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Résumé français 

Face au manque de main-d’œuvre dans les entreprises danoises et aux profonds changements 

dans l’environnement socio-économique, notre thèse sous le titre « l'Attraction de main 

d'oeuvre dans le secteur des technologies de l'information – dans un context d’employer 

branding » vise à trouver des solutions pour attirer du personnel qualifié. Ce sujet étant vaste, 

nous avons choisi de le limiter et avons concentré notre attention sur une branche qui est en 

pleine expansion ; la branche des nouvelles technologies de l’information. Prenant comme 

point de départ les informaticiens, la thèse est aussi fondée sur des études quantitatives et 

qualitatives, qui comprennent deux questionnaires et sept interviews approfondies, cherchant 

ainsi à identifier les facteurs déterminants dans la recherche et le choix d’un emploi.  

 

S’agissant de la recherche d’un emploi, nos résultats démontrent que les informaticiens 

utilisent surtout Internet ainsi que les réseaux, tel que le réseau social américain LinkedIn. En 

revanche, l’annonce d’offres d’emploi est peu utilisée parmi les informaticiens. S’agissant du 

poste occupé, nos études empiriques ont permis de mettre en évidence cinq facteurs décisifs 

des informaticiens: Les travaux stimulants, un bon salaire, la possibilité d’acquérir de nouvelles 

compétences, la bonne gestion et la reconnaissance au travail. Parmi les critères, les tâches au 

travail constituent le facteur le plus important pour les informaticiens ; ils s’avèrent par 

conséquent être un facteur décisif quant à la volonté de rester ou de quitter son emploi. 

 

Nos résultats empiriques nous ont permis de façon inductive de déterminer les grands axes de 

notre thèse, lesquels dérivent les théories de motivation suivantes: La pyramide des besoins 

de Maslow, la théorie d’ERG d’Alderfer et la théorie bi-factorielle de Herzberg. Nous avons 

également impliqué la théorie de reconnaissance de Honneth et la notion de l’employer 

branding de Birgitte Seldorf dans notre fondement théorique. Les théories nous ont aidés à 

interpréter nos résultats et à les analyser dans un contexte général. Le croisement de nos 

résultats empiriques avec les théories, nous permet de mettre en avant la réalisation de soi 

comme un besoin central dans la vie professionnelle des informaticiens. Finalement, notre 

thèse aboutie à des recommandations sur l’attraction des employés du secteur informatique.  
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1. Indledning 

 

De senere år har en rekordlav arbejdsløshed været et højaktuelt problem i det danske 

samfund. Overskrifter som ”flaskehalse”, ”lav ledighed”, og ”et presset arbejdsmarked” har 

dagligt mindet os om, at de danske virksomheder mangler arbejdskraft. I takt med at den 

såkaldte babyboomer-generation trækker sig tilbage for at nyde deres otium, gør de små 

årgange deres entré, og det kan tydeligt mærkes. Efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft 

overstiger langt udbuddet af arbejdsdygtige, og både private og offentlige arbejdspladser 

mangler arbejdskraft. Netop i dagens samfund er medarbejderne virksomhedernes vigtigste 

ressource, da teknologien og globaliseringen har ændret arbejdsmarkedet betydeligt og 

erstattet den traditionelle produktionsvirksomhed med videnbaserede-, service- og 

administrative virksomheder, hvor produktet i højere grad er immaterielt og består af 

menneskelig ekspertise. Derfor er det afgørende for virksomhederne at få ansat de rigtige 

medarbejdere med de rette kompetencer. I maj 2008 anså virksomhederne manglen på 

dygtige medarbejdere som den største trussel for erhvervslivet i fremtiden, endog større end 

frygten for terror og hackere1. Dansk Industri vurderer, at danske virksomheder i år vil gå glip 

af ca. 24 milliarder kr. på grund af manglende hænder. Og selvom den nylige finanskrise har 

skabt uro på arbejdsmarkedet, mener landets topøkonomer2, at det er for tidligt at skifte 

dagsorden. Arbejdsløsheden ligger stadig kun omkring 1,6 procent, og prognoser forudser, at 

den højst vil stige til omkring tre procent inden for de kommende år3. Kampen om 

arbejdskraften fortsætter. 

 

Virksomhederne skal ydermere forholde sig til denne nye og mindre generation af 

medarbejdere, der betegnes generation Y eller zappergenerationen. De ved godt, hvor vigtige 

de er og er ikke blege for at stille krav til både arbejdsplads og arbejdsgiver. Det kan dreje sig 

om høje lønninger, frynsegoder eller indflydelse. Samtidig er en mere uhåndgribelig faktor i 

spil, nemlig behovet for selvrealisering. Individer har i dag større fokus på selvrealisering og 

personlig udvikling. Et job er ikke bare et job, men et sted hvor medarbejderen vil udvikle sig 

                                                 

1 Berlingske Tidende: Mangel på arbejdskraft er virksomhedernes største trussel. 01/05/2008. 
2 Berlingske Tidende: Politikerne kan ikke undgå flere arbejdsløse. 11/10/2008. 
3 Berlingske Tidende: Politikerne kan ikke undgå flere arbejdsløse. 11/10/2008. 
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både fagligt og personligt. Personlig udvikling er blevet et mantra, og mulighederne for 

jobrotation og jobshopping4 på arbejdsmarkedet giver stor bevægelighed og fleksibilitet. På 

grund af denne tendens mærker virksomhederne stor udskiftning i medarbejderstaben.  

 

Den demografiske udvikling kombineret med medarbejdernes større krav har ledt til en ny 

situation, hvor det i høj grad er arbejdstageren, der ser arbejdsgiveren an, og hvor 

medarbejderen vælger virksomheden og ikke omvendt. Det betyder, at virksomhederne må 

tænke strategisk og ty til kreative rekrutterings- og tiltrækningsmetoder5 i kampen om at 

tiltrække disse nye og mere kræsne medarbejdere, og det at fremstå som en attraktiv 

arbejdsplads spiller derfor en afgørende rolle.  

1.1 Problemfelt 

En af de hårdest plagede brancher i forhold til manglen på arbejdskraft er it-branchen. En 

opgørelse fra analyseinstituttet IDC viser, at 83% af it-branchens virksomheder har svært ved 

at rekruttere kvalificeret arbejdskraft6. 30% har sågar opgivet at besætte visse stillinger,7 og 

manglen på it-arbejdskraft vil ifølge beregninger vokse til det dobbelte i løbet af de næste 10 

år8. Foreningen IT-Branchen, der tæller knap 500 it-medlemsvirksomheder og er den største 

repræsentant for it-erhvervet i Danmark, beretter, at der på nuværende tidspunkt er ca. 5-

6000 ledige it-job9, og ifølge en rapport om mangel på arbejdskraft i it-branchen ville 

halvdelen af de danske virksomheder straks øge bemandingen, hvis det var lettere at finde 

kvalificeret arbejdskraft10. 

 

Undersøgelser viser, at it-branchen dertil forbindes med et nørdet image præget af maskuline 

værdier og at for få tager en it-uddannelse. Tal fra Danica fra 2006 viser, at it-branchen 

beskæftiger 23% kvinder og 77% mænd.11 En del af løsningen består i at få flere til at tage en 

it-uddannelse og dermed skabe et større udbud af it-arbejdskraft. Dog er behovet for it-

medarbejdere ikke er nødvendigvis sammenfaldende med behovet for it-uddannede, da der 

ikke altid er sammenhæng mellem de kompetencer, der efterspørges og indholdet af de 

uddannelser, der udbydes. It-branchen er i konstant udvikling, og derfor ændres de 

efterspurgte specifikke kvalifikationer hurtigt. Desuden kendetegnes mange it-folk ved, at de 

                                                 

4 Tendensen til jobshopping er i Danmark så fremherskende, at danskerne har rekord i jobskifte, hvis man 
sammenligner med andre lande. (Nyhederne TV2 12/07/2008). 
5 Her tænkes bl.a. på de såkaldte sign-on-fees, hvor virksomheder betaler høje summer for at ansøgeren skal vælge 
netop dem. 
6 UgensErhverv.dk 08/01/2007: Mangel på IT-arbejdskraft et meget alvorligt problem. 
7 http://www.iktforum.dk/dk/ikt_statistik/ny_rapport_mangel_paa_arbejdskraft_i_it-branchen.htm 
8 Erhvervsbladet 13/11/2007: Mangel på it-arbejdskraft koster 4 milliarder. 
9 Tal fra oktober 2008. Kilde: IT-Branchen. 
10 http://www.iktforum.dk/dk/ikt_statistik/ny_rapport_mangel_paa_arbejdskraft_i_it-branchen.htm 
11 Undersøgelsen af Greens Analyseinstitut samt tallene fra Danica er fra foreningen IT-Branchen. 



� � � � � � �  

 9

er autodidakte uden en decideret it-uddannelse. Følgelig skal en stor del af løsningen findes i 

at tiltrække it-folk med de rette kompetencer til virksomheden. Men hvordan tages denne 

udfordring op? 

1.2 Problemformulering 

På baggrund af ovenstående kontekst og problemfelt vil vi med nærværende speciale rette 

opmærksomheden på it-folk og deres holdninger og forventninger til jobsøgning og 

arbejdsplads med henblik på at afdække de forhold, der kan hjælpe virksomheder i kampen 

om kvalificeret it-arbejdskraft. Vores problemformulering lyder derfor som følger: 

 

Ud fra ønsket om at hjælpe virksomheder med at tiltrække it-arbejdskraft vil vi 

afdække, hvad it-folk lægger vægt på i jobsøgningen, ved jobskifte og på 

arbejdspladsen med inddragelse af relevante begreber inden for motivationsteori, 

anerkendelsesteori og employer branding.  

1.2.1 Arbejdsspørgsmål 

Til besvarelse af problemformuleringen har vi udarbejdet fire arbejdsspørgsmål: 

1. Hvordan bærer it-folk sig ad, når de skal søge nyt job, herunder hvilke medier 

benytter de, og hvad kan motivere dem til at skifte job? 

2. Hvad kendetegner ifølge it-folk en god jobannonce? 

3. Hvilke faktorer har størst betydning på arbejdspladsen for it-folk? 

4. Hvordan kan virksomheder konkret tiltrække it-folk? 

 

Disse fire arbejdsspørgsmål vil vi søge svar på i empirien for at kunne besvare specialets 

problemformulering. Arbejdsspørgsmålene tjener til at indkredse og klarlægge specialets 

fokus, da tiltrækning af medarbejdere kan anskues fra adskillige vinkler. Det fjerde 

arbejdsspørgsmål besvarer vi i forlængelse af konklusionen i form af en række anbefalinger til 

virksomhederne. 

1.3 Formål og målgruppe 

Hovedformålet med dette speciale er at undersøge, hvad it-folk lægger vægt på i jobsøgningen 

samt hvilke faktorer, de anser for de vigtigste på arbejdspladsen med henblik på at give 

virksomheder anbefalinger til at øge tiltrækningen af it-arbejdskraft. Specialets resultater er 

derfor af relevans for virksomheders rekrutteringsafdelinger, HR-afdelinger, rekrutterings-

bureauer med flere. 



� � � � � � �  

 

 10 

1.4 Afgrænsning 

Afgrænsning er en forudsætning for at kunne fokusere undersøgelsen og dermed give en 

fyldestgørende besvarelse. Vi har valgt at undersøge, hvordan it-folk kan tiltrækkes og 

begrænser os fra at se på, hvorledes de kan fastholdes, selvom dette aspekt er tilsvarende 

vigtigt for virksomheder. Nye medarbejdere kan give virksomheden en vis dynamik, som er 

nødvendig for virksomhedens udvikling. 

 

Et andet aspekt er de i medierne omdiskuterede løsninger og muligheder, der ligger i at 

tiltrække arbejdskraft fra udlandet. Vi beskæftiger os udelukkende med dansk it-arbejdskraft, 

da udenlandsk arbejdskraft kræver en særskilt kommunikationsindsats og kulturforståelse. 

1.5 Begrebsafklaring 

Vi finder det nødvendigt at redegøre for vores forståelse og anvendelse af ’it-arbejdskraft’ og 

’it-folk’. Grundet manglen på kvalificeret arbejdskraft i it-branchen udelukker vi ikke de 

personer, som besidder it-kvalifikationer, selvom de ikke er it-uddannede. Mange kvalificerede 

it-medarbejdere er autodidakte, som nævnt i problemfeltet, uden en decideret it-uddannelse 

eftersom de har tillært sig viden i takt med informationsteknologiens udvikling. 

1.6 Specialets kronologi 

Da specialet er blevet til på et år, finder vi det nødvendig med en kort kronologisk 

gennemgang:  

• Januar 2008 – Specialets indledende fase påbegyndes. Finanskrisen er langt fra en 

realitet, og ledigheden bliver blot lavere og lavere. 

• Februar 2008 – Indledende informantinterview foretages. 

• Februar-marts 2008 – Spørgeskemaundersøgelsen foretages. 

• April 2008 – Deltagelse i konference om employer branding hos Dansk Erhverv. 

Birgitte Seldorfs bog ”Employer branding” udkommer. 

• August 2008 – Uddybende interview foretages. 

• September 2008 – Deltagelse i Center for Ledelses seminar om employer branding, 

hvor vi fremlagde specialets foreløbige resultater for en række aktører i 

rekrutteringsbranchen. 
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1.7 Specialets opbygning 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduktion 

 og problemformulering 

Metode 

 
 
 

Videnskabsteori 

 

Metode 

Produktion og 
bearbejdning af empiri 

Empiri      Teori 

Informantinterview 

Spørgeskema-
undersøgelse 

(kvantitativ empiri) 

Interview 

(kvalitativ empiri) 

Sammenfatning af empiri 

Motivationsteori 

Anerkendelsesteori 

Employer branding 

Sammenhæng 
mellem teorierne 

 

Analyse 

Konklusion 

Perspektivering 

Anbefalinger 



� � � � � � �  

 

 12 



� � � � � � �  

 13

2. Metode 

I dette kapitel vil vi først redegøre for vores overordnede metode, det vil sige, hvordan vi 

udforsker, fortolker og forklarer virkeligheden ud fra et videnskabsteoretisk perspektiv. 

Dernæst gennemgår vi vores konkrete metode, som påvirkes af den videnskabsteoretiske 

tilgang og dækker over, hvordan vi indsamler og behandler empiri. Samlet set redegør vores 

metode for tilblivelsen af specialet. 

2.1 Videnskabsteoretisk tilgang 

For at udarbejde en videnskabelig afhandling er det vigtigt at gøre sig overvejelser om, 

hvordan man anskuer viden og produktion af viden (Andersen 2002:9) Vi anskuer viden ud fra 

en hermeneutisk og socialkonstruktivistisk tankegang; to videnskabsteoretiske tilgange, som 

vi vil redegøre for i det følgende.  

 

Hermeneutikken og socialkonstruktivismen er udsprunget som modsætninger til positivismen 

og realismen, der hævder, at virkeligheden udgør ”en objektiv realitet, der eksisterer 

uafhængigt af vores erkendelse af den” (Fuglsang & Olsen 2004:349). Den positivistiske og 

realistiske tilgang knytter sig især til naturvidenskaben, hvor alt gerne skal kunne forklares via 

regler og grundsætninger (Kvale 1994:70). Som citatet ”naturen forklarer vi, sjælelivet forstår 

vi” (Fuglsang & Olsen 2004:570) udtrykker, så er forklaringen velegnet til naturens 

fænomener. 

Eksempel fra Kruuse (1996:17): 

 

 ”Månen kredser rundt om jorden – hvorfor gør den det?” 

