytænkende (9%) 
Resultatorienteret (7%) 
Gennemslagskraftig (3%) 

Fig. 45 viser, at ledige på lige fod med de øvrige re-
spondenter primært foretrækker en leder, der formår at 
motivere sine medarbejdere. 



Ledig

Nej 32%

Ja 27%

Hverken eller 41%

Er det vigtigt for dig at blive leder i løbet af din karriere?

Fig. 46 viser, hvor stor en del af de ledige der 
drømmer om at blive ledere i løbet af deres 
karriere. Det fremgår, at lidt under hver tredje 
opfatter det som vigtigt, hvilket placerer de ledi-
ge som den respondentgruppe med de laveste 
lederambitioner sammen med vikarerne. 
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Andet
Fig. 47 viser svarene fra de ledige, der finder det 
vigtigt at blive leder i løbet af karrieren, eller ikke har 
taget stilling til det. Det fremgår, at flest – ligesom 
hos de øvrige respondentgrupper – er tiltrukket af 
lederrollen på grund af muligheden for indflydelse på 
virksomheden. Respondenterne har haft mulighed for 
at prioritere tre områder.



Ledig

Hvad synes du gør en lederrolle uattraktiv?

Fig. 48 viser, hvilke parametre ledige finder mest 
uattraktive ved lederrollen. Ligesom blandt de øvrige 
respondenter anser flest ledige stressniveauet for 
at være det mindst attraktivt aspekt ved lederrollen. 
Respondenterne har haft mulighed for at prioritere 
tre områder.
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17%

73%

60%
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Hvilken eller hvilke kanaler anvender du i din jobsøgning? 

Fig. 49 viser, hvilke kanaler flest ledige anvender i 
deres jobsøgning. Det fremgår, at jobportaler og 
jobagenter ligger i top med 93 procent, mens det 
næstmest popu lære er at benytte sit netværk. 

Ledige prioriterer sociale medier 
højere i deres jobsøgning sammen-
lignet med andre unge.  



Ledig

Hvor langt er du villig til at flytte efter et godt job?

Fig. 50 viser, hvor villige ledige er efter at flytte efter 
et godt job. Der er en lille overvægt af ledige, gerne vil 
flytte op til 50 km. 

En fjerdel af ledige er ikke villige 
til at flytte efter et godt job.  
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