
Ram rigtigt med dit 
employer brand 

Hvilke krav stiller nuværende og potentielle medarbejdere til en
attraktiv arbejdsplads?



Manglen på medarbejdere på private og offentlige arbejdspladser giver
anledning til bekymring landet over. Det er kritisk for både forretning og
samfund, hvis de private virksomheder mangler medarbejdere til at producere,
udvikle og sælge, og hospitaler, skoler og institutioner medarbejdere til at
holde den offentlige sektor kørende.

Svaret findes kun ét sted
Hvad skal der til for at tiltrække og fastholde medarbejdere? Det spørgsmål
møder vi ofte, når vi hos Marketminds og RelationsPeople udvikler employer
brands og rådgiver vores kunder i, hvordan de gør sig attraktive som
arbejdspladser. Svaret findes kun ét sted, og det er ude hos de potentielle
medarbejdere, vi ønsker at tiltrække. 

Derfor har vi undersøgt, hvad der lige nu kendetegner en attraktiv arbejdsplads
på tværs af faggrupper, alder, køn og flere andre parametre. Vi har spurgt
dem, der allerede er i arbejde og har en videregående uddannelse på
minimum tre år, for det er dem, de fleste kæmper om at tiltrække.

Vi har spurgt på en anden måde 
Vi har i undersøgelsen bedt respondenterne om at vælge mellem forskellige
parametre, der kan influere vurderingen af en arbejdsplads. Ræsonnementet
bag denne tilgang er, at arbejdspladser sjældent kan tilbyde hele pakken. 

I lignende undersøgelser beder man respondenterne om at liste de vigtigste
parametre ud fra spørgsmål som: Hvad kendetegner en attraktiv arbejdsplads?
Risikoen ved den spørgeform er at få en liste med indlysende svar, for de
fleste af os vil sige ja til, at løn, en god chef og spændende opgaver er
attraktivt. Derfor har vi spurgt på en anden måde og bedt respondenterne
vælge. Hvad er fx vigtigst for dig, hvis du skal vælge mellem attraktiv løn og
spændende opgaver? Tydeligere karriereveje eller mere fleksibilitet?  

Resultatet bliver et mere reelt svar på, hvad der faktisk betyder noget for
medarbejderne, når de skal vælge deres næste arbejdsplads. 

Hvad skal der
til for at
tiltrække din
kommende
medarbejder?



MarketMinds
Marketminds er en konsulentvirksomhed, der rådgiver
beslutningstagere ud fra solide analyser og reel viden om
markedsdynamikker, psykologiske mekanismer og økonomi.
Vi har på den baggrund udviklet employer brands for en lang
række offentlige og private virksomheder.

RelationsPeople
Vi har i RelationsPeople rådgivet om employer branding i mere
end 15 år. Vi har udviklet strategier, employer value
propositions og kreative platforme for både danske og
internationale virksomheder og offentlige institutioner. Og vi
har hjulpet kunder med at få deres employer brand ud over
rampen i form af kampagner, film og digital kommunikation.

Hvem er vi?



Hele 71 procent af de adspurgte i undersøgelsen er åbne for jobskifte, hvis den rette mulighed byder sig. Det svarer
til, at mere end en halv million danskere med minimum en mellemlang uddannelse potentielt kan overtales til et
jobskifte*. Men kandidaterne er ikke nemme at flytte. Over halvdelen af medarbejderne oplever, at nuværende job
er helt eller meget tæt på det ideelle job. Derfor skal der noget ekstra til at vinde mulige kandidater over. Og her er
løn ikke en afgørende faktor for alle. Derimod vurderer de, at fleksibilitet i forhold til arbejdstid og sted er det
vigtigste kriterie, når de skal vurdere en arbejdsplads som attraktiv.

I denne rapport præsenterer vi de overordnede resultater, men undersøgelsen rummer også interessante indsigter
om behov hos specifikke faggrupper, forskelle mellem aldersgrupper, uddannelsesniveauer med videre. Tag fat i
os, hvis du er nysgerrig på mere.

Potentialet for rekruttering er stort

*Estimat udregnet med tal fra Danmarks Statistik fra 01-06-2022.



Budskaber om fleksibilitet skal
fremhæves i employer brandet 

ANBEFALING
Hvad skal der stå øverst i stillingsannoncen? 
Budskaber om karriere, bæredygtighed, løn
og ledelse er vigtige, men bliver overtrumfet af
fleksibilitet. Genbesøg budskaberne med
tanke på, at work-life-balance er noget af det
vigtigste for din kommende medarbejder. Og
det gælder alle, ikke kun børnefamilierne. 

Kontakt os, hvis du vil vide, hvordan billedet
ser ud for sundhed- og omsorgsområdet, it og
teknik, jura og økonomi eller et andet område
i din målgruppe.