 

Det kan naturvidenskabelige forskningsmetoder forklare med ét endegyldigt og sandfærdigt 

resultat. Men inden for de samfundsvidenskabelige områder, kan man ikke på samme måde 

forklare fænomener: 
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Eksempel fra Kruuse (1996:17): 

 

”En mand går rundt om en lygtepæl – hvorfor gør han det?” 

 

Her kan vi ikke umiddelbart benytte de naturvidenskabelige forskningsmetoder. Når det 

handler om mennesker, er hermeneutikken eller den socialkonstruktivistiske tilgang bedre 

egnet som metode, da de gennem fortolkning og efterprøvning af tidligere fortolkninger, når 

frem til en forståelse – i stedet for en forklaring, som positivismen og realismen søger.  

2.1.1 Hermeneutik 

Hermeneutik betyder i al sin korthed ”fortolkning”, og sammen med ”forståelse” udgør de to af 

grundstenene i hermeneutikken: ”…forståelse og fortolkning kommer før forklaring” (Fuglsang 

& Olsen 2004:309-311). Netop fortolkning er et centralt begreb for specialets resultater, idet 

vi benytter fortolkning til at opnå en forståelse i stedet for en forklaring. De forhold vi ønsker 

at undersøge i specialet, er bevidsthedsfænomener hos individer, som vi som forskere ikke har 

direkte adgang til. Som Fuglsang & Olsen beskriver det: ”sociale fænomener og aktører, der 

studeres, er bærere af betydnings- og meningssammenhænge, og (…) det (…) er [derfor] 

disse, som skal fortolkes og udlægges i en videnskabelig praksis” (ibid.). Vi må således opstille 

fortolkninger af respondenternes udsagn for at nå til en forståelse af, hvilke faktorer de 

tillægger størst betydning i jobsøgningen og på arbejdspladsen.  

 

Foruden forståelse og fortolkning spiller fordomme – eller rettere erkendelse af sine fordomme 

– også ind i den filosofiske hermeneutik. Fordomme er ”’den bagage’ man tager med i sin 

forståelsesproces af verden” (Fuglsang & Olsen 2004:322) og ikke fordomme i gængs 

forstand. Dette vil sige at: ”Mennesket udlægger aldrig verden forudsætningsløst, men er altid 

allerede præget af en forudfattet mening om denne. (…) vi [kan] ikke (…)  forstå, tolke eller 

udlægge verden, hvis vi ikke har fordomme” (ibid.). Hermeneutikken har således inspireret os 

til at kortlægge vores egne fordomme og forforståelser. I kraft af vores danske kultur, vores 

opvækst, vores erfaringer, vores uddannelse på CBS og som individer har vi en naturlig 

forforståelse, vi ikke kan se bort fra. Som Fuglsang og Olsen beskriver det (ibid.), ”[går] der 

altid (…) en tidligere forståelse forud for vores nuværende forståelse. Vi går aldrig 

betingelsesløst til et socialt fænomen, vi ønsker og forventer at forstå”. Selvom vi tilstræber en 

så objektiv holdning som muligt, vil vores forforståelse alligevel have en vis indflydelse på 

udfaldet af analysen, men vi har reduceret denne indflydelse ved at foretage indledende 

informantinterview, hvor personerne kan fortælle om deres synspunkter og holdninger. Vi har i 
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interviewene forholdt os åbne og i høj grad ladet interviewpersonen selv skabe interviewet ved 

blot at have et par overordnede emnespørgsmål, vi ville komme ind på.  

 

Vi benytter os i analysen af den hermeneutiske spiral, der ”betegner den vekselvirkning, der 

foregår mellem del og helhed. Delene kan kun forstås, hvis helheden inddrages, og omvendt 

kan helheden kun forstås i kraft af delene. Det er således sammenhængen mellem delene og 

helheden, der er meningsskabende” (Fuglsang & Olsen 2004:312). Vi undersøger i specialet it-

folks ønsker og holdninger til forskellige faktorer på arbejdspladsen, hvad der motiverer dem, 

deres syn på jobannoncer, deres brug af medier mm. (dele af helheden), for at stykke det hele 

sammen til, hvordan de kan tiltrækkes (helheden). Der er tale om en kontinuerlig 

vekselvirkning mellem vores empiriske erfaringer og vores forforståelser, der hele tiden vil 

ændre sig undervejs i forløbet (Fuglsang & Olsen 2004:320-321), se Figur 2.a: 

 

 

Figur 2.a: Den hermeneutiske spiral 

 

Igennem den hermeneutiske spiral opnår vi hele tiden nye resultater, som igen kan gøres til 

genstand for ny fortolkning. I tråd med den filosofiske hermeneutik er vi selv en del af denne 

spiral, da vi som fortolkere er aktive medspillere i meningsdannelsen. 

2.1.2 Socialkonstruktivisme 

Socialkonstruktivismen findes i mange forskellige varianter, men centralt for dem alle er 

erkendelsen af, at ”samfundsmæssige fænomener ikke er evige og uforanderlige, men derimod 

tilblevet via historiske og sociale processer” (Fuglsang & Olsen 2004:349), det vil sige, at 

virkeligheden og dens fænomener ses som socialt konstruerede og varierer alt afhængig af tid, 

sted og personer. Virkeligheden er altså socialt konstrueret hos det enkelte individ, og viden 

bliver en subjektiv størrelse, hvor der ikke findes én endegyldig sandhed men derimod 

forskellige udlægninger af virkeligheden. Dette betyder, at specialets resultater ikke skal 
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betragtes som endegyldige sandheder, men i stedet er et bud på sandheden i det tidsrum og 

sted, hvori undersøgelsen er foregået. Dermed sagt, at produktion af viden ikke bliver 

ligegyldig, som kritikere af socialkonstruktivismen ellers hævder. 

 

I tilknytning til socialkonstruktivismen finder vi også anti-realismen; den opfattelse, ”at vores 

viden og erkendelse ikke er en direkte afspejling af virkeligheden, men altid er en fortolkning 

af denne, dvs. er et bestemt perspektiv” (Fuglsang & Olsen 2004:351). Anti-realismen har 

betydning for vores empiri og analyse, hvor fortolkning som førnævnt bliver et centralt begreb. 

Specialets undersøgelsesgenstand er det forhold, der gør sig gældende mellem virksomheder 

og potentielle it-medarbejdere i jobskifte- og jobsøgningsprocessen. Det er relationen mellem 

disse, der er i fokus, det vil sige, hvordan opleves denne relation? For at undersøge dette er 

fortolkning nødvendig. For det første afhænger oplevelsen og meningsskabelsen i denne 

relation af det enkelte individs fortolkning af relationen. Mennesker opfatter virkeligheden 

forskelligt alt afhængig af deres opvækst, erfaringer og livssyn, hvilket vil komme til udtryk i 

interviewene og i spørgeskemaundersøgelsen. Og for det andet afhænger vores analyse af 

denne empiri af vores fortolkninger af den. 

2.1.3 Induktive slutninger 

Når man vil producere viden, er der principielt to fremgangsmåder, hvorpå man kan drage 

videnskabelige slutninger. Den ene kaldes deduktion, bevisførelsens eller tænkningens vej, 

den anden kaldes induktion, opdagelsens vej. (Andersen 2002:39). Deduktive slutninger 

foretages, når vi med udgangspunkt i generelle principper drager slutninger om enkelte 

hændelser, det vil sige, at man har en omfattende generel viden, som man anvender på 

enkeltstående tilfælde. Induktive slutninger foretages, når vi med udgangspunkt i en enkelt 

hændelse slutter os til et princip eller en generel lovmæssighed. Her tages der altså 

udgangspunkt i empirien for at slutte os til generel viden om teorien (Andersen 2002:40). Det 

induktive princip anvendes typisk i forbindelse med eksplorative undersøgelser, hvilket er 

tilfældet med dette speciale, hvor vi på baggrund af vores indsamlede empiri ønsker at finde 

frem til, hvad it-folk lægger vægt på i jobsøgningen, og hvad der kan få dem til at skifte job 

for derefter at sammenholde den med teorierne. Kritikere af induktion hævder, at man ved 

induktion er tilbøjelig til at bekræfte de holdninger, man har i forvejen. Dette kritikpunkt er vi i 

specialet i stand til at omgå ved at benytte os af hermeneutikken, der understreger, at man 

skal være sig bevidst om ens fordomme og kaste dem aktivt i spil og derigennem minimere 

bekræftelsestilbøjeligheden. I praksis kan det dog være vanskeligt at adskille de to 
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fremgangsmåder, da de ofte er vævet ind i hinanden og foregår samtidigt i hele processen12 

(Andersen 2002:41). Eksempelvis har vi læst teorier samtidig med, at vi producerede empiri. 

2.2 Metode  

Vores føromtalte videnskabsteoretiske tilgang påvirker vores valg af forskningsmetode. I dette 

afsnit vil vi uddybe, hvordan dette hænger sammen og forklare, hvordan vi vil finde svar på 

vores problemformulering ved at redegøre for vores produktion og bearbejdning af empiri. 

2.2.1 Produktion af empiri 

Til vores produktion af empiri har vi valgt at gennemføre informantinterview, en 

spørgeskemaundersøgelse, der falder i to dele og afslutningsvis uddybende interview. Denne 

rækkefølge stemmer overens med den hermeneutiske spiral, hvor vi ved de indledende 

informantinterview søger at afdække eventuelle fordomme og nå til en forståelse eller 

fortolkning, som vi kan kaste i spil i spørgeskemaundersøgelsen, der vil give os en ny 

forståelse. Sluttelig benytter vi denne i de afsluttende, uddybende interview, der gerne skulle 

ende med at give os en så ægte forståelse som muligt, da vi kontinuerligt bevæger os frem og 

tilbage mellem forståelser og fortolkninger, samt mellem delene og helheden. 

I det følgende vil vi præsentere vores to forskningsmetoder, henholdsvis det kvalitative 

interview og den kvantitative spørgeskemaundersøgelse. Vi vil primært benytte 

metodeteoretikerne Steiner Kvale som baggrund for vores kvalitative undersøgelse og Merete 

Watt Boolsen som baggrund for vores kvantitative metode.  

2.2.1.1 Kvalitativ empiri 

Vi valgte som sagt at foretage en række indledende informantinterview, som danner 

baggrund for vores spørgeskemaundersøgelse. Informantinterviewet er et godt udgangspunkt 

for vores samlede undersøgelse, da det har til formål at give et indblik i respondenternes 

begrebsverden, således at vi ikke lader vores fordomme og forforståelse alene afgøre ordlyden 

og udformningen af spørgsmålene i spørgeskemaet. Vi har ønsket at opnå en empirisk viden, 

der kunne lede os til nye spørgsmål, som vi kunne introducere respondenterne for i det 

efterfølgende spørgeskema. Derfor benytter vi os af det semistrukturerede forsknings-

interview (Kvale 1994:104), hvilket vil sige, at interviewet er delvist struktureret, idet vi på 

forhånd har forberedt nogle spørgsmål, vi vil stille men ellers forholder os åbne over for 

emner, vi ønsker uddybet. 

 

                                                 

12 Denne blanding af de to fremgangsmåder kaldes abduktion. 
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Således udvalgte vi nogle temaer, som vi konfronterede interviewpersonerne med, men vi var 

åbne for, at interviewpersonen kunne bringe andre emner på banen. 

 

Efter vores spørgeskemaundersøgelse har vi gennemført syv uddybende interview for at få 

uddybet de tendenser, der gjorde sig gældende fra spørgeskemaundersøgelsen. Også her har 

vi benyttet det semistrukturerede interview for ikke at udelukke emner og begreber, som 

interviewpersonerne måtte bringe op. 

 

Ifølge Kvale kan det ikke afgøres, hvor mange interviewinformanter, der er tilstrækkeligt, da 

det nødvendige antal afhænger af undersøgelsens formål: 

 

”Interview så mange personer som det er nødvendigt for at finde ud af det, du har brug for at 

vide.” (1994:108). 

  

Kvale anfører, at der i aktuelle interviewundersøgelser ofte benyttes 5-25 personer afhængig 

af undersøgelsens formål (1994:108-109). Da vi i informantinterviewene hovedsageligt har 

brug for informanternes hjælp til begrebsafklaring i forbindelse med deres job og jobskifte, og 

ikke søger statistiske oplysninger, ser vi det tilstrækkeligt med fem interviewpersoner. Til de 

uddybende interview, hvor vores viden om emnet er større på baggrund af 

spørgeskemaundersøgelsen, har vi her valgt syv interviewpersoner. Det er disse sidstnævnte 

interview, vi tillægger størst betydning for undersøgelsen. 

2.2.1.1.1 Udvælgelse af interviewpersoner 

Til udvælgelsen af interviewpersoner har vi benyttet os af vores eget, omend beskedne, 

netværk af it-folk og af karriererådgiver og administrerende direktør i JobMaker A/S Bodil 

Damkjærs13 netværk. Derudover har vi selv taget kontakt til it-foreninger og virksomheder, 

hvilket vi vender tilbage til. 

 

Vi har foretaget fem indledende informantinterview af personer med forskellig it-

baggrund. Den ene person er webmaster i DM (Dansk Magisterforening). En anden er 

administrerende direktør hos it-virksomheden DANintra. Derudover har vi interviewet en ansat 

hos udviklingskonsulentvirksomheden Mjølner Informatics, en nyuddannet fra Danmarks 

Tekniske Universitet (DTU), som nu er ansat hos SimCorp A/S, og til sidst en databaseudvikler 

i en statsejet virksomhed. 

                                                 

13 Vi stiftede bekendtskab med JobMaker A/S i november 2007 efter at have læst artiklen Jobannoncer på hård opgave 
24/10/2007 i Jyllands-Posten. Artiklen sætter fokus på et stigende antal jobannoncer, som skal fange et faldende antal 
lediges opmærksomhed. Vi tog efterfølgende kontakt til karriererådgiver Bodil Damkjær og har siden hen haft kontor i 
virksomheden i specialeperioden. Se artikel fra 24 timer om vores specialeproces hos JobMaker (Bilag 9). 
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De syv personer, der har deltaget i de uddybende interview, består af fem mænd og to 

kvinder, der aldersmæssigt spænder fra 28 til 57 år. Af uddannelse er to datamatikere, en er 

matematiker og datalog, en er kontoruddannet, og tre af dem har studentereksamen. Det 

gælder for stort set dem alle, at de løbende er blevet videreuddannet inden for it gennem 

kurser, certificeringer og selvstudie eller learning by doing. Af stillinger har vi med fire it-

udviklere at gøre, to projektledere og en it-infrastruktur administrator. Erfaringsmæssigt har 

de været i it-branchen mellem seks og treogtredive år, og to af dem har netop skiftet job. De 

syv er udvalgt på baggrund af deres forholdsmæssige forskellighed med hensyn til køn, alder 

og jobsituation ud af den gruppe, der indvilgede i at blive interviewet. De vil alle blive 

yderligere præsenteret i empirien. 

2.2.1.1.2 Udformning af spørgsmål  

Til informantinterviewene drejede det sig om at få sat begreber på it-branchens verden og 

få afdækket vores fordomme og forforståelser. Vi havde på forhånd defineret 17 spørgsmål (se 

Bilag 1), som vi undervejs rettede til og uddybede. Hoveddelen af spørgsmålene blev 

formuleret som åbne spørgsmål uden faste svarkategorier, da det drejede sig om at få 

informanterne til at fortælle om deres livsverden og derved skabe interviewet. De indledende 

fem spørgsmål drejede sig om interviewpersonens køn, alder, uddannelse og beskæftigelse. 

