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Tak til de tusindvis af danskere, virksomheder og ledere, der gennem  
årene har bidraget med deres erfaringer og viden om arbejdsliv og arbejdsmarked.  

Vi kunne ikke have gjort det uden jer.
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Forord
Vi bruger rundt regnet 1/3 af vores vågne timer på at arbejde. Men hvor meget ved vi egentlig om, hvad der gør 
en forskel for danskernes arbejdsliv?

Derfor laver vi hvert år Kandidatanalysen. I år er vi nysgerrige på god ledelse, trivsel, selvbestemmelse,  
hjemmearbejdsdage, tolerance over fejl, employee advocacy og employer branding. 

Vi forsøger at flyve henover emnerne med et datamæssigt spotlys. 

Det er sådan, du skal læse vores analyse: Vi fremskaffer datamæssige indsigter ved simpelthen at spørge  
danskerne – det er med andre ord medarbejderne, der har ordet – og så forsøger vi at perspektivere tallene, så 
det både er brugbart for rekrutteringsmedarbejdere, der er i færd med at tiltrække medarbejdere, og så det er 
brugbart for HR og ledelse, der arbejder med fastholdelse, udvikling og skabe attraktive arbejdspladser. 

Det er det, som det handler om for os – at belyse, hvordan vi skaber arbejdspladser, der både har forretnings-
mæssig succes, og som samtidig skaber rammerne om et attraktivt arbejdsliv for individet. Det er vores grund  
til at udføre det her stykke arbejde.  

Vær så god.

Analysen er lavet i samarbejde med analysehuset Voxmeter, der hjælper os med at spørge et repræsentativt ud-
snit af den danske befolkning. Spørgsmål, kommentarer og ideer til nye analyser er velkomne  
på kommunikation@ballisager.com.

Morten Ballisager
Direktør, Konsulenthuset ballisager
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4.  Høj tolerance over for fejl  
giver høj trivsel  

Er det acceptabelt at begå fejl i jeres organisation? 
Eller læner I jer mod en nul-fejls-kultur? 
Høj tolerance over for fejl i arbejdssammenhæng 
ser ud til at give højere trivsel hos medarbejderne.

(Se mere side 24)

1.  Kvinder med en akademisk bag-
grund er de dygtigste ledere

Ifølge analysen er de dygtigste ledere unge 
kvinder med akademisk baggrund. Men det er 
bestemt ikke den gruppe, der fylder mest blandt 
danske ledere. 
Måske er der grund til at revidere forestillingen 
om, hvad de bedste ledere er lavet af.

(Se mere side 9)

2.  Selvbestemmelse er i høj kurs 
Danskerne er helt pjattede med at blive ”sat fri” 
til at løse deres opgaver, når og hvor de har lyst. 
Der ser ud til at være en stor sammenhæng  
mellem selvbestemmelse og jobtrivsel. 
Vi ser også – i familie med selvbestemmelse – 
at ønsket om work-life-balance stiger i  
betydning, når ny arbejdsgiver skal vælges.

(Se mere side 13)

5.  Løn er vigtig for danskerne
Løn er for første gang det vigtigste parameter i 
valget af ny arbejdsgiver – en ny højdespringer  
– og trivsel på arbejdspladsen vokser stabilt i 
takt med høj løn. 

(Se mere side 27)

3.  Hjemmearbejde er en 
”hot kartoffel”  

Hjemmearbejde er en”hot kartoffel” i øjeblikket, 
og virksomhederne leder efter deres ben at stå 
på. Tallene indikerer, at der er en sammenhæng 
mellem hjemmearbejde og trivsel. Trivslen ser 
ud til at stige, når antallet af hjemmearbejds-
dage øges. De fleste danskere arbejder slet ikke 
hjemmefra.

(Se side 22) 

10 gode råd til  
HR-beslutningstageren
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6.  Stor arbejdsmængde er ikke 
ensbetydende med lav trivsel

Faktisk viser analysen, at både dem, der arbejder 
mest – og mindst – trives med arbejdet.  
Lavest trivsel finder vi i gruppen, der arbejder 
37 timer om ugen.

(Se mere side 28)

7.  Gode kollegaer styrtdykker  
i betydning

Gode kollegaer er langt mindre vigtige for os, 
når vi skal vælge en ny arbejdsgiver end  
tidligere. Vi har en hypotese om, at det er  
coronaen / øget hjemmearbejde, der resulterer 
i, at vi er mindre fokuserede på gode kollegaer, 
når vi vælger ny arbejdsgiver: En form for  
individualisering af arbejdspladsen. 

(Se side 34)

10.  Unge medarbejdere søger  
længere ansættelsesforhold  
end tidligere 

Billedet af de ”utro unge” på arbejdsmarkedet 
skal revideres en smule efter analysens  
resultater. Unge søger længere ansættelses- 
forhold.

(Se side 48)

9.  Kollegaer er den  
mest pålidelige kilde

Nuværende og tidligere ansatte har den største 
troværdighed, når en potentiel jobsøger søger 
information om en virksomhed. Virksomhedens 
ledelse er på 4. pladsen. Det er relevant i til- 
rettelæggelsen af en employer branding-strategi.  

(Se side 45)

8. Aktivér ambassadørerne
Danske virksomheder har store uforløste  
rekrutteringsressourcer i form af deres egne 
medarbejdere. Mere end halvdelen af danskerne 
giver udtryk for, at de er motiverede for at  
hjælpe virksomheden med at finde nye med- 
arbejdere.

 (Se side 43)



8 Ledelse

Der er mange meninger om, hvad god ledelse er, og hvem der er de dygtige chefer. 

Men hvordan lykkes det de dygtige ledere at skabe trivsel?

Og hvem er den gode leder egentlig? 

Ledelse
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Ledelse og køn
 

Synes du, at din leder er dygtig? 2020 2022

Total 3.62 3.46

Leder = mand 3.60 3.42

Leder = kvinde 3.65 3.51

Kønsfordeling blandt ledere

*Jo højere indeks, desto dygtigere vurderes lederen.

På grund af en lille ændring i formuleringen af spørgsmålet kan niveauerne ikke direkte sammenlignes. Det kan 
dog konstateres, at forskellen i evaluering af mandlige ledere og kvindelige ledere vokser - til kvindernes fordel. 

2020 2022

4 ud af 10 ledere er kvinder. Det er en vækst på godt 2% siden 2020.

49% af de mandlige ledere bliver ‘i høj grad’ eller ‘i meget høj grad’ bedømt som dygtige. For kvinderne er det 
tilsvarende tal 52%.

Kommentar

39%

2020

61% 59%

2022

40%



10 Ledelse

Både mænd og kvinder vurderer kvindelige ledere som dygtigere end mandlige ledere.

Kommentar

48% af mændene vurderer deres mandlige leder  
til at være dygtig ‘i høj grad’ eller ‘i meget høj grad’. 

