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I år er det 10 år siden, vi startede med at lave den årlige rekrutteringsanalyse. Ambitionen har altid været 
at give jobsøgerne indsigt i virksomhedernes præferencer, når det handler om jobsøger-adfærd, efterspurgte 
kompetencer og de mest anvendte rekrutteringskanaler. Det er den samme mission i år. Og vi vil fortsætte 
med at begave jobsøgere i Danmark med denne indsigt.

I årets jubilæumsudgave har vi benyttet lejligheden til at lave nogle målinger, der sammenligner med 
tidligere målinger:

• Er virksomhederne blevet mere sprogrummelige?

• Bruger virksomhederne fortsat (ulovlige) objektive kriterier i rekrutteringen?

• Er virksomhederne blevet mere begejstrede for uopfordrede ansøgninger?

• Er virksomhedernes brug af video i udvikling?

Og så er der jo det evige spørgsmål om rekrutteringskanaler – hvor vi nærmest altid har råbt  
”breaking news”, når to grafer har krydset hinanden. Nørdet forundring på rekrutteringsværkstedet.

I årets analyse kan du i øvrigt også dykke ned i nogle af de rekrutteringsforskelle, der dukker op,  
når ejerskabet af en virksomhed går fra danske hænder til udenlandske lommer.

Brug analysen som du har lyst, men behandl tallene ordentligt. Og husk vores analyse er bred, men ikke 
dyb. Det vil sige, at vi kun kan gisne om, hvorfor tallene er, som de er. Analysen rummer således relevant 
indsigt til jobsøgerne – men sjældent svar på hvorfor tallene ser ud, som de gør.

God fornøjelse.

Morten Ballisager

Forord
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Konsulenthuset ballisager har igen i 2021 gennemført den årlige rekrutteringsanalyse 
for at undersøge virksomheders rekrutteringsprocesser, holdninger og præferencer.  
Her kan du læse 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
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Spørgeskemaet, der ligger til grund for Rekrutteringsanalysen 2021, blev i maj 2021 udsendt til 2251 
virksomheder. 1055 virksomheder har svaret, hvilket giver en tilfredsstillende svarprocent på 47%.  

Private virksomheder står for størstedelen af besvarelserne (71%): 

Tabel 1

Tabel 2

Tabel 3

Tabel 4

 

 
 
Spørgeskemaet, der ligger til grund for Rekrutteringsanalysen 2021, blev i XXXX udsendt til 
2251 virksomheder. 1055 virksomheder har svaret, hvilket giver en tilfredsstillende 
svarprocent på 46.8%.  
Private virksomheder står for størstedelen af besvarelserne (70,8%): 

Tabel 1 

Virksomhedstype Procent 

Offentlig 29% 

Privat 71% 

• Små private virksomheder (1-49 ansatte) 27% 

• Store private virksomheder (50+ ansatte) 44% 

 
Respondenterne i undersøgelsen har følgende faglige baggrund og alder: 

Tabel 2 

Funktion Procent 

HR 45% 

Ikke-HR* 55% 

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

Tabel 3 

Alder Procent 

18-30 4% 

31-40 14% 

41-54 52% 

55 eller derover 29% 

 
V2 

Alder Procent 

18-40 18% 

41-54 52% 

55 eller derover 29% 
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Tabel 4 

Danskejet Procent 

Ja 86% 

Nej 14% 

 
Af oversigterne fremgår det, at 8 ud af 10 respondenter ligger i aldersgruppen 41 år eller 
derover. 
 
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 18% 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. 
 
I tabellerne har vi for læsevenlighedens skyld rangeret svarene efter størrelse, dvs. den 
svarkategori med flest besvarelser står øverst. Dette er ikke nødvendigvis den rækkefølge, 
som virksomhederne blev præsenteret for i spørgeskemaet. 

Analysen er inddelt i 14 temaer: 
 

1. Virksomhedernes rekrutteringskanaler i 2021 
2. Hvor tjekker virksomhederne kandidater ud online? 

3. Uopfordret jobsøgning: Sådan vil virksomhederne gerne 
kontaktes 

4. Netværksmødet 

5. Jobsamtalen 

6. Brugen af video i ansættelsesprocessen 

7. Sortering af kandidater ud fra objektive kriterier 

8. Non-biased rekruttering – nu & i fremtiden 

9. Dansk er en vigtig kompetence 

10. Gode råd til engelsktalende jobsøgere 

11. Hvordan bruges en periode uden job i traditionel forstand bedst? 

12. Tips til ’brancheskiftere’ 
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Af oversigterne fremgår det, at 8 ud af 10 respondenter ligger i aldersgruppen 41 år eller derover.

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 18% 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.

I tabellerne har vi for læsevenlighedens skyld rangeret svarene efter størrelse, dvs. den svarkategori  
med flest besvarelser står øverst. Dette er ikke nødvendigvis den rækkefølge, som virksomhederne blev 
præsenteret for i spørgeskemaet.
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Rekrutteringskanaler
De tre mest anvendte rekrutteringskanaler i 2021:

Opslåede stillinger
79%

LinkedIn
58%

Netværk
54%

Brugen af LinkedIn i rekrutteringsprocesser

Store private virksomheder

Små private virksomheder

Offentlig virksomheder

Executive summary

  70%

 49%

 49%
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Executive summary

66% af virksomhederne tjekker jobsøgernes 
online tilstedeværelse ud. Her kigger de:

Hvad kigger virksomhederne efter i en 
LinkedIn-profil?

har ikke brugt  
video i deres  

rekrutteringsprocesser

73%

Tidligere ansættelser

34%

Fagligt netværk

29%

Profiltekst

58%
LinkedIn

38%
Facebook

18%
Google

78%
Video

har prøvet at  
ansætte en  

jobsøger uopfordret

63%
Uopfordret

foretrækker at modetage 
en mail, hvis man vil søge 

uopfordret

54%
Uopfordret
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Executive summary

Sortering af kandidater ud fra  
objektive kriterier

Er det muligt at få job, hvis man kun  
taler engelsk?

8 ud af 10 sorterer på  
objektive segmenter som  
fx køn, alder, sprog etc.

Virksomheder, der svarer, ”det kan man ikke”

Virsomhedens råd til  
engelsktalende jobsøgere:

Lær dansk på en sprogskole Der ER engelsktalende arbejdsgivere 
– intensivér din jobsøgning

Just do it ...