De næste fire handlede om vedkommendes arbejde, hvordan personen fik jobbet, hvad han 

eller hun finder vigtigst på arbejdspladsen, etc. De næste seks drejede sig om jobskifte, 

anvendte medier i jobsøgningen og holdning til jobannoncer, og de sidste to spørgsmål 

handlede om tiltrækning og personens drømmejob.  

 

Til de uddybende interview havde vi ud fra spørgeskemaundersøgelsen identificeret og 

kategoriseret de emner, vi ønskede at uddybe. Det drejede sig om: 

• Jobsøgning og jobskifte, herunder 

o hvordan folk forholder sig til disse og 

o hvilke kanaler og medier, de benytter i søgningen 

• Arbejdspladsen og jobbet, herunder faktorer som 

o arbejdsopgaver 

o kompetenceudvikling 

o ledelse og 

o løn  
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Ud fra empirien er ovenstående emneopdeling således specialets fokusområder og vil fungere 

som specialets struktur i empirien og analysen. 

 

Vi indledte med faktuelle spørgsmål om personens stilling, uddannelse og erfaring og sluttede 

interviewet af med at spørge til alder og civilstatus. I alt stillede vi 15-16 spørgsmål (se Bilag 

2). Det vigtige ved disse interview var at få uddybet de emner og påstande, som vi havde set i 

spørgeskemaundersøgelsen. Spørgsmålene var derfor ment som ledende emner, og flere 

gange har vi omformuleret dem eller udeladt visse spørgsmål afhængig af personens situation. 

Eksempelvis omformulerede vi spørgsmålene til to af interviewpersonerne, der netop havde 

skiftet job (Bilag 2, side 2), ligesom nogle svar foranledigede til yderligere uddybning. Under 

emnet ’arbejdspladsen’ begyndte vi med spørgsmålet om, hvad de lægger mest vægt på for at 

få deres uforbeholdne mening, inden vi konfronterede dem med de fra spørgeskemaet 

afdækkede faktorer. Interviewene var i gennemsnit af en times varighed og foregik i et 

hyggeligt kontor med kaffe, the og kage for at skabe afslappede rammer for samtalen. (Se 

Bilag 3 for de transskriberede interview). 

2.2.1.2. Kvantitativ empiri 

Vi benytter os af spørgeskemaundersøgelsen, da vi skal finde tendenser og afdække, hvad der 

er gældende for majoriteten. Ved at lave en spørgeskemaundersøgelse har vi mulighed for at 

opnå en mere generel viden om it-folks adfærd og holdninger i forhold til jobsøgning og 

jobskifte. Som Andersen (2002:147) beskriver det:  

 

”Surveyen er i stand til at beskrive forskellige fænomeners udbredelse i en population og 

sammenhængen mellem forskellige fænomener”.  

 

Denne kvantitative metode lægger sig op af et positivistisk forskningsideal, hvor information 

tælles og måles for at finde ind til sandheden, men da vi læner os op ad et hermeneutisk 

forskningsideal, supplerer vi det kvantitative med de førnævnte kvalitative interview. 

 

I forbindelse med spørgeskemaundersøgelser skal man være opmærksom på, at der er en 

række forbehold, der gør sig gældende for resultaterne. Det drejer sig om forhold, som kan 

ændre sig, såsom tidspunktet for undersøgelsen, eller som kan begrænse resultaterne, som fx 

de spørgsmål, der stilles – og ikke stilles, kriterierne for den udvalgte respondentgruppe mv. 

Det kan således ikke forventes, at en undersøgelse fremkommer med et endegyldigt svar. 

(Fuglsang & Olsen 2004:18). 
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2.2.1.2.1 Generelt om spørgeskemaundersøgelsen 

Vores spørgeskemaundersøgelse består af to elektroniske spørgeskemaer, hvortil vi har 

benyttet programmet fra www.onlineinterview.dk, som er et gratis værktøj for studerende (se 

Bilag 5). Spørgeskema I belyser, hvordan jobsøgning og jobskifte foregår samt, hvilke faktorer 

vores it-folk tillægger størst betydning på arbejdspladsen. Nederst i dette skema henviste vi til 

Spørgeskema II, som udelukkende handler om jobannoncer og har til formål at afdække, hvad 

der tiltrækker respondenterne ved jobannoncer. De respondenter, der indvilgede i at hjælpe os 

med dette, fik derefter tilsendt tre anonymiserede jobannoncer via mail samt et link til 

Spørgeskema II. Dette gjorde vi, da programmet ikke kunne inkorporere annoncerne i 

spørgeskemaet. Af den grund udgør Spørgeskema I (med 173 respondenter) og Spørgeskema 

II (med 42 respondenter) vores samlede spørgeskemaundersøgelse. 

 

Da vores eget netværk af it-folk er begrænset, har vi taget kontakt til en række virksomheder 

og organisationer for at få hjælp til at profilere vores spørgeskemaundersøgelse. De 

elektroniske spørgeskemaer er blevet pilottestet på tre tilfældigt udvalgte it-folk, og vi har 

hermed haft mulighed for at rette eventuelle forståelsesproblemer og mangler, inden de blev 

sendt ud. 

2.2.1.2.2 Respondenterne 

Vores primære fokus og udgangspunkt for specialet er den efterspurgte arbejdskraft inden for 

it-branchen. Vi har haft en interesse i at søge en bred vifte af it-folk, ledige som i job, lige fra 

højtuddannede dataloger og programmører til autodidakte ikke-uddannede folk, da den 

samlede pulje af medarbejdere, som beskrevet i specialets indledning, er begrænset i forhold 

til efterspørgslen. På det grundlag stillede vi ikke specifikke krav til respondenterne, blot at de 

arbejdede med it i hverdagen. Ligeledes har vi søgt at dække så stort et geografisk område 

som muligt ved, foruden vores eget netværk, at sende spørgeskemaeundersøgelsen til 

medlemmer af Prosa og IAK via deres elektroniske nyhedsbreve, hvor der med en lille artikel 

blev gjort opmærksom på vores undersøgelse sammen med et link til spørgeskemaet. 

Derudover har vi sendt linket med en følgemail (se Bilag 4), der beskrev vores formål med 

undersøgelsen, til medarbejdere fra BEC, SimCorp og Nykredit samt medlemmer af 

www.webgrrls.dk. På denne måde nåede vi ud til et bredt spektrum af it-folk. 

 

I alt har vi til Spørgeskema I modtaget 173 besvarelser fra it-folk i alderen 21-62 år, heraf 

68% mænd og 32% kvinder, fordelt over hele landet, men langt størstedelen fra Sjælland, 

nemlig 81%, dernæst 16% fra Jylland og 3% fra Fyn. 52% er fra Storkøbenhavn. 
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Der er stor variation i respondenternes uddannelser. En fjerdedel, og dermed størstedelen, er 

uddannet datamatikere og lidt mere end en tiendedel er EDB-assistenter. Derudover er der 

dataloger, cand.it.’er og cand.scient.’er. Enkelte har alene en studentereksamen, og et fåtal 

har ingen uddannelse. Ud af de 173 respondenter besvarede 42 også Spørgeskema II. 

2.2.1.2.3 Spørgsmålstyper og svarkategorier 

”Som man spørger får man svar”, skriver Merete Watt Boolsen (2004:28), hvilket er en central 

pointe ved udarbejdelsen af spørgeskemaer. Måden, hvorpå spørgsmålet stilles, påvirker i høj 

grad svarene. Som udgangspunkt er det derfor vigtigt at have sin problemstilling for øje, så 

svarene bliver så relevante og brugbare som muligt. Der findes forskellige typer af spørgsmål, 

der er relevante i forhold til vores undersøgelse:  

 

• Personlige, faktuelle spørgsmål – fx køn, alder, civilstand, uddannelse 

• Handlingsspørgsmål – fx hvordan anvender du internettet i jobsøgningen? 

• Holdningsspørgsmål – fx hvad mener du om din nærmeste leder? 

• Spørgsmål om normative standarder og værdier – fx hvordan mener du, virksomheder 

kan blive bedre til at tiltrække arbejdskraft? 

 

Svarkategorierne har også betydning for resultatet af en undersøgelse, da svarmulighederne 

begrænser. Blandt andet skal man tage stilling til i hvor høj grad, man vil bruge åbne 

spørgsmål. Åbne spørgsmål giver mulighed for, at interviewpersonen kan give meget præcise 

svar på spørgsmålet (fx Hvordan tror du, IT-virksomheder kan blive bedre til at tiltrække 

medarbejdere? (sp. 29)) men kan samtidig være for omfattende at behandle bagefter, da det 

gør en kategorisering svær. Derudover kan man risikere, at interviewpersonen kommer ud på 

et sidespor. Ved lukkede spørgsmål begrænses svarmulighederne til på forhånd fastlagte 

alternativer bestemt af intervieweren (fx Hvilke faktorer kan få dig til at skifte job? Vælg max 

4 [ud af 16] (sp. 14)).  

 

Blandt metodeteoretikere er meningerne delte, hvad angår muligheden for at svare ’ved ikke’ 

eller ’neutral’. Diskussionen går på validitet: Får man et mere sandt svar ved at presse 

interviewpersonerne til at tage stilling til noget, de måske endnu ikke har en holdning til eller 

mening om, eller undgår man dovne respondenter, der sætter kryds ved ’ved ikke’ eller 

’neutral’, fordi de gerne vil være hurtigt færdige? (Boolsen 2004:35). Idet vores empiri og 

analyse bygger på respondenternes svar, opstår der et behov for at vide, om deres svar nu 

også er ”sande”. Dette har vi i spørgeskemaundersøgelsen forsøgt at tage højde for ved at 

stille to spørgsmål, der indholdsmæssigt ligner hinanden, nemlig hvilke faktorer der kunne få 
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it-folk til at skifte arbejde, og hvilke faktorer de ville prioritere på deres næste arbejdsplads. 

Her tegnede der sig et enslydende billede af de vigtigste faktorer. Der er dog altid den 

mulighed, at folk svarer, hvad de tror, de synes, hvor de i virkeligheden ville handle 

anderledes. Et eksempel kunne være omkring en virksomheds image. Få har valgt det som en 

vigtig faktor, da de måske ser det som et overfladisk begreb, men i virkeligheden lader sig 

påvirke meget af, hvad medierne siger om en bestemt virksomhed. 

2.2.1.2.4. Udformning af spørgsmål 

Spørgeskema I består af 31 spørgsmål. Vi har primært valgt lukkede spørgsmål, da det gør 

kategorisering og bearbejdning af resultaterne nemmere. I spørgsmålet om, hvilke faktorer 

respondenterne lægger vægt på i jobbet, kunne vi nemt have endt med en uoverskuelig 

mængde af forskellige faktorer, hvis vi havde ladet spørgsmålet være åbent. I stedet udvalgte 

vi en række svarmuligheder til afkrydsning, hvor vi hver gang inkluderede muligheden for at 

svare Andet?, hvilket betyder, at spørgsmålene kun bliver delvist lukkede. Andre gange har vi 

valgt nogle bestemte udsagn, respondenterne skulle tage stilling til, såkaldte skalasvar14 (Hvor 

enig er du i følgende udsagn? (sp. 18-28)). Vi har her valgt at udelukke svarmuligheden ’ved 

ikke’ eller ’neutral’ for at få respondenterne til at tage stilling.  

 

 

De 31 spørgsmål i Spørgeskema I kan deles ind i følgende temaer: 

 

Tema: Spørgsmål: 
Baggrundsspørgsmål 
 
Køn, alder, civilstatus, 
uddannelse og arbejde 

Spørgsmål 1-10 
1. Hvilket køn er du? 
2. Hvad er din alder? 
3. Hvad er din civilstatus? 
4. Har du børn? 
5. Hvilken kommune bor du i? 
6. Hvilken uddannelse har du? 
7. Hvornår blev du færdiguddannet? 
8. Er du ansat i en virksomhed på nuværende tidspunkt? 
9. Hvornår blev du ansat der? 
10. Hvilken kommune er du ansat i? 

Om jobskifte og 
jobsøgning 
 

Spørgsmål 11-14 
11. Forestiller du dig at skifte job inden for det næste år? 
12. Hvis ja, hænger det så primært sammen med… 
13. Hvis nej, hænger det så primært sammen med… 
14. Hvilke faktorer kan få dig til at skifte job? 
15. Hvor ville du først og fremmest søge efter en ny arbejdsplads? 
16. Hvis og når du anvender Internettet i jobsøgningen, hvordan 

bruger du det så? 
Om de vigtigste faktorer 
på arbejdspladsen 

Spørgsmål 15-17 
17. Hvad ville du prioritere på din kommende arbejdsplads? 

Skalasvar Spørgsmål 18-28 

                                                 

14 Skalasvar er vores eget udtryk. 
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Respondenterne tager 
stilling til, hvorvidt de er 
enige eller uenige i 
forskellige udsagn 

18. Hvor enig er du i følgende udsagn? 
19. Virksomhedens værdier skal matche mine egne 
20. Virksomhedens sociale ansvar er meget vigtigt for mig 
21. Jeg vil helst søge job i en virksomhed, jeg har kendskab til 
22. Stillingens titel betyder meget for mig 
23. Mine arbejdsopgaver er af størst betydning 
24. Jeg foretrækker at arbejde i en privat virksomhed 
25. Jeg foretrækker at arbejde som konsulent 
26. Jeg foretrækker en fast stilling i en virksomhed 
27. Det har betydning for mig, at en virksomhed har en 

professionel hjemmeside 
28. En jobannonce kan være afgørende for mit valg af virksomhed 

Respondenternes egne 
bud på bedre 
tiltrækning samt 
ekstrakommentarer  

Spørgsmål 29-30 
29. Hvordan tror du, IT-virksomheder kunne blive bedre til at 

tiltrække medarbejdere? 
30. Har du andre kommentarer til emnet, er du meget velkommen 

til at skrive her 
Hjælp til spørgeskema 
om jobannoncer 

Spørgsmål 31 
31. Til slut har vi tre jobannoncer, som vi er meget interesserede i 

at høre din mening om! Skriv din mailadresse her, hvis vi må 
sende dem til dig (mailadressen er naturligvis fortrolig og bliver 
efterfølgende slettet). Ellers takker vi dig for din hjælp! 

 

Målet med vores spørgeskemaundersøgelse var at finde frem til, hvilke faktorer it-folk vægter 

højest på arbejdspladsen, og hvilke faktorer der gør, at de ønsker at skifte job, samt hvordan 

de søger. Alt sammen for at finde svar på, hvad virksomheder skal gøre for at vinde kampen 

om medarbejdere. Derudover ville vi undersøge, hvordan it-folk opfatter jobannoncer, og vi 

har derfor spurgt, om respondenterne ønskede at medvirke i en ekstra undersøgelse, hvor de 

skulle tage stilling til tre jobannoncer. Alle disse mål har vi søgt at nå ved spørgeskemaets 

seks emner: 

 

Baggrundsspørgsmål  

Vi har spurgt til respondenternes alder, køn, civilstatus og uddannelse og nuværende stilling, 

da vi forestiller os, at det kan have en betydning for deres respektive jobvalg og jobønsker. 

Desuden har vi også spurgt respondenterne om, hvor længe de har været ansat, hvilken 

uddannelse de har, samt hvornår de blev færdiguddannet, da vi mener, at også dette kan have 

betydning for, hvilke krav og forventninger de har til deres arbejdsplads.  

