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HVO RF O R SKAL JERES 
V I RKS OMHED VÆ RE 
T IL  S TE DE  PÅ 
SO CIAL E ME DI ER?

… I sengen, i skolen og på arbejdet: De unge 
er altid på sociale medier!

Hvis det er en forestilling, du har, så 
har du helt ret. De unge bruger 
minimum 1 ½ time om dagen på 
sociale medier, altså 13 gange så 
meget tid, som de bruger på at læse 
avis. Brugen af sociale medier er 
fragmenteret og ikke som i de gamle 
dage, hvor det tog en time at læse 
avisen – og den time brugte man i ét 
stræk. I dag er de fleste online få 
minutter ad gangen med korte 
intervaller. De unge løber forrest og

er mest online – ja, de forstår faktisk  
ikke, at der har været en tid, hvor 
man kunne være offline.

De sociale medier er der, hvor de 
unge dyrker relationer, bliver 
inspireret og får deres nyheder –
kort sagt bruger de det meste af 
deres tid her. Netop derfor er 
sociale medier der, hvor jeres 
virksomhed bør være, hvis I er på 
udkig efter potentielle lærlinge.
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For at tiltrække og rekruttere lærlinge 
skal I som virksomhed være godt 
forberedt og en smule snedig. Med et 
arbejdsmarked, der har en historisk 
lav arbejdsløshed, kræver det, at man 
er til stede der, hvor ens målgruppe er 
– og som guiden her antyder, så er de 
fleste danskere på sociale medier. 
Derfor er det et oplagt sted at lede 
efter potentielle lærlinge og til at 
synliggøre det, som jeres virksomhed 
tilbyder.



HVI LKE SO CI ALE  MEDI ER 
BRUGER DANSKERNE MES T?
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HVILKE SOCIALE MEDIER 
BRUGER DANSKERNE MEST?

BRUG FACEBOOK – NÅ UD TIL MANGE PÅ ÉN 
GANG

Facebook er uden tvivl det mest brugte sociale medie med 
over dobbelt så mange daglige brugere, som det næstmest 
brugte: Instagram. Facebook er altså stedet, hvor mange er, 
og det er nærmest umuligt at få fat i de 15-24 årige, hvis ikke 
man er til stede her. De sidste par år har Facebook oplevet en 
lille tilbagegang i brugere, bl.a. fordi forskellige sociale medier 
bliver mere nichepræget. Det ændrer dog ikke på Facebooks 
status som en slags one-stop-shop – et sted, hvor du kan finde 
alt.

LINKEDIN – DEL DINE JOBOPSLAG I DIT 
NETVÆRK

LinkedIn er et socialt medie, der har fokus på karriere og 
professionelt netværk. På trods af at mange brugere med titler 
som Key Account Manager og Marketing Manager flittigt deler 
indlæg, er der altså cirka 300.000 unge danskere på LinkedIn. 

LinkedIn er en god platform til tiltrækning og rekruttering. Der 
er både funktioner, der af sig selv kan lede gode kandidater 
jeres vej, men dit ‘netværk’ på platformen er lige så vigtigt. I 
dag får vi tit et job ved, at nogen-kender-nogen – og måske 
har I selv oplevet at ansætte en person, fordi I har haft kontakt 
til en kollega, der kender ham eller hende, eller den 
pågældende forælder. 
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ER DET 
EGENTLIG 
NØDVENDIGT
AT VÆRE 
SYNLIG PÅ 
SOCIALE 
MEDIER?

Det korte svar er nej. Det er ikke nødvendigt – men det er en god mulighed for at 
gøre virksomheden synlig og mere attraktiv overfor potentielle lærlinge. Sociale 
medier er et steder, hvor virksomheden kan skabe en form for relation, uden at 
have direkte kontakt med dem.

Det hele bidrager til virksomhedens samlede branding, dvs. andres opfattelse af 
virksomheden. De steder i landet, hvor virksomheder rekrutterer mange dygtige 
medarbejdere, er ofte steder, hvor virksomheden har et positivt ry i lokalområdet. 
Hvad end det er at støtte det lokale fodboldhold, sørge for personalegoder eller at 
tilbyde rundvisninger på virksomheden for udefrakommende.

De sociale medier kan ikke erstatte tiltag, som de ovennævnte her, men de kan 
understøtte og forstærke disse.

5



SÅDAN KOMMER I 
I GANG

1 :  U D P E G  E N  E L L E R  
T O  A N S VA R L I G E  F O R  
J E R E S  A K T I V I T E T E R

2 :  S Æ T  K L A R E  M Å L  
F O R  J E R E S  
A K T I V I T E T E R

3 :  O P R E T  E N   
V I R K S O M H E D S P R O F I L  
P Å  R E L E VA N T E  
D I G I TA L E  P L AT F O R M E
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SÅDAN KOMMER I
I  GANG MED SOCIALE
MEDIER

1. Start med at udpege én eller to ansvarlige. Det er vigtigt for at sikre, at 
idéer og planer bliver ført ud i livet. Vælg gerne to for at sikre, at 
aktiviteterne ikke stopper, hvis en af de ansvarlige pludselig forlader 
virksomheden.

2. Sæt derefter nogle klare mål for jeres aktiviteter. Det kan f.eks. være antal 
opslag om ugen, hvilke platforme I vil være aktive på, og hvordan I tilpasser 
jeres historier til bestemte formål. Sørg for at lave nogle faste regler for 
jeres aktiviteter og revurder dem løbende, i forhold til hvordan folk reagerer 
på jeres opslag.

3. Opret derefter en virksomhedsprofil på relevante digitale platforme, som 
f.eks. Facebook og LinkedIn. I kan finde information om, hvordan I gør det, 
enten ved at søge på Google eller på www.danskindustri.dk
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GOD FORNØJELSE!

Hvis I undervejs går i stå i jeres aktiviteter – på grund af 
manglende idéer eller andet – så tag et kig på andre 
virksomheders profiler med mange følgere. Det er tilladt at 
lade sig inspirere og få idéer fra andre successer. Husk, at I 
også altid er velkomne til at kontakte Lærlingeindsatsen.

Lise Andersen
Konsulent

Tlf.: 3377 4543
Mobil:  4022 7903
llan@di.dk

Adam Knox Martin
Konsulent

Tlf.: 3377 4629
Mobil:  2683 8554
adkm@di.dk