42% af arbejdsgiverne vil være tilbøjelige til at holde et netværksmøde, hvis jobsøgeren 
pirrer nysgerigheden med sin motivation og interesse for virksomheden

42%

28%
2021

24%
2016

81%
Sorterer
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Executive summary

Brancheskift?
Virksomhedernes råd:

72%

Brug dit netværk til at åbne døre

Vær indstillet på at starte på et lavere organisatorisk niveau

Vær indstillet på at starte på et lavere lønniveau

47%

46%

Jobsamtalen

Virksomhedens fokus på første samtale

Virksomhedens fokus på anden samtale

Sociale kompetencer (32%)
(fx interaktion, even til dialog mv.)

Motivation for jobbet (36%)

Personlige kompetencer (30%)
(fx kreativ, analytisk mv.)

Faglige kompetencer (32%)

Værdier (10%)

Værdier (10%)

62%

Faglige kompetencer

53%

Personlige kompetencer
(fx kreativ, analytisk mv.)

51%

Motivation for jobbet

45%

Sociale kompetencer
(fx interaktion, even til dialog mv.)
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1. 
 Virksomhedernes  
rekrutteringskanaler  
i 2021
Hvilke kanaler bruger virksomhederne,  
når de skal ansætte?



 Virksomhedernes rekrutteringskanaler i 2021 • Rekrutteringsanalysen 2021 13
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Virksomhedernes rekrutteringskanaler i 2021
For 11. år i træk har vi undersøgt, hvilke rekrutteringskanaler virksomhederne har brugt ved  
den seneste ansættelse. Formuleringen af spørgsmålet har alle år været den samme, og derfor  
kan vi konkludere, at forskelle i svarene viser reelle ændringer i brugen af kanaler til at finde  
nye medarbejdere.

Samtidig med at brugen af sociale medier er vokset, er brugen af opslåede stillinger ligeledes vokset. 
Noget tyder på, at sociale medier medvirker til at skabe større gennemsigtighed på jobmarkedet.

Figur 1

De tre mest brugte rekrutteringskanaler er opslåede stillinger (79%), LinkedIn (58%) og netværk (54%). 
Det gælder på tværs af alle virksomhedstyper.

Brugen af LinkedIn sætter rekord i 2021. For første gang i Rekrutteringsanalysens historie overhaler det 
digitale netværk det analoge netværk. Digitale medier (LinkedIn 58% og Facebook 31%) har aldrig været 
anvendt i så høj grad som i 2021.

Værd at bemærke ...

 

79%

54%
58%

31%

25%

7%

20%
24%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Opslået stilling Netværk LinkedIn

Facebook Uopfordrede ansøgninger Eksterne CV-databaser

Vikar-/ rekrutteringsbureau Interne kandidater Jobcenter

Hvilke kanaler brugte I ved seneste ansættelse? (Total)
(Respondenterne havde mulighed for at give flere svar)
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Rekrutteringskanaler 2021: Virksomhedstyper
Når vi retter fokus mod den private sektor, adskiller brugen af rekrutteringskanalerne sig fra 
totalbilledet. Her gør SoMe og netværk et comeback efter et dyk i 2020.

Figur 2

I små private virksomheder er den primære vej til job fortsat netværk (61%).

Brugen af LinkedIn sætter rekord på tværs af virksomhedstyper. LinkedIn bruges markant mere i store 
private virksomheder (70%) end i små private virksomheder (49%). I den offentlige sektor indgår 
LinkedIn i næsten halvdelen af rekrutteringsprocesserne (49%).

Interne kandidater fylder klart mest i store private virksomheder (36%), hvor det er den 4. mest  
brugte rekrutteringskanal.

De små private virksomheder er de flittigste brugere af jobcentrene (21%). De offentlige virksomheder  
bruger jobcentrene mindst (15%).

Det ser ud til, at der er en sammenhæng mellem alder og antallet af kanaler, der bruges; desto yngre, 
desto flere kanaler bringes i spil. Samme tendens ses mellem kvinder og mænd, hvor kvinder bruger 
flest kanaler (3,2 vs. 3,1 kanaler i gennemsnit).

Værd at bemærke ...

1.1 Rekrutteringskanaler 2021: Virksomhedstyper 

Når vi retter fokus mod den private sektor, adskiller brugen af rekrutteringskanalerne sig 
fra totalbilledet. Her gør SoMe og netværk et comeback efter et dyk i 2020.  
 
Figur 2 
 

Hvilke kanaler brugte I ved seneste ansættelse? 
(Respondenterne havde mulighed for at give flere svar)  

 

 
 

Værd at bemærke: 

• I små private virksomheder er den primære vej til job fortsat netværk (61%). 

• LinkedIn bruges markant mere i store private virksomheder end i små private 
virksomheder (70% vs. 49%). I den offentlige sektor indgår LinkedIn i næsten halvdelen af 
rekrutteringsprocesserne (49%), hvilket er rekord. 

• Interne kandidater fylder klart mest i store private virksomheder (36%) og er den 4. 
mest brugte rekrutteringskanel. 

Opslået 
stilling LinkedIn Netværk Facebook

Uopford-
rede an-

søgninger

Interne 
kandidater 

fra 
virksom-
heden

Vikar-/ 
rekrutteri-
ngsbureau

Jobcenter

Kiggede i 
eksterne 
CV-data-

baser

Instagram

Total 79% 58% 54% 31% 25% 24% 20% 17% 7% 3%
Små private 59% 49% 61% 33% 28% 9% 18% 21% 7% 3%
Store private 83% 70% 64% 33% 30% 36% 28% 16% 11% 3%
Offentlige 90% 49% 33% 26% 14% 19% 9% 15% 3% 3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Total Små private Store private Offentlige

Hvilke kanaler brugte I ved seneste ansættelse?  
(Respondenterne havde mulighed for at give flere svar)
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2. 
Jobsøgningsprocessen
Der er mange discipliner, som man skal mestre som jobsøger. Her kommer  
virksomhedernes bedste råd til LinkedIn, uopfordrede ansøgninger og brug  
af video i jobsøgningsprocessen.
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Hvor tjekker virksomhederne  
kandidater ud online?
LinkedIn og Facebook indgår som rekrutteringskanal i 89% af de seneste rekrutteringer.  
Der er ingen tvivl om, at virksomhederne i stigende grad bevæger sig online. Vi har undersøgt,  
hvor arbejdsgiverne tjekker jobsøgerne online.

Tabel 5

Tjekker du kandidatens online tilstedeværelse ifm. en ansættelsesproces?  
Vælg de medier, som du undersøgte ved sidste ansættelse.  
(Her kan du vælge flere svarmuligheder)

2. Hvor tjekker virksomhederne kandidater ud online? 
LinkedIn og Facebook indgår som rekrutteringskanal i 89% af de seneste 
rekrutteringer. Der er ingen tvivl om, at virksomhederne i stigende grad bevæger sig 
online. Vi har undersøgt, hvor arbejdsgiverne tjekkede jobsøgerne online. 