 

Om jobskifte og jobsøgning 

Disse spørgsmål skal afdække respondenternes holdning til jobskifte og jobsøgning, fx hvorvidt 

de forestiller sig at skifte job inden for et år, hvordan de ville søge, hvilke medier de ville 

benytte, samt hvilke faktorer der kan motivere dem til at skifte job. Disse svar bidrager til 

viden om, hvorledes virksomheder kan tiltrække disse it-folk, da de er udtryk for deres krav og 

forventninger til deres arbejde og arbejdsplads. Samtidig fortæller svarene, hvilke kanaler de 

benytter. 
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Om de vigtigste faktorer på arbejdspladsen. 

Dette spørgsmål er væsentligt i forhold til vores problemformulering om, hvad it-folk lægger 

vægt på i jobbet.  

 

Skalasvar 

Skalasvarene skulle hjælpe os med at afdække respondenternes holdninger til forskellige 

påstande og hypoteser for, at vi kunne få et skarpere billede af, hvad der er vigtigt set med it-

folks øjne. 

 

Respondenternes egne bud på bedre tiltrækning samt ekstrakommentarer 

Afslutningsvis ønskede vi at vide, om respondenterne selv havde nogle bud på, hvordan 

virksomhederne bedre kunne tiltrække dem. Dette gjorde vi i forventning om, at deres bud 

ville afspejle deres krav og forventninger til arbejdspladsen. 

 

Hjælp til spørgeskema om jobannoncer 

Her spurgte vi, om respondenterne havde lyst til at deltage i en efterfølgende undersøgelse om 

jobannoncer og få tilsendt tre jobannoncer samt et link til Spørgeskema II. 

 

Spørgeskema II består af otte, hovedsageligt åbne spørgsmål (fx Hvad synes du om 

jobannoncen fra Virksomhed 1? (sp.1)), da det er respondenternes helt egne holdninger til 

annoncerne, vi vil afdække uden at lægge dem ord i munden. De tre første spørgsmål 

beskæftiger sig med respondenternes mening om de tre jobannoncer, hvorefter de næste 

spørgsmål går på, hvilken stilling de helst ville søge og hvorfor. Til sidst spørger vi ind til, 

hvilken annonce der appellerer mindst til dem og hvorfor. Afslutningsvis har de mulighed for at 

skrive ekstra kommentarer. 

2.2.1.3 Forskningsmetode 

Da vi tilslutter os det induktive princip, har vi fra start forholdt os så åbne som muligt og har 

så at sige kastet et bredt net ud for derefter at sortere i fangsten. Vi har indsamlet en anseelig 

mængde empiri, som vi har sorteret i for at finde de mest gennemgående og interessante 

tendenser. 

 

Ved at kombinere den kvalitative og kvantitative forskningsmetode opnår vi en solid og 

generel viden. Hvor man med den kvalitative forskning kan gå i dybden med en central 

problematik, kan man med den kvantitative metode nå bredere ud ved at stille det samme 

spørgsmål til et større antal personer:  
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“Quantitative research can tell us a little about many people, while qualitative  research can tell 

us a lot about a small group of people.” (Frissen og Punie 1998:79). 

 

Vi har gjort brug af både primære og sekundære datakilder. Vores primære datakilder består 

af vores kvalitative interview med i alt tolv it-folk og vores kvantitative 

spørgeskemaundersøgelse med 173 respondenter i Spørgeskema I og heraf 42 respondenter i 

Spørgeskema II. 

 

De sekundære datakilder omfatter diverse bøger og tidsskrifter, der omhandler de udvalgte 

teorier og manglen på arbejdskraft. Den eksisterende litteratur om employer branding på 

dansk er meget beskeden, hvorfor vi på dette område primært har benyttet os af Birgitte 

Seldorfs bog. Vi indsamler selv de primære datakilder, da der ikke forefindes lignende 

information og bidrager på denne måde til forskningen.   

2.2.1.4 Sensible punkter 

Med et refleksivt tilbageblik på empiriproduktionen fra spørgeskemaundersøgelsen har 

bearbejdningen af empirien givet os erfaring om udformningen af spørgsmål i spørgeskemaer, 

fx kunne vi for at gøre en kategorisering nemmere have benyttet os af en aldersinddeling, fx 

Under 20, 20-29 år, 30-39, etc. Ligeledes kunne vi have kogt faktorerne ned til færre og mere 

præciserede faktorer, fx forekommer både ’arbejdsopgaver’ og ’mere variation i 

arbejdsopgaverne’, der kunne være slået sammen. Desuden kan en faktor som ’arbejdstid 

(overarbejde, afspadsering, flextid)’ være svær at vurdere, da den både kan dække over, at 

nogle ønsker en stram 37 timers arbejdsuge, nogle vil gerne have mulighed for udbetalt 

overarbejde og andre ønsker fleksible mødetider. Til gengæld fik vi i interviewene uddybet og 

sat ord på de vigtigste faktorer. 

2.2.2 Bearbejdning af empiri 

Vi behandler vores empiri i samme rækkefølge, som vi har indsamlet den. Vi kommer derfor 

først ind på vores spørgeskemaundersøgelse og de tendenser, den hjalp os med at afdække. 

Dernæst behandler vi vores uddybende interview for til slut at sammenfatte de to empiridele.  

2.2.2.1 Kvalitativ empiri 

De indledende informantinterview har vi, på baggrund af Ib Andersens anbefalinger og 

tidsforbruget taget i betragtning, undladt at optage og transskribere. I stedet har vi noteret 

undervejs og hæftet os ved interviewpersonernes vigtigste udtalelser. De uddybende interview 
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har vi derimod optaget og efterfølgende transskriberet (se Bilag 3). Der er i referatskrivning og 

transskription altid et vis element af fortolkning, hvilket stemmer overens med den 

hermeneutiske optik, som netop foreskriver, at alt er en fortolkning. Vi har i citaterne fra 

interviewene søgt efter emner og tendenser, som vi har opdelt i forhold til specialets struktur. 

2.2.2.2 Kvantitativ empiri 

Til behandling af det kvantitative materiale anvender vi hovedsageligt det elektroniske 

program, www.onlineinterview.dk, som spørgeskemaerne blev skabt i og sendt ud fra. 

Programmet registrerer besvarelserne, så vi får adgang til alle de enkelte personers 

besvarelser og kan se, hvordan alle svarene fordeler sig på de forskellige spørgsmål. Vi kan 

ved hjælp af programmet krydstabulere svarene og dermed få flere detaljer ud af 

besvarelserne. Vi har valgt at rette eventuelle stavefejl i respondenternes kommentarer i 

specialet, da de kan være forstyrrende for læseren. 

 

Resultaterne af undersøgelsen vil vi sætte ind i skemaer, tabeller og grafer for at gøre det 

mere overskueligt for os selv og læseren. Vi vil se efter temaer, gentagelser og mønstre samt 

variationer og kontraster til disse og behandle dataene ud fra samme struktur som vi var inde 

på tidligere. Vi vil ikke komme ind på samtlige spørgsmål i gennemgangen af vores 

kvantitative undersøgelse, som fx i hvilken kommune folk er ansat (sp. 10), men gennemgå 

dem, der er relevante i forhold til undersøgelsens formål. Nogle af spørgsmålene har bidraget 

til vores samlede forståelse men er ikke en relevant del af analysen. Andre spørgsmål har ikke 

vist noget afgørende, vi kunne konkludere på og er derfor blevet udeladt i gennemgangen.  
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3. Empiriske resultater 

Som beskrevet i vores metode fremlægger vi i dette kapitel resultaterne af vores empiriske 

undersøgelser. Først præsenterer vi vores kvantitative spørgeskemaempiri og dernæst vores 

kvalitative interviewempiri, som begge består af to overordnede dele i tråd med specialets 

struktur: 

 

• Jobsøgning og jobskifte, herunder 

o hvordan folk forholder sig til disse og 

o hvilke kanaler og medier, de benytter i søgningen 

• Arbejdspladsen og jobbet, herunder faktorer som 

o arbejdsopgaver 

o kompetenceudvikling 

o ledelse og 

o løn  

3.1 Spørgeskemaundersøgelse 

I denne første empiridel præsenterer vi først resultaterne fra respondenternes jobsøgning og 

jobskifte, herunder anvendte medier i jobsøgningen samt, hvad der kendetegner den gode 

jobannonce, efterfulgt af de fremtrædende faktorer, der knytter sig til arbejdspladsen og 

jobbet. 

3.1.1 Jobsøgning og jobskifte 

I forbindelse med jobskifte vil vi først tage udgangspunkt i, hvor mange af de adspurgte it-folk 

der forestiller sig at skifte job inden for et år. Dette kan give os en idé om, hvor forankrede de 

er i en nuværende stilling, hvilket yderligere kan sige noget om, hvor let eller svært det er at 

tiltrække dem, der allerede er ansat.  
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Forestiller du dig at skifte job inden for det næste år?15 

 

Figur 3.a 

 

Som ovenstående Figur 3.a illustrerer, forestiller 72% ud af de 161 respondenter, der er ansat 

i en virksomhed på nuværende tidspunkt, sig ikke, at de vil skifte job inden for et år, mens 

28% gør. Over en fjerdedel er altså parat til at gå videre på karrierestigen inden for et års tid. 

Ser vi på hvorfor, fordeler respondenterne sig således: 

 

Hvis du forestiller dig at skifte job inden for det næste år, hænger det så primært sammen med, at du… 

 

Figur 3.b 

 

Som det fremgår af Figur 3.b, har mere end en tredjedel (35,2%) af de respondenter, der 

forestiller sig at skifte job inden for et år, angivet ønsket om nye arbejdsopgaver som den 

primære årsag. Omtrent en fjerdedel (24,2%) angiver utilfredshed med ledelsen som 

baggrund for ønsket om at skifte job efterfulgt af utilfredshed med løn (22%). Ønsket om 

mere ansvar samt ønsket om et bedre socialt miljø er angivet af henholdsvis 9,9% og 8,8%. 

                                                 

15 7% af respondenterne var ikke ansat på tidspunktet for undersøgelsen og har derfor ikke kunne svare på spørgsmål 

9 til 14. 

Ønsker nye arbejdsopgaver 

Er utilfreds med 
ledelsen 

 Er utilfreds med løn 

Savner mere 
ansvar 

Savner bedre 
socialt miljø 

Ja: 28% 

Nej: 72%
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Som nævnt i afsnittet om produktion af empiri gav vi også muligheden for at svare ’andet?’. 

Det har otte respondenter benyttet sig af. Fem af disse understreger deres utilfredshed med 

ledelsen, bl.a. uddyber en respondent, at ledelsen blander sig uden at have den nødvendige 

viden, og at de uddelegerer skyld og ikke ansvar (Bilag 7). 

 

Ser vi på, hvem der forestiller sig at skifte job inden for et år, viser resultaterne, at det gælder 

personer fra alle aldersgrupper16. Knap en tredjedel fra hver af de fire aldersgrupper forestiller 

sig at skifte job. Dog tegner der sig en forskel, hvis vi ser nærmere på de bagvedliggende 

årsager hos de forskellige aldersgrupper; ønsket om at skifte job blandt dem under 30 år 

hænger primært sammen med utilfredshed med ledelsen. Hos de 30-39-årige og de 40-49-

årige er nye arbejdsopgaver den primære årsag til ønsket om jobskifte. Hos de 50-plus-årige 

er det utilfredshed med løn.  

 

Det er interessant, at jo kortere tid folk har været på deres nuværende arbejdsplads, desto 

større er chancen tilsyneladende for, at de vil skifte job. Det er vores opfattelse, at dette kan 

hænge sammen med, at de ikke er så forankrede på deres arbejdsplads. Af de i alt 45 

respondenter, der forestiller sig at skifte job inden for et år, har langt størstedelen kun været 

ansat i få år. Hele 73% har været ansat i højst fem år, hvilket Tabel 3.c nedenfor illustrerer. 

 

De, der forestiller sig at skifte job inden for et år, fordelt efter hvornår de blev ansat 

Årstal for 
ansættelse 

1982 1986 1987 1998 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  

Antal 
respondenter, 
der forestiller 
sig at skifte job 
inden for et år 

 
 
1 
 

 
 
1 

 
 
2 

 
 
2 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
1 

 
 
3 

 
 
5 

 
 
5 

 
 
15 

 
 
4 

 
I alt: 
45 

respondenter 
 

 Antal respondenter ansat før 2003: 
27 % 

Antal respondenter ansat fra 
2003: 73% 

I alt: 
100% 

Tabel 3.c, egen produktion 

 

Efter således at have set på dem, der forestiller sig at skifte job inden for et år, er det 

interessant at se på dem, der ikke forestiller sig at skifte job. Som Figur 3.a viste, forestiller 

72% sig ikke at skifte job. En afgørende faktor for dette valg er arbejdsopgaverne med 29,2%, 

som fremgår af Figur 3.d: 

 

 

 

 

                                                 

16 Vi delte i denne forbindelse vores respondenter op i fire aldersgrupper: 1) Under 30 år, 2) De 30-39-årige, 3) De 
40-49-årige og 4) De 50-plus-årige. 
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Hvis du ikke forestiller dig at skifte job inden for det næste år, hænger det så primært sammen med… 

 

Figur 3.d 

 

Arbejdsopgaverne er efterfulgt af muligheden for kompetenceudvikling17 (22,8%). Dernæst 

udgør ’gode og hyggelige kolleger’ med 22,1% den tredjestørste årsag til, at folk ikke ønsker 

at skifte arbejde. 15,7% angiver ’tilfredshed med løn’ som årsag, og 10,3% angiver 

’tilfredshed med ledelsen’. Fire respondenter har begrundet det med gode arbejdstider og 

fleksibilitet i svarmuligheden ’andet?’. Det vil sige, at ligesom arbejdsopgaver kan få folk til at 

skifte job, kan opgaverne også holde på folk, hvis de er tilfredse med jobindholdet. Desuden er 

mulighed for kompetenceudvikling samt gode kolleger medvirkende faktorer til at blive på 

arbejdspladsen. 

 

For at opridse begrunder de, der ser sig selv skifte job inden for et år, det primært med et 

ønske om nye arbejdsopgaver og utilfredshed med ledelse og løn. De, der ikke forestiller sig at 

skifte job, begrunder det med arbejdsopgaver, mulighed for kompetenceudvikling og gode 

kolleger. 

 

Hvis vi dernæst retter opmærksomheden hen på, hvad der kan ryste folk løs fra deres 

nuværende arbejde, illustrerer nedenstående Figur 3.e, hvor respondenterne har kunnet vælge 

fire faktorer, at det for 117 af de i alt 173, svarende til 68%, primært igen er arbejds-

opgaverne, der gør sig gældende. Arbejdsopgaverne er efterfulgt af lønnen, som 102 af it-

folkene, svarende til 60%, har angivet som den faktor, der kan få dem til at skifte job. 

 

 
                                                 

17 Ved kompetenceudvikling forstår vi fx interne/eksterne kurser, certificeringer, erfaringsudveksling. Men begrebet 
kan også dække over udfordrende arbejdsopgaver og udvidende ansvar, der udvikler personens kompetencer. 

Gode og 
hyggelige kolleger 

Tilfredshed 
med ledelsen 

Tilfredshed med løn 

Arbejdsopgaver Mulighed for 
kompetenceudvikling 
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Figur 3.e 

 

Som figuren viser, vægtes derudover: Ledelsen (6818), virksomhedens beliggenhed (61), nye 

uddannelsesmuligheder/kompetenceudvikling (60), arbejdstider (59) og karrieremuligheder 

(52). Faktorer som virksomhedens image og værdier samt større ansvar og socialt 

sammenhold er længst nede på listen over faktorer, der kunne få it-folk til at skifte job. 