Størstedelen af de adspurgte efterspørger et job med ekstra fleksibilitet i forhold til
arbejdssted, tid og mulighed for flere fridage. Herefter svarer kandidaterne, at de
ønsker et job med udfordrende og kompetenceudviklende arbejdsopgaver. På en
tredjeplads efterspørger de at gøre en forskel for omgivelserne.

Ekstra fleksibilitet er det vigtigste parameter, 
når medarbejderne vurderer, om en arbejdsplads er
attraktiv



Fleksibilitet ift.
arbejdssted, tid
og mulighed for
flere fridage Udfordrende

arbejdsopgaver,
hvor jeg udvikler
mine kompetencer At gøre en

forskel for
omgivelserne

En familiær kultur,
hvor man mødes
af tillid og støtte
fra ledere og
kollegaer 

En attraktiv
lønpakke

Top fem prioriteter for en attraktiv
arbejdsplads på tværs af fag 

1.
2.

3.
4.

5.



Næsten tre ud af fire er åbne for jobskifte, hvis den rette mulighed
skulle opstå (71%). Men kandidaterne er svære at flytte, og der
skal mere til end god ledelse til for at vinde dem over. 

Blandt både de passivt og aktivt jobsøgende oplever langt de
fleste at have en god nærmeste leder. Syv ud af 10 af de aktive
oplever i høj eller nogen grad at have en god nærmeste leder
(69%), og for de passive er tallet hele 86 procent. 
 
Derfor skal der noget ekstra til at vinde mulige kandidater over.

Der skal mere end god ledelse til at flytte
kandidaterne

71 %
er åbne for jobskifte, hvis den rette
mulighed byder sig.

Der er stort potentiale for rekruttering, men kandidaterne er
svære at flytte.



Top tre over aktive og passive jobsøgendes
prioriteter 

1.
2.
3.

Udfordrende arbejdsopgaver,
hvor jeg udvikler mine

kompetencer

Jeg medvirker til at gøre en
forskel for mine omgivelser

Ekstra fleksibilitet – i forhold til arbejdssted og
tid / mulighed for flere fridage

Ekstra fleksibilitet – i forhold
til arbejdssted og tid /
mulighed for flere fridage 

Udfordrende arbejdsopgaver, 
hvor jeg udvikler mine kompetencer

Aktivt jobsøgende Passivt jobsøgende

Jeg medvirker til at gøre en
forskel for mine omgivelser



Vi har indsigter om følgende faggrupper

Kategorien indeholder økonomi,
revision, risikostyring, jura,

compliance, udbud og indkøb,
ledelse og administration

 

Kategorien indeholder
produktion, kvalitetssikring,
teknisk videnskab, ingeniør,

IT, software, data

Kategorien indeholder 
salg og marketing, HR,
organisationsudvikling,

rekruttering, produktudvikling,
kommunikation, PR, journalistik,

virksomhedsservice,
virksomhedsrådgivning

Kategorien indeholder
rådgivning af

private/borgere, pædagogik,
sundhed, omsorg og pleje

Kategorien indeholder
forskning, uddannelse og

undervisning

Sundhed 
og omsorgsfag

Tech, ingeniørfaget 
og it-branchen  

Uddannelse 
og undervisning

Salg, marketing 
og rådgivning

Økonomi, jura og
administration



Tech, ingeniørfaget og it-branchen  

1. Udfordrende arbejdsopgaver, 
hvor jeg udvikler mine kompetencer 
2. Ekstra fleksibilitet 
3. Attraktiv lønpakke 

Når kandidater bliver spurgt til, hvordan de vurderer en
arbejdsplads attraktiv, er der forskel mellem faggrupperne

Forskellige faggrupper tænder på forskellige
budskaber i employer brandet

Sundhed og omsorgsfag

1. At gøre en forskel for omgivelserne
2. Udfordrende arbejdsopgaver, 
hvor jeg udvikler mine kompetencer  
3. Ekstra fleksibilitet

ANBEFALING

Det er vigtigt at skele til faggruppernes
præference i rekrutterings-
kommunikationen og især i
stillingsannoncen. Her bør overskrift og
indledning tydeligt addressere
faggruppens præferencer. Brug konkrete
eksempler fra hverdagen til at tydeliggøre,
hvordan faggrupperne kan få ønskerne
opfyldt i det kommende job. 

Samlet top tre for to udvalgte faggrupper



Hvad efterspørger de unge? 

45 procent af de 21-30 årige ser sig selv
skifte job inden for de næste 2-5 år. Det

ligger over gennemsnittet for de
adspurgtes generelle holdning til jobskifte,

hvor det kun drejer sig om 32 procent. 

2-5 år Fleksibilitet
Hos de 21-30 årige er fleksibilitet også
den vigtigste faktor. Dernæst vægter de

udfordrende arbejdsopgaver og en
familiær kultur, hvor man mødes af tillid og

støtte fra kolleger og ledere.
 

ANBEFALING

De unge er generelt bekymrede for, om
deres karrierevalg lukker døre, og derfor
bør employer brandingen tydeliggøre det
modsatte. 

De vægter udvikling højt, så det skal også
fremgå, at man kan udvikle sig med et job
hos jer. De følger med på jobmarkedet,
men i det skjulte, og derfor er sociale
medier vigtige, og de rekrutterende lederes
LinkedIn-profiler bør som minimum være
opdaterede. Vis i stillingsannoncerne, at I
tilbyder trygge rammer med hyppig
feedback, frihed, plads og masser af
anerkendelse.

De unge prioriterer jobskifte inden for 2-5 år og
vægter fleksibilitet, udfordringer og familiær kultur,
når de skal vurdere en arbejdsplads



Rekrutteringen af aktive eller passive jobsøgende sker ved forskellige indgange

53%

53 procent af de passive jobsøgende
ville forhøre sig i deres netværk, hvis

de skulle finde information om en
virksomhed med en interessant

stilling. Tallet er 39 procent for de
aktive.

ANBEFALING

Der er potentiale for at rekruttere blandt de
passive, men det kræver, at rekrutteringen går
andre veje end de sædvanlige jobsites.
Employee Advocacy kan være et godt
alternativ. I stedet for stillingsannoncer kan de
passives egne netværk være en vej til at skabe
opmærksomhed om en ledig stilling. 
 

Der er forskel på, hvilke kanaler man skal bruge til at
rekruttere blandt passive og aktive kandidater 

93%

93 procent af de aktive jobsøgende
finder information om en interessant
virksomhed gennem virksomhedens
hjemmeside. Tallet er 88 procent for

de passive. 

De passive kan nås gennem
deres netværk

Hjemmesiden er en vigtig
rekrutteringskilde for de aktive



Stillingsannoncerne skal have tid 
og kærlighed
Jobportalerne er stadig den vigtigste kanal for de
aktivt søgende

1.
75 procent foretrækker en

jobportal som Jobindex
eller Ofir. 

2.
47 procent foretrækker

LinkedIns jobportal

3.
28 procent foretrækker en

direkte kanal hos den
interessante virksomhed eller

bruger netværket

Hvor kigger du efterjobopslag? 

ANBEFALING

Hvis man søger mere viden om
virksomheden, kigger flest på
virksomhedens egen hjemmeside,
efterspørger viden i eget netværk eller
besøger virksomhedens LinkedIn-profil i
nævnt rækkefølge. 

Men når kandidaterne leder efter
jobopslag, foregår det primært på
jobportaler. Derfor skal stillingsannoncen
have tid og kærlighed, så den kan fange
opmærksomheden hos potentielle
kandidater. 



Hvor man typisk beder respondenterne liste de faktorer, der
kendetegner en attraktiv arbejdsplads, har vi her spurgt på en
anden måde. Vi har bedt respondenterne vælge mellem
forskellige faktorer for at få dem til at tage stilling. Hvis du fx
skulle vælge mellem løn og fleksibilitet, hvad er så vigtigst for
dig? 

Undersøgelsen er gennemført blandt personer i alderen 21-60
år, som er på arbejdsmarkedet fuldtid, og som minimum har en
3-årig videregående uddannelse. Resultaterne bygger på 999
validerede besvarelser. Data er valideret i forhold til tid for
gennemførelse og inkongruens. Efterfølgende er data (brutto)
vejet i forhold til uddannelse, køn, alder og geografi.

Undersøgelse er gennemført via Norstats panel i juni 2022
Vi har adspurgt om vigtighed af en lang række parametre ved
brug af metoden Maximum Difference. 

Hver respondent har forholdt sig til ‘hvad der er mest og mindst
vigtigt for dig, når du vurderer, hvor attraktiv en arbejdsplads er
for dig?’

Sådan har 
vi gjort 



Sådan skelner vi
mellem
jobsøgende

 
36%

 
28%

 
28%

 
7%

 
1%

Jeg søger aktivt
nye stillinger

Jeg holder nu og da øje med
jobopslag og kunne godt finde på
at søge en ny stilling, hvis jeg
finder noget interessant

Jeg ønsker ikke
at skifte job i
dag

Ved ikke

Jeg er åben overfor at
skifte job, hvis den
rette mulighed byder
sig, men jeg kigger
ikke aktivt efter nyt job

I undersøgelsen skelner vi imellem aktive og passive
jobsøgende. I diagrammet til højre er alle kategorierne listet, og
de er efterfølgende inddelt i to: 

Passive jobsøgende
Består af kategorierne 'Jeg er åben overfor at skifte job, hvis den
rette mulighed byder sig, men jeg kigger ikke aktivt efter nyt job'
og 'Jeg ønsker ikke at skifte job i dag'.

Aktive jobsøgende
Består af kategorierne 'Jeg søger aktivt nye stillinger' og 'Jeg
holder nu og da øje med jobopslag og kunne godt finde på at
søge en ny stilling, hvis jeg finder noget interessant'.