16% af mændene synes ‘slet ikke’ eller
‘i mindre grad’, at deres mandlige leder er dygtig.

54% af kvinderne vurderer deres kvindelige leder til 
at være dygtig ‘i høj grad’ eller ‘i meget høj grad’. 

10% af kvinderne synes ‘slet ikke’ eller i ‘mindre 
grad’, at deres kvindelige leder er dygtig.

          (Leder=Mand)                (Leder=Kvinde)

Synes du, at din leder er dygtig? Mand Kvinde Mand Kvinde

Slet ikke / I mindre grad 16% 15% 12% 10%

I nogen grad 37% 37% 38% 36%

I høj / meget høj grad 48% 48% 50% 54%

Vurdering af lederens dygtighed baseret på respondentens køn

48% 54%
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Ledelse og alder
Vurdering af lederens dygtighed i forhold til lederens alder

Synes du, at din leder er dygtig? 
*Her vises andelen, der har svaret ‘i høj/meget høj grad’, fordelt på deres leders alder. 

Aldersbetingede leder-relationer

Unge ledere bliver vurderet til at være de dygtigste. Den stærkeste leder-relation er ung medarbejder og en ung 
leder. Den dårligste relation er mellem modne medarbejdere og unge ledere. Aldersforskel ser ud til at påvirke 
relationen negativt.

35-49-årige vurderer ledere på 50+ som dygtigere end de øvrige alderskategorier. Det forholder sig lige  
omvendt for 50+, der vurderer den 35-49-årige leder som dygtigere end de øvrige alderskategorier. 

Kommentar

18-34 årige

18-34 årige 18-34 årige 35-49 årige 50+ årige

Medarbejder Leder Leder Leder

35-49 årige 18-34 årige 35-49 årige 50+ årige

50+ årige 18-34 årige 35-49 årige 50+ årige

59%

35-49 årige
50%

50+ årige
49%

*Jo højere indeks, desto dygtigere vurderes lederen

3,67
Indeks

3,49
Indeks

3,34
Indeks

3,54
Indeks

3,50
Indeks

3,42
Indeks

3,42
Indeks

3,43
Indeks

3,26
Indeks

Synes du, at din leder er dygtig?
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Akademisk baggrund

Har svaret ‘i høj grad’ eller ‘i meget høj grad’

58%

Ikke-akademisk baggrund

Har svaret ´’i høj grad’ eller ‘i meget høj grad’

45%

Vurdering af lederens dygtighed baseret på uddannelsesbaggrund

58% af lederne med en akademisk uddannelse vurderes som dygtige ‘i høj grad’ eller ‘i meget høj grad’, 
mens det samme gælder for 45% af lederne med en ikke-akademisk baggrund.

Informations- og kommunikationsbranchen har de bedst evaluerede ledere. Det er også den branche,  
som har den højeste grad af selvbestemmelse. 

Ledere med hhv. en akademisk og ikke-akademisk uddannelse giver i lige høj grad plads til selvbestemmelse 
hos deres medarbejdere. 

Der er mest dårlig ledelse i region Syddanmark.

Kommentar

Ledelse og uddannelse
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I hvor høj grad har du selvbestemmelse i dit nuværende job?  
Selvbestemmelse kan handle om måden, man løser sine opgaver på, hvem man samarbejder med osv. 

Lille privat virksomhed (op til 10 medarbejdere)

Offentlig / selvejende institution 

Stat 

Større privat virksomhed (over 250 medarbejdere) 

Kommunal 
 

Mindre eller mellemstor privat virksomhed (10-249 medarbejdere) 
 

Region 

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

77% 

67% 

64% 

63% 

58% 

58% 

34% 

Det er de små private virksomheder, der har den højeste grad af selvbestemmelse. 77% af dem, der  
har ‘høj’ eller ‘meget høj’ selvbestemmelse, arbejder i en lille privat virksomhed. Ansatte i regionerne har 
oplevelsen af at have den mindste grad af selvbestemmelse med 34%. 

Selvbestemmelse er størst inden for IT & Kommunikation, mens det er lavest hos Social og Sundhed.

Kommentar

Ledelse og selvbestemmelse
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Ledelse

Sammenhængen mellem lederens dygtighed og selvbestemmelse  
Her vises andelen af dem, der har svaret, at deres leder ‘i høj grad’ eller ‘i meget høj grad’ er dygtig.

Der ser ud til at være en sammenhæng mellem, hvor dygtig lederen vurderes at være, og hvor høj grad af  
selvbestemmelse medarbejderen oplever. Jo dygtigere lederen er, desto højere er graden af selvbestemmelse.

Kommentar

16 
 

Rettelser pr. 07.04.2022 
S. 11 kommentar:  

Den stærkeste leder-relation er ung medarbejder vs. ung leder. Den dårligste relation er moden medarbejder 
vs. ung leder. 

35-49-årige vurderer nærmeste leder på 50+ dygtigere end de øvrige alderskategorier, mens det forholder 
sig lige omvendt for 50+, der vurderer nærmeste leder på 35-49-årige dygtigere end de øvrige 
alderskategorier.  

 

S. 14 

Sammenhængen med lederens dygtighed og selvbestemmelse 
Her vises andelen af dem, der har svaret, at deres leder i høj eller meget høj grad er dygtig 

 

 

Kommentar 

Der synes at være en sammenhæng mellem hvor dygtig lederen vurderes at være, og hvor høj grad af 
selvbestemmelse medarbejderen oplever. Jo dygtigere lederen er, jo højere er graden af selvbestemmelse. 
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Sammenhængen mellem lederens dygtighed og tolerance over for fejl  
Her vises andelen af dem, der har svaret, at deres leder ‘i høj grad’ eller ‘i meget høj grad’  er dygtig. 

Ledelse og fejltolerance

Der synes at være en sammenhæng mellem, at jo dygtigere lederen er, desto højere er fejltolerancen.  

Kommentar
12 

 

S. 13 
Sammenhængen mellem lederens dygtighed og fejltolerance 

Her vises andelen af dem, der har svaret, at deres leder i høj eller meget høj grad er dygtig. 

 

 

Kommentar 

Der synes at være en sammenhæng mellem hvor dygtig lederen vurderes at være, og hvor høj grad af 
fejltolerance medarbejderen oplever. Dygtige leder har en stigende grad af fejltolerance.  

  

35%
37%

46%

61%
63%
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Oplever du, at det er acceptabelt, at der begås fejl i jeres organisation?
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Profil af den gode leder anno 2022

Profil af den svage leder anno 2022

Kvinde 

Mand

Alder: 18-34

Alder: 50+ 

�Akademiker

�Ikke-akademisk 
uddannelse

Ansat i lille  
privat virksomhed

Ansat i en  
offentlig/selvejende 

institution

Arbejder i informations-  
og kommunikationsbranchen

Arbejder inden for  
offentlig administration
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Danskernes jobtrivsel
66% af danskerne er ‘i høj grad’ eller ‘i meget høj grad’ glade for deres job. 