3.1.1.1 Anvendte medier i jobsøgningen 

Når vores respondenter skal søge arbejde, er der ingen tvivl om, at internettet er det mest 

benyttede medie, hvilket Figur 3.f viser. 150 ud af de 173 respondenter, svarende til 87%, 

søger her. 106 respondenter (61%) har sat kryds i brug af netværk. Krydstabulerer vi disse 

tal, har i alt 57% sat kryds i både internet og netværk. Det efterlader kun få stemmer til de 

resterende tre valgmuligheder; avis, netavis og arbejdsformidlingen. 

 

                                                 

18 I parentes er anført antallet af respondenter.  

  1     2    3     4    5     6     7    8     9    10   11   12   13  14 

1. Lønnen 
2. Ledelsen 
3. Socialt sammenhold 
4. Arbejdsopgaver 
5. Større ansvar 
6. Personalegoder 
7. Nye  
    uddannelsesmuligheder/ 
    kompetenceudvikling 
8. Karrieremuligheder 
9. Arbejdstid 
10. Jobsikkerhed 
11. Mere variation i  
      arbejdsopgaverne 
12. Virksomhedens image 
13. Virksomhedens  
      værdier 
14. Virksomhedens  
      beliggenhed 
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Figur 3.f 

 

Hvis vi går i dybden med, hvordan vores respondenter benytter internettet, kan vi, som Figur 

3.g illustrerer, først og fremmest se, at jobportaler19 benyttes af 45,2%. Derudover besøger 

26,1% virksomheders hjemmesider, og 24,4% lægger deres CV ud. Kun 4,4% søger i 

netaviserne. 

  

 

Hvis og når du anvender Internettet i jobsøgningen, hvordan bruger du det så? 

 

 

Figur 3.g 

 

                                                 

 
19 En jobportal er en jobdatabase, som IT-Jobbank, Stepstone og Jobindex, hvor udbyderen samler en mængde 
stillingsopslag. 

Jeg besøger virksomheders 
hjemmesider 

Jeg søger efter 
job i netaviser 

Jeg lægger mit CV ud 

Jeg søger efter job i 
diverse jobportaler 
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Respondenterne bruger altså primært jobportaler, besøger virksomhedernes hjemmesider og 

lægger deres CV ud. Ofte vil dét at benytte jobportaler inkludere, at ansøgeren opretter en 

profil med CV på sitet. Virksomhedernes hjemmeside må siges at have en betydning i 

jobsøgningen, da over halvdelen af respondenterne (59%) er enige i, at det har betydning, at 

en virksomhed har en professionel hjemmeside. 

3.1.1.2 Den gode jobannonce 

Godt tre fjerdedele af respondenterne fra Spørgeskema I er enige i, at jobannoncen kan være 

afgørende for deres valg af virksomhed. I anden del af vores spørgeskemaundersøgelse, 

Spørgeskema II, bad vi respondenterne om at læse og tage stilling til tre anonymiserede 

stillingsopslag, hvor vi havde fjernet afsendervirksomhederne og i stedet skrevet henholdsvis 

Virksomhed 1, 2 og 3. De tre annoncer søgte alle en softwareudvikler, men adskilte sig fra 

hinanden i forhold til indhold, tone og udformning (se Bilag 6). Vi bad respondenter vælge, 

hvilken stillingsannonce de helst ville søge på og begrunde svaret. 

 

Den mest appellerende jobannonce 

Jobannoncen fra Virksomhed 3 er den mest populære, idet næsten halvdelen af 

respondenterne valgte den som mest appellerende af de tre jobannoncer: 

 

 

Hvilken af de tre jobannoncer appellerer mest til dig? 

 

 

Figur 3.h 

 

Virksomhed 1 

Virksomhed 3 

Virksomhed 2 
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Ser vi på, hvorfor respondenterne har valgt netop denne, kan vi udlede, at der især sættes 

pris på, at… 

 

• arbejdsopgaver og forventninger til medarbejderen er præciseret 

• der er en god og imødekommende tone i annoncen 

• der er gode arbejdstider  

 

For det første foretrækkes jobannoncen fra Virksomhed 3 af hovedparten af respondenterne på 

baggrund af, at arbejdsopgaver og forventninger til medarbejderen er præciseret. 

Virksomhed 3 beskriver arbejdsopgaverne således:  

 

”Du kommer til at arbejde på udviklingsprojekter for kunder som eksempelvis Danfoss, Ericsson, 

Siemens og Kulturarvsstyrelsen. Projekterne varer normalt 3-12 måneder og gennemføres af 

teams med 2-10 kollegaer, (…) du [kan] blive udstationeret hos lokale kunder (…) i deres 

udviklingsprojekter”, (…) du [vil] komme til at arbejde med alle aspekter af softwareudvikling, 

dvs. både analyse, design, implementering og test, (…) du [har] mulighed for at bidrage til vores 

procesfællesskaber, der løbende arbejder med at gøre vores udviklingsprocesser, 

udviklingsværktøjer, softwarearkitektur og testmetodikker endnu bedre.” (Bilag 6, side 3). 

 

Udover denne beskrivelse af arbejdsopgaverne har Virksomhed 3 oplistet de forventninger, de 

har til ansøger tydeligt i punktopstilling: 

 

”Vi forventer at: 

• du er uddannet datalog, civilingeniør eller lignende 

• du har et højt fagligt niveau, og gerne deler din viden 

• du tager ansvar og har drive 

• du har lyst til - i perioder - at være udstationeret hos lokale kunder 

• du brænder for at udvikle løsninger, som giver værdi for vores kunder” (Bilag 6, side 3) 

 

Et præciseret jobindhold og forventninger til medarbejderen er en underbyggende præmis til 

argumentet om, at arbejdsopgaverne er af størst betydning på arbejdspladsen, som vi har set 

i det foregående afsnit. Hvis det ikke præciseres, hvad arbejdet går ud på, og hvilke opgaver 

og arbejdsformer der er tale om, formoder vi, at ansøgeren har svært ved at vide, hvorvidt 

jobbet er interessant. En respondent begrunder sit valg af annoncen med: ”Jobindhold er godt 

beskrevet”, en anden: ”præcis information i forhold til de kompetencer og kvalifikationer, 

virksomheden ønsker af deres ny medarbejder”, og en tredje: ”Den er klar og tydelig i sine 

forventninger til den kommende medarbejder” (Bilag 8). 
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For det andet er jobannoncen fra Virksomhed 3 valgt som den mest appellerende på baggrund 

af dens tone. Der sættes pris på, at jobannoncen har en god og imødekommende tone. 

Udsagn som: ”Tonen er ligefrem, og opslaget er meget informativt” og ”Denne jobannonce 

virker åben og imødekommende”, underbygger valget af jobannoncen og viser, at der sættes 

pris på kommunikationen. Derudover skriver en respondent, at ”man (…) føler sig 

velkommen”, og en anden skriver, at den virker ”mest tiltalende” (Bilag 8). Vi ser altså, 

hvorledes tonen afspejler virksomheden, da respondenterne tillægger virksomheden de samme 

værdier, som de finder i annoncen. 

 

For det tredje er jobannoncen fra Virksomhed 3 den mest foretrukne grundet arbejdstider og 

den fleksibilitet, der ligger i arbejdstiderne. Efter vores vurdering sættes der pris på en såkaldt 

work-life balance. En respondent skriver, at ”Virksomhed 3 er den eneste, der taler om: en 

fleksibel lønpakke med 37 timers arbejdsuge, afspadsering”. En anden skriver ”Jeg lægger 

meget vægt på, at jobbet skal passe ind i hverdagens rytme”. En tredje skriver, at han ville gå 

efter stillingen hos Virksomhed 3, hvis han havde en familie (Bilag 8). 

 

Den mindst appellerende jobannonce 

Vi vil her kort komme ind på den jobannonce, der har virket mindst appellerende på 

respondenterne: Annoncen fra Virksomhed 1. Lige under halvdelen har valgt den som mindst 

appellerende: 

 

Hvilken af de tre jobannoncer appellerer mindst til dig? 

 

Figur 3.i 

 

Virksomhed 3 

Virksomhed 1 

Virksomhed 2 
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Ser vi på, hvorfor jobannoncen fra Virksomhed 1 ikke appellerer til størstedelen af 

respondenterne, er det primært på grund af, at det ikke fremgår klart, hvad jobbet går ud på. 

Det underbygges af følgende udsagn fra respondenterne: 

 

• Uklart hvad de søger, og hvad jobbet går ud på. Alt for løst formuleret. Jeg kan slet ikke se, hvad 

de søger. Hvad skal man med fryns, hvis jobindholdet er noget lort? Helt galt approach til 

rekruttering. 

• Jeg opfatter virksomheden som useriøs. Jobbet er ikke defineret klart. 

• Den er for kammeratlig og for lidt informerende om jobbet og arbejdstid. 

• Ikke særlig beskrivende, jeg skal ind på deres Web for at se, om stillingen er noget for mig. 

• Alt for meget fokus på virksomheden, og ikke selve jobbet. Det er svært at se, hvad det er, de 

søger. (Bilag 8) 

 

At jobannoncen fra Virksomhed 1 bliver fravalgt, fordi jobbet ikke er defineret godt nok, er i 

overensstemmelse med førnævnte pointe om arbejdsopgaver. Netop som vi så det ovenfor 

med annoncen fra Virksomhed 3, appellerede det til størstedelen af respondenterne, at 

arbejdsopgaverne var veldefinerede. Det omvendte gør sig gældende for Virksomhed 1, hvor 

jobindholdet ikke fremgår klart af annoncen. Virksomhed 1 beskrev jobindholdet med: 

 

”Du skal arbejde med de nyeste teknologier fra Microsoft (…), Arbejdsopgaverne skifter løbende 

og du kommer aldrig til at kede dig” (…), Vores forretningsområde er salg af konsulentydelser”. 

(Bilag 6, side 1)  

 

Endvidere kritiseres annoncen for kun at appellere til unge samt for at lægge op til for meget 

socialt. Eksempler på kommentarer fra respondenterne: 

 

• Appellerer til unge, annoncen bærer ikke præg af en virksomhed med en bred aldersfordeling. 

• Jeg er alt for gammel til den slags virksomhed 

• Jeg 'tænder' ikke på alle de personalegoder, de lover, jeg finder det ikke nødvendigt at omgås 

mine kolleger i det omfang, der lægges op til. 

 

Men omvendt skal det nævnes, at en lille tredjedel fandt denne annonce mest appellerende 

netop grundet vægtningen af det sociale aspekt. Eksempler på kommentarer fra 

respondenterne: 

 

• Tonen i annoncen virkede ungdommelig, som taler til mig. Det virker som om, de sociale 

kompetencer er lige så vigtige som de faglige, hvilket betyder meget for mig. 

• Firmaet lyder som et hyggeligt sted. 
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• Friskheden i sproget, at de er ligeglade med formelle kvalifikationer - de regner med, at du selv 

bedst ved, om du kan løfte opgaven. 

• Fængende sprog, nærværende, ingen mystik - jeg kunne nærmest se hverdagen for mig - og den 

så attraktiv ud, udfordrende samt godt miljø. 

• Virker mest tiltalende... et sted man kan udvikle sig fagligt, hvor de ikke kræver at man er 

verdensmester i alt....  

 

Tonen og det sociale aspekt vækker begejstring hos nogen, hvor andre anser det for værende 

for useriøst. På baggrund af dette er det vores indtryk, at annoncen primært har appelleret til 

de unge og nyuddannede, netop fordi der ikke er et særlig stort fokus på krav til 

kvalifikationer. Som en af respondenterne også pointerer: ”Jeg tror, den er bedst til at 

tiltrække de unge zappere, som går efter hurtig personlig vinding og personlig profilering og i 

mindre grad efter et langsigtet ansættelsesforhold, som indebærer ansvarlighed - men det er 

måske korttidsansættelser, som virksomheden egentlig ønsker…!” (Bilag 8). Om dette har 

været formålet med annoncen fra Virksomhed 1, kan vi ikke vide, men skulle det være 

tilfældet, har de øjensynligt ramt plet. 

 

I forbindelse med respondenternes egne bud på, hvordan virksomhederne kan tiltrække dem, 

har flere givet udtryk for, at stillingsannoncer kan have en negativ effekt, hvis de fremsætter 

for store krav til ansøgeren (Bilag 7). En af respondenterne opfordrer derfor virksomhederne til 

at sænke ”de overdrevne krav i jobannoncerne - de skræmmer ærlige, stabile og realistiske 

mennesker som mig væk”, for som han siger ”jo mere jeg ved, jo mere ved jeg, at jeg ikke 

ved ret meget, og jo mindre opfatter jeg mig som ekspert - så søg ikke efter eksperter, så får 

man kun de opblæste, der endnu ikke har opdaget, at de ikke ved så meget” (Bilag 8). 

Ligeledes anbefaler en anden respondent virksomhederne til: ”Fokuser mindre på at finde 

medarbejdere, der lever op til helt specifikke krav og med helt specifikke evner. Benyt i stedet 

kompetenceudvikling til at give folk de ønskede kompetencer” (ibid.). På baggrund af 

besvarelserne tyder det derfor alt i alt på, at en ønskværdig jobannonce for de adspurgte, er 

en jobannonce, der præciserer arbejdsopgaverne uden at stille for høje og urealistiske krav til 

kvalifikationerne. 

3.1.2 Arbejdspladsen og jobbet 

Vi definerer i det følgende afsnit de faktorer, som vores respondenter tillægger størst 

betydning på arbejdspladsen og i selve jobbet, som alle vil blive behandlet grundigere i anden 

del af empirien samt i analysen. 



� � � � � � �  

 

 40 

3.1.2.1 Vigtigste faktorer 

Vores undersøgelse viser, at der er fire gennemgående faktorer, der er de vigtigste for 

respondenterne. Det er arbejdsopgaver, løn, kompetenceudvikling/uddannelsesmuligheder og 

ledelse. Dette illustreres bl.a. i Figur 3.j, hvor vi spørger ind til, hvilke faktorer de ville 

prioritere på deres kommende arbejdsplads. Løn og arbejdsopgaver bliver højest prioriteret: 

 

 

Figur 3.j 

 

• Løn (14,8%20) og 

• Arbejdsopgaver (13,7%) 

 

Dernæst følger: 

• Virksomhedens beliggenhed (12,5%) 

• God ledelse (9,1%) 

• Nye uddannelsesmuligheder/ kompetenceudvikling (7,1%). 

 

Vi vil i analysen behandle de fire vigtigste faktorer: Arbejdsopgaver, løn, god ledelse og 

uddannelsesmuligheder/kompetenceudvikling21. Virksomhedens beliggenhed har vi udeladt, da 

det ikke er en parameter, der kan ændres. Man kan formode, at en reel ansættelse i nogle 

tilfælde vil afhænge af, hvorvidt ansøgerne bor tæt på virksomheden eller ej. 

                                                 

20 Procenterne er her regnet ud ved at dividere antallet af stemmer på hver faktor med det samlede antal stemmer.  
21 Herefter benævnt ’kompetenceudvikling’. 

 1   2    3    4   5    6    7   8    9   10  11  12 13  14  15  16 

1. Løn 
2. Klar adskillelse af privat-  
    og arbejdsliv 
3. Virksomhedens image 
4. Virksomhedens værdier 
5. Virksomhedens  
    beliggenhed 
6. Størrelsen af virksomheden 
7. God ledelse 
8. Arbejdsopgaver 
9. Personalegoder 
10. Socialt sammenhold 
11. Større ansvar 
12. Mere variation i  
      arbejdsopgaverne 
13. Høj grad af  
      selvstændighed 
14. Nye  
      uddannelsesmuligheder/  
      kompetenceudvikling 
15. Karrieremuligheder 
16. Jobsikkerhed 
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Forskelle blandt respondentgrupper 

Vi har undersøgt, hvilke forskelle der er mellem de forskellige respondentgrupper. Mellem 

mænd og kvinder findes der ikke store forskelle i, hvad de prioriterer på arbejdspladsen. 

Grundlæggende vægtes de samme faktorer, hvor nogle af disse faktorer dog vægtes lidt 

højere hos det ene køn. Kvinderne lægger eksempelvis lidt større vægt på arbejdsopgaver, 

virksomhedens værdier og god ledelse, end mændene gør. Omvendt lægger mændene lidt 

større vægt på kompetenceudvikling, klar adskillelse af privat- og arbejdsliv samt større 

ansvar. Generelt kan dog vi konstatere, at der ikke er den store forskel på, hvad mænd og 

kvinder blandt vores respondenter prioriterer på arbejdspladsen.  

3.2 Interview 

I denne anden del af empirien behandler vi vores kvalitative data, de uddybende interview. 

Her går vi i dybden med tendenser i jobsøgningsprocessen og med de fire faktorer, vores 

spørgeskemarespondenter udpegede som de vigtigste på arbejdspladsen for at få sat dem ind i 

en kvalitativ kontekst og sat yderligere ord på begreberne.  

 

Indledningsvis vil vi give en kort præsentation af vores syv interviewpersoner: 

1. Anne, 54-årig databaseudvikler i statsejet virksomhed. Uddannet bachelor. Ingen 

decideret it-uddannelse. Løbende uddannet via it-kurser. Har arbejdet med it i 33 år. Er 

gift og har to udeboende børn.  

2. Bjørn, 28-årig it-infrastruktur administrator i privatejet virksomhed. Har en gymnasial 

uddannelse samt Microsoft-certificeringer. Har arbejdet med it i otte år. Gift, uden børn. 

3. Carl, 38-årig selvstændig konsulent. Uddannet datamatiker. Har arbejdet med it i 18 

år. 

4. Dennis, 34-årig systemudvikler og –arkitekt i privatejet virksomhed. Uddannet 

datamatiker. Har arbejdet med it i seks år. Samboende, uden børn. 

5. Erik, 32-årig projektleder i privatejet virksomhed. Ingen decideret it-uddannelse, 

løbende uddannet via it-kurser. Har arbejdet med it i otte år. Samboende, uden børn. 

6. Frederik, 44-årig webudvikler i privatejet virksomhed. Uddannet matematiker og 

datalog. Har arbejdet med it i 11 år. Gift og har tre hjemmeboende børn. 

7. Gunhild, 57-årig systemudvikler i privat organisation. Har en gymnasial uddannelse 

samt supplerende it-kurser. Har arbejdet med it i 39 år. Gift og har tre udeboende 

børn. 
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3.2.1 Jobsøgning og jobskifte 

Af vores syv interviewede it-folk havde Dennis og Frederik netop skiftet job kort forinden 

interviewet, hvilket vi fandt interessant og relevant at spørge nærmere ind til. Vi spurgte dem 

bl.a. om årsagen til jobskiftet. Dennis nævnte, at det både var et fravalg af den gamle 

arbejdsplads på grund af for lang transporttid og dårlig ledelse og samtidig et tilvalg af den 

nye først og fremmest på grund af, at en kollega anbefalede virksomheden: ”Ham [kollegaen, 

red.] arbejdede jeg sammen med på det gamle sted, hvor han var chefarkitekt. Han er en 

sindssyg skarp fyr, som jeg virkelig gerne vil arbejde sammen med. (…) Så jeg synes, jeg 

lærer noget og kommer lidt op på dupperne (…) Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg skal forklare 

det. En slags mental kondition.” (Bilag 3, Interview 4). Vi spørger, om kollegaen var meget 

afgørende, hvortil han svarer: ”Sindssygt afgørende! Og ikke kun fordi jeg holder af at arbejde 

sammen med ham, men det betyder også noget, at han siger, den her arbejdsplads kan han 

sige god for.” (ibid.). Kollegaens anbefaling kombineret med utilfredshed med ledelsen og den 

lange transporttid var årsagerne til, at han skiftede job. 

 

Frederik gik fra at være selvstændig konsulent, hvor han syntes, der var for meget at lave, til 

at blive ansat af samme firma, som havde hyret ham som konsulent. Det skete via internet-

netværket, LinkedIn22, hvor firmaet efterlyste en person med hans kompetencer. Ved at blive 

ansat i stedet for at arbejde som konsulent fik han færre arbejdstimer og mere fleksible 

arbejdstider, hvilket var vigtigt for ham, for som han selv siger: ”Jeg har også nogle børn, jeg 

gerne vil tage mig af.” (Bilag 3, Interview 6). 

3.2.1.1 Anvendte medier i jobsøgningen – internet og netværk 

Dennis og Frederik skiftede altså begge job via deres netværk, og det er værd at nævne, at 

der i ingen af tilfældene forelå en jobannonce. Stillingerne blev besat gennem netværk uden at 

annoncering var nødvendig. I Dennis’ tilfælde inviterede den pågældende virksomhed ham ud 

til en uformel samtale, hvor han ikke behøvede medbringe et CV. Det var en fordel, da det i 

Dennis’ øjne er ”en slags barriere” at skrive et CV, der er tilpasset en bestemt stilling og 

virksomhed, og ”det gør bare at dem, der ringer og siger, kom bare ud og snak med os, vi vil 

egentlig gerne høre om, hvem du er, og så kan vi fortælle lidt om, hvad vi laver, de har bare 

et forspring ik. Det benytter man sig jo af” (Bilag 2, side 12).  

 

                                                 

22 LinkedIn er et internet-netværk, hvor alle kan oprette deres profil. Man kan linke til sine kolleger, klassekammerater 
og venner. I forhold til fx Facebook er LinkedIn mere professionelt uden alle mulige ekstra applikationer. Profilen giver 
mulighed for, at man kan indtaste sine nuværende og forhenværende uddannelser og ansættelser, hvilket således 
fungerer som et CV. 
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For at blive yderligere kloge på, hvordan jobsøgningsprocessen foregår, og hvilke medier der 

anvendes blandt it-folk, spurgte vi de resterende interviewpersoner om, hvordan de ville bære 

sig ad, hvis de skulle søge job. Der tegnede sig et tydeligt billede af, at internettet og 

netværket er mest anvendt, hvilket de følgende citater illustrerer: 

 

”Altså, nu har jeg ikke lyst til at skifte arbejde, men hvis jeg skulle ud og søge job i dag, så ville 

jeg da helt afgjort gå på nettet. Og jeg ville også lægge min profil ud på nettet eller mit CV.” 

Anne (Bilag 3, Interview 1) 

 

”Jamen, internettet ville jeg bruge for at se, om der var noget spændende, som ligesom lå uden 

for mit netværk. Men mit netværk ville jeg bruge samtidig, og så gå til den del eller dele af 

netværket, som jeg vidste ku’ ha’ forbindelse til noget, der netop var noget stort og spændende.” 

Bjørn (Bilag 3, Interview 2) 

 

”Jeg kan sige så meget, at 8 ud af 10 job er, hvor jeg bliver kontaktet via netværk. Det er 

skræmmende så mange job, der bliver besat via netværk.” 

Erik (Bilag 3, Interview 5) 

 

Vi kan se, at internettet og netværket gerne kombineres, akkurat som vores spørgeskema-

undersøgelse viste. Internettet faciliterer netværk enten gennem etablerede netværk som fx 

LinkedIn eller via e-mail, der gør kontakten nemmere. Igennem interviewene – og Dennis’ og 

Frederiks eksempler på jobskifte – har vi set, hvor vigtig en rolle netværket spiller. Som Erik fx 

uddyber: ”Jeg vil sige, at de seneste 3-5 år har jeg gjort meget ud af at vedligeholde 

netværket og udbygge netværket. (…) Og nu er jeg begyndt at jagte profiler, der passer ind i 

mit netværk, som jeg kan bruge. Og det er ledere, mellemledere, specialister og 

rekrutteringsbureauer. (…) For de ved lige præcis, hvad der bliver krævet.” (Bilag 3, Interview 

5). Også Bjørn fremhæver netværkets rolle: ”Jeg har haft mange, som har… eller flere, som 

har ringet og tilbudt job, (…) og det er både netværk eller firmaer, hvor jeg har været ude og 

besøge dem af en eller anden årsag. (…) jeg bruger LinkedIn. (…) Ellers har jeg meget, hvor 

det kører som noget e-mailkorrespondance. Og så har jeg et fra mit tidligere arbejde, hvor jeg 

ligesom skabte mig et bredt netværk.” (Bilag 3, Interview 2). Vi kan således se ud fra 

deltagernes måde at benytte netværket på, at netværk i høj grad anses som et strategisk 

redskab i forbindelse med jobskifte, udvikling og karriere. Vi så, hvordan Dennis, der netop 

havde skiftet job, understregede, at det betød noget at få en virksomhed anbefalet af en 

person, han kendte. På slige vis benytter Carl netværket til at sige god for en virksomhed: ”Så 

bruger jeg så netværket til at snakke med folk, der enten har arbejdet der eller arbejder der 

og hører dem om, hvordan og hvorledes ik, så man får noget ballast til det som ansætterne, 
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lederne sidder og snakker om, fordi de er jo også meget så’n i en salgssituation, og de har folk 

til at interviewe ik.” (Bilag 3, Interview 3).  

 

Som vi hører, bruger vores deltagere internettet til at ’netværke’, men flere af dem ville også 

benytte jobportalerne og lægge deres CV på nettet. Carl, der er jobsøgende, har sit CV på 

nettet og benytter sig af LinkedIn og jobbankerne (Bilag 3, Interview 3). Anne har ligeledes 

tiltro til jobportalerne: ”Jeg tror, der er rigtig mange job, der bliver besat via bankerne der.” 

(Bilag 3, Interview 1). Det viser sig, at samtlige fem mænd har en profil på LinkedIn og i den 

forbindelse også et slags CV liggende på nettet. Det har de to kvinder derimod ikke, og 

Gunhild uddyber, at hun ikke ville bruge netværk på internettet, da hun ”ikke [tror] så meget 

på, at relationen er skabt. Altså, jeg tror på, man kan vedligeholde relationer over internettet, 

man kan ikke skabe dem.” (Bilag 3, Interview 7). Anne ville til gengæld begynde at benytte 

dem, såfremt hun skulle til at søge nyt job (Bilag 3, Interview 1). 

3.2.1.2 Jobannoncer 

Netop da netværket benyttes i så stort omfang, bliver jobannoncen mindre afgørende i 

jobsøgningsprocessen. Eksempelvis forelå der aldrig en jobannonce i Dennis’ og Frederiks 

tilfælde. Erik har følgende forklaring på, hvorfor jobannoncen ofte ikke er inde i billedet: ”Der 

er ikke ret mange, der reelt set reagerer på jobopslag. Altså, det er der faktisk ikke. Mange 

gange bliver du – i hvert fald dem, jeg har kontakt med – anbefalet af nogen i dit netværk. 

Nogen siger ”søg det her”. Det er meget med, at ”jeg kender ham fra tidligere, og 

vedkommende er god til det og det”. Og så bliver anbefalet. Jeg har ikke lavet en ansøgning 

de sidste seks år. Jeg vedligeholder mit CV, hvor der står, hvad jeg laver, men jeg har ikke 

lavet en decideret ansøgning.” (Bilag 3, Interview 5). Lidt senere i interviewet uddybede han 

sin mening om jobannoncer:  

 

”Når man så læser de annoncer, så står der nogle gange noget mærkeligt noget. Altså, der er 

nogle jobannoncer, jeg aldrig nogensinde ville kunne finde på at søge. (…) Faktisk det job jeg 

havde tidligere var sket ved, at de havde sendt en jobannonce ud, som de så ikke kunne finde 

folk på. Og så snakkede jeg med en ven, veninde, som sagde, at hun synes, jeg lige skulle prøve 

at læse den igennem. Så sagde jeg, jamen det her, det er ikke noget, jeg vil søge. Men hvis du 

mener, det er det, så skal jeg da med glæde, ja… kigge igen…” (Bilag 3, Interview 5). 

  

Han kritiserer jobannoncerne for at have ”Meget specifikke krav (…) Det kan godt være i den 

ideelle situation, den ideelle kandidat, som én ud af hundrede virksomheder måske får. (…) Så 

skulle de i stedet lave den lidt mere åben.” (Bilag 3, Interview 5). Da vi spørger ham, om han 

nogensinde læser jobannoncer, svarer han, at han dog gør det, men ”Mere for at følge med i, 
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hvad der sker. For sjov.” (ibid.). Denne måde at bruge jobannoncer til at holde sig ajour med, 

hvilke krav der stilles i dag, er flere andre interviewede med på, bl.a. Gunhild: ”Jeg kigger i 

jobannoncer ind imellem for at se, hvad der rører sig, for at se, hvad er det, der efterspørges.” 

(Bilag 3, Interview 7), og Anne, der også læser dem for sjov og for at se, hvilke job hun stadig 

kan bestride (Bilag 3, Interview 1).   

 

Hvis den generelle tendens er, at netværket er det primære medie, der benyttes i 

jobsøgningen, hvad bliver da jobannoncens rolle i dag? Det er Dennis’ erfaring, at ”de dygtige 

folk er relativt meget meget kort tid på markedet, og de fleste forsvinder i virkeligheden, før 

de officielt er på markedet. De bliver snuppet fra virksomheder, og det er typisk gennem 

kollegerne. (…) selvfølgelig er der nogen, der lægger job-CV ud et eller andet sted. Det bliver 

mere almindeligt, tror jeg. Menøh, mange af dem kommer til tusindvis af samtaler og er 

måske ikke superfantastiske. Så det har en effekt sådan at, hvis man går efter de traditionelle 

jobsites, så er der utrolig meget skidt, fordi de dygtige, de forsvinder bare. De er måske ikke 

engang på markedet, og de andre de bliver bare i poolen. Det er forurenet, kan man sige.” 

(Bilag 3, Interview 4). Bjørn fortæller os, at han stort set aldrig læser jobannoncer eller i hvert 

fald ikke kan huske, hvornår han sidst læste en (Bilag 3, Interview 2). Det skal dog nævnes, at 

ud af vores syv interviewede er det kun Carl, der aktivt søger job, og han fortalte, at han 

bruger næsten alle kanalerne, både netværk, LinkedIn, jobdatabaserne og de jobopslag, der 

kommer på nettet (Bilag 3, Interview 3). Men samlet set har de interviewede ikke meget 

tilovers for jobannoncerne som værende afgørende for jobskifte eller i jobsøgning. 

3.2.2 Arbejdspladsen og jobbet 

I spørgeskemaundersøgelsen fandt vi frem til de fire vigtigste faktorer defineret af vores it-

respondenter, og dem ønskede vi at få sat flere ord på i interviewene. For ikke at lægge 

ordene i munden på vores deltagere, spurgte vi allerførst ind til, hvad de lagde mest vægt på i 

jobbet og på arbejdspladsen. Interessant, udfordrende arbejde og gode kolleger blev 

fremhævet flest gange og ofte samtidig: [vores fremhævning, red.]  

 

”At det er et interessant arbejde, og jeg har gode kolleger. Fagområdet betyder meget. Jeg 

synes for eksempel, at vejrdata er mere interessant end banktal. Og så skal der samtidig være 

udfordring og udvikling i arbejdet.”  