 

@kári, Vil du omrangere tabellerne, så flest besvarelser kommer øverst? Det hjælper på 
læsevenligheden. 

 

Tabel 6 
 
Tjekker du kandidatens online tilstedeværelse ifm. en ansættelsesproces? 
Vælg de medier, som du undersøgte ved sidste ansættelse. (Her kan du vælge flere 
svarmuligheder) 

  Total Offentlig 
Små 

private 
Store 

private 

LinkedIn 58% 44% 63% 64% 

Facebook 38% 33% 43% 38% 

Google 18% 19% 17% 19% 

Instagram 6% 5% 9% 7% 

Andet 2% 1% 3% 1% 

Twitter 2% 1% 1% 2% 

Clubhouse 0% 0% 0% 0% 

Jeg tjekker ikke kandidaters online tilstedeværelse 34% 46% 27% 30% 

V.2 

  Total Offentlig 
Små 

private 
Store 

private 

LinkedIn 58% 44% 63% 64% 

Facebook 38% 33% 43% 38% 

Google 18% 19% 17% 19% 

Instagram 6% 5% 9% 7% 

Andet 2% 1% 3% 1% 

Twitter 2% 1% 1% 2% 

Clubhouse 0% 0% 0% 0% 

Jeg tjekker ikke kandidaters online tilstedeværelse 34% 46% 27% 30% 

66% af recruiterne tjekker jobsøgernes online tilstedeværelse.

Recruitere i små private virksomheder er mest nysgerrige.

Aldersmæssigt er det de unge, der viser størst interesse for jobsøgernes online tilstedeværelse.

Værd at bemærke ...
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Hvad lægger virksomheder mærke til  
i en LinkedIn-profil
58% af virksomhederne tjekker en jobsøgers LinkedIn-profil ud i forbindelse med en 
ansættelsesproces. Hvad er det på profilen, de lægger mest mærke til?

Tabel 6

Hvad lægger du mest mærke til i en LinkedIn-profil, når du besøger den ifm. en ansættelsesproces? 
(Sæt op til 3 krydser)

Tidligere ansættelser (73%) og fælles netværk (34%) er det, som recruiterne lægger mest mærke til.

Værd at bemærke ...

2.1 Hvad lægger virksomheder mærke til i en LinkedIn-profil? 

58% af virksomhederne tjekker en jobsøgers LinkedIn-profil ud i forbindelse med en 
ansættelsesproces. Hvad er det på profilen, de lægger mest mærke til?  

Tabel 7 

Hvad lægger du mest mærke til i en LinkedIn-profil, når du besøger den ifm. en 
ansættelsesproces? (Sæt op til 3 krydser) 

  Total Offentlig 
Små 

private 
Store 

private 

Tidligere ansættelser 73% 62% 69% 82% 

Fælles netværk 34% 28% 35% 38% 

Feltet ’om’ (Profilteksten) 29% 25% 25% 34% 

Aktiviteter / opslag 23% 27% 19% 23% 

Anbefalinger 21% 19% 20% 22% 

Billede / ’baggrundstapetet’ 9% 9% 11% 8% 

Den grønne ramme ’Open to work’ 3% 1% 3% 5% 

Andet 15% 25% 16% 9% 

 

Værd at bemærke: 

• Tidligere ansættelser (73%) og fælles netværk (34%) er det, som recruiterne 
lægger mest mærke til. 
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Uopfordret jobsøgning:  
Sådan vil virksomhederne gerne kontaktes
I 2021 er der stadig stor sandsynlighed for at ramme en arbejdsgiver, der har ansat  
en ny medarbejder uopfordret (63%). Men andelen er faldet, siden vi spurgte i 2014.

Virksomheder, der har prøvet at ansætte uopfordret

Kun 10% modtager ikke uopfordrede ansøgninger.

Send en personlig e-mail er den foretrukne kontaktform, hvis den uopfordrede kontakt går til en 
offentlig eller lille privat virksomhed (henholdsvis 57% og 72%).

Store private virksomheder foretrækker, at der søges via deres hjemmeside/rekrutteringssystem 
(52%), eller at der sendes en personlig e-mail (42%).

Værd at bemærke ...

3. Uopfordret jobsøgning: Sådan vil virksomhederne gerne 
kontaktes 

Der er i stadig 2021 stor sandsynlighed for at ramme en arbejdsgiver, der har ansat en ny 
medarbejder uopfordret. Men andelen er faldet siden vi spurgte i 2014. 
 
Figur XX 
 
@jørgen, grafisk element 
 
2021: Har prøvet at ansætte én, der søgte uopfordret 
Lagkage: 2 ud af 3 virksomheder 
 
2014: Har prøvet at ansætte én, der søgte uopfordret 
Lagkage: 3 ud af 4 virksomheder 
 
 
 
Tabel 8 
 
@Kári, vil du bytte om på rækkefølgen i denne og alle efterfølgende tabeller, så rækkefølgen 
er total, små private, store privat, offentlige? 
 
 
Tabel 8 
Hvordan kommer en kandidat mest effektivt i kontakt med dig, hvis vedkommende vil søge 
uopfordret? (Sæt op til 2 krydser") 

  Total 
Små 

private 
Store 

private 
Offentlig 

Send en e-mail 54% 72% 42% 57% 

Søg uopfordret via vores 
hjemmeside/rekrutteringssystem 

32% 14% 52% 18% 

Ring mig op 29% 34% 25% 29% 

Kontakt mig via sociale medier, fx besked på 
LinkedIn, Facebook eller lignende 

19% 23% 24% 9% 

Mød op fysisk uden forudgående aftale 6% 12% 4% 4% 

Send en sms 1% 1% 1% 0% 

Andet 1% 1% 1% 2% 

Vi modtager ikke uopfordrede ansøgninger 10% 1% 7% 23% 

 
v2 

  Total 
Små 

private 
Store 

private 
Offentlig 

Send en e-mail 54% 72% 42% 57% 

Søg uopfordret via vores 
hjemmeside/rekrutteringssystem 

32% 14% 52% 18% 

2021

2014

  63%

 72%

Dernæst er vi nysgerrige på, hvordan virksomhederne foretrækker at blive kontaktet uopfordret.

Tabel 7

Hvordan kommer en kandidat mest effektivt i kontakt med dig, hvis vedkommende vil søge uopfordret? 
(Sæt op til 3 krydser)
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85% er positive overfor at holde et netværksmøde.

Det er måden, som jobsøgeren pirrer recruiterens nysgerrighed på, der åbner døren til et netværksmøde 
(42%). Et godt netværk (relationen) er ikke en forudsætning for at få et netværksmøde, da det er selve 
henvendelsen, der er afgørende.