Hvad er det, der skaber trivsel i arbejdslivet? 

Og hvilke faktorer påvirker dem, som ikke trives i deres job anno 2022?

Hvilken betydning har løn, hjemmearbejde, selvbestemmelse, tolerance over 
for fejl for arbejdsglæden?



18 Danskernes jobtrivsel

1 
 

S. 9 – Trivselsbemærkning 
Kommentar, der skal blive på s. 9: Kvinder vurderes som dygtigere ledere end mændene.  

Slet resten af kommentaren. Jeg har tilføjet det som sætning i det nye input til trivsel nedenfor.  

 

Indsættes før s. 16. (du har fået dette i et separat dokument under vores møde i dag – så måske du 
allerede har rettet det ""##$$%% ) 

Den aktuelle trivselstilstand (Overskrift) 

I hvor høj grad er du glad for dit nuværende job? 

 

Årsager til mistrivsel (tabelforklaring) 

Hvad er de primære årsager til, at du i mindre grad eller slet ikke 
er glad for dit nuværende job? Vælg op til tre svarmuligheder.   

Jeg har for travlt på arbejdet 26% 

Jeg føler ikke, jeg udvikler mig i mit arbejde 34% 

De opgaver, jeg har i mit arbejde, passer ikke til mig 13% 

Med mit arbejde følger en dårlig work-life balance 24% 

Jeg oplever, der er urealistiske forventninger til mig 16% 

Jeg føler ikke, jeg mestrer mit arbejde 4% 

2%

5%

27%

45%

21%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad

Den aktuelle trivselstilstand 
I hvor høj grad er du glad for dit nuværende job?

Generelt er der høj trivsel blandt danskerne på arbejdsmarkedet.  

Kvinders jobtrivsel er større end mænds. 6% af kvinderne mistrives, mens det tilsvarende tal for mænd er 8%.

Mandlige og kvindelige ledere er lige gode til at skabe trivsel blandt deres medarbejdere.

Kommentar
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Total

Jeg har for travlt på arbejdet 26%

Jeg føler ikke, jeg udvikler mig i mit arbejde 34%

De opgaver, jeg har i mit arbejde, passer ikke til mig 13%

Med mit arbejde følger en dårlig work-life-balance 24%

Jeg oplever, der er urealistiske forventninger til mig 16%

Jeg føler ikke, jeg mestrer mit arbejde 4%

Faktorer i mit privatliv 4%

Samarbejdet med min chef 37%

Samarbejdet med mine kollegaer 15%

Samarbejdet i min afdeling 13%

Jeg udsættes for chikane (seksuel, mobning mv.) 9%

Her har vi spurgt dem, der har svaret, at de ‘slet ikke’ / ‘i mindre grad’ er glade for deres nuværende job.

Hvad er de primære årsager til, at du i mindre grad eller slet ikke er glad  
for dit nuværende job? 
Vælg op til tre svarmuligheder.

*Spørgsmålet er kun stillet til de 102 respondenter, der svarede, 
at de ‘i mindre grad’ eller ‘slet ikke’ var glade for deres job. 

Årsager til mistrivsel 

Mænds hyppigste mistrivsel-faktor er manglende udvikling, mens det for kvinder er relationen til chefen.

Mænd angivere hyppigere kollegiale samarbejdsproblemer som mistrivselsårsager end kvinderne.

Mænd angiver oftere chikane som årsag til mistrivsel.

Kommentar
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Vurdering af trivsel på arbejde baseret på respondentens alder
I hvor høj grad er du glad for dit nuværende job?
(I høj/meget høj grad)

Den højeste trivsel på jobbet findes blandt danskere på 50+.   

Kommentar

2 
 

Faktorer i mit privatliv 4% 

Samarbejdet med min chef 37% 

Samarbejdet med mine kollegaer 15% 

Samarbejdet i min afdeling 13% 

Jeg udsættes for chikane (seksuel, mobning mv.) 9% 

*De respondenter, der slet ikke eller i mindre grad er glade for deres nuværende job.  

Kommentar 

Generelt er der høj trivsel blandt danskerne.   

For de der slet ikke eller i mindre grad trives, er det samarbejdet med chefen, der er den primære årsag, 
efterfulgt af en følelse af ikke at udvikle sig og at have for travlt.  

Mandlige og kvindelige ledere er lige gode til at skabe trivsel blandt deres medarbejdere. 

 

S. 18 

 

 

 

 

 

 

 
s. 21 
De yngste ledere er mest fejtolerante. Kun 8% af dem med en leder på mellem 18-34 år oplever, at det slet 
ikke eller i mindre grad er acceptabelt at begå fejl, mens det samme gør sig gældende for 15% af dem der 
har en leder på hhv. 35-49 eller 50+. 
  

 

 

65%

66%

69%

63%

64%

65%

66%

67%

68%

69%

70%

18-34 35-50 50+

Hvad er din alder?

I hvor høj grad er du glad for dit nuværende job?
I høj/meget høj grad

Trivsel og alder 

18-34 årige 35-50 årige

Hvad er din alder?

50+ årige
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Trivsel og ledelse
Sammenhæng mellem jobtrivsel og lederens dygtighed
I hvor høj grad er du glad for dit nuværende job?

17 
 

s. 16 

- Mand 

- Er 50+ 

- Ikke-akademisk uddannelse 

- Ansat i en offentlig/selvejende institution 

- Arbejder indenfor offentlig administration 

 

s. 19  

Fjern denne: *De respondenter, der slet ikke eller i mindre grad er glade for deres nuværende job. 

Og sæt dette ind ovenfor tabellen i stedet: Her har vi spurgt dem, der har svaret at de slet ikke i mindre 
grad er glad for deres nuværende job.  

 

s. 21 

Fjern indeks under nuværende tabel 

Tabelforklaring: Sammenhæng mellem jobtrivsel og lederens dygtighed. 

 

37% 37%

52%

81%

94%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Slet ikke I mindre grad I nogen grad I høj grad I meget høj grad

Synes du din leder er dygtig?

I h
vo

r h
øj

 g
ra

d 
er

 d
u 

gl
ad

 fo
r d

it 
nu

væ
re

nd
e 

jo
b?

I h
øj

/m
eg

et
 h

øj
 g

ra
d

Tallene viser en sammenhæng mellem god ledelse og trivsel. Ledere trives mere end medarbejdere.  

Kommentar

Vurdering af jobtrivsel baseret på ledelsesansvar / ikke-ledelsesansvar

med ledelsesansvar

70%

uden ledelsesansvar

65%

I hvor høj grad er du glad for dit nuværende job?
(I høj/meget høj grad)

Synes du, din leder er dygtig?
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Andel med høj jobtrivsel sammenlignet med antal hjemmearbejdsdage

Trivsel og hjemmearbejde

af danskerne arbejder  
ikke hjemmefra

62%

arbejder hjemmefra  
i varierende grad

38%

Det er i lidt højere grad kvinderne (40%) end mændene (37%), der arbejder hjemmefra. 

Der er en overordnet tendens til, at trivslen er størst hos dem med mest hjemmearbejde.

Kommentar

4 
 

s. 24 

 
s. 35  
Hvilken information er vigtigst for dig, når du 
orienterer dig om en potentiel ny arbejdsgiver? 
Vælg op til tre svarmuligheder. 

Total Akademikere 
Øvrige 

videregående 
uddannelse 

Øvrige 

Virksomhedens lønpolitik 34% 31% 35% 33% 

Virksomhedens barselspolitik 3% 4% 3% 3% 

Virksomhedens diversitets- og seniorpolitik 15% 11% 17% 15% 

Virksomhedens personalegoder 20% 18% 21% 16% 

Virksomhedens politik om CSR og bæredygtighed 9% 14% 8% 7% 
Præsentationer af ledere og medarbejderne med en 
kort tekst og billede 21% 26% 20% 19% 

Præsentation af virksomhedens værdier 37% 41% 37% 34% 

At der er tegnet overenskomst 37% 26% 38% 48% 

Foto eller video af de fysiske rammer 6% 7% 6% 6% 

Hvilke kunder virksomheden har 17% 18% 18% 13% 

Andet 11% 14% 10% 9% 

 

  

64%
70%

63%
70% 66%

73%

86%

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

100%

Jeg arbejder ikke
hjemmefra

1 dag om ugen 2 dage om ugen 3 dage om ugen 4 dage om ugen Jeg arbejder stort
set kun

hjemmefra

Jeg arbejder kun
hjemmefra

Hvor meget arbejder du i gennemsnit hjemmefra i dit nuværende job?Vælg det udsagn, der passer bedst.

I hvor høj grad er du glad for dit nuværende job?

I høj/meget høj grad Lineær (I høj/meget høj grad)Tendens

Vælg det udsagn, der passer bedst.
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I hvor høj grad har du selvbestemmelse i dit nuværende job? (Selvbestemmelse kan handle om måden man løser sine
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Indeks

Selvbestemmelse kan handle om måden, man løser sine opgaver på,  
hvem man samarbejder med osv. 

Tallene indikerer, at der er en sammenhæng mellem selvbestemmelse og jobtrivsel – størst andel i trivsel er 
der blandt dem med størst selvbestemmelse.  

Sammenhængen er dog ikke entydig. Dem, der ‘slet ikke’ har selvbestemmelse, har en lidt højere jobtrivsel, 
end dem der vurderer, at de ‘i mindre grad’ har selvbestemmelse.

Kommentar

Sammenhængen mellem jobtrivsel og selvbestemmelse
I hvor høj grad er du glad for dit nuværende job? 

Trivsel og selvbestemmelse
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Indeks

I hvor høj grad har du selvbestemmelse i dit nuværende job?
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Sammenhæng mellem jobtrivsel og graden af fejltolerance på arbejdspladsen

Der ser ud til at være en sammenhæng mellem jobtrivsel og accept af fejl i arbejdssammenhænge. Jo højre 
tolerance over for fejl, desto større jobtrivsel. 

Ledere 18-34 år er mest tolerante over for fejl. Kun 8% af dem, der har en yngre leder (18-34 år), oplever, at 
det ‘slet ikke’ eller ‘i mindre grad’ er acceptabelt at begå fejl. Det samme gør sig gældende for 15% af dem, 
der har en leder på hhv. 35-49 eller 50+.

Kommentar

Trivsel og fejltolerance

13 
 

S. 24 
Sammenhængen mellem jobtrivsel og graden af fejltolerance på arbejdspladsen 

Her vises andelen af dem, der har svaret, at de i høj eller meget høj grad er glade for deres job. 

 

 

Slet ”klar” nede i kommentaren 
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Sammenhæng mellem trivsel og organisationstype

I hvor høj grad er du glad for dit nuværende job?
(I høj/meget høj grad)
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Der er lige stor trivsel i den offentlige og private sektor. 

Kommentar

Trivsel og organisationer
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Vurdering af fejltolerance baseret på organisationstype

Oplever du, at det er acceptabelt at begå fejl i jeres organisation?
(I høj/meget høj grad)

24% 
28% 

36% 36% 37% 40% 43% 
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Tolerance over for fejl er størst i den private sektor. Det er de små private virksomheder, der har den  
højeste fejltolerance. 

Kommentar
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Sammenhæng mellem jobtrivsel og lønniveau
I hvor høj grad er du glad for dit nuværende job?
(I høj/meget høj grad)

Under
30.000 kr.

Over
80.000 kr.30-39.999 kr. 40-49.999 kr. 50-59.999 kr. 60-80.000 kr.

64% 

68% 

65% 

70% 

73% 

88% 

Trivsel og løn

Der en klar og entydig tendens til, at høj løn medfører høj trivsel og omvendt. Der er ikke kontrolleret  
for underliggende sammenhænge. 

Kommentar
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Respondenter med høj jobtrivsel krydset med ugentlig arbejdstid

Dem, der arbejder mest og mindst, har den højeste jobtrivsel.  

Den laveste jobtrivsel ses blandt dem, der arbejder mellem 36 og 40 timer om ugen, og de udgør samtidig 
den største gruppe.

Tallene kunne tyde på, at dem, der aktivt har fravalgt at arbejde 37 timer/ugen, er mest i trivsel - uanset om de 
arbejder mere eller mindre.

Kommentar

Trivsel og arbejdstid
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Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen (for din primære arbejdsgier)?Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen (for din primære arbejdsgiver)?

17 
 

s. 16 

- Mand 

- Er 50+ 

- Ikke-akademisk uddannelse 

- Ansat i en offentlig/selvejende institution 

- Arbejder indenfor offentlig administration 

 

s. 19  

Fjern denne: *De respondenter, der slet ikke eller i mindre grad er glade for deres nuværende job. 

Og sæt dette ind ovenfor tabellen i stedet: Her har vi spurgt dem, der har svaret at de slet ikke i mindre 
grad er glad for deres nuværende job.  

 

s. 21 

Fjern indeks under nuværende tabel 

Tabelforklaring: Sammenhæng mellem jobtrivsel og lederens dygtighed. 
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Hvor mange timer arbejder du i gennemsnit om ugen  
(for din primære arbejdsgiver)?

Mænd

Kvinder

11%
25-35 timer

22%
25-35 timer

18%
Over 41 timer

9%
Over  
41 timer

11%
Under  
25 timer

15%
Under  
25 timer

61%
36-40 timer

54%
36-40 timer

Fordeling af ugentlig arbejdstid mellem kønnene
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Ledere arbejder i snit 40 timer om ugen. Medarbejdere arbejder i snit 35 timer om ugen. 

Unge ledere arbejder en smule mindre end de ældre ledere – ca. 1 time mindre om ugen end øvrige ledere.

Den ugentlige arbejdstid er højest i større private virksomheder – ca. 38 timer/ ugen i snit.

Kommentar

Fordeling af ugentlig arbejdstid mellem kønnene

Der er flere kvinder (15%) end mænd (11%), der arbejder under 25 timer om 
ugen, og de har højere jobtrivsel end mændene i samme kategori.

76% af mændene er i ’høj grad’ eller ’meget høj grad’ glade for deres job

74% af kvinderne er ’i høj grad’ eller ’meget høj grad’ glade for deres job

69% af mændene er i ’høj grad’ eller ’meget høj grad’ glade for deres job

69% af kvinderne er i ’høj grad’ eller ’meget høj grad’ glade for deres job

Dobbelt så mange mænd (18%) som kvinder (9%) arbejder over 41 timer om ugen, og 
de har højere jobtrivsel end kvinder i samme kategori.

Over 41 timer

Under 25 timer
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Trivsel og uddannelse

I hvor høj grad er du glad for dit nuværende job?
(I høj/meget høj grad)

Sammenhæng mellem jobtrivsel og respondenternes uddannelsesniveau

Sammenhæng mellem jobtrivsel og lederens uddannelsesniveau

70% lang videregående uddannelse eller ph.d. (5+ års fuldtidsstudier)

63% kort- eller mellemlang videregående uddannelse (2-4,5 års fuldtidsstudier)

67% Erhvervs- eller håndværksmæssig uddannelse

67% Ingen uddannelse (Ufaglært)

I hvor høj grad er du glad 
for dit nuværende job?

Leder=akademisk  
uddannelse

Leder=ikke- 
akademisk uddannelse Ved ikke Total

Indeks 1,83 1,67 1,72 1,74

 
*Jo højere indeks, desto højere jobtrivsel.

Akademiske ledere skaber højere jobtrivsel end ikke-akademiske ledere.

Kommentar
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Profil af den typiske medarbejder i trivsel anno 2022

Kvinde 

Arbejder primært  
hjemmefra 

Tjener over kr. 
80.000 om 
måneden

50+ år

Har en høj grad af 
selvbestemmelse

Har en  
akademisk leder

�Akademiker

Har et job med en 
høj fejltolerance

Ansat i lille  
privat virksomhed

Arbejder over 41 timer 
om ugen eller under 
25 timer om ugen

Er leder
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Hver fjerde dansker har søgt job inden for det seneste år. 

Hvad er årsagerne til at søge nye udfordringer, 
og hvad får folk til at blive hos den samme virksomhed? 

Danskernes  
job-præferencer
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Løn er nu det vigtigste parameter i job-valget. 

Desuden er ønsket om work-life-balance steget. 

Mange øvrige faktorer falder i betydning. De tidligere vigtige relationelle faktorer (kollegaer og chef) tager 
nærmest et styrtdyk. Det er nærliggende at tænke, at corona-hjemmearbejdet har påvirket vores måde at  
vurdere forskellige arbejdsplads-fordele på. Og det umiddelbare indtryk er, at det kollegiale ikke vurderes så  
betydningsfuldt som tidligere. Det kan være et udtryk for, at arbejdslivet individualiseres. 

Kommentar

*Respondenter, der har svaret ”Andet” eller ”Ved ikke”, er sorteret fra.

2019 2022

Virksomheden har gode værdier, der efterleves 15% 15%

Virksomheden har et godt brand / omdømme 5% 4%

Virksomheden udretter noget meningsfuldt for samfundet 13% 10%

Virksomheden producerer kvalitetsprodukter 5% 4%

Jeg får mulighed for at avancere 9% 6%

Jeg får mulighed for at blive dygtigere 28% 18%

Jeg får mulighed for at have indflydelse 19% 19%

Jeg får en god chef 33% 25%

Jeg får gode kollegaer 45% 35%

Lønnen er god 36% 37%

Der er sikkerhed i jobbet 20% 18%

Der er fleksible arbejdstider og work-life-balance 29% 33%

Hvad er vigtigst for dig, næste gang du søger nyt job?  
(Vælg op til tre svarmuligheder)

Vurdering af hvilke elementer der er vigtigst i en jobsøgningssituation

Hvad er vigtigst, når danskerne søger job
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Det gælder for alle aldersgrupper, at lønnen er det vigtigste i en jobskiftesituation. Det er en ændring fra  
tidligere år, hvor det vigtigste for alle aldersgrupper var at få gode kollegaer. 

Dygtiggørelse er stadig et vigtigt emne for de unge.

Kommentar

*Respondenter, der har svaret ”Andet” eller ”Ved ikke”, er sorteret fra.

18-34 årige 35-50 årige 50+ årige

Virksomheden har gode værdier, der efterleves 15% 12% 18%

Virksomheden har et godt brand / omdømme 5% 4% 5%

Virksomheden udretter noget meningsfuldt for samfundet 9% 10% 10%

Virksomheden producerer kvalitetsprodukter 5% 4% 4%

Jeg får mulighed for at avancere 8% 8% 1%

Jeg får mulighed for at blive dygtigere 25% 19% 10%

Jeg får mulighed for at have indflydelse 15% 20% 22%

Jeg får en god chef 24% 27% 23%

Jeg får gode kollegaer 33% 40% 32%

Lønnen er god 35% 42% 32%

Der er sikkerhed i jobbet 17% 21% 17%

Der er fleksible arbejdstider og work-life-balance 33% 38% 27%

Hvad er vigtigst for dig, næste gang du søger nyt job?  
(Vælg op til tre svarmuligheder)

Vigtigste elementer i en jobsøgningssituation fordelt på alder
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Danskernes job-præferencer

Lønnen er vigtigst for mændene, mens gode kollegaer er vigtigst for kvinderne. Det er vigtigere for kvinderne 
end mændene, at der er fleksible arbejdstider. 

Kommentar

Mand Kvinde

Virksomheden har gode værdier, der efterleves 14% 16%

Virksomheden har et godt brand / omdømme 5% 4%

Virksomheden udretter noget meningsfuldt for samfundet 9% 11%

Virksomheden producerer kvalitetsprodukter 6% 2%

Jeg får mulighed for at avancere 7% 4%

Jeg får mulighed for at blive dygtigere 17% 20%

Jeg får mulighed for at have indflydelse 19% 19%

Jeg får en god chef 24% 25%

Jeg får gode kollegaer 31% 41%

Lønnen er god 40% 32%

Der er sikkerhed i jobbet 20% 16%

Der er fleksible arbejdstider og work-life-balance 28% 38%

Hvad er vigtigst for dig, næste gang du søger nyt job?  
(Vælg op til tre svarmuligheder)

Vigtigste elementer i en jobsøgningssituation fordelt på køn

*Respondenter, der har svaret ”Andet” eller ”Ved ikke”, er sorteret fra.
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Hvad er vigtigst for dig, næste gang du søger nyt job?  
(Vælg op til tre svarmuligheder)

Vigtigste elementer i en jobsøgningssituation fordelt på uddannelse

*Andre videregående uddannelser er her defineret som erhvervs- eller  
håndværksuddannelser, samt kort- eller mellemlang videregående uddannelse. 

Respondenter, der har svaret “Andet” eller “Ved ikke”, er sorteret fra. 

Akademikere
Andre  

videregående 
uddannelser

Ufaglærte

Virksomheden har gode værdier, der efterleves 14% 15% 18%

Virksomheden har et godt brand / omdømme 5% 5% 4%

Virksomheden udretter noget meningsfuldt for samfundet 15% 8% 7%

Virksomheden producerer kvalitetsprodukter 5% 4% 5%

Jeg får mulighed for at avancere 10% 5% 5%

Jeg får mulighed for at blive dygtigere 22% 17% 20%

Jeg får mulighed for at have indflydelse 21% 18% 17%

Jeg får en god chef 26% 24% 24%

Jeg får gode kollegaer 28% 38% 33%

Lønnen er god 34% 38% 35%

Der er sikkerhed i jobbet 17% 19% 19%

Der er fleksible arbejdstider og work-life-balance 44% 30% 26%

For akademikere er langt den vigtigste faktor i et jobskifte, at der er fleksible arbejdstider. Løn og gode  
kollegaer vægtes lige højt hos de andre videregående uddannelser, mens de ufaglærte vægter lønnen højest. 

Kommentar

Mand Kvinde

Virksomheden har gode værdier, der efterleves 14% 16%

Virksomheden har et godt brand / omdømme 5% 4%

Virksomheden udretter noget meningsfuldt for samfundet 9% 11%

Virksomheden producerer kvalitetsprodukter 6% 2%

Jeg får mulighed for at avancere 7% 4%

Jeg får mulighed for at blive dygtigere 17% 20%

Jeg får mulighed for at have indflydelse 19% 19%

Jeg får en god chef 24% 25%

Jeg får gode kollegaer 31% 41%

Lønnen er god 40% 32%

Der er sikkerhed i jobbet 20% 16%

Der er fleksible arbejdstider og work-life-balance 28% 38%
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Det usynlige jobmarked 
Der var ikke lavet et officielt stillingsopslag i 53% af tilfældene ved seneste jobskifte.   

Det er ca. det samme niveau som i 2019. Det usynlige jobmarked er således fortsat en lille smule større 
end det synlige jobmarked. 

Var der lavet et officielt stillingsopslag, da du fik dit nuværende / seneste job?

Nej

53%

Ja

47%

Lysten til at skifte job er større hos kvinder end mænd, hvor 28% af kvinderne har søgt job inden for det  
seneste år, mens det samme gælder for 25% af mændene.

 

Kommentar

Jobsøgning og årsager til jobskifte

26% 

Hver fjerde dansker har søgt job inden for det seneste år

Over halvdelen af jobs bliver ikke slået op
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I 28% af tilfældene er det muligt at afværge et jobskifte ved hjælp af forskellige udviklingsmuligheder.

Den største jobskiftelyst ses blandt ufaglærte (33%) efterfulgt af akademikere (28%). Herefter kommer dem 
med kort- eller mellemlang videregående uddannelse (26%) og håndværks-/erhvervsmæssig uddannelse (22%). 

Utilfredshed med chefen er stadig den hyppigste årsag (17%) til at søge nyt job. Det samme gjorde sig  
gældende i både 2021 (18%) og 2019 (18%). 

Derudover er muligheder for bedre løn og ønske om udvikling/kørte sur i kedelige opgaver de væsentligste  
faktorer for jobskifte. Der er stort set ikke sket ændringer i disse præferencer siden 2019, men det viser 
tydeligt, at disse faktorer er afgørende i et fastholdelsesperspektiv.

Kommentar

Total

Kurser eller certificeringer 9%

Intern jobrotation / sidemandsoplæring 9%

Efter- og videreuddannelse 12%

Mentorordning 4%

At blive en del af et professionelt netværk 6%

At modtage karrieresparring 10%

Nej, det vil ikke have gjort en forskel 72%

Kunne dit jobskifte være undgået gennem nogle af nedenstående aktiviteter?  
Svar gerne, selvom din arbejdsgiver ikke tilbyder disse aktiviteter.

Vurdering af muligheder for at afværge et jobskifte

*Her har vi spurgt de 476 respondenter, der valgte at skifte job, 
fordi de “kørte sur i kedelige opgaver” (13%), 

“ikke udviklede sig” (12%) eller ikke følte, at “virksomheden udnyttede 
mit talent og mine kompetencer” (13%). 

17% 
13% 12% 

Sidste gang du valgte at skifte job, hvad var årsagerne da? 
Vælg op til 3 svarmuligheder.

Årsager til jobskifte fra dem, der HAR skiftet job

Jeg var utilfreds med  
min chef

Jeg kørte sur i  
kedelige opgaver

Mulighed for  
bedre løn

Jeg udviklede  
mig ikke
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Hvad skaber stolthed på arbejdspladsen? 

Og hvordan kan man gøre medarbejderne til ambassadører?

Hvad er vigtigt for potentielle ansøgere, når de researcher virksomheder?

Employee Advocacy og 
Employer Branding
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Der ser ud til at være et stort og stigende behov for, at stillingsopslag bliver mere konkrete omkring hvilke opgaver, 
der rent faktisk skal løses. Der er også et stigende ønske om konkretisering af efterspurgte kompetencer.  

Der bruges i gennemsnit ca. 2,5 time på at udarbejde ansøgningsmateriale. Knap hver 5. ville søge flere jobs,  
hvis det blev muligt at afkorte den tid, som de skulle bruge på at udarbejde ansøgningsmaterialet.

Kommentar

Stillingsopslag 
2019 2022

Tydelig beskrivelse af arbejdsopgaverne 23% 32%

Tydelig beskrivelse af arbejdsopgavernes indbyrdes vægtning - 13%

Tydelig beskrivelse af krævede kompetencer 12% 19%

Tydelig beskrivelse af succeskriterier for stillingen 19% 16%

Tydelig beskrivelse af virksomhedskultur 15% 15%

Tydelig beskrivelse af virksomhedens strategi 9% 8%

Beskrivelse af lederens ledelsesstil 18% 13%

Kort beskrivelse af nærmeste kollegaer 12% 9%

Opslaget er formuleret originalt 8% 7%

Opslaget er suppleret med en video fra ledere/medarbejdere 2% 3%

Lønnen står angivet 19% 24%

Ingen af ovenstående / ved ikke 36% 33%

Hvad savner du oftest i et stillingsopslag?  

Sidste gang du søgte et job, hvor lang tid brugte du omtrent samlet set på at udarbejde 
ansøgningsmaterialet?

Tiden brugt på ansøgning og CV

0-2 timer

58%

3-4 timer

28%

5-6 timer

9%

Mere end 6 timer

5%
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Det er i særdeleshed kvinder, der ønsker at lære mere om kollegaerne gennem en video. 

Det samme gælder budskaber fra nærmeste leder, mens det for mænd er en lille smule mere vigtigt at vide mere om 
jobbets fysiske rammer. 

Kommentar

Brug af video i jobopslag 
Hvis stillingsopslaget er suppleret med en video, hvad vil du være 
mest interesseret i at se / høre? Total Mand Kvinde

Budskaber fra den øverste leder 8% 9% 7%

Budskaber fra den nærmeste leder 32% 31% 33%

Budskaber fra HR 7% 7% 6%

Budskaber fra kommende kollegaer 44% 38% 50%

De fysiske rammer 24% 25% 22%

Virksomhedens produkter 12% 15% 8%

Ved ikke 30% 31% 29%
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Det er forskelligt, i hvilken grad danskerne ønsker at hjælpe deres arbejdsgivere med at finde nye medarbejdere 
gennem deres eget netværk. Der tegner sig et billede af tre gennemgående typer. Vi har valgt at kalde dem:  
Ambassadørerne, Købmændene og Kritikerne. 

Ambassadørerne er dem, der aktivt ønsker at hjælpe. De skal bare spørges, så står de klar til at hjælpe. 

Købmændene er dem, der ønsker at hjælpe, men som ønsker at få noget til gengæld for deres hjælp. Det er enten i 
form af en egentlig belønning eller i form af tid til opgaven. 

Kritikerne er dem, der ikke ønsker at bringe deres eget netværk i spil, når der skal rekrutteres nye medarbejdere. 

Sådan fordeler danskerne sig overordnet i kategorierne.

Ambassadørerne

53%

Købmændene

22%

Kritikerne

28%

*Respondenter, der har svaret ‘Ved ikke’, er sorteret fra.

Medarbejdere som ambassadører

Godt halvdelen af alle danskere vil gerne søge nye kollegaer i eget netværk – uden at de skal have noget  
til gengæld.

Kommentar
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KA2022 graf til s. 43 
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Vil hjælpe sin arbejdsgiver i rekrutteringssituationer 
(Ambassadørerne)

I hvor høj grad er du glad for dit nuværende job?

Sammenhæng mellem jobtrivsel og villighed til at hjælpe i rekrutteringssituationer

Der er en sammenhæng mellem trivsel og det at være virksomhedens ambassadør. Også når vi ser specifikt  
på motivationen for at tiltrække nye kollegaer igennem eget netværk. Analysen viser, at der er 3 gange så mange  
“tiltræknings-ambassadører” iblandt medarbejdere i trivsel, som der er blandt medarbejdere i mistrivsel.  
På trivsels-arbejdspladser har man altså en stor rekrutteringsressource i sine medarbejdere, der er villige til  
at tiltrække via eget netværk.

Aldersmæssigt er der flest ambassadører blandt 35-50 årige. Der er flest ‘købmænd’ blandt de unge og flest  
‘kritikere’ blandt de ældre. 

Kommentar

I hvor høj grad er du glad for dit nuværende job?

Vil hjælpe sin arbejdsgiver i rekrutteringssituationer
(Ambassadørerne)
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Danskerne vurderer, at nuværende og tidligere ansatte i virksomheden er de mest pålidelige kilder, når det 
kommer til at danne sig et indtryk af virksomheden.  

Lederne er mere troværdige end firmaets “corporate” udtryk.

Kommentar

Hvilke af nedenstående kilder stoler du mest på, når du danner dig et indtryk af en virksomhed? 

Tidligere ansatte  
i virksomheden

48%

Ansatte  
i virksomheden

69%

Reklame fra  
virksomheden

1%

Pressen og  
nyhedsmedier

11%

Eksterne rekrutte- 
ringskonsulenter

2%

Virksomhedens  
ejere/ledelse

17%

Virksomhedens 
website og sociale 

medier

11%

Virksomhedens 
kunder

30%

Hvad er de mest pålidelige kilder i informationssøgningen om en virksomhed

Hvad er troværdige kilder hos virksomhederne?

*Respondenter, der har svaret ”Andet”  
eller ”Ved ikke”, er sorteret fra.
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Værdier, vilkår og virksomhedens lønpolitik er de væsentligste faktorer, som jobsøgerne kigger efter, når de 
orienterer sig i fht. en potentiel ny arbejdsgiver. Det kan derfor være en fordel i jagten på de dygtigste  
medarbejdere, at disse elementer er en væsentlig del af virksomhedens employer branding-initiativer. 

Fokus på værdier, vilkår og virksomhedens lønpolitik gælder stort set på tværs af brancher.  

For Undervisning, Uddannelse, Kultur og Fritid er ledere og kollegaer dog vigtigere end løn, og for IT og  
Kommunikation er personalegoder vigtigere end overenskomst. 

Det gælder for alle uddannelsesbaggrunde, at virksomhedens værdier er den vigtigste information, mens 
præsentation af ledere og medarbejdere kommer ind på en 2. plads for akademikere. For de øvrige  
uddannelsesretninger er overenskomst det næstvigtigste.

Kommentar

Total Akademikere
Andre  

videregående 
uddannelser

Ufaglærte

Virksomhedens lønpolitik 34% 31% 36% 34%

Virksomhedens barselspolitik 3% 4% 3% 3%

Virksomhedens diversitets- og seniorpolitik 15% 11% 17% 15%

Virksomhedens personalegoder 20% 18% 21% 16%

Virksomhedens politik om CSR  
og bæredygtighed

9% 14% 8% 8%

Præsentationer af ledere og med- 
arbejderne med en kort tekst og billede

21% 26% 20% 20%

Præsentation af virksomhedens værdier 37% 41% 36% 36%

At der er tegnet overenskomst 37% 26% 38% 50%

Foto eller video af de fysiske rammer 6% 7% 6% 6%

Hvilke kunder virksomheden har 17% 18% 18% 14%

Andet 11% 14% 10% 7%

Vurdering af den væsentligste jobsøgningsinformation i et  
Employer Branding-perspektiv

Hvilken information er vigtigst for dig,  
når du orienterer dig om en  
potentiel ny arbejdsgiver?

Information fra virksomheden, som 
jobsøgerne efterspørger

*Andre videregående uddannelser er her defineret som erhvervs- eller 
håndværksuddannelser, samt kort- eller mellemlang videregående uddannelse. 

Respondenter, der har svaret “Andet” eller “Ved ikke” omkring deres uddannelse, er sorteret fra. 
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Hvad gør dig mest stolt af den virksomhed, du arbejder i? Offentlig 
 virksomhed

Privat
virksomhed

Vi gør en positiv forskel for samfundet / omverdenen 57% 14%

Vi har gode ledere 1% 2%

Virksomheden tager sig godt af sine medarbejderes fysiske  
og mentale helbred

5% 11%

Vi har det sjovt sammen 8% 18%

Vi er anerkendt af omverdenen for at gøre det godt 14% 26%

Vi har glade kunder 7% 21%

Jeg er ikke stolt af min virksomhed 10% 8%

Stolthed over arbejdspladsen
Vurdering af, hvad der skaber mest stolthed på arbejdspladsen

CSR og bæredygtighed er på 8. pladsen over, hvad der er vigtigst, når man søger nyt arbejde. Til sammen- 
ligning er det at gøre en positiv forskel for samfundet og være anerkendt af omverdenen for det, der gør  
danskerne mest stolte af deres arbejdsplads. Med andre ord er CSR ikke en tiltrækningsfaktor, men en  
fastholdelsesfaktor. Specielt i offentlige sektor. 

Prioriteterne er de samme uanset aldersgruppe. 

Kommentar
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Hvor mange år er det 
optimalt for dig og 
din karriere at være i 
samme job?

2019 2022 2019 2022 2019 2022 2019 2022

Total Total 18-34 
-årige

18-34 
-årige

35-50 
-årige

35-50 
-årige

50+ 
-årige

50+ 
-årige

0-4 år 15% 10% 32% 17% 10% 7% 6% 4%

5-8 år 19% 18% 19% 18% 20% 20% 18% 15%

Mere end 8 år 35% 34% 19% 25% 36% 33% 49% 47%

Ved ikke 31% 38% 31% 41% 34% 40% 27% 34%

Gennemsnit 7,3 år 7,7 år 5,5 år 6,8 år 7,7 år 8,0 år 8,6 år 8,8 år

Så længe vil danskerne blive hos den  
samme arbejdsgiver
Vurdering af den optimale job-længde

Tallene viser et generelt ønske om at være tilknyttet den samme arbejdsgiver i længere tid. Særligt de unge 
ønsker et længere ansættelsesforhold end tidligere.

Kommentar

*For at udregne et gennemsnit har vi vurderet, at mere end 8 år svarer til 10 år.
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Stillingsopslagets tone
Hvis man skal motivere potentielle ansøgere til at søge stillingen, er åbenhed ift. 
hvilken profil man søger, afgørende

Kvinder og mænd har omvendte prioriteringer, ift. om et stillingsopslag er professionelt eller humoristisk  
i sin tone. 

Kommentar

Hvilken tone eller stil i et stillingsopslag vil motivere  
dig mest til at søge stillingen?
(Vælg den svarmulighed, der passer bedst.)

Total Mand Kvinde

Original 3% 3% 3%

Professionel 14% 16% 12%

Humoristisk 13% 12% 16%

Konkret 16% 15% 17%

Inviterende 6% 6% 7%

Kortfattet 4% 6% 3%

Åbenhed ift. hvilken profil, virksomheden leder efter 28% 27% 30%

Ved ikke 15% 16% 14%
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Baggrundsdata & begrebsafklaring

Baggrund for respondenterne

Køn Procent

Mand 54%

Kvinde 46%

Alder Procent

18-34 år 35%

35-50 år 37%

51-65 år (50+) 29%

Hvilken branche arbejder du i? Procent

Byggeri, anlæg, landbrug, skovbrug og fiskeri, industri, produktion og 
transport

22%

IT, information, medier og kommunikation 10%

Offentlig administration 10%

Handel, service og liberale erhverv 16%

Sundhed & socialvæsen 17%

Undervisning, uddannelse, kultur og fritid 14%

Andet 12%

Kandidatanalysen 2022 er gennemført i samarbejde med analysehuset Voxmeter, som har stillet en
repræsentativ del af danskere i den arbejdsdygtige alder (18-65 år) spørgsmål relateret til deres arbejdsliv
og karriere. Data er indsamlet efter nationalt repræsentative kvoter på køn, aldersgrupper og region for
arbejdsstyrken, og indsamlingen af data er foretaget i perioden fra 03.02.22 - 13.02.22.  
1500 respondenter har medvirket i undersøgelsen.

Endelig bør det bemærkes, at nogle tabeller ikke giver en samlet svarprocent på 100, da procenterne for
hver enkelt svarmulighed er rundet af til nul decimaler. Det er angivet i analysen, når respondenterne har
haft mulighed for at vælge flere svar. 
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Hvilken type organisation arbejder du i, i dag? Procent

Lille privat virksomhed (op til 10 medarbejder) 11%

Mindre eller mellemstor privat virksomhed (10-249 medarbejdere) 24%

Større privat virksomhed (over 250 medarbejdere) 23%

Offentlig/selvejende institution 10%

Kommunal 16%

Stat 9%

Region 6%

Er arbejdsløs 2%

Har du lederansvar for medarbejdere i dit nuværende job? Procent

Ja 19%

Nej 81%

Uddannelse Procent

Grundskole (Folkeskole/Mellemskole/Realeksamen) 6%

Gymnasial uddannelse (Studentereksamen/HF) 5%

Erhvervsgymnasial uddannelse (HH/HTX/HHX) 3%

Erhvervsfaglig uddannelse 24%

Kort videregående (under 3 år) 10%

Mellemlang videregående (3-4 år) 29%

Lang videregående (5 år eller mere) 22%

Forskeruddannelse (for eksempel Ph.d.) 2%

Andet 1%
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Konsulenthuset ballisager er en landsdækkende,  
HR-virksomhed, der er specialister i professionelle 

matchprocesser mellem kandidater  
og virksomheder. Vi arbejder med rekruttering,  
outplacement og karriererådgivning for ledige,   

samt “fastkørte” medarbejdere.

I Ballisager Executive hjælper vi  
desuden topledere i jobskifte.

Vores rådgivning er vidensbaseret, og vi gør os
umage med at finde den rette løsning til den

konkrete udfordring.

Vi er kendte for årligt at udgive Rekrutteringsanalysen, 
Kandidatanalysen og håndbogen Moderne jobsøgning

samt vores stærke netværk af virksomheder. Vi tilstræber 
altid at skabe professionelle, engagerede og uhøjtidelige 

relationer til vores kandidater og kunder.

Vi har blandt andet løst opgaver for:  
Nationalbanken – Maersk Drilling – Arla 

Erhvervsministeriet – Salling Group   
Danish Crown – Københavns Universitet 

BDO – Ineos og mange flere.