Anne (Bilag 3, Interview 1) 
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”Jamen det er, at – jeg ved ikke, om man kan rangordne dem – men altså, hvis man ikke kan 

fungere socialt på en arbejdsplads, så er jeg den, der er gået. (…) man skal have et godt 

arbejdsmiljø og glæde sig til at mødes med folk i en faglig kontekst. Øhm og så… jamen, så 

betyder det noget, at man får nogle opgaver, som man kan putte noget ind i.”  

Frederik (Bilag 3, Interview 5) 

 

”Det er gode kolleger. Så er det, at jeg får lov at udvikle mig fagligt, og at jeg får lov at 

udvikle mig personligt.”  

Dennis (Bilag 3, Interview 4) 

 

”Det er meget nogle spændende opgaver (…) Og så er der meget med så’n noget… kemi (…) 

det er sted, man tilbringer meget af sin tid ik, og ja, så kemien dér. Det hjælper ikke noget, at 

man kommer ind til en eller anden virksomhed, hvor kemien ikke passer sammen.” 

Carl (Bilag 3, Interview 3) 

 

At arbejdet og arbejdsopgaverne skal være interessante, stemmer overens med resultatet af 

spøgeskemaundersøgelsen, hvorfor vi vil komme nærmere ind på denne dimension i næste 

afsnit. Til gengæld var det sociale aspekt ikke nær så markant som her. Vi ser altså en forskel 

på, hvad folk vægter i skemaet og på, hvad folk fortæller, når de sidder i en dialogsituation. 

Dennis mener, at gode kolleger er ”den dimension, der betyder mest. Man bruger jo længere 

tid sammen med kolleger, end man bruger sammen med sin familie. Det bliver jo så’n en slags 

substitut-familie ik.” (Bilag 3, Interview 4). Også Anne uddyber, at kollegerne kan fungere som 

venner: ”Vi har jo altid ment, at grunden til at vi havde det meget gode så’n teamspirit i 

afdelingen er, at man også kender hinanden lidt privat. (…) Man kommer til at holde mere af 

mennesker, som man kender og har baggrund til. Det er ikke kun kolleger, de bliver så’n lidt 

venner ik…” (Bilag 3, Interview 1). Dette er Bjørn helt enig i: ”Det [det sociale miljø, red.] 

spiller en stor rolle. Det gør det dér med, at man har en afslappet hverdag og ligesom har det 

sjovt. Dét at gå på arbejde er ikke bare at gå på arbejde. Det er ligesom bare et sted, hvor 

man er, og der har man egentlig en del venner iblandt også”. (Bilag 3, Interview 2). 

3.2.2.1 De fire vigtigste faktorer fra spørgeskemaundersøgelsen 

De fire vigtigste faktorer på arbejdspladsen blev defineret som: Arbejdsopgaver, løn, 

kompetenceudvikling og ledelse. Vi har spurgt vores syv interviewede, hvad begreberne 

betyder og indeholder for dem. 

 

Da vi spørger ind til, hvad gode arbejdsopgaver er, er svaret enslydende; det handler om 

interessante, udfordrende og udviklende opgaver. Det interessante islæt ligger bl.a. også i 

frygten for det modsatte: at kede sig, som Erik siger: ”Hvis jeg keder mig så… så bliver jeg 
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ikke på arbejdet. Hvis jeg føler, at der ikke er nogen udvikling og udfordring i 

arbejdsopgaverne, så vil jeg bede om nye arbejdsopgaver (…) Hvis det er den samme type 

opgave, der går igen, så bliver jeg træt af det. Så keder jeg mig. Jeg skal udfordres.” (Bilag 3, 

Interview 5). Gode arbejdsopgaver er bl.a. defineret ved projekter, hvor der er plads til 

nytænkning og brug af medarbejdernes evner. Netop noget nyt er udfordrende. Dennis 

skiftede bl.a. job, fordi han kunne komme til at arbejde med nogle nye forretningsmodeller og 

uddyber: ”Arbejdsopgaverne er sindssygt vigtige. Jeg har længe godt kunne tænke mig at 

komme til at programmere, kode. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde med nogle nye 

teknologier.” (Bilag 3, Interview 4). For Bjørn er gode arbejdsopgaver selvstændigt at bruge 

sine evner til andet end drift og vedligeholdelse: 

 

”Gode arbejdsopgaver er jo sådan set, hvor jeg kan planlægge, altså ha’ et projekt i stedet for at 

skulle brandslukke23 (…). Hvis jeg i stedet kan sætte mig ned og sige, det her, det kunne blive et 

problem, få lavet et projekt ud af det (…) Og så få fundet en problemløsning og få sat gang i det, 

få sat ting op og køre og ligesom repareret dét, som egentlig ikke er gået i stykker endnu (…) 

Simpelthen at du kan planlægge det igennem og tage det stille og roligt og sige, det her kan jeg 

forbedre sådan og sådan og sådan, inden tingene er gået i stykker.” (Bilag 3, Interview 2). 

 

Frederik og Gunhild er ikke enige med de andre i, at arbejdsopgaverne nødvendigvis skal være 

spændende og udfordrende hele tiden. Frederik mener ikke, at arbejdsopgaverne er ”så 

vanvittigt vigtige. Øh altså, jo det skal være sjovt og så’n noget, men jeg har fuld forståelse 

for, at der er nogle mindre opgaver. Og når man siger ja til et lille firma specielt, jamen så er 

man nødt til at spise, at der er nogle ting, der bare skal laves, som man måske ikke synes er 

vanvittigt sjove.” (Bilag 3, Interview 6). Ligeledes lægger Gunhild mere vægt på helheden i 

arbejdet end på lige netop spændende og udviklende opgaver: ”Jeg skal føle, at det jeg laver 

er et meningsfuldt bidrag til den helhed. Jeg skal kunne se den, hvor det er den brik passer 

ind. (…) der er ikke noget arbejde, som jeg er for fin til eller som uha, det ligger helt under 

min værdighed eller noget som helst. Altså, hvad som helst, som er nødvendigt for at bidrage 

til den her helhed.” (Bilag 3, Interview 7). 

 

Lønnen er den næste faktor, der i spørgeskemaundersøgelsen fremgik som en af de fire 

væsentligste faktorer. Bl.a. var lønnen den primære faktor i spørgsmålet om, hvad 

respondenterne ville prioritere på deres næste arbejdsplads. I interviewene har vi spurgt, hvor 

meget lønnen betyder. Erik siger: ”Jamen, jeg arbejder ikke for sjov (…) Jeg vil sige, det er 

ikke lønnen i sig selv, men den samlede pakke er vigtig. (…) mit skifte til DSV var ikke en 

lønstigning i sig selv. Altså lønnen nettomæssigt var den samme. Men den samlede pakke med 

                                                 

23 At brandslukke henviser til at reparere nuværende systemer, fx i de tilfælde, hvor en kunde ringer og fortæller, at et 
system er i stykker. 
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uddannelse og så videre gjorde, at den samlede værdi af lønpakken var større.” (Bilag 3, 

Interview 5). Frederik har det på samme måde; en højere løn alene, ville ikke kunne få ham til 

at skifte job (Bilag 3, Interview 6). Da Anne, som er ansat i det offentlige, får spørgsmålet om, 

hvad der kunne få hende til at skifte, svarer hun: ”Lønnen, da jeg er glad for de opgaver, jeg 

har. Hvis jeg skulle lokkes væk derfra, skulle det simpelthen være et kæmpe lønhop” (Bilag 3, 

Interview 1). Hun fortæller, at hun – når hun tænker over det – føler sig underbetalt, men dog 

stadigvæk mener, at lønnen kun er en tredjedel af jobbet (ibid.). Bjørn er flere gange blevet 

tilbudt job med en højere løn, men det er ikke noget, der kan få ham til at skifte fra hans 

nuværende, som er han er rigtig glad for (Bilag 3, Interview 2). Dennis kalder lønnen for en 

”negativ motivationsfaktor. Hvis den ikke er i orden, så bliver man sur så’n ganske langsomt 

ik. Og den sætter i virkeligheden bare niveauet for, hvor høj lønnen skal være i det næste 

job.” (Bilag 3, Interview 4). Da vi spørger Gunhild om lønnens betydning, svarer hun: 

 

”Altså, jeg er jo nødt til at tjene nogle penge, ellers fungerer husholdningen jo ikke, så kan jeg jo 

ikke leve det liv, jeg gør. Men altså, hvis du tænker på lønstigninger og så’n, så vil jeg sige, for 

mig er det ikke selve lønstigningen, der er vigtig. Det er den anerkendelse, der ligger i det. Altså 

om det er to kroner eller tusind, det betyder sådan set ikke så meget, men det er anerkendelsen 

af mit ekstraordinære arbejde.” (Bilag 3, Interview 7). 

 

Gunhild ser altså også noget andet i lønnen end blot betaling for udført arbejde, nemlig 

anerkendelse. Men fælles for de interviewede er tendensen til at nedtone betydningen af løn, 

og i hvert fald se den ud fra ’den samlede pakke’. Ud over de faktorer vi allerede har nævnt 

om gode arbejdsopgaver, socialt samvær mm., inkluderer den samlede pakke også 

personalegoder, som et par af de interviewede er inde på, fx Erik: ”man skal have nogle penge 

at gøre godt med, men når det er på plads, så er det afgørende det, der kommer ved siden af. 

Goderne.” (Bilag 3, Interview 5). Han taler om fleksible lønpakker, hvor firmaet går ind og 

betaler alle mulige udgifter for medarbejderen, fx parkeringsplads ved privatboligen, en 

flybillet en gang om året, avisabonnement eller en tur til frisøren. Som han siger, ”det er 

sådan set kun fantasien, der sætter grænser.” (ibid.). Frederik har ligeledes nydt godt af 

personalegoder på sit tidligere arbejde, hvor de havde en kok ansat til at lave mad. På sit nye 

arbejde skal han nu til at vænne sig til at have madpakke med hver dag. (Bilag 3, Interview 

6). 

 

Den tredje faktor, som respondenterne vægtede højest i spørgeskemaundersøgelsen, var 

kompetenceudvikling. Vi har spurgt vores interviewede om, hvorfor kompetenceudvikling er 

så vigtig. Ifølge 54-årige Anne hænger kompetenceudvikling sammen med ønsket om 

spændende og udfordrende arbejdsopgaver: ”i kraft af at jeg gerne vil ha’ nye og spændende 
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opgaver, så er det klart, at jeg gerne vil udvikle mine kompetencer” (Bilag 3, Interview 1). 

Frederik har lidt samme billede: ”man skal kunne udvikle sig, man skal blive klogere ik. Man 

kan gå i stå og så, altså i denne her branche, bliver man jo tabt, hvis man ikke følger med.” 

(Bilag 3, Interview 6). Kompetenceudvikling kan altså hænge sammen med den faglige 

udvikling i branchen. Men vi finder det også kædet sammen med et mere psykologisk aspekt. 

For Dennis er det vigtigt, at han ”kan vokse” (Bilag 3, Interview 4), og Erik er inde på det 

samme. Erik sammenligner sig selv med en bjergbestiger: ”Nu er jeg kommet til denne her 

basecamp, og det næste er, hvordan kommer jeg videre op. Det er en form for jagt. Man kan 

kalde det en jagt på udfordringer”. (Bilag 3, Interview 5). Også for Gunhild bliver det et 

personligt mål at lære nye ting: 

 

”Altså, en god dag er én, hvor jeg har lært noget nyt. Og jeg synes… men jeg kan lære noget nyt 

hver dag, hvis jeg holder øjnene åbne nok. (…) Altså kompetenceudvikling er for mig meget mere 

end bare at komme på nogle kurser en gang imellem. Kurser er fint, man skal også have lidt 

inspiration ik og sparring og erfaringsudveksling og alt så noget, det er fint. Men mest af alt så 

handler det om at holde øjnene åbne hver dag. (…) At få øje på det her nye…” (Bilag 3, Interview 

7). 

 

Der er altså flere aspekter af kompetenceudvikling. Det kan ses både som en forudsætning for 

den nødvendige faglighed i it-branchen men også som en del af ens lyst til at udvikle sig 

personligt og fagligt. Ligeledes findes kompetenceudvikling i forskellige former, bl.a. som 

kurser, certificeringer, udfordrende arbejdsopgaver med udvidet kompetenceområde og 

ganske banalt ved at holde øjne og ører åbne, som Gunhild nævner. 

 

Ledelse er den fjerde og sidste faktor, som vi i spørgeskemaundersøgelsen identificerede som 

noget af det vigtigste i arbejdslivet, og nærmere sagt god ledelse; at være tilfreds med sin 

nærmeste leder og ledelse. For at komme sagen nærmere spurgte vi interviewpersonerne, om 

de er tilfredse med deres leder eller ej og hvorfor. De, der er tilfredse, begrunder tilfredsheden 

med, at de har kompetente ledere, som de har respekt for, og som er gode til at lade 

medarbejderne lede sig selv. En god leder skal ifølge dem ikke blande sig for meget, men 

snarere fungere som sparringspartner. Erik forklarer her sin tilfredshed med sin leder: 

 

”ham, jeg har nu er tilpas erfaren til, at jeg kan bruge ham som sparringspartner. Det er for mig 

meget vigtigt, at jeg har en leder, som jeg har respekt for. Og en som ikke, hvad skal man sige… 

Ikke fordi en leder behøver at vide alt. Men en leder skal kunne hjælpe, støtte og bare vide, hvad 

det drejer sig om. De behøver ikke vide alt om tingene. Det er ikke så vigtigt. Men man skal have 

respekt for dem.” (Bilag 3, Interview 5). 
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Gunhild er ligeledes glad for sin leder, ”Fordi de giver mig den opmærksomhed, jeg har brug 

for, hverken for meget eller for lidt. Fordi de lader mig lede mig selv, og fordi de har forstået, 

at hvis jeg siger ja til en opgave, så er det fordi, jeg kan løse den, og hvis ikke jeg kan finde 

ud af at løse den, så skal jeg nok sige til. Vi bruger meget selvledelse på arbejdet, fordi der 

skal være tillid fra ledernes side. Og det har de sidste to, jeg har haft, været rigtig gode til. De 

er gode, fordi de viser deres medarbejdere tillid.” (Bilag 3, Interview 7). For hende er tillid og 

selvledelse de vigtigste kvalifikationer hos en god leder. Også Bjørn begrunder sin tilfredshed 

med sin leder ved, at han ikke blander sig for meget: ”Han guider mere eller sørger for at 

holde andre væk, når der er krisesituationer (…) Han gør, som han skal uden at blande sig for 

meget.” (Bilag 3, Interview 2). Derudover taler både Frederik og Anne om, hvor vigtigt det er, 

at lederen er til stede og til rådighed: 

 

”så er der dét at være til rådighed, når man synes, der er et eller andet problem, man, hov, jeg 

kan ikke komme videre her. Er din leder i stand til at sidde og høre på de problemer, du har.. og 

det er langt fra alle ledere, der er det.” 

Frederik (Bilag 3, Interview 6) 

 

”min nærmeste chef har jo været super god, men han er blevet så meget fraværende. Og det 

kan virkelig mærkes, altså. (…) Det er meget mærkbart, når han ikke er der. Fordi så, de dér 

småproblemer, man skal have løst, dem kan man ikke rigtig komme til nogen med. Og når han 

kommer, så har han ikke meget tid, og han fylder ikke ret meget. Han har også meldt sig ud af 

det sociale så’n. (…) før i tiden, hvor chefen havde tid til, at han – i hvert fald i løbet af ugen – så 

var man helt sikker på, at han på et eller andet tidspunkt stod og snakkede inde på kontoret. Det 

var rigtig godt. (…) Så igen, synlighed. Det er nemlig også dét med åbne døre/lukkede døre på et 

chefkontor. Der er vores chef nemlig gået fra åben dør til lukket dør… i meget af tiden ik. Det er 

synd.” 

