
Kandidatanalysen 2022



Kandidat-, Rekrutteringsanalyser og en del mere…

http://www.ballisager.com/media/9484/rapportsammendrag_2011__6_.pdf
http://www.ballisager.com/media/30553/konsulenthuset_ballisagers_rekrutteringsanalyse_2012_-_sammendrag.pdf


Baggrundsdata
Kandidatanalysen 2022 er gennemført i samarbejde med analysehuset Voxmeter, som har stillet en repræsentativ del af danskere i 
den arbejdsdygtige alder (18-65 år) spørgsmål relateret til deres arbejdsliv og karriere. 
Data er indsamlet efter nationalt repræsentative kvoter på køn, aldersgrupper og region for Arbejdsstyrken.

Indsamlingen af data er foretaget i perioden fra 03.02.22 - 13.02.22.
1500 respondenter har medvirket i undersøgelsen



Ledelse



Der er ikke sket meget i retning af ‘flere kvinder i ledelse’



Vurdering af lederens dygtighed

*afrundet



Vurdering af lederens dygtighed



Køn og lederens dygtighed

Kvindelige ledere vurderes bedst, af både mænd og kvinder



….Men der er ikke så mange der har en ung leder



Vi foretrækker generelt nogenlunde jævnaldrende ledere

Men generelt er der ikke vildere udsving end at man godt kunne eksperimentere mere….







Den gode leders egenskaber



Danskernes jobtrivsel











Hjemmearbejde
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Kun personer, der har svaret, at de er i arbejde, har svaret på lønspørgsmålet. 



Den højeste jobtrivsel ses blandt de respondenter der har enten høj eller lav arbejdstid



Danskernes job-præferencer

















Employee Advocacy og 
Employer Branding



Ambassadører, Købmænd eller kritikere….



Kommende kolleger, nærmeste leder og de fysiske rammer er høj kurs…

Respondenterne har kunne vælge 
op til 3 svarmuligheder



Opsummering
(Nye) spilleregler for fastholdelse og rekruttering



Hvorfor er det så pokkers svært at rekruttere i øjeblikket? Og hvad betyder 
det for vores employer branding, når vi skal tiltrække nye medarbejdere?

 Strukturelle markedsvilkår

 Medarbejdervilkår

 Store krav til ledelse, udvikling og fleksibilitet (særligt ift. akademikerjobs)

 Employer Branding
 Krav om transparens – vi bor i et glashus
 Tydelig (og ægte) sammenhæng til værdier og kultur
 De fleste medarbejdere vil gerne hjælpe som ”rekrutteringsagenter” og ambassadører

 Kandidaterne vil gerne høre fra kommende kolleger. Både på video, men overvej også f.eks. fordelene ved at have en 
kollega med på et jobinterview 

 Har I en vision for, hvilken arbejdsplads I gerne vil være – og er der sammenhæng til jeres reelle kultur og værdier?  



Hvad betyder det for processerne i rekruttering – og hvordan får vi stadig 
skabt det rigtige match?

 Er rekrutteringsprocessen attraktiv for kandidaten – eller…..mest for jer? 

 Elsker I rekruttering? 

 Giv jeres assesment-værktøjskasse et eftersyn, og tilpas den

 Er der speed på jeres proces? 

 Tænker I jeres afslag ind som vigtige?

 Leder I efter en enhjørning?



Hvad er forventningerne til lederen anno 2022?
Ledelse er en topscorer, når det kommer til jobtrivsel og fastholdelse!

 At lederen vurderes af den enkelte medarbejder som værende dygtig – er (fortsat) meget vigtigt for trivslen
 Gode personlige lederegenskaber
 Ift. mistrivsel er dårligt samarbejde med chefen den væsentligste årsag
 - Og måske er det nu, med nogle flere kvindelige ledere!

 Arbejd (hurtigere) med individuelle udviklingsplaner, og husk de yngre medarbejderes forventning til en 
karriereplan

 Differentieret ledelsesstil

Hav desuden et generelt fokus på de ting, som I ved fra analysen er attraktivt for medarbejdere – og husk det også i 
rekrutteringen:
 løn, selvbestemmelse, gode kolleger, worklife balance (særligt for akademikere) og fejltolerance 



Nysgerrig på mere viden?

Mere viden på www.ballisager.com – e-bøger mm

Følg os på LinkedIn

Tak for idag :-)

http://www.ballisager.com
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