Den næstbedste chance for et netværksmøde har man som jobsøger i forhold til en tidligere kollega (16%).

Værd at bemærke ...

Netværksmødet
Andelen af virksomheder, der bruger netværk som rekrutteringskanal, er faldet til i år at være  
den 3. mest brugte rekrutteringskanal. Dog indgår netværk fortsat i over halvdelen (54%) af 
rekrutteringsprocesserne, så det er en kanal, det fortsat kan betale sig at holde øje med som jobsøger.

En effektiv måde at bruge sit netværk på ift. jobsøgning er at holde netværksmøder eller  
’kaffemøder’, som de populært kaldes. Vi har undersøgt, hvem virksomhederne er mest  
tilbøjelige til at tage et møde med.

Tabel 8

Følgende personer kontakter dig mhp. et netværksmøde.  
Hvem er du mest tilbøjelig til at tage mødet med:

4. Netværksmødet 

Andelen af virksomheder, der bruger netværk som rekrutteringskanal, er faldende. 
Dog indgår netværk fortsat i over halvdelen (54%) af rekrutteringsprocesserne, så 
det er en kanal, det fortsat kan betale sig at holde øje med som jobsøger. 

En effektiv måde at bruge sit netværk på ift. jobsøgning er at holde netværksmøder 
eller ’kaffemøder’, som de populært kaldes. Vi har undersøgt, hvem virksomhederne 
er mest tilbøjelige at tage et møde med. 

Tabel 9 

Følgende personer kontakter dig mhp. et netværksmøde. Hvem er du mest tilbøjelig til at tage 
mødet med: 

  Total 
Små 

private 
Store 

private 
Offentlig 

En jobsøger, der med sin motivation og interesse 
for jeres virksomhed pirrer din nysgerrighed 

42% 46% 38% 43% 

En jobsøger, som du har haft et godt samarbejdet 
med på en tidligere arbejdsplads 

16% 13% 17% 18% 

En jobsøger, som kommer fra en spændende, 
konkurrerende virksomhed 

14% 14% 17% 9% 

En jobsøger, som kender en vellidt kollega på din 
arbejdsplads 8% 9% 10% 5% 

En jobsøger fra dit private netværk 5% 6% 5% 4% 

Jeg bruger ikke tid på netværksmøder 15% 13% 13% 21% 

 

 V2 Total 
Små 

private 
Store 

private 
Offentlig 

En jobsøger, der med sin motivation og interesse 
for jeres virksomhed pirrer din nysgerrighed 

42% 46% 38% 43% 

En jobsøger, som du har haft et godt samarbejdet 
med på en tidligere arbejdsplads 

16% 13% 17% 18% 

En jobsøger, som kommer fra en spændende, 
konkurrerende virksomhed 

14% 14% 17% 9% 

En jobsøger, som kender en vellidt kollega på din 
arbejdsplads 

8% 9% 10% 5% 

En jobsøger fra dit private netværk 5% 6% 5% 4% 

Jeg bruger ikke tid på netværksmøder 15% 13% 13% 21% 

 

Værd at bemærke: 

• 85% er positive overfor at holde et netværksmøde. 
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At netværke er da en dansk ting?
I årets analyse har vi undersøgt, hvordan internationalt ejede virksomheder adskiller sig  
fra danskejede. Forestillingen om, at det er dansk at netværke, ser ikke ud til at holde  
i denne sammenhæng. 

De internationalt ejede virksomheder benytter nemlig i højere grad deres netværk,  
når de rekrutterer.

52% af de danskejede virksomheder brugte netværk ifm. deres seneste rekruttering

67% af de internationalt ejede virksomheder brugte netværk ifm. deres seneste rekruttering

Danskejet virksomhed

Ikke danskejet virksomhed

52%

67%
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19% sorterer ikke på objektive kriterier.

Flere kvinder (83%) end mænd (78%) sorterer på objektive kriterier.

Flere mænd (22%) end kvinder (17%) sorterer på alder.

22% i private virksomheder har sorteret på alder.

Det er de unge recruitere (18-40 år), der sorterer mest på alder.

Værd at bemærke ...

Sortering af kandidater ud fra objektive kriterier
Vi har nedenfor undersøgt virksomhedernes fremgangsmåde, når de gennemgår ansøgerbunken.  
Finder der en (fra)sortering sted? Og i givet fald hvilken?

Det er selve frasorteringen, der er interessant, og mindre metoden, dvs. om det foregår maskinelt 
(robot) eller manuelt (recruiteren selv). Derfor har vi ikke har spurgt virksomhederne om måden, 
sorteringen evt. foregår på.

Tabel 10

Har du sorteret på baggrund af følgende objektive kriterier?  
(Her kan du vælge flere svarmuligheder)

7. Sortering af kandidater ud fra objektive kriterier 

Vi har nedenfor undersøgt virksomhedernes fremgangsmåde, når de gennemgår 
ansøgerbunken. Finder der en (fra)sortering sted? Og i givet fald hvilken. 

Det er selve frasorteringen, der er interessant, og mindre metoden, dvs. om det 
foregår maskinelt (robot) eller manuelt (recruiteren selv). Derfor har vi ikke har 
spurgt virksomhederne om måden, sorteringen evt. foregår på. 

@Kári, vil du rette tabellen, så den bliver pæn"#$% 

Tabel 11 

Har du sorteret på baggrund af følgende objektive kriterier? 
(Her kan du vælge flere svarmuligheder) 
 

  Total 
Små 

private 
Store 

Private 
Offentlig Mand Kvinde 

Uddannelsesniveau 69% 58% 71% 77% 65% 73% 

Sprog 39% 38% 47% 27% 33% 43% 

Alder 19% 22% 22% 14% 22% 17% 

Nationalitet 7% 8% 9% 2% 8% 6% 

Køn 7% 11% 6% 3% 10% 4% 

Ved ikke 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

Andet 16% 14% 15% 20% 16% 17% 

Jeg sorterer ikke på ovenstående 
kriterier 19% 26% 17% 16% 22% 17% 

V2 

  Total 
Små 

private 
Store 

Private 
Offentlig Mand Kvinde 

Uddannelsesniveau 69% 58% 71% 77% 65% 73% 

Sprog 39% 38% 47% 27% 33% 43% 

Alder 19% 22% 22% 14% 22% 17% 

Andet 16% 14% 15% 20% 16% 17% 

Nationalitet 7% 8% 9% 2% 8% 6% 

Køn 7% 11% 6% 3% 10% 4% 

Ved ikke 0% 0% 1% 0% 0% 1% 

Jeg sorterer ikke på ovenstående 
kriterier 19% 26% 17% 16% 22% 17% 
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Er non-biased rekruttering noget, du praktiserer i dele af 
ansættelsesprocessen?

Vil du bruge non-biased rekruttering indenfor de kommende 3 år?

92%

17%

49%

Nej

Ved ikke

Nej

3%

24%

Ved ikke

Måske

Ja

Ja

5%

10%

Non-biased rekruttering bruges i begrænset omfang i dag (5%).

Der er en forventning hos flere (10%) om, at de vil bruge denne type proces i løbet af de kommende 3 år.  
24% svarer, at de måske vil bruge non-biased rekruttering i de kommende 3 år.

De mest positivt stemte grupper er kvinder, unge, HR-medarbejdere og internationalt-ejede selskaber.

Værd at bemærke ...

Non-biased rekruttering – nu og i fremtiden
Non-biased rekruttering er, når man skjuler nogle karakteristika undervejs i vurderingen af 
ansøgere. Man kan fx ikke se køn, alder mm., inden man udvælger ansøgere. Hvor udbredt er denne 
fremgangsmåde? Og hvordan ser fremtidsperspektivet ud for ansættelsesprocesser, hvor karakteristika 
er skjult?
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Antallet af virksomheder, der har brugt video i deres rekrutteringsprocesser, er steget fra 2017 (11%)  
til 2021 (22%).

8 ud af 10 virksomheder (78%) har ikke brugt video i rekrutteringsprocessen i 2021.

De store private virksomheder er de flittigste brugere af video, der indgår i ca. 1/3 af processerne.

Værd at bemærke ...

Brugen af video i ansættelsesprocessen
De seneste par års nedlukninger og hjemsendelser har uden tvivl betydet, at vi generelt  
er blevet mere digitale og online i vores jobadfærd. Er denne tendens også slået igennem  
på virksomhedernes brug af video i ansættelsesprocesserne? Vi undersøgte dette i 2017  
og igen i år.

Tabel 9

Hvordan har I brugt video i jeres rekrutteringsproces?  
Sæt kryds ud for udsagn, der passer på jer.

6. Brugen af video i ansættelsesprocessen 

De seneste par års nedlukninger og hjemsendelser har uden tvivl betydet, at vi 
generelt er blevet mere ’digitale’ og online i vores jobadfærd. Er denne tendens også 
slået igennem på virksomhedernes brug af video i ansættelsesprocesserne? Vi 
undersøgte dette i 2017 og igen i år. 

Tabel 10 

Hvordan har I brugt video i jeres rekrutteringsproces? Sæt kryds ud for udsagn, der passer på jer. 
 

  
Total 

(2017) 
Total 

(2021) 
Små 

private 
Store 

private 
Offentlig 

Vi har ikke brugt video i vores 
rekrutteringsproces 

89% 78% 89% 68% 84% 

Hvis kandidaterne sender en video med 
som bilag, vil vi normalt kigge på videoen 

12% 16% 11% 21% 15% 

Vi har brugt video til at annoncere jobbet 4% 12% 7% 17% 8% 

Vi har bedt kandidaterne om at sende en 
video-ansøgning 

2% 5% 2% 7% 3% 

Vi har bedt kandidaterne om at sende et 
video-CV 

1% 1% 0% 2% 0% 

Vi har - som en del af deres case - bedt 
kandidaterne om at udarbejde en video 

- 2% 3% 3% 0% 

 

 

@Kári, kan du lave en tabel, hvor 2017 (total) står længst til venstre? Derefter 
kommer 2021 (total), små private, store private, offentlig (alle 2021). I alt 5 
kolonner. 

Bemærk der en svarkategori, vi har fjernet i 2021, så den udgår (screening via 
Skype, som vi meget sjovt omtalte det, vi i dag kender som online samtaler;-). 

Vi har tilføjet en ny kategori, ’video-case’. Kan du farve feltet orange i 2017-
kolonnen, hvor der jo ikke er svar på det? 

 

Værd at bemærke: 

• Antallet af virksomheder, der har brugt video i deres rekrutteringsprocesser er 
steget fra 2017 (11%) til 2021 (21%). 

• 8 ud af 10 virksomhederne (78%) har ikke brugt video i rekrutteringsprocessen 
i 2021. 
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Det er de samme to ting på første samtalerunde – faglige kompetencer og motivation for jobbet – der totalt 
set interesserer recruiterne mest, uanset hvor mange samtalerunder, der er i processen som helhed.

I de tilfælde hvor små private virksomheder har mere end én samtalerunde, er der en afvigelse fra 
hovedtendensen. Her er fokus i første samtalerunde på de faglige og sociale kompetencer. På anden 
samtale fokuserer arbejdsgiverne på kandidatens motivation for jobbet og der personlige kompetencer.

Værd at bemærke ...

Jobsamtalen
At blive inviteret til jobsamtale må være det bedste i en jobsøgningsproces – med undtagelse af når 
man får tilbudt jobbet. Men så snart glæden har lagt sig, melder tankerne sig om, hvad der er i vente  
i samtaleprocessen.  

Hvad skal man forvente, og hvad skal man forberede sig på?

Vi har afdækket, at der typisk vil være mere end én samtalerunde; 68% af virksomhederne  
afholder to eller flere. I en offentlig virksomhed er det fifty-fifty, om der er én eller flere runder.

Virksomhederne viser sig at have forskelligt fokus på den første og de efterfølgende samtalerunder.

Virksomhedens fokus på første samtale

Virksomhedens fokus på anden samtale

Sociale kompetencer (32%)
(fx interaktion, even til dialog mv.)

Motivation for jobbet (36%)

Personlige kompetencer (30%)
(fx kreativ, analytisk mv.)

Faglige kompetencer (32%)

Værdier (10%)

Værdier (10%)

62%

Faglige kompetencer

53%

Personlige kompetencer
(fx kreativ, analytisk mv.)

51%

Motivation for jobbet

45%

Sociale kompetencer
(fx interaktion, even til dialog mv.)
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3. 
Særligt for dig ...
Arbejdslivet går ikke nødvendigvis den lige vej. Så hvad er den  
bedste strategi, hvis man vil skifte branche, ikke taler dansk,  
kommer tilbage fra barsel, eller har været uden regulært  
job i en periode?
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På 5 år er det blevet sværere at få job, hvis man kun taler engelsk. 28% (2021) vs. 24% (2016) svarer,  
at det kan man ikke.

Samtidig er andelen af virksomheder, der svarer ’Det kan man sagtens’ steget fra 14% til 17%.

Særlig gode muligheder er der i internationalt-ejede selskaber, hvor 62% svarer overvejende ja. Ejerskabet 
er mere betydningsfuldt end størrelsen på virksomheden, i forhold til om der er efterspørgsel på 
internationale kandidater.

Værd at bemærke ...

Sprogkompetencer: Dansk er vigtigt
For 5 år siden spurgte vi første gang virksomhederne om deres holdning  
til engelsktalende jobsøgere. Emnet er fortsat aktuelt i forhold til fx 
medrejsende ægtefæller (spouses), EU-arbejdskraft og internationale  
studerende, der dimitterer fra danske uddannelsesinstitutioner.

Tabel 11

Er det muligt at få job i jeres virksomhed, hvis man kun kan tale engelsk?

9. Dansk er en vigtig kompetence 

For 5 år siden spurgte vi første gang virksomhederne om deres holdning til 
engelsktalende jobsøgere. Emnet er fortsat aktuelt i forhold til medrejsende 
ægtefæller (spouses), EU-arbejdskraft og internationale studerende, der dimitterer 
fra danske uddannelsesinstitutioner. 

@Kári, Lille tabel sammenlignet med 2016. Jeg har sat tallene ind fra 2016. Vil du 
bytte om, så 2016 er TH og 2021 TV? 

Tabel XX 
 
Er det muligt at få job i jeres virksomhed, hvis man kun kan tale engelsk? 
 

  2021 2016 

Det kan man sagtens 17% 14% 

Det er muligt 24% 29% 

Det er svært 29% 33% 

Ved ikke 2% 0% 

Det kan man ikke 28% 24% 

Værd at bemærke: 

• Det er på 5 år blevet sværere at få job, hvis man kun taler engelsk. 28% (2021) 
vs. 24% (2016) svarer, det kan man ikke. 

• Samtidig er andelen af virksomheder, der svarer ’Det kan man sagtens’ steget 
fra 14% til 17%. 

• Særlig gode muligheder er der i internationalt-ejede selskaber, hvor 62% svarer 
overvejende ja. Ejerskabet er mere betydningsfuldt end størrelsen på 
virksomheden, i forhold til om der er efterspørgsel på internationale 
kandidater. 
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Sprogundervisning (39%) er recruiternes bedste råd til jobsøgere med en international baggrund.

Værd at bemærke ...

Gode råd til engelsktalende jobsøgere
Nu zoomer vi ind på dimittender med international baggrund. Deres antal i ledighedsstatistikkerne er 
højt, så vi har i årets analyse efterspurgt gode råd fra recruiterne til, hvad nyuddannede, der kun taler 
engelsk, skal gøre for at forbedre deres jobmuligheder.

Tabel 12

Nyuddannede med en international baggrund, der kun taler engelsk, har svært ved at få job.  
Hvad er dit råd til dem?

10. Gode råd til engelsktalende jobsøgere 

Nu zoomer vi ind på dimittender med international baggrund. Deres antal i 
ledighedsstatistikkerne er højt, så vi har i årets analyse efterspurgt gode råd fra 
recruiterne til, hvad nyuddannede, der kun taler engelsk, skal gøre for at forbedre 
deres jobmuligheder. 

 

Tabel 13 

Nyuddannede med en international baggrund, der kun taler engelsk, har svært ved at få job. Hvad 
er dit råd til dem? 

  Total 
Små 

private 
Store 

private 
Offentlig 

Lær dansk på en sprogskole 39% 42% 36% 43% 

Der ER engelsktalende arbejdsgivere – intensivér 
din jobsøgning 

31% 28% 39% 22% 

Lær sproget på en arbejdsplads fx ufaglært job, 
praktik mv. 

23% 25% 19% 27% 

Andet 6% 5% 6% 8% 

Find job udenfor Danmark 0% 0% 0% 0% 

Værd at bemærke: 

• Sprogundervisning (39%) er recruiternes bedste råd til jobsøgere med en 
international baggrund. 
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Arbejdsgiverne tillægger jobsøgning på fuld tid mindst værdi, når de screener potentielle kandidater til 
ledige stillinger.

Til gengæld er relevant efteruddannelse (48%), barsel (33%) og fagligt relevant arbejde (32%), dét som 
stiller en kandidat bedst.

Store private virksomheder er mest positive overfor en barselsperiode.

I små private virksomheder og i det offentlige har en periode med praktik og løntilskud høj værdi.

Værd at bemærke ...

Hvordan bruger man bedst en periode uden et regulært job?
I et arbejdsliv kan man opleve en periode, hvor man ikke er i job i traditionel forstand.  
Sådan en periode kommer efterfølgende ofte til at fremgå på CV’et, så vi har derfor  
undersøgt, hvad virksomhederne tillægger størst positiv værdi i en screeningsproces.

Tabel 13

Du sidder med en ansøgning til et opslået job fra en kandidat, der ikke har haft et job i traditionel 
forstand de seneste 6 måneder. Til gengæld har vedkommende lavet én af følgende aktiviteter 
nedenfor. Hvad stiller kandidaten bedst, når du screener CV’et?
(Sæt op til 2 krydser)

11. Hvordan bruges en periode uden job i traditionel forstand bedst?  

I et arbejdsliv kan man opleve en periode, hvor man ikke er i job i traditionel 
forstand. Sådan en periode kommer efterfølgende ofte til at fremgå på CV’et, så vi 
har derfor undersøgt, hvad virksomhederne tillægger størst positiv værdi i en 
screeningsproces. 

Tabel 14 

Du sidder med en ansøgning til et opslået job fra en kandidat, der ikke har haft et job i traditionel 
forstand de seneste 6 måneder. Til gengæld har vedkommende lavet én af følgende aktiviteter 
nedenfor. Hvad stiller kandidaten bedst, når du screener CV'et? 
(Sæt op til 2 krydser) 
 

  Total 
Små 

private 
Store 

private 
Offentlig 

Været i relevant efteruddannelse 48% 43% 50% 50% 

Været på barsel 33% 25% 39% 32% 

Arbejdet frivilligt med fagligt relevant arbejde 32% 30% 31% 36% 

Været i relevant praktik eller løntilskudsjob 30% 35% 22% 38% 

Passet et sygt familiemedlem 16% 16% 18% 11% 

Arbejdet frivilligt med samfundsnyttigt arbejde 13% 15% 13% 13% 

Været jobsøgende fuld tid 12% 15% 13% 7% 

Værd at bemærke: 

• Arbejdsgiverne tillægger jobsøgning på fuld tid mindst værdi, når de screener 
potentielle kandidater til ledige stillinger.  

• Til gengæld er relevant efteruddannelse (48%), barsel (33%) og fagligt relevant 
arbejde dét som stiller en kandidat bedst. 

• Store private virksomheder er mest positive overfor en barselsperiode. 
• I små private virksomheder har en periode med praktik og løntilskud høj 

værdi. 
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Brug dit netværk til at åbne døre er det bedste råd på tværs af virksomhedstypen (72%). Dernæst følger 
rådet om at være indstillet på at starte på et organisatorisk lavere niveau (47%) skarpt fulgt af rådet om  
at være indstillet på at starte på et lavere lønniveau (46%).

I små private virksomheder er rådet om at være indstillet på at starte på et lavere lønniveau det 2. bedste 
råd (44%).

I internationalt-ejede virksomheder anbefaler 81% netværk som den bedste døråbner. I danskejede er  
det 71%.

Kvinder (22%) mener i højere grad end mænd (15%), at kandidaten skal bruge tilskudsordninger til  
at få afklaring og erfaring i en periode uden traditionelt job.

Recruitere over 55 år anbefaler (36%) i højere grad end yngre (26%) at tage kontakt til en arbejdsgiver, 
inden du sender ansøgningen.

Værd at bemærke ...

Gode råd til ’brancheskiftere’
Som jobsøger kan man have et ønske om at skifte karrierevej. Overvejelserne er typisk mange, og især 
usikkerheden omkring ’angrebsmetoden’ fylder. Vi har spurgt virksomhederne om deres bedste råd til, 
hvordan man lykkes med at få foden indenfor i en ny branche.

Tabel 14

Hvad er dit bedste råd til en ’brancheskifter’?  
(Sæt op til 3 krydser)

12. Gode råd til ’brancheskiftere’ 

Som jobsøger kan man have et ønske om at skifte karrierevej. Overvejelserne er 
typisk mange, og især usikkerheden omkring ’angrebsmetoden’ fylder. Vi har spurgt 
virksomhederne om deres bedste råd til, hvordan man lykkes med at få foden 
indenfor i en ny branche. 

Tabel 15 

Hvad er dit bedste råd til en ’brancheskifter’? (Sæt op til 3 krydser) 
 

  Total 
Små 

private 
Store 

private 
Offentlig 

Brug dit netværk til at åbne døre til den nye 
branche/virksomhed 

72% 70% 75% 69% 

Vær indstillet på at starte på et lavere 
organisatorisk niveau i den nye branche 

47% 39% 53% 45% 

Vær indstillet på at skulle starte på et lavere 
lønniveau 

46% 44% 52% 37% 

Hvis du vil søge en opslået stilling, så tag kontakt 
til arbejdsgiver og ’sælg ideen ind’, inden du 
sender ansøgningen. 

29% 21% 28% 37% 

Vær parat til at efteruddanne dig for egen regning 24% 23% 25% 24% 

Søg uopfordret – det er svært at lave et 
brancheskifte via en opslået stilling 

21% 26% 21% 19% 

Hvis kandidaten har muligheden - brug 
tilskudsordninger (virksomhedspraktik/løntilskud 
til at få afklaring og erfaring i den nye branche 

19% 24% 12% 27% 

 

Værd at bemærke: 

• Brug dit netværk til at åbne døre er det bedste råd på tværs af 
virksomhedstypen (72%). Dernæst følger rådet om at være indstillet på at 
starte på et organisatorisk lavere niveau (47%) skarpt fulgt af rådet om at være 
indstillet på at starte på et lavere lønniveau (46%). 

• I små private virksomheder er rådet om at være indstillet på at starte på et 
lavere lønniveau det 2. bedste råd (44%). 

• I internationalt-ejede virksomheder anbefaler 81% netværk som den bedste 
døråbner. I danskejede er det 71% 

• Kvinder (22%) mener i højere grad end mænd (15%), at kandidaten skal bruge 
tilskudsordninger til at få afklaring og erfaring i en periode uden traditionelt 
job. 

• Recruitere over 55 år anbefaler (36%) i højere grad end yngre (26%) at tage 
kontakt til en arbejdsgiver, inden du sender ansøgningen. 
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Ifølge virksomhederne er mindre fleksibilitet den mest markante følgevirkning efter barsel.

Særligt de små private virksomheder oplever, at der blandt de medarbejdere, der har været på barsel, er en 
mindre fleksibilitet (62% vs. 53% i store private virksomheder og 51% i offentlige virksomheder).

Værd at bemærke ...

Ændrer medarbejdernes adfærd sig efter barsel?
De fleste virksomheder oplever at medarbejderne holder barsel. Historierne, der finder vej til 
medierne, handler typisk om, at barsel er en økonomisk byrde for virksomheder. Nedenfor har vi spurgt 
virksomhederne, hvilken ændring de typisk oplever i medarbejdernes adfærd, når de vender tilbage 
efter barsel.

Respondenterne har ikke haft mulighed for at svare ’Ingen af ovenstående’.

Tabel 15

Oplever I en forskel på medarbejderes adfærd før og efter barsel?  
(Sæt op til 3 krydser)

13. Ændrer medarbejdernes adfærd sig efter barsel? 

At medarbejdere holder barsel, oplever de fleste virksomheder gudskelov af og til. 
Historierne, der finder vej til medierne, handler typisk om, at barsel er en 
økonomisk byrde for virksomheder. Nedenfor har vi spurgt virksomhederne, 
hvilken ændring de typisk oplever i medarbejdernes adfærd, når de vender tilbage 
efter barsel. 

Respondenterne har ikke haft mulighed for at svare ’Ingen af ovenstående’. 

 

Tabel 16 

Oplever I en forskel på medarbejderes adfærd før og efter barsel? (Sæt op til 3 krydser) 
 

  Total 
Små 

private 
Store 

private 
Offentlig 

De er mindre fleksible 54% 62% 53% 51% 

De er bedre til at sige fra 42% 33% 44% 43% 

De er mere effektive 37% 35% 38% 36% 

Deres faglige kompetencer er en smule rustne 22% 23% 18% 27% 

Deres overblik er større 21% 22% 21% 19% 

Deres overblik er mindre 17% 25% 13% 19% 

* (Virksomheder, der ikke har ikke haft medarbejdere på barsel, er ikke adspurgt) 

Værd at bemærke: 

• Ifølge virksomhederne er mindre fleksibilitet den mest markante følgevirkning 
efter barsel. 

• Særligt de små private virksomheder oplever, at der blandt de medarbejdere, 
der har været på barsel, er en mindre fleksibilitet (62% vs. 53% i store private 
virksomheder og 51% i offentlige virksomheder). 
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4. 
Det kigger  
virksomhederne efter!
Hvad prioriterer virksomhederne, når de skal  
ansætte chefer, og hvad tror de, bliver de  
vigtigste medarbejderkompetencer i fremtiden? 
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73% af de store private virksomheder finder evnen til at håndtere forandringer mest attraktiv. Dette gælder 
51% af de små.

I de små private virksomheder er dét at være løsningsorienteret mest attraktivt.

Mænd efterspørger selvledelse markant mere (45%) end kvinder (32%).

’Evnen til at inddrage andre’ vægtes mindre positivt hos unge recruitere end hos andre aldersgrupper.

Værd at bemærke ...

Attraktive kompetencer i fremtiden
Kompetencer optager i sagens natur virksomhederne, når de ansætter. Vi har bedt virksomhederne 
kigge i krystalkuglen og give deres bud på, hvilke personlige kompetencer, der vil åbne jobdøren  
i fremtiden.

Figur 3

14. Attraktive kompetencer i fremtiden 

Kompetencer optager i sagens natur virksomhederne, når de ansætter. Vi har bedt 
virksomhederne kigge i krystalkuglen og give deres bud på hvilke personlige 
kompetencer, der vil åbne jobdøren i fremtiden. 

@Kári, vil lave denne om til søjlediagram, hvor hver kompetence har 4 pinde (total, 
små, store private, off.)? Og rangere dem fra venstre efter totalen. 

Tabel 17/Figur? 

 

 

Værd at bemærke: 

• 73% af de store private virksomheder finder evnen til at håndtere forandringer 
mest attraktiv. Dette gælder 51% af de små. 

• I de små private virksomheder er dét at være løsningsorienteret mest 
attraktivt. 

• Mænd efterspørger selvledelse markant mere (45%) end kvinder (32%). 
• ’Evnen til at inddrage andre’ vægtes mindre positivt hos unge recruitere end 

hos andre aldersgrupper. 

Evnen til at 
håndtere 

forandringer

Løsnings-
orienteret Selvledelse Eksekverings

evne

Evnen til at 
omsætte 

strategi og 
målsæt-
ninger til 
konkrete 

handlinger

Evnen til at 
inddrage 

andre
Kreativitet Analytisk 

sans

Total 66% 46% 38% 36% 36% 26% 13% 10%
Små Private 51% 54% 44% 40% 32% 19% 18% 9%
Store Private 73% 44% 35% 43% 37% 25% 11% 10%
Offentlige 70% 42% 37% 22% 40% 34% 13% 12%
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Hvilke personlige kompetencer, vurderer du, vil være mest attraktive i fremtiden på jeres 
arbejdsplads?

(Sæt op til 3 krydser)

Total Små Private Store Private Offentlige
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Flere mænd end kvinder kigger efter overblik (41%/32%) og et positivt væsen, når de ansætter (32%/18%).

Flere kvinder (37%) end mænd (28%) kigger efter dygtige kommunikatorer.

Unge recruitere kigger efter ledere med integritet. Desto ældre en recruiter er, desto mere kigger 
vedkommende efter en leder, der kan bevare overblikket. 

Recruitere i en HR-funktion kigger først og fremmest efter ledere, der kan udvikle medarbejderne (42%), 
mens recruitere i en ikke-HR-funktion kigger efter ledere, der har et godt overblik.

Værd at bemærke ...

Attraktive lederegenskaber
Konsulenthuset ballisager udgav i foråret 2021 Kandidatanalysen, hvor vi undersøgte, 1500 danskeres 
holdninger til arbejdslivet (se mere på ballisager.com/viden). Et centralt spørgsmål i afsnittet om 
ledelse drejede sig om, hvilke lederegenskaber danskerne vægter hos deres chef.  

Nu har vi stillet samme spørgsmål til virksomhederne, ift. når de ansætter ledere. 

Er der overensstemmelse mellem det, som de ansatte vægter hos en chef, og det, som virksomhederne 
går efter, når de ansætter?

Tabel 16

Når I ansætter lederprofiler, hvilke lederegenskaber søger I særligt efter?
(Sæt op til 3 krydser)

 

14. Attraktive lederegenskab 

Konsulenthuset ballisager udgav i foråret 2021 Kandidatanalysen, hvor vi 
undersøger, hvad 1500 danskere holdning til arbejdslivet (se mere på 
ballisager.com/viden). Et centralt spørgmsmål i afsnittet om ledelsen drejede sig 
om, hvad danskerne vægter hos deres chef. Nu har vi stillet samme spørgsmål til 
virksomhederne ift., når de ansætter ledere. Er der overensstemmelse mellem det, 
som de ansatte vægter hos en chef, og det, som virksomhederne går efter, når de 
ansætter? 

 

@kári, vil du lave tabel: Finde tabellen fra KA? Tage total-tallene og sætte dem op i 
venstre kolonne, total-svarene fra RA21 i næste kolonne og derefter små, store og 
offentlige. Rangér efter 2021-tallene 

Tabel 17 

Når I ansætter lederprofiler, hvilke lederegenskaber søger I særligt efter? 
(Sæt op til 3 krydser) 

  
Kandidat-
analysen 

’21 
Total Små 

private 
Store 

private 
Offentlig 

Dygtig til at bevare overblikket på 
teamets vegne 

36% 36% 39% 35% 33% 

Udvikler medarbejderne 27% 36% 30% 45% 29% 

Dygtig kommunikator 26% 33% 26% 37% 33% 

Stærk i den faglige substans 25% 26% 21% 26% 30% 

At vedkommende søger dialog og er 
nysgerrig 

32% 26% 15% 28% 32% 

Et positivt væsen 47% 24% 29% 23% 22% 

Dygtig til at beskrive forventninger til 
medarbejderne 

26% 22% 16% 25% 24% 

Jeg er ikke involveret i ansættelse af 
ledere 

- 16% 20% 13% 18% 

Integritet 17% 13% 7% 16% 15% 

Intelligens 17% 7% 5% 9% 6% 

Ved ikke 6% 5% 11% 2% 4% 

God humor 31% 4% 6% 4% 3% 

 

V2 
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Værd at bemærke ...

Hvilke lederegenskaber vægter virksomhederne  
og medarbejderne?

36% af virksomhederne i Rekrutteringsanalysen søger efter ledere, der kan bevare overblikket og udvikle 
medarbejderne. I Kandidatanalysen svarer 47% af danskerne, at den lederegenskab, der giver dem lyst til 
at arbejde for vedkommende er, at lederen har et positivt væsen (24% af virksomhederne søger efter den 
egenskab).

Den mest markante forskel mellem Kandidatanalysen og Rekrutteringsanalysen ses i egenskaben god humor, 
som 31% af danskerne efterspørger, mens det kun er 4% af virksomhederne, der kigger efter dette.

Medarbejderens præferencer

(kilde:  
Kandidatanalysen 2021)

(kilde:  
Rekrutteringsanalysen 2021)

47%
Et positivt væsen

32%
Vedkommende søger  
dialog og er nysgerrig

31%
God humor

36%
Udvikler medarbejderne

33%
Dygtig kommunikator

Virksomhedernes præferencer

36%
Dygtig til at  
bevare overblikket  
på teamets vegne
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