Anne (Bilag 3, Interview 1) 

 

Utilfredshed med ledelsen bliver taget op, da vi spørger ind til, hvornår de har været mest 

utilfredse på arbejdspladsen. Her nævner både Anne, Erik, Dennis og Gunhild, at ledelsen var 

årsag til deres utilfredshed: 

 

”Jamen det har jeg faktisk i nogle af de der situationer, hvor jeg virkelig mener, at jeg ved, 

hvordan en opgave skal løses, eller at jeg mener, at det er vigtigt at vi løser, øh, at vi gør nogen 

ting sådan og sådan, og hvor min chef ikke mener det af hensyn til at spare penge måske eller 

spare tid eller et eller andet.” 

Anne (Bilag 3, Interview 1) 
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”Når jeg har en chef, som jeg ikke har respekt for, hvor der ikke er nogen fremdrift, strategi og 

vej, vi skulle gå. Det resulterede så i, at jeg fandt noget andet at lave. Dårlig ledelse er 

dræbende. Det er virkelig virkelig ikke motiverende. Der er nogle ledere, der ikke har et… jeg vil 

sige et lederkørekort.”  

Erik (Bilag 3, Interview 5) 

 

Dennis og Gunhild nævner på samme måde episoder, hvor der opstår en uoverensstemmelse 

mellem ledelse og medarbejdere. Gunhild fortæller, hvordan hun og kollegerne havde fået 

godkendt et projekt og dernæst udarbejdet budgetter og handlingsplaner, og hvor ledelsen 

alligevel ikke ville investere i udviklingen (Bilag 3, Interview 7) og Dennis fortæller, hvordan et 

projekt, de havde arbejdet længe med, blev ”lukket ned”, da ledelsen ikke fandt det 

nødvendigt at videreudvikle det pågældende system. ”Det var to uger før, vi var færdige med 

den nyere version. Det var et hårdt slag.” (Bilag 3, Interview 4). Dårlig ledelse er altså, hvor 

der opstår en uoverensstemmelse mellem leder og medarbejder, og hvor der ikke lyttes til 

medarbejderen, eksempelvis i forhold til værdier eller fremgangsmåde.  

3.2.2.2 Anerkendelse – den femte faktor 

Da vi flere gange i interviewene blev gjort opmærksomme på, hvor meget anerkendelse 

betyder for vores it-folk, har vi valgt at tage det med som en femte faktor. Flere af de 

interviewede beskrev en episode med anerkendelse og ros, som dér, hvor de havde været 

allermest tilfredse på arbejdet. Anne beskriver det med en rosende chef: 

 

”heldigvis så har vi jo trods alt en chef, der kan rose. Og det betyder meget. Altså hvis han 

kommer og siger, det er knageme et godt stykke arbejde, I har lavet der, eller du har lavet der 

ik, så vokser man da lige en gang ik. Meget positivt. Og den feedback kan også komme fra 

kolleger, altså det kan være ligeså godt.” (Bilag 3, Interview 1) 

 

Da vi spørger hende, om det handler om at blive anerkendt, svarer hun: ”Ja, det er også 

vigtigt. Vi vil jo alle sammen gerne bekræftes. I alle livets forhold.” (ibid.). Gunhild har samme 

holdning: 

 

”Altså jeg er rigtig glad de dage, hvor jeg får nogle roser af en eller anden ik. Ej, det var godt, du 

sagde det, dét havde jeg slet ikke tænkt på, altså. Jamen det er roserne, der er motiverende og 

gør gavn. Og det kan så være fra hvem som helst, altså det behøver ikke være fra ledere, det 

kan også godt være kolleger, som bare bliver glade for et eller andet, man har gjort.” (Bilag 3, 

Interview 7). 
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Tidligere, i forbindelse med at vi spurgte hende, hvad hun vægter højest på arbejdspladsen, 

svarede hun, at der skal sættes pris på hendes arbejde: ”Jeg kan slet ikke få ros nok. Det 

kender jeg faktisk ikke nogen, der kan få for meget af.” (Bilag 3, Interview 7). Bjørn fortæller 

ligeledes, at han var mest tilfreds efter at have afsluttet et længerevarende projekt, hvor 

ledelsen anerkendte resultatet. 

 

”Da vi havde kørt alt det her igennem, og det rent faktisk skete og den dag, hvor det så blev 

afleveret, og vi kunne sige, nu er det oppe og køre. Og min chef og direktion var med nede og 

sige, okay nu, der er vi i luften, og jeg fik den der anerkendelse af, at det her er sgu godt 

kørende.” (Bilag 3, Interview 2).  

 

Bjørn uddyber dét at få anerkendelse: ”Det betyder en del. Det er godt at få. Det gør ligesom, 

at dét man laver, at det i stedet for det bare forsvinder, så er det meget rart, at en eller anden 

rent faktisk lægger mærke til, at der er sket en forandring her, og der er nogen, der sætter 

pris på det. Så jo, det betyder en del, det er ikke noget… Jeg ville ikke være det foruden. Altså 

det skal være der, ellers så bliver det for kedeligt.” (ibid.). Netop dét at nogen lægger mærke 

til og er glad for det arbejde, man har udført, står for Frederik også som det tidspunkt, hvor 

han var gladest i jobbet: 

 

”Det betyder meget, hvis man har lavet en eller anden opgave, at der er nogle folk, der er glade 

for, hvad man har lavet. Det bliver man jo glad for.”  

Frederik (Bilag 3, Interview 6) 

 

Det modsatte, at blive underkendt, står for Frederik som det tidspunkt, hvor han var mest 

utilfreds arbejdsmæssigt set: ”Jamen altså, hvis de idéer, du har til ting og sager, hvis der ikke 

bliver hørt på dem. Der er ingen, der siger, at de skal rette sig efter dem, men hvis der ikke 

bliver hørt på, hvad man siger, så… jamen, det er enormt frustrerende, og så har man ikke 

lyst til at være på det sted. Så bliver man ikke regnet for noget.” (ibid.). 

 

Anerkendelse forbindes af vores interviewpersoner med ros for og værdsættelse af deres 

arbejde. Derudover er Gunhild inde på, at hun ser en lønbonus eller lønstigning som 

anerkendelse på en ekstraordinær indsats: ”Det var meget mere end min løn og min stilling 

egentlig sagde, jeg skulle kunne. Jeg tog meget mere ansvar, jeg bar meget mere end… (…) 

Det er værdsættelsen af det, jeg HAR gjort ik. Men det er ikke det, der motiverer mig til at 

gøre en ekstra indsats.” (Bilag 3, Interview 7). Ydermere kan vi se, at der er en tilfredsstillelse 

og en anerkendelse forbundet med at afslutte et problem eller et projekt, man har arbejdet 
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længe på, som Bjørn var inde på tidligere, og som også Anne og Erik nævner, som dér, hvor 

de var gladest i jobbet: 

 

”Altså jeg vil sige dig, når man har siddet med et eller andet problem, man får løst, det er jo 

selvfølgelig… Det giver jo selvfølgelig et kick hver gang. En følelse af at det ku’ jeg, det her ik. 

Jeg var god nok ik.”  

Anne (Bilag 3, Interview 1) 

 

”når det lykkes mig at afslutte noget. Projekter. Hvis en opgave bliver afsluttet. Det er dejligt.”  

Erik (Bilag 3, Interview 5) 

 

Sidstnævnte, Erik, forklarer tillige: ”Jeg kan godt lide at opnå et mål. Det er super 

tilfredsstillende at nå et mål og afslutte ting og sige, nu er jeg nået hertil.” (Bilag 3, Interview 

5). Når et afsluttet arbejde følges op af ros eller anerkendelse fra andre, er det 

sammenfattende dér, interviewpersonerne er gladest og mest tilfredse i deres job. 

 

 

Afslutningsvis på interview-empirien kan vi konkludere, at vores interviewpersoner deler 

mange af de samme holdninger til faktorerne på arbejdspladsen, men der vil naturligvis være 

forskel på, hvor højt de interviewede vægter de forskellige faktorer. 44-årige Frederik, der har 

hjemmeboende børn, vægter fx fleksible arbejdstider, der gør, at han får tid sammen med 

børnene, højt, hvorimod 32-årige Erik, der ingen børn har ”er relativt ligeglad med flere 

fridage i øjeblikket, for dem kan jeg ikke bruge til noget.” (Bilag 3, Interview 5). Men han 

forklarer, at han forventer, det vil ændre sig i fremtiden: 

 

”når jeg engang får børn, så ændrer mine behov sig sikkert. (…) Jeg er ikke 25 længere, så på et 

eller andet tidspunkt vil det her ændre sig, og så vil jeg gerne have flere fridage, som jeg kan 

bruge med min familie og sådan.” (ibid.). 

 

34-årige Dennis fortæller ligeledes, hvordan hans prioriteringer forandrer sig med tiden: 

 

”da jeg startede i branchen – sådan tror jeg, de fleste har det – der… jeg behøvede jo ikke løn 

(…) Altså jeg ville jo bare være tilfreds med at bo nede i kælderen og så få kost og logi ik. Men så 

begyndte jeg at blive lidt mere kræsen og stille krav og så’n nogen ting. Og når man så begynder 

at få familie, så bliver man jo endnu mere… altså det er jo ikke kræsen på sine egne vegne (…) 

så vil man godt kunne forsørge sig selv og familien, og hvad det nu skulle være ik.” (Bilag 3, 

Interview 4). 
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3.3 Sammenfatning af empiri 

Ved jobsøgning og jobskifte viser vores samlede empiri, at vores it-folk primært benytter 

internet og netværk. På internettet holder de kontakten til deres netværk, de benytter 

jobportalerne, virksomhedernes hjemmesider og lægger deres CV ud, bl.a. på LinkedIn, der 

også er et af de mest brugte netværk. Brug af netværk ved jobskifte er Dennis og Frederik 

konkrete eksempler på, da de begge havde fået nyt job via deres netværk uden brug af 

jobannoncer eller jobportaler. Det har stor betydning, hvis en person man kender anbefaler en 

virksomhed. Derudover kan vi konstatere, at den afgørende faktor for, hvorvidt folk ønsker at 

skifte job eller blive, hvor de er, i alle tilfælde viser sig at være arbejdsopgaverne. Dette 

underbygges yderligere af, at stort set alle er enige i, at deres arbejdsopgaver er af størst 

betydning.  

 

På baggrund af kommentarerne om jobannoncer fra Spørgeskema II og Eriks kritik af at 

jobannoncen sjældent beskriver stillingen ordentligt og stiller urealistiske krav samt Dennis’ 

pointe om, at de dygtige medarbejdere aldrig når ud i en decideret jobsøgning, kan vi udlede, 

at jobannoncens rolle ikke er, hvad den har været. At næsten alle respondenter i Spørgeskema 

II finder jobannoncen afgørende for deres valg af virksomhed, har derfor givet os indtryk af, at 

den ligeså vel kan være afgørende for deres fravalg af virksomhed. Den gode jobannonce er 

af vores respondenter kendetegnet ved en god og konkret beskrivelse af jobindhold og 

forventninger til medarbejderen samt ved en tone, der afspejler en imødekommende 

virksomhed og en rar arbejdsplads. Størstedelen af de interviewede læste kun jobannoncer for 

at holde sig opdateret med, hvilke krav der stilles til job i dag, da de ikke på nuværende 

tidspunkt søger nyt job. En jobannonce har derfor lidet chance for at tiltrække folk i job men 

henvender sig primært til de aktivt jobsøgende, som fx Carl og den fjerdedel fra den 

kvantitative empiri, der forestillede sig at skifte job inden for et år. Her konkurrerer 

jobannoncerne dog samtidig med netværkene, hvortil Dennis pointerede, at virksomheder, der 

inviterer til en uformel snak uden brug af ansøgninger og CV nemmere vil kunne få 

medarbejdere i snak, hvilket kan føre til en ansættelse, som var tilfældet med hans jobskifte. 

 

Ser vi samlet på vores kvantitative og kvalitative empiri, har vi defineret de fem vigtigste 

faktorer for vores it-folk: 

• Spændende og udfordrende arbejdsopgaver 

• God løn 
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• Mulighed for kompetenceudvikling 

• God ledelse 

• Et anerkendende miljø 

 

Hvor den kvantitative empiri afdækkede de vigtigste faktorer på arbejdspladsen, 

uddybede den kvalitative empiri dem. Således er spændende og udfordrende arbejdsopgaver 

kendetegnet ved fx projekter, hvor medarbejderens evner og kompetencer kan bruges og 

styrkes. Dette forudsætter, at der ikke er tale om de samme opgaver hele tiden. En god løn er 

naturligt nok noget, alle folk ønsker, men vores interview har samtidig afdækket, at det 

handler om den samlede pakke: Ingen af de interviewede ville skifte job kun på grund af en 

højere løn. De andre vigtige faktorer skal også være på plads. Kompetenceudvikling hænger 

på sin vis sammen med udfordrende opgaver, da begge dele udvikler medarbejderen fagligt og 

i nogle tilfælde også personligt. Netop at udvikle sig og vokse med opgaven er af stor interesse 

for vores interviewede it-folk. God ledelse handler om chefer og ledere, der kan fungere som 

sparringspartnere og støtte op om medarbejderne uden at blande sig for meget men i stedet 

tror på selvledelse. At god ledelse er en så vigtig faktor, hænger sammen med dårlig ledelse, 

der for flere af vores interviewede kendetegner den periode, hvor de var mest utilfredse i 

jobbet. Dårlig ledelse betegnes som, når der opstår en uoverensstemmelse mellem leder og 

medarbejdere i forhold til eksempelvis et projekt eller procedurer. Vi blev i løbet af 

interviewene opmærksomme på betydningen af anerkendelse i jobbet. At få ros af enten chef 

eller kolleger og derved vide, at nogle virkelig værdsætter ens arbejde, var flest gange 

forbundet med størst tilfredshed i jobbet. Det modsatte, at blive underkendt, skaber en tydelig 

utilfredshed, idet man føler sig ignoreret og alt andet end en værdsat medarbejder, som 

Frederik var inde på. 

 

Det er værd at bemærke, at der i interviewene blev lagt mere vægt på især det sociale og det 

anerkendende miljø, men også på arbejdstider eller work/life balance i forhold til i 

spørgeskemaet. Der kan være mange årsager til dette, hvilket vi vil gå nærmere ind i under 

analysen. 
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4. Teoretisk ramme 

Til at danne en relevant ramme om specialets empiriske grundlag, har vi valgt motivations- og 

anerkendelsesteori samt employer branding. Med specialets problemformulering in mente vil vi 

i dette kapitel ud fra teorien definere, hvad der motiverer it-folk i arbejdssituationen. Vi ønsker 

derfor at afdække de faktorer, der ifølge teorien er afgørende for, at medarbejdere betragter 

arbejdspladsen som attraktiv og se på, hvilken rolle anerkendelse spiller. Til slut vil employer 

branding danne en ramme omkring tiltrækning af arbejdskraft med fokus på medarbejdernes 

forventninger til arbejdspladsen. Dette kapitel vil således gennemgå udvalgte teoretiske 

retninger i relation til motivation, anerkendelse og employer branding i den nævnte 

rækkefølge. 

4.1 Motivationsteori 

Vi vil nu kaste lys over begrebet motivation med det formål at finde ud af, hvad der motiverer 

medarbejdere på arbejdspladsen. Med udgangspunkt i Abraham Maslows klassiske 

behovshierarki, Clayton Alderfers ERG-teori og Frederick Herzbergs tofaktor teori vil vi søge at 

klarlægge nogle antagelