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4Rekrutteringsanalysen 2020 Forord

2020 må vist siges at være et særligt år. COVID-19 har rystet posen grundigt i det danske arbejdsmarked. 
Danskerne blev sendt hjem for at arbejde. Nogle brancher væltede, mens andre oplevede uhørt vækst. 
Myter og formodninger om konsekvenser og fremtiden fløj rundt i luften i medierne og på chefgangene. 

Her kommer Rekrutteringsanalysen ind i billedet. Vi har nu for 10. gang spurgt de danske virksomheder, 
hvad der er op og ned, når det handler om rekrutteringsprocesser og præferencer. 

Årets rekrutteringsanalyse koncentrerer sig om 8 temaer. Vi har i år naturligvis dykket ned i, hvad 
COVID-19 har haft af betydning for virksomhedernes rekruttering og fyringer, ligesom vi har inkluderet 
spørgsmål om sexisme på arbejdspladsen. 

Vi har undersøgt, hvordan virksomhederne ser på både ansøgninger, CV’er og ikke mindst adfærd til 
jobsamtalen. Og så fastholder vi interessen for udviklingen i rekrutteringskanaler. 

Endelig har vi temafokus på seniorer og nyuddannede akademikere. 

I Konsulenthuset ballisager tror vi på, at viden giver bedre muligheder for at træffe de rigtige beslutninger  
og handle derefter. Vi håber, at Rekrutteringsanalysen 2020 gør dig klogere på, hvad virksomhederne 
efterspørger, når de ansætter deres næste medarbejder. 

Rigtig god læselyst.

Morten Ballisager

Forord
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Konsulenthuset ballisager har igen i 2020 gennemført den årlige rekrutteringsanalyse for at undersøge 
virksomheders rekrutteringsproces, holdninger og præferencer. Her kan du læse om forudsætningerne 
for analysen.

Konsulenthuset ballisager har igen i 2020 gennemført den årlige rekrutteringsanalyse for at undersøge 
virksomheders rekrutteringsproces, holdninger og præferencer. Her kan du læse som forudsætningerne 
for analysen.

Baggrund

Temaer
1. Virksomhedernes rekrutteringskanaler i 2020

2. CV og ansøgning

3. Jobsamtalen 

4. Ansættelse af tidligere ledere i ikke-lederjob 

5. Nyuddannede akademikere 

6. Seniorer

7. Sexisme

8. COVID-19
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Spørgeskemaet, der ligger til grund for Rekrutteringsanalysen 2020, blev i september/oktober udsendt til 
1.812 virksomheder. 990 virksomheder har svaret, hvilket giver en tilfredsstillende svarprocent på 54,6%. 

Private virksomheder står for størstedelen af besvarelserne (69%). 0,1% har angivet ”Ved ikke” til deres 
virksomhedstype.

Tabel 1

Branchefordelingen tager afsæt i Danmarks Statistiks opdeling. Besvarelserne fordeler sig som følger i private 
og offentlige brancher. 

Tabel 2

Tabel 3

Vi fremhæver i det følgende kun forskelle på tværs af brancher, når det giver et bredere perspektiv på emnet.

 

 
 
Spørgeskemaet, der ligger til grund for Rekrutteringsanalysen 2020, blev i 
september/oktober udsendt til 1.812 virksomheder. 990 virksomheder har svaret, hvilket 
giver en tilfredsstillende svarprocent på 54,6%.  
Private virksomheder står for størstedelen af besvarelserne (70%): 

Figur 1 

Virksomhedstype Procent 

Offentlig 30% 

Privat 69% 

§ Små private virksomheder (1-49 ansatte) 36% 

§ Store private virksomheder (50+ ansatte) 63% 

 
Respondenterne i undersøgelsen har følgende faglige baggrund og alder: 

Figur 2 

Funktion Procent 

HR 41% 

Ikke-HR* 59% 

 

Figur 3 

Alder Procent 

18-30 3% 

31-40 14% 

41-54 55% 

55 eller derover 28% 

 
Af oversigterne fremgår det, at 4 ud af 5 respondenter ligger i aldersgruppen 41 år eller 
derover, og gennemsnitsalderen pr. respondent er 47 år.   
 
Da de 18-30-årige er underrepræsenteret, har vi slået denne gruppe sammen med de 31-40-
årige. Det betyder, at alle tre aldersgrupper – 18-40 år, 41-54 år og 55 år eller derover – 
repræsenterer minimum 17% af respondenterne. 
 
 
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. Desuden indeholder 
flere tabeller kun ”total”-tallene for det respektive sp 
ørgsmål, fordi der her ikke er nogle nævneværdige forskelle mellem offentlig vs. privat. 

Branchefordelingen tager afsæt i Danmarks Statistiks opdeling. Besvarelserne fordeler sig som følger i 
private og offentlige brancher.  

Private brancher 

Tabel YYYYYY 

 

 Branchetype – private virksomheder Procent 

Engros og detailhandel 20% 

IT og kommunikation 11% 

Finans og ejendomme 6% 

Oplevelsesøkonomi, herunder hotel og restauration 4% 

Service, herunder konsulentvirksomhed 19% 

Andet 40% 

 

Offentlige brancher 

Tabel XX 

Branchetype – offentlige virksomheder Procent 

Administration 25% 

Sundhed 14% 

Undervisning 23% 

Kultur 7% 

Andet 30% 

 

Vi fremhæver kun forskelle på tværs af brancher, når det giver et øget perspektiv til emnet.  

 

Branchefordelingen tager afsæt i Danmarks Statistiks opdeling. Besvarelserne fordeler sig som følger i 
private og offentlige brancher.  

Private brancher 

Tabel YYYYYY 

 

 Branchetype – private virksomheder Procent 

Engros og detailhandel 20% 

IT og kommunikation 11% 

Finans og ejendomme 6% 

Oplevelsesøkonomi, herunder hotel og restauration 4% 

Service, herunder konsulentvirksomhed 19% 

Andet 40% 

 

Offentlige brancher 

Tabel XX 

Branchetype – offentlige virksomheder Procent 

Administration 25% 

Sundhed 14% 

Undervisning 23% 

Kultur 7% 

Andet 30% 

 

Vi fremhæver kun forskelle på tværs af brancher, når det giver et øget perspektiv til emnet.  
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Respondenterne i undersøgelsen har følgende faglige baggrund og alder:

Tabel 4

Tabel 5

Af oversigterne fremgår det, at 4 ud af 5 respondenter ligger i aldersgruppen 41 år eller derover, og 
gennemsnitsalderen pr. respondent er 47 år.  

Da de 18-30-årige er underrepræsenteret, har vi slået denne gruppe sammen med de 31-40-årige. Det 
betyder, at alle tre aldersgrupper – 18-40 år, 41-54 år og 55 år eller derover – repræsenterer minimum  
17% af respondenterne.

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. Desuden indeholder flere tabeller kun ”total”-tallene for 
det respektive spørgsmål, fordi der her ikke er nogle nævneværdige forskelle mellem offentlig vs. privat.

Spørgeskemaet indeholdt 35 spørgsmål, som i analysen er blevet inddelt i 8 temaer.

Baggrund

 

 
 
Spørgeskemaet, der ligger til grund for Rekrutteringsanalysen 2020, blev i 
september/oktober udsendt til 1.812 virksomheder. 990 virksomheder har svaret, hvilket 
giver en tilfredsstillende svarprocent på 54,6%.  
Private virksomheder står for størstedelen af besvarelserne (70%): 

Figur 1 

Virksomhedstype Procent 

Offentlig 30% 

Privat 69% 

§ Små private virksomheder (1-49 ansatte) 36% 

§ Store private virksomheder (50+ ansatte) 63% 

 
Respondenterne i undersøgelsen har følgende faglige baggrund og alder: 

Figur 2 

Funktion Procent 

HR 41% 

Ikke-HR* 59% 

 

Figur 3 

Alder Procent 

18-30 3% 

31-40 14% 

41-54 55% 

55 eller derover 28% 

 
Af oversigterne fremgår det, at 4 ud af 5 respondenter ligger i aldersgruppen 41 år eller 
derover, og gennemsnitsalderen pr. respondent er 47 år.   
 
Da de 18-30-årige er underrepræsenteret, har vi slået denne gruppe sammen med de 31-40-
årige. Det betyder, at alle tre aldersgrupper – 18-40 år, 41-54 år og 55 år eller derover – 
repræsenterer minimum 17% af respondenterne. 
 
 
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. Desuden indeholder 
flere tabeller kun ”total”-tallene for det respektive sp 
ørgsmål, fordi der her ikke er nogle nævneværdige forskelle mellem offentlig vs. privat. 

 

 
 
Spørgeskemaet, der ligger til grund for Rekrutteringsanalysen 2020, blev i 
september/oktober udsendt til 1.812 virksomheder. 990 virksomheder har svaret, hvilket 
giver en tilfredsstillende svarprocent på 54,6%.  
Private virksomheder står for størstedelen af besvarelserne (70%): 

Figur 1 

Virksomhedstype Procent 

Offentlig 30% 

Privat 69% 

§ Små private virksomheder (1-49 ansatte) 36% 

§ Store private virksomheder (50+ ansatte) 63% 

 
Respondenterne i undersøgelsen har følgende faglige baggrund og alder: 

Figur 2 

Funktion Procent 

HR 41% 

Ikke-HR* 59% 

 

Figur 3 

Alder Procent 

18-30 3% 

31-40 14% 

41-54 55% 

55 eller derover 28% 

 
Af oversigterne fremgår det, at 4 ud af 5 respondenter ligger i aldersgruppen 41 år eller 
derover, og gennemsnitsalderen pr. respondent er 47 år.   
 
Da de 18-30-årige er underrepræsenteret, har vi slået denne gruppe sammen med de 31-40-
årige. Det betyder, at alle tre aldersgrupper – 18-40 år, 41-54 år og 55 år eller derover – 
repræsenterer minimum 17% af respondenterne. 
 
 
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. Desuden indeholder 
flere tabeller kun ”total”-tallene for det respektive sp 
ørgsmål, fordi der her ikke er nogle nævneværdige forskelle mellem offentlig vs. privat. 

* Ikke-HR-medarbejdere er ansættende chefer, f.eks. afdelingsledere.
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Executive summary

Få overblikket over de vigtigste tendenser i Rekrutteringsanalysen 2020

Executive summary
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Rekrutteringskanaler
De tre mest anvendte rekrutteringskanaler i 2020:

Executive summary

Opslåede stillinger
76%

Netværk
52%

LinkedIn
49%

SoMe har toppet
For andet år i træk falder virksomhedernes brug af hhv. LinkedIn og Facebook som rekrutteringskanal. 

LinkedIn

Facebook

2018:  55%

2018:  32%

2019:  28%

2019:  51%

2020:  49%

2020:  25%
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CV og ansøgning

Det rummer de bedste ansøgninger: 

Jobsamtalen 

Executive summary

Ansøgeren har lavet  
en velbeskrevet  
personlig motivation  
for jobbet

75%
Ansøgeren får demonstreret, 
hvordan deres kompetencer  
kan relateres til vores  
virksomhed

Mangler resultater  
fra tidligere jobs

Mangler eksempler på 
udførte opgaver

Mangler overskuelig 
opsætning

75%

52% 46% 45%

De største fejl i CV’et

Hvad er vigtigst til jobsamtalen? 

74%

Ansøgeren virker motiveret

60%

Ansøgeren bidrager til at skabe dialog 

52%

Ansøgeren har forberedt relevante spørgsmål
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Nyuddannede akademikere 

Executive summary

De virksomheder, der ikke ansætter nyuddannede akademikere, angiver primært disse årsager:

de nyuddannede  
akademikerne  

henvender sig ikke

63%

nyuddannede  
akademikere er  

for dyr arbejdskraft

45%

virksomhederne ved ikke, 
hvad en akademiker kan byde 

ind med i virksomheden

38%

65%

Nyuddannede ansatte akademikere lykkes i høj grad i deres ansættelse 
ifølge virksomhederne

I disse brancher klarer de nyuddannede akademikere sig bedst

Private virksomheder

Offentlig virksomheder

Finans og  
ejendomme 

83%

Sundhed 

77%

Service og  
konsulentvirksomheder 

68%

Kultur

67%

Virksomheder, der angiver, at den nyuddannede akademiker “i høj grad” lykkes godt i jobbet
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Executive summary

Seniorer

Ansættelse af tidligere ledere i ikke-lederjob

synes ikke, der er forskel på seniorers  
performance ift. yngre medarbejdere

oplever seniorernes ansøgningsmateriale  
som ”gammeldags”

oplever seniorernes digitale færdigheder  
som en barriere

79%

Virksomhederne er skeptiske over forventet lønniveau hos tidligere ledere,  
der søger et ikke-lederjob 

74%

Virksomhederne er ligeledes skeptiske ift. den reelle motivation for interessen i jobbet

21%

Til sammenligning har kun 21% dårlige erfaringer med at ansætte tidligere ledere  
til ikke-lederjob

87%

Virksomhederne er enige eller delvist enige i, at de er bekymrede for, om tidligere ledere vil  
savne ledelsesansvaret i et ikke-lederjob

82% 38%

37%

man betragtes som senior som 
62-årig af virksomhederne

62 år

Virksomhedernes oplevelse af seniorer
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67% 21%

Executive summary

COVID-19 

Sexisme 

af virksomhederne er blevet 
mere positive over for 

hjemmearbejdsdage efter 
COVID-19

af danske virksomheder oplever, 
at medarbejdertrivslen falder 

pga. COVID-19. Kun 9% har set 
stigende trivsel

34%

af de store private virksomheder har opsagt medarbejdere

29%

af de små private virksomheder har opsagt medarbejdere

5%

af de offentlige virksomheder har opsagt medarbejdere

Opsigelser pga. COVID-19

13%

Oplevelsesøkonomi
(Private virksomheder)

13%

Undervisning
(Offentlige virksomheder)

10%

Kultur
(Offentlige virksomheder)

De brancher, hvor der er mest sexisme

af danske virksomheder har oplevet  
sexisme inden for de sidste 12 måneder

7%
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1. 
 Virksomhedernes  
rekrutteringskanaler  
i 2020
Hvilke kanaler foretrækker virksomhederne,  
når de skal ansætte?
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Virksomhedernes rekrutteringskanaler i 2020
For 10. år i træk har vi undersøgt, hvilke rekrutteringskanaler virksomhederne har brugt ved deres 
seneste ansættelse. Spørgerammen har alle år været den samme, og derfor kan vi konkludere,  
at responsforskelle må afdække reelle ændringer i brugen af kanaler til at finde nye medarbejdere. 

Figur 1

1. 
 Virksomhedernes  
rekrutteringskanaler  
i 2020
Hvilke kanaler foretrækker virksomhederne,  
når de skal ansætte?

De tre mest brugte rekrutteringskanaler er for 6. år i træk opslåede stillinger (76%), netværk (52%) og 
LinkedIn (49%). Det gælder på tværs af alle virksomhedstyper.

Offentlige arbejdsgivere brugte mest opslåede stillinger (87%), mens LinkedIn (39%) er den anden 
mest brugte kanal – tæt forfulgt af netværk (36%).

Fire forskelle mellem små og store private virksomheder:

  I store private virksomheder er opslåede stillinger den klart mest brugte kanal (82%), mens 
netværk er den mest brugte kanal i små private virksomheder (62%). 

LinkedIn bruges markant mere i store private virksomheder end i små private virksomheder  
(59% vs. 42%). 

 Interne kandidater er den 4. mest brugte kanal i store private virksomheder. 

 Jobcentrene bruges hyppigst af de små private virksomheder (25%).

Værd at bemærke ...

Hvilke kanaler brugte I ved seneste ansættelse? (Total)
(Respondenterne havde mulighed for at give flere svar)
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Rekrutteringskanaler over tid i store private virksomheder
Brugen af rekrutteringskanaler adskiller sig på tværs af sektorer. I det følgende kigger vi nærmere på 
store, små og offentlige virksomheders præferencer. 

Figur 2

Opslåede stillinger har nået deres højeste niveau nogensinde hos de store private virksomheder (82%). 

”Det usynlige jobmarked” (dvs. netværk, LinkedIn, facebook, uopfordrede ansøgninger mv.) falder – så 
det er blevet en anelse sværere at lande et job uden om opslåede stillinger.  

Interne kandidater er en velfungerende kanal for de store private virksomheder. Brugen af interne 
kandidater er som den eneste kanal vokset markant (29% til 35%). 

For andet år i træk mister sociale medier betydning. 

Værd at bemærke ...

Hvilke kanaler brugte I ved seneste ansættelse? Store private virksomheder  
(Respondenterne havde mulighed for at give flere svar)
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Rekrutteringskanaler over tid i små private virksomheder
Ifølge Danmarks Statistik var der i 2018 over 300.000 virksomheder med 1-49 medarbejdere,  
hvilket svarer til mindst 1,5 millioner jobs. Disse små private virksomheder adskiller sig markant  
på ét parameter, når de skal rekruttere i forhold til både det offentlige og store private virksomheder. 
De anvender netværk i 6 ud af 10 rekrutteringer.  

Figur 3

Netværk er fortsat den mest brugte kanal i små private virksomheder.

Også i de små private virksomheder er brugen af LinkedIn og Facebook til rekruttering aftagende.

Bemærk, at jobcentrene indgår i hver fjerde rekrutteringsproces i små private virksomheder.

Værd at bemærke ...

Hvilke kanaler brugte I ved seneste ansættelse? Små private virksomheder  
(Respondenterne havde mulighed for at give flere svar)
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Rekrutteringskanaler over tid i offentlige virksomheder
Brugen af rekrutteringskanaler er anderledes i den offentlige sektor end i den private sektor. 

Figur 4

Opslåede stillinger er igen i år den suverænt mest brugte rekrutteringskanal i det offentlige (87%)  
og har aldrig været mere brugt.

Brugen af uopfordrede ansøgninger er mere end halveret på tre år.

Netværk indgår i mere end 1/3 af ansættelserne.

Værd at bemærke ...

Hvilke kanaler brugte I ved seneste ansættelse? Offentlige virksomheder 
(Respondenterne havde mulighed for at give flere svar)
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Hvor fandt du din dygtigste medarbejder?
I år har vi spurgt, hvor arbejdsgiverne fandt deres dygtigste medarbejder. Vi vil gerne afdække,  
hvilke kanaler arbejdsgiverne oplever, at de får de bedste kandidater fra. 

Figur 5

De sociale medier opleves ikke som særligt gode til at hive de skarpeste kandidater om bord.

Interne kandidater er ”kun” sjettestørste rekrutteringskanal totalt set. Men når vi kigger på,  
hvor de dygtigste medarbejdere kommer fra, så rykker den kanal op på tredjepladsen. 

Værd at bemærke ...

Tænk på den dygtigste medarbejder, du har ansat i nuværende virksomhed.
Hvor spottede du vedkommende først? (ét kryds)



20Rekrutteringsanalysen 2020 CV og ansøgning

2. 
CV og ansøgning
Ansøgningen og CV’et er fortsat svære at komme  
uden om, når man ønsker at søge job. 
Hvad forventer arbejdsgiverne?
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CV og ansøgning
Når vi kan se, at opslåede stillinger stadig fylder så meget i virksomhedernes rekrutteringsstrategier, 
bliver ansøgningen og CV’et også fortsat en vigtig disciplin ved jobskifte. Derfor er det også interessant 
at vide, hvad modtageren vægter – og hvor virksomhederne synes, at jobsøgerne kan blive bedre.

5 hurtige spørgsmål om CV’et

vil hellere have et personligt udarbejdet CV  
end en henvisning til LinkedIn88%

læser normalt CV’et før ansøgningen81%

læser normalt en indledende profiltekst i CV’et76%

synes, at et CV max bør fylde 2 sider73%

oplever, at billedet er det første, som de bemærker i et CV69%
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Hvad er vigtigt i et CV?
Det første indtryk tæller – også i et CV. Derfor har vi spurgt, hvad indledningen skal indeholde,  
og hvor lang den må være.  

Tabel 6

Tabel 7

 

 

CV og Ansøgning 
Når vi kan se, at opslåede stillinger stadig fylder så meget i virksomhedernes 
rekrutteringsstrategier, bliver ansøgningen og CV’et dermed også fortsat en vigtig disciplin ved 
jobskifte.  Derfor er det også vigtigt at vide, hvad modtageren vægter – og hvor virksomhederne 
synes, at jobsøgerne kan blive bedre. 

88% vil hellere have et personligt udarbejdet CV end en henvisning til 
LinkedIn 

81%  læser normalt CV’et før ansøgningen 

76% læser normalt en indledende profiltekst i CV’et 

72%  synes, at et CV max bør fylde 2 sider 

69%  oplever, at det første de bemærker i et CV, er billedet 

Hvad er vigtigt i et CV? 
Det første indtryk tæller – også i et CV. Derfor har vi spurgt, hvad indledningen skal indeholde, hvor lang den 
må være, og om det er en fordel, at den er opsat grafisk.  
  

Hvordan indledes et CV bedst i dine øjne? (ét kryds). Procent 

Skriv en kort indledning, der handler om matchet med jobbet (fremadrettet) 53% 

Skriv en kort indledning, der opsummerer hidtidige karriere (bagudrettet) 23% 

Kom til sagen og drop et indledende afsnit 23% 

Andet 2% 

Total 101% 

 

 
 

En profiltekst i starten af CV’et skal helst ikke fylde mere end (ét kryds). Procent 

Max 5 linjer 41% 

6-8 linjer 50% 

Må gerne være lidt længere 10% 

Total 101% 

 

 

 

CV og Ansøgning 
Når vi kan se, at opslåede stillinger stadig fylder så meget i virksomhedernes 
rekrutteringsstrategier, bliver ansøgningen og CV’et dermed også fortsat en vigtig disciplin ved 
jobskifte.  Derfor er det også vigtigt at vide, hvad modtageren vægter – og hvor virksomhederne 
synes, at jobsøgerne kan blive bedre. 

88% vil hellere have et personligt udarbejdet CV end en henvisning til 
LinkedIn 

81%  læser normalt CV’et før ansøgningen 

76% læser normalt en indledende profiltekst i CV’et 

72%  synes, at et CV max bør fylde 2 sider 

69%  oplever, at det første de bemærker i et CV, er billedet 

Hvad er vigtigt i et CV? 
Det første indtryk tæller – også i et CV. Derfor har vi spurgt, hvad indledningen skal indeholde, hvor lang den 
må være, og om det er en fordel, at den er opsat grafisk.  
  

Hvordan indledes et CV bedst i dine øjne? (ét kryds). Procent 

Skriv en kort indledning, der handler om matchet med jobbet (fremadrettet) 53% 

Skriv en kort indledning, der opsummerer hidtidige karriere (bagudrettet) 23% 

Kom til sagen og drop et indledende afsnit 23% 

Andet 2% 

Total 101% 

 

 
 

En profiltekst i starten af CV’et skal helst ikke fylde mere end (ét kryds). Procent 

Max 5 linjer 41% 

6-8 linjer 50% 

Må gerne være lidt længere 10% 

Total 101% 

 

3 ud af 4 arbejdsgivere (76%) læser normalt profilteksten, og over halvdelen (53%) foretrækker, at 
den handler om, hvordan kandidaten matcher med det pågældende job, dvs. et fremadrettet fokus.

9 ud af 10 ønsker IKKE et profilafsnit på over 8 linjer. Og 40% ønsker max 5 linjer. Medianen er ca. 
6 linjer.

Værd at bemærke ...
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Tabel 8
Hvilke elementer savner du oftest i CV’et? (sæt evt. flere krydser).

En beskrivelse af resultater fra tidligere jobs (52%) og eksempler på udførte opgaver (46%) er de to 
ting, som arbejdsgiverne oftest savner i et CV - tæt efterfulgt af en overskuelig opsætning (45%).

Værd at bemærke ...

I de senere år er det grafisk-opsatte CV blevet mere og mere almindeligt. Men gør det en positiv forskel? 
Det kommer an på modtagerens alder. 

Figur 6

Hvilke elementer savner du oftest i CV’et? (flere krydser) 

Tabel 8 

 

  Total Offentlig Små private Store private 

Kontaktinfo 10% 8% 11% 11% 

Billede 25% 23% 26% 25% 

Resultater i tidligere jobs 52% 48% 47% 59% 

Eksempler på udførte opgaver 46% 40% 45% 51% 

At kandidaten begrænser sig (omfang) 29% 35% 23% 29% 

Inspirerende sprog 14% 16% 13% 13% 

Overskuelig opsætning 45% 51% 43% 42% 

Ordentlig grammatik 22% 21% 24% 21% 

 

Et grafisk opsat CV vinder over et klassisk word-format CV?
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Ansøgningen
Selvom CV’et oftest læses først hos virksomhederne, har ansøgningen stadig sin berettigelse. 

Tabel 9
De bedste ansøgninger – hvad kendetegner dem?

De små private virksomheders fokus på netværk – i form af ansøgerens reelle kendskab til 
virksomheden via andre ansatte – afspejler sig også her (jf. side 17). Det vægter ca. dobbelt så 
meget (15%) som hos både det offentlige (8%) og de store private virksomheder (9%). 

I Finans- og ejendomssektoren er det vigtigt at demonstrere En forståelse for de værdier vores 
virksomhed er drevet af (43%). 

I undervisningssektoren er det derimod særlig vigtigt at vise, at man har indblik i vores branches 
særlige udfordringer (34%).

Værd at bemærke ...

En velbeskrevet personlig motivation  
for jobbet

75% 75%

Ansøgers kompetencer relateres  
til vores virksomhed

De bedste ansøgninger – hvad består de af? (max. 3 krydser) 

 

 Total Offentlig Små private Store private 

Et fængende og originalt sprog 11% 10% 18% 9% 

En velbeskrevet personlig 
motivation for jobbet 

75% 80% 67% 76% 

Et indblik i vores branches særlige 
udfordringer 

20% 23% 21% 17% 

En forståelse for de værdier vores 
virksomhed er drevet af 

27% 29% 25% 26% 

En overskrift, der skiller sig ud 7% 6% 8% 6% 

Vedkommendes kompetencer 
relateres til vores virksomhed 

75% 76% 67% 79% 

Et reelt kendskab til vores 
virksomhed via andre ansatte i 
virksomheden 

10% 8% 15% 9% 

En god struktur med afgrænsede 
afsnit 

44% 43% 38% 48% 

Andet 1% 1% 2% 1% 
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3. 
Jobsamtalen
Her kommer virksomhedernes bedste  
råd til jobsøgningsprocessens  
kardinalpunkt – jobsamtalen.
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Jobsamtalen
Det personlige møde mellem ansøger og virksomhed afgør, om der bliver tale om en ansættelse. Vi har 
spurgt virksomhederne, hvad de vægter ved jobsamtalen. 

Tabel 10
Hvilken kandidatadfærd til jobsamtaler vurderer du generelt mest positivt (max 3 krydser)

Tabel 11
Hvilken kandidatadfærd til jobsamtaler er for dig generelt mest negativ? (max 3 krydser)

Hvilken kandidatadfærd til jobsamtaler vurderer du generelt mest positivt (max 3 krydser) 

Tabel 10 

 

  Total Offentlig Små private Store private 

Har forberedt nogle relevante spørgsmål 52% 50% 48% 56% 

Tager noter undervejs 4% 2% 6% 4% 

Er bevidst om egne udfordringer ift. jobbet 45% 52% 35% 46% 

Er smilende og imødekommende 30% 23% 42% 28% 

Virker motiveret 74% 71% 77% 73% 

Stemningen bliver uformel i løbet af samtalen 18% 17% 18% 19% 

Kandidaten bidrager til at skabe en dialog 60% 64% 53% 63% 

Svarene falder hurtigt 2% 2% 3% 1% 

Der tænkes over svarene 8% 12% 7% 6% 

 

Hvilken kandidatadfærd til jobsamtaler er for dig generelt mest negativ? (max 3 krydser) 

Tabel 11 

  Total Offentlig Små private Store private 

Virker fokuseret på egen vinding 40% 37% 44% 40% 

Svarer relativt kort 19% 17% 18% 20% 

Stor nervøsitet 7% 6% 8% 7% 

Har ikke medbragt nogle papirer eller pen 13% 11% 11% 14% 

Udviser beskedent kendskab til virksomheden 51% 63% 45% 46% 

Ingen øjenkontakt 58% 59% 55% 58% 

Taler for meget 15% 16% 13% 15% 

Fokuserer på lønniveauet 27% 17% 31% 30% 

Taler negativt om tidligere arbejdsgiver 57% 61% 53% 58% 

 

Værd at bemærke 

De tre handlinger, der på tværs af brancher vurderes mest positivt til jobsamtalen, er motivation, at 
kandidaten bidrager til dialog og har forberedt nogle relevante spørgsmål.  

Hvilken kandidatadfærd til jobsamtaler vurderer du generelt mest positivt (max 3 krydser) 

Tabel 10 

 

  Total Offentlig Små private Store private 

Har forberedt nogle relevante spørgsmål 52% 50% 48% 56% 

Tager noter undervejs 4% 2% 6% 4% 

Er bevidst om egne udfordringer ift. jobbet 45% 52% 35% 46% 

Er smilende og imødekommende 30% 23% 42% 28% 

Virker motiveret 74% 71% 77% 73% 

Stemningen bliver uformel i løbet af samtalen 18% 17% 18% 19% 

Kandidaten bidrager til at skabe en dialog 60% 64% 53% 63% 

Svarene falder hurtigt 2% 2% 3% 1% 

Der tænkes over svarene 8% 12% 7% 6% 

 

Hvilken kandidatadfærd til jobsamtaler er for dig generelt mest negativ? (max 3 krydser) 

Tabel 11 

  Total Offentlig Små private Store private 

Virker fokuseret på egen vinding 40% 37% 44% 40% 

Svarer relativt kort 19% 17% 18% 20% 

Stor nervøsitet 7% 6% 8% 7% 

Har ikke medbragt nogle papirer eller pen 13% 11% 11% 14% 

Udviser beskedent kendskab til virksomheden 51% 63% 45% 46% 

Ingen øjenkontakt 58% 59% 55% 58% 

Taler for meget 15% 16% 13% 15% 

Fokuserer på lønniveauet 27% 17% 31% 30% 

Taler negativt om tidligere arbejdsgiver 57% 61% 53% 58% 

 

Værd at bemærke 

De tre handlinger, der på tværs af brancher vurderes mest positivt til jobsamtalen, er motivation, at 
kandidaten bidrager til dialog og har forberedt nogle relevante spørgsmål.  

De tre handlinger, der på tværs af brancher vurderes mest positivt til jobsamtalen, er motivation, at 
kandidaten bidrager til dialog og har forberedt nogle relevante spørgsmål. 

Værd at bemærke ...



27Rekrutteringsanalysen 2020 Jobsamtalen

Online jobsamtaler

COVID-19 har i perioder flyttet meget af arbejdslivet online. Gælder det også jobsamtalen?

Men jobsamtalen online er kommet for at blive. Af dem, der har afholdt online samtaler, vil ... 

Hvad er det mest negative ved online jobsamtaler

har ikke prøvet at afholde jobsamtaler online.

At vi ikke får et indtryk af personligheden

... bruge online samtaler i samme omfang som før COVID-19.

At teknikken driller i kandidatens ende (fx ustabil forbindelse, dårlig lyd)

At det er svært at holde øjenkontakt

... vil bruge online samtaler i større omfang end før COVID-19

56%

32%

59%

20%

33%

Top 3 faldgruber ved en jobsamtale

Kandidaten har ingen øjenkontakt

Kandidaten taler negativt om tidligere arbejdsgiver

Kandidaten udviser beskedent kendskab til virksomheden

58%

57%

51%

15%
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4.  
Ansættelse af tidligere  
ledere i ikke-lederjob
Karrierevejen er ikke nødvendigvis en ret linje – men kan man få et  

job uden ledelse, hvis man først har været chefen?
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Selvom der er få dårlige erfaringer med at ansætte tidligere ledere i ikke-lederjob (4%), er der en 
generel bekymring hos ansætteren. Dette gælder både motivationen i forhold til at søge jobbet 
(24%), ansøgerens forventede lønniveau (31%), samt om ansøgeren vil savne det ledelsesmæssige 
ansvar (34%).

Værd at bemærke ...

Vil du ansætte en leder til et ikke-lederjob?
Danskernes karriereveje er ikke nødvendigvis vertikale. Mantraet ”en gang leder – altid leder” gælder langt fra 
i alles arbejdsliv. Hvad skal man være særlig opmærksom på, hvis man som tidligere leder ønsker at søge et 
ikke-lederjob?

Figur 7

Forestil dig, at du modtager en ansøgning til et ikke-lederjob fra en tidligere leder
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5. 
Nyuddannede 
akademikere
Universitetsgraden er i hus, og nu venter arbejdslivet.  
Hvordan får man hul igennem til virksomhederne  
som nyuddannet akademiker?
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Har I prøvet at ansætte en nyuddannet akademiker? 

Tabel  

 Total Offentlig Små private Store private 

Ja 56% 59% 47% 60% 

Nej 39% 37% 51% 33% 

Ved ikke 5% 5% 3% 7% 

 

Over halvdelen af de små private virksomheder har endnu aldrig prøvet at ansætte en nyuddannet 
akademiker. Nyuddannede akademikere er fortsat en uprøvet mulighed i ca. 1 ud af 3 i offentlige  
og store private virksomheder.

I branchegennemgangen af private virksomheder viser det sig, at engros & detail er de mest 
reserverede i forhold til nyuddannede akademikere (35%), mens IT og kommunikation er de flittigste 
”ansættere” af målgruppen (69%). 

I det offentlige er det undervisning (69%) og kultur (67%), hvor nyuddannede akademikere lettere 
kommer i job, mens sundhedsvæsenet har færrest nyuddannede akademikere (32%). 

Værd at bemærke ...

Nyuddannede akademikere
Ledigheden for nyuddannede akademikere stiger. Hvordan ser rekrutteringsmønstret ud for virksomhedernes 
ansættelse af netop denne målgruppe? Hvad giver akademikerne adgang til jobbet, og hvordan klarer de sig?

Tabel 12
Har I prøvet at ansætte en nyuddannet akademiker?

Disse brancher er mest åbne over for at  
ansætte nyuddannede akademikere

Undervisning (Offentlig)

IT og kommunikation (Privat)

Kultur (Offentlig)

69%

69%

67%



32Rekrutteringsanalysen 2020 Nyuddannede akademikere

Hvorfor fravælger nogle virksomheder at ansætte de 
nyuddannede akademikere?
Vi har undersøgt, hvorfor virksomheder med ingen eller begrænset erfaring med akademikere slet ikke 
har ansat de nyuddannede: 

Figur 8

Den primære årsag til, at de nyuddannede akademikere ikke ansættes, er ”de henvender sig ikke”.  
Det handler derfor mere om, at parterne ikke mødes, end det handler om manglende opgaver, eller  
at de fravælges. 

Løn-bekymring er næststørste årsag. Her er bekymringen markant større i de små private virksomheder. 

Den tredje største årsag til ”ikke-ansættelser” er, at virksomhederne ikke ved, hvad akademikerne kan 
udrette hos dem. 

Værd at bemærke ...

Hvorfor har I ikke ansat nyuddannede akademikere?  
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Hvad vægter tungest – generalist- eller specialistkompetencer?
Vi har desuden interesseret os for, om de nyuddannede primært ansættes på de generelle akademiske 
kompetencer eller de mere specifikke faglige kompetencer. 

Tabel 13
Har I ansat den nyuddannede på baggrund af vedkommendes generelle akademiske kompetencer (f.eks. analyse, 
research m.m.), eller fordi vedkommende har en specialistviden (f.eks. økonomi, psykologi og sprog).

Besvarelserne er baseret på de 56%, der har prøvet at ansætte en nyuddannet akademiker.

Vi har desuden interesseret os for, om de nyuddannede primært ansættes på de generelle 
akademiske kompetencer eller de mere specifikke faglige kompetencer:  

Tabel XX 

Har I ansat den nyuddannede på baggrund af vedkommendes generelle akademiske 
kompetencer (fx analyse, research mm), eller fordi vedkommende har en specialistviden 
(fx økonomi, psykologi, sprog mm). 

 

  Total Offentlig Små private Store private 

Mest pga. generelle akademiske kompetencer 55% 59% 56% 52% 

Mest pga. specialistviden 45% 41% 44% 48% 

 

Værd at bemærke: 

• Akademikere ansættes oftest på de mere generelle akademiske kompetencer. Det er de 
generelle akademiske færdigheder, der mest effektivt åbner job-døren.  

• Dette er mest udpræget i de offentlige virksomheder.  

• Specialistkompetencerne er overordnet set mest efterspurgt i de store private 
virksomheder.  

 

Lykkes de nyuddannede akademikere, når de kommer i job? 
Med følgende udsagn har vi interesseret os for, på hvilke punkter de nyuddannede akademikere 
lykkes i jobbet – og hvor de eventuelt har vanskeligt ved at levere. I tabellen angiver vi den 
procentsats, der i høj grad er enige i udsagnet.  

Tabel XX 

 Total Specialister Generalister Offentlig Små 
private 

Store 
private 

Er lykkedes godt i jobbet 65% 67% 63% 62% 52% 73% 

Er god til at løse praktiske 
opgaver 

46% 48% 44% 46% 39% 49% 

Er effektiv 48% 49% 46% 49% 40% 50% 

Er god til analyse 51% 50% 51% 46% 45% 57% 

Er god til at se ting i en 
større sammenhæng 

37% 40% 35% 34% 34% 40% 

Er kommunikativt dygtig 39% 32% 45% 32% 32% 41% 

Er en god og billig 
arbejdskraft 

17% 16% 19% 18% 19% 17% 

Er åben for andre arbejds-
opgaver end de aftalte 

43% 37% 48% 43% 44% 43% 

Det er de generelle akademiske færdigheder, der mest effektivt åbner job-døren. 

Efterspørgslen på generalistkompetencer er mest udpræget i de offentlige virksomheder. 

Specialistkompetencerne er overordnet set mest efterspurgt i de store private virksomheder. 

Værd at bemærke ...
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Lykkes de nyuddannede akademikere, når de kommer i job?
Med følgende udsagn har vi interesseret os for, på hvilke punkter de nyuddannede akademikere lykkes i 
jobbet – og hvor de eventuelt har vanskeligt ved at levere. I tabellen angiver vi den procentsats, der i  
høj grad er enige i udsagnet. 

Tabel 14
Hvordan har I oplevet de(n) nyuddannedes værdi for virksomheden?
(I høj grad)

Vi har desuden interesseret os for, om de nyuddannede primært ansættes på de generelle 
akademiske kompetencer eller de mere specifikke faglige kompetencer:  

Tabel XX 

Har I ansat den nyuddannede på baggrund af vedkommendes generelle akademiske 
kompetencer (fx analyse, research mm), eller fordi vedkommende har en specialistviden 
(fx økonomi, psykologi, sprog mm). 

 

  Total Offentlig Små private Store private 

Mest pga. generelle akademiske kompetencer 55% 59% 56% 52% 

Mest pga. specialistviden 45% 41% 44% 48% 

 

Værd at bemærke: 

• Akademikere ansættes oftest på de mere generelle akademiske kompetencer. Det er de 
generelle akademiske færdigheder, der mest effektivt åbner job-døren.  

• Dette er mest udpræget i de offentlige virksomheder.  

• Specialistkompetencerne er overordnet set mest efterspurgt i de store private 
virksomheder.  

 

Lykkes de nyuddannede akademikere, når de kommer i job? 
Med følgende udsagn har vi interesseret os for, på hvilke punkter de nyuddannede akademikere 
lykkes i jobbet – og hvor de eventuelt har vanskeligt ved at levere. I tabellen angiver vi den 
procentsats, der i høj grad er enige i udsagnet.  

Tabel XX 

 Total Specialister Generalister Offentlig Små 
private 

Store 
private 

Er lykkedes godt i jobbet 65% 67% 63% 62% 52% 73% 

Er god til at løse praktiske 
opgaver 

46% 48% 44% 46% 39% 49% 

Er effektiv 48% 49% 46% 49% 40% 50% 

Er god til analyse 51% 50% 51% 46% 45% 57% 

Er god til at se ting i en 
større sammenhæng 

37% 40% 35% 34% 34% 40% 

Er kommunikativt dygtig 39% 32% 45% 32% 32% 41% 

Er en god og billig 
arbejdskraft 

17% 16% 19% 18% 19% 17% 

Er åben for andre arbejds-
opgaver end de aftalte 

43% 37% 48% 43% 44% 43% 

Nyuddannede akademikere klarer sig generelt rigtig godt. 2/3 af dem lykkes i høj grad. 

De, som ansættes på en specialist-baggrund, klarer sig en smule bedre end generalisterne  
(67% vs. 63%).

De nyuddannede evalueres bedst i de store private virksomheder (73%).

De overordnede kritikpunkter af akademikerne, handler om deres evne til at se ting i en større 
sammenhæng, og at de ikke er billig arbejdskraft.  

Værd at bemærke ...
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6. 
Seniorer
Masser af erfaring – kan det stadig  
bruges på det danske jobmarked?
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Seniorer 
Danskerne skal arbejde længere og længere, men hvordan går det egentlig med seniorerne på jobmarkedet?  
Er der usynlige barrierer, som de støder imod? 

Tabel 15
Hvornår defineres man som senior hos jer (eksempelvis jf. seniorpolitik)?

Tabel 16
Performer seniorer i jeres virksomhed generelt dårligere end øvrige aldersgrupper?  
(Kun besvarelser, der har erfaring med seniorer)

Seniorer 
Danskerne skal arbejde længere og længere, men hvordan går det egentlig med seniorerne på 
jobmarkedet. Er der usynlige grænser, som de støder imod?  

Hvornår defineres man som senior hos jer (ex. jf. seniorpolitik)? 

Tabel XXX 

 Total Offentlig Små 
private 

Store 
private 

+50 år 2% 1% 2% 1% 

+55 år 11% 17% 4% 12% 

+60 år 35% 46% 20% 35% 

+65 år 7% 8% 4% 8% 

+70 år 1% 0% 1% 1% 

Vi har ikke en seniordefinition 39% 22% 64% 36% 

Ved ikke 6% 7% 5% 6% 

 

Værd at bemærke: 

• Gennemsnitsalderen for at blive betragtet som senior er 62 år. I offentlige og store private 
virksomheder defineres flere før 60 år som seniorer.  

• 64% af de små private virksomhederne har ikke en seniordefinition. For de store private 
virksomheders vedkommende er tallet 36% og for offentlige virksomheder er tallet 22%. 

 

Performer seniorer i jeres virksomhed generelt dårligere end øvrige aldersgrupper? 
(Kun besvarelser, der har erfaring med seniorer) 

Tabel XXXX 

 Total Offentlig Små private Store private 

Ja 7% 7% 8% 7% 

Nej 82% 83% 80% 83% 

Ved ikke 11% 10% 12% 10% 

Værd at bemærke: 

• Der er bred enighed om (82%), at seniorer generelt ikke performer dårligere end andre 
aldersgrupper. 

 

 

Seniorer 
Danskerne skal arbejde længere og længere, men hvordan går det egentlig med seniorerne på 
jobmarkedet. Er der usynlige grænser, som de støder imod?  

Hvornår defineres man som senior hos jer (ex. jf. seniorpolitik)? 

Tabel XXX 

 Total Offentlig Små 
private 

Store 
private 

+50 år 2% 1% 2% 1% 

+55 år 11% 17% 4% 12% 

+60 år 35% 46% 20% 35% 

+65 år 7% 8% 4% 8% 

+70 år 1% 0% 1% 1% 

Vi har ikke en seniordefinition 39% 22% 64% 36% 

Ved ikke 6% 7% 5% 6% 

 

Værd at bemærke: 

• Gennemsnitsalderen for at blive betragtet som senior er 62 år. I offentlige og store private 
virksomheder defineres flere før 60 år som seniorer.  

• 64% af de små private virksomhederne har ikke en seniordefinition. For de store private 
virksomheders vedkommende er tallet 36% og for offentlige virksomheder er tallet 22%. 

 

Performer seniorer i jeres virksomhed generelt dårligere end øvrige aldersgrupper? 
(Kun besvarelser, der har erfaring med seniorer) 

Tabel XXXX 

 Total Offentlig Små private Store private 

Ja 7% 7% 8% 7% 

Nej 82% 83% 80% 83% 

Ved ikke 11% 10% 12% 10% 

Værd at bemærke: 

• Der er bred enighed om (82%), at seniorer generelt ikke performer dårligere end andre 
aldersgrupper. 

 

 

Gennemsnitsalderen for at blive betragtet som senior er 62 år. I offentlige og store private 
virksomheder defineres flere før 60 år som seniorer. 

64% af de små private virksomheder har ikke en seniordefinition. For de store private virksomheders 
vedkommende er tallet 36%, og for offentlige virksomheder er tallet 22%.

Der er bred enighed om (82%), at seniorer generelt ikke performer dårligere end andre aldersgrupper.

De små private virksomheder (8%) ser ud til at være en smule mere skeptiske overfor seniorernes 
performance.

Værd at bemærke ...
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Branchernes mening i forhold til seniornes performance
Selvom virksomhederne i gennemsnit er glade for seniorerne, så dækker det over store spænd på tværs 
af brancher.

Tabel 17
Performer seniorer i jeres virksomhed generelt dårligere end øvrige aldersgrupper?  
(Kun respondenter, der har erfaring med seniorer)

Private virksomheder

Tabel 18
Performer seniorer i jeres virksomhed generelt dårligere end øvrige aldersgrupper?  
(Kun respondenter, der har erfaring med seniorer)

Offentlige virksomheder

I det private er der store forskelle i holdningerne til seniorerne på tværs af brancherne. Især 
Oplevelsesøkonomi, herunder hotel og restauration samt Finans og ejendomme er mere kritiske  
over for seniorers performance. 

I det offentlige er holdningen til seniorer mere ensartet, dog med undtagelse af sundhedsvæsenet.  

Værd at bemærke ...

 

Selvom virksomhederne gennemsnit er glade for seniorerne, så dækker det over store 
spænd på tværs af brancher. 

Private virksomheder 

Tabel XXXX 

 

  

 Total Engros og 
detailhandel 

IT og 
kommunikation 

Finans og 
ejendomme 

Oplevelsesøkonomi, 
inkl. hotel og 
restauration 

Service, 
inkl. 

konsulent-
virksomhed 

Andet 

Ja 7% 7% 4% 14% 22% 5% 6% 

Nej 82% 82% 76% 71% 56% 87% 85% 

Ved 
ikke 

11% 11% 20% 14% 22% 8% 9% 

 

Tabel XXXX 

 

Det offentlige 

 Total Administration Sundhed Undervisning Kultur Andet 

Ja 7% 7% 16% 5% 5% 4% 

Nej 83% 86% 79% 83% 84% 84% 

Ved ikke 9% 7% 5% 12% 10% 12% 

 

Værd at bemærke: 

• I det private er der stor forskel på tværs af brancherne over for seniorerne. Især 
”Oplevelsesøkonomi herunder hotel og restauration” samt ”Finans og ejendomme” er 
mere kritiske over seniorers performance.  

• I det offentlige er holdningen til seniorer mere ensartet, dog med undtagelse af 
sundhedsvæsenet.   
 

 

Aldersdiskriminering eller fordomme på tværs af aldersgrupper? 
 

Hvordan forholder de forskellige aldersgrupper sig til seniorer på jobmarkedet? Er der nogle 
barrierer, som seniorerne med fordel kan imødegå?  

  

 

Selvom virksomhederne gennemsnit er glade for seniorerne, så dækker det over store 
spænd på tværs af brancher. 

Private virksomheder 

Tabel XXXX 

 

  

 Total Engros og 
detailhandel 

IT og 
kommunikation 

Finans og 
ejendomme 

Oplevelsesøkonomi, 
inkl. hotel og 
restauration 

Service, 
inkl. 

konsulent-
virksomhed 

Andet 

Ja 7% 7% 4% 14% 22% 5% 6% 

Nej 82% 82% 76% 71% 56% 87% 85% 

Ved 
ikke 

11% 11% 20% 14% 22% 8% 9% 

 

Tabel XXXX 

 

Det offentlige 

 Total Administration Sundhed Undervisning Kultur Andet 

Ja 7% 7% 16% 5% 5% 4% 

Nej 83% 86% 79% 83% 84% 84% 

Ved ikke 9% 7% 5% 12% 10% 12% 

 

Værd at bemærke: 

• I det private er der stor forskel på tværs af brancherne over for seniorerne. Især 
”Oplevelsesøkonomi herunder hotel og restauration” samt ”Finans og ejendomme” er 
mere kritiske over seniorers performance.  

• I det offentlige er holdningen til seniorer mere ensartet, dog med undtagelse af 
sundhedsvæsenet.   
 

 

Aldersdiskriminering eller fordomme på tværs af aldersgrupper? 
 

Hvordan forholder de forskellige aldersgrupper sig til seniorer på jobmarkedet? Er der nogle 
barrierer, som seniorerne med fordel kan imødegå?  
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Aldersdiskriminering eller fordomme på tværs af 
aldersgrupper
Hvordan forholder de forskellige aldersgrupper sig til seniorer på jobmarkedet? Er der nogle barrierer, 
som seniorerne med fordel kan imødegå?

Tabel 19
Hvilke generelle barrierer ser du ift. ledige seniorers tilbagevenden til arbejdsmarkedet?  
(max. 3 krydser)

 

 

Hvilke generelle barrierer ser du ift. ledige seniorers tilbagevenden til arbejdsmarkedet? (max. 3 krydser) 

Tabel XXXXX 

 

 Total 18-40-årige 41-54-årige 55+ 

Deres lønniveau er for højt 27% 32% 25% 29% 

De har sværere ved at lære nye ting 27% 42% 28% 17% 

De er mindre produktive 7% 9% 7% 4% 

De fokuserer selv på deres alder 17% 21% 16% 15% 

Deres digitale kompetencer er ikke opdaterede 37% 43% 38% 32% 

De søger primært opslåede jobs 8% 4% 7% 12% 

De søger over deres kompetenceniveau 2% 3% 2% 3% 

De søger under deres kompetenceniveau 7% 5% 6% 9% 

Usikkerhed om pensionstidspunkt 14% 10% 16% 12% 

Yngre medarbejdere er mere attraktive 8% 13% 8% 6% 

Jeg ser ingen barrierer 32% 23% 32% 38% 

 

37% oplever, at seniorernes digitale kompetencer ikke er opdaterede. Det er især de 18-40-årige, 
der oplever det som et problem (43%).

De 18-40-årige mener også, at seniorer har sværere ved at lære nye ting (42%). Det er der kun  
17% af gruppen 55+, der også mener.

Gruppen af 18-40-årige finder også yngre medarbejdere mere attraktive (13%) end de ældre 
respondenter.

Værd at bemærke ...
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7. 
Sexisme på arbejdspladsen
#MeToo-bølgen ruller, men hvor meget sexisme oplever de danske virksomheder reelt?
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Sexisme på arbejdspladsen
I år har vi spurgt til sexisme på arbejdspladsen.

Tabel 20
Har I oplevet sexisme på jeres arbejdsplads indenfor det seneste år (Private brancher)?

Tabel 21
Har I oplevet sexisme på jeres arbejdsplads indenfor det seneste år (Offentlige brancher)? 

Sexisme på arbejdspladsen 
I år har vi spurgt til sexisme på arbejdspladsen, og i særlig grad fokuseret på fordelingen af brancher 
i det offentlige og i det private. 
  

Har I oplevet sexisme på jeres arbejdsplads indenfor det sidste år 
(Private)?  
Figur XX 

 Total Engros og 
detailhandel 

IT og 
kommunikation 

Finans og 
ejendomme 

Oplevelses-
økonomi, 
herunder 
hotel og 

restauration 

Service, 
herunder 

konsulent-
virksomhed 

Andet 

Ja 8% 6% 5% 8% 13% 7% 8% 

Nej 77% 77% 78% 76% 77% 81% 75% 

Ved ikke 15% 16% 16% 16% 10% 11% 16% 

 

 

Har I oplevet sexisme på jeres arbejdsplads indenfor det sidste år 
(Offentlige)?  

Figur YY 

 Total Administration Sundhed Undervisning Kultur Andet 

Ja 6% 0% 7% 13% 10% 6% 

Nej 77% 80% 78% 65% 86% 81% 

Ved ikke 17% 20% 15% 23% 5% 13% 

 

Værd at bemærke: 

• Sexisme fylder en smule mere i den privat sektor. 

• I gennemsnit har 7% af de danske arbejdspladser oplevet sager med sexisme inden for det 
seneste år. 

• I det private er det ansatte i oplevelsesøkonomien, der også inkluderer hotel og 
restauration, som oplever flest sager om sexisme.  

• I det offentlige er det derimod i særlig grad undervisningssektoren samt inden for 
kulturen, at sexisme overstiger branchegennemsnittet.  

  

Sexisme på arbejdspladsen 
I år har vi spurgt til sexisme på arbejdspladsen, og i særlig grad fokuseret på fordelingen af brancher 
i det offentlige og i det private. 
  

Har I oplevet sexisme på jeres arbejdsplads indenfor det sidste år 
(Private)?  
Figur XX 

 Total Engros og 
detailhandel 

IT og 
kommunikation 

Finans og 
ejendomme 

Oplevelses-
økonomi, 
herunder 
hotel og 

restauration 

Service, 
herunder 

konsulent-
virksomhed 

Andet 

Ja 8% 6% 5% 8% 13% 7% 8% 

Nej 77% 77% 78% 76% 77% 81% 75% 

Ved ikke 15% 16% 16% 16% 10% 11% 16% 

 

 

Har I oplevet sexisme på jeres arbejdsplads indenfor det sidste år 
(Offentlige)?  

Figur YY 

 Total Administration Sundhed Undervisning Kultur Andet 

Ja 6% 0% 7% 13% 10% 6% 

Nej 77% 80% 78% 65% 86% 81% 

Ved ikke 17% 20% 15% 23% 5% 13% 

 

Værd at bemærke: 

• Sexisme fylder en smule mere i den privat sektor. 

• I gennemsnit har 7% af de danske arbejdspladser oplevet sager med sexisme inden for det 
seneste år. 

• I det private er det ansatte i oplevelsesøkonomien, der også inkluderer hotel og 
restauration, som oplever flest sager om sexisme.  

• I det offentlige er det derimod i særlig grad undervisningssektoren samt inden for 
kulturen, at sexisme overstiger branchegennemsnittet.  

  

I gennemsnit har 7% af de danske arbejdspladser oplevet sager med sexisme inden for det  
seneste år, men det dækker over betydelige brancheforskelle.

Sexisme fylder en smule mere i den private sektor. (8% vs. 6%)

I det private er det ansatte i oplevelsesøkonomien, der også inkluderer hotel og restauration,  
som oplever flest episoder med sexisme. 

I det offentlige er det i særlig grad i undervisningssektoren og inden for kulturen, at sexisme  
overstiger branchegennemsnittet. 

Værd at bemærke ...
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8.  
Hvordan har COVID-19  
påvirket virksomhederne?
Pandemien har ramt Danmark, men hvad betyder det for  

jobmarkedet og virksomhederne?
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Hvordan har COVID-19 påvirket virksomhederne?
Vi har naturligvis også brugt Rekrutteringsanalysen i år til at dykke lidt ned i, hvordan COVID-19-
krisen har påvirket arbejdslivet. Vi har fokuseret på, hvad COVID-19 betyder i forhold til rekruttering, 
afskedigelser, samt hvordan det har påvirket den generelle medarbejdertrivsel på tværs af sektorer.  

Figur 10

COVID-19 har ændret markant på holdningen til hjemmearbejde – virksomhederne er langt mere positive.

Særligt i det offentlige og i de store private firmaer opfattes hjemmearbejdsdage langt mere positivt efter 
COVID-19. 

Værd at bemærke ...

Er I generelt blevet mere positive over for antallet af hjemmearbejdsdage i jeres virksomhed?
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En global pandemi sætter sine spor. Men hvor stor er den reelle påvirkning af COVID-19 på trivslen  
i virksomhederne?

Figur 11

Lidt over halvdelen af virksomhederne registrerer uændret trivsel.

Der er generelt faldende trivsel på danske arbejdspladser pga. COVID-19. 

Den faldende trivsel er mest udtalt i de store private virksomheder og i det offentlige.  

Værd at bemærke ...

Har COVID-19-krisen ændret på trivslen iblandt medarbejderne?
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Hvordan bliver rekrutteringsprocessen påvirket af COVID-19? 
Vi har spurgt virksomhederne, hvordan COVID-19 har ændret, hvilke personlige kompetencer de vægter, 
når de skal ansætte en ny medarbejder.  

Figur 12

Kun de virksomheder, der har svaret ja til spørgsmålet, er medtaget.

Hvordan har COVID-19 påvirket virksomhederne?

Overordnet er ændringerne i rekrutteringsprocessen relativt små på trods af COVID-19.

Det er tydeligt på tværs af sektorer, at virksomhederne vægter selvkørende medarbejdere højere  
efter COVID-19-krisen. 

COVID-19 har ikke gjort det lettere for kandidater, der bor længere væk at komme i betragtning til  
ledige stillinger.

Karriereskiftere fra Corona-ramte brancher har ikke nogen særlige fordele i rekrutteringssammenhæng. 

Især i det offentlige har COVID-19 betydet et større fokus på it-kundskaber.

Værd at bemærke ...

Har COVID-19-krisen ændret på, hvad I leder efter i en ny medarbejder?
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Hvem vælger man at afskedige under COVID-19? 
Vi har også spurgt virksomhederne, hvilke grupper der er blevet afskediget som konsekvens  
af COVID-19.

Tabel 22
Har I opsagt medarbejdere som konsekvens af COVID-19-pandemien?

 

 

Værd at bemærke: 

• Overordnet er ændringerne i rekrutteringsprocessen relativt små på trods af COVID-
19. 

• Det er tydeligt på tværs af sektorer, at virksomhederne vægter ’ selvkørende’ 
medarbejdere højere efter COVID-19-krisen.  

• COVID-19 har ikke gjort det lettere for kandidater, der bor længere væk, at komme i 
betragtning til ledige stillinger. 

• Karriereskiftere fra Corona-ramte brancher har ikke nogen særlige fordele i 
rekrutteringssammenhæng.  

• Især i det offentlige har COVID-19 betydet et større fokus på it-kundskaber. 

 
Hvem vælger man at afskedige under COVID-19?  
Vi har også spurgt virksomhederne, hvilke grupper der er blevet afskediget som konsekvens af 
COVID-19. 

Har I opsagt medarbejdere som konsekvens af COVID-19 pandemien? 

Tabel XXX 

  

  Total Offentlig Små private Store private 

Ja 24% 5% 29% 34% 

Nej 76% 95% 71% 66% 

Ja, vi
fokuserer lidt
mere på, at

man er
selvkørende

Ja, vi er mere
åbne overfor

introverte
personer

Ja, vi er åbne
for personer,

der bor
længere væk

Ja, vi vægter
it-kundskaber

lidt højere

Ja, vi er mere 
åbne overfor 
”karriereskift

ere” fra 
Corona-ramte 

brancher
Offentlig 14% 0% 1% 7% 3%
Små private 13% 1% 4% 4% 2%
Store private 8% 1% 3% 3% 1%

0%
2%
4%
6%
8%

10%
12%
14%
16%

Har COVID-19-krisen ændret på, hvad I leder efter 
i en ny medarbejder? 

Hvilke grupper har været hårdest ramt af opsigelser under COVID-19?

Det offentlige

Medarbejdere med kort anciennitet

Medarbejdere, hvis funktion overflødiggøres af COVID-19

Medarbejdere, der brokker sig samt medarbejdere med dårlige resultater

27%

20%

13%
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Det offentlige har næsten ikke afskediget medarbejdere pga. COVID-19 (5%). Afskedigelser er her 
gået hårdest ud over medarbejdere med kort anciennitet – populært kaldet ”sidst ind – først ud”. 

COVID-19 fyringer i det private har primært ramt dem, hvis funktioner falder bort pga. COVID-19. 
Den næst-hårdest ramte gruppe er ”bad-performers”. Man har altså i et omfang brugt krisen til at 
skille sig af med bad-performers. 

Værd at bemærke ...

Hvilke grupper har været hårdest ramt af opsigelser under COVID-19?

Store private virksomheder

Små private virksomheder

Medarbejdere, hvis funktion overflødiggøres af COVID-19

Medarbejdere, hvis funktion overflødiggøres af COVID-19

Medarbejdere med dårlige resultater

Medarbejdere med dårlige resultater

Ingen af de nævnte grupper har været overrepræsenteret

Ingen af de nævnte grupper har været overrepræsenteret

29%

26%

23%

21%

13%

14%
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Vil du vide mere?
Tilmeld dig vores nyhedsbrev - så får du vores seneste  

analyser leveret lige i din mailboks.

www.ballisager.com



Konsulenthuset ballisager a/s er en landsdækkende,
mellemstor HR-virksomhed. Vi er specialister i

professionelle matchprocesser mellem kandidater
og virksomheder og arbejder udelukkende med

outplacement, karriererådgivning og rekruttering.

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

konkrete udfordring.

Vi er kendte for vores årlige Rekrutteringsanalyse, 
Kandidatanalyse, vores håndbog  

Moderne jobsøgning samt vores stærke netværk 
af virksomheder, og vi tilstræber altid at skabe 

professionelle, engagerede og uhøjtidelige relationer 
til vores kandidater og kunder.

Vi har bl.a. løst opgaver for Nationalbanken, Arla, 
Salling Group, Danish Crown, Erhvervsministeriet, 

BDO, Telia og Københavns Universitet.

Søren Frichs Vej 40A, 1. sal, 8230 Aabyhøj  
 Tlf. 70 29 40 50 • info@ballisager.com P

ri
s:

 4
9

,0
0

 k
r.

9 772596 497007

1 7
ISSN 2596-4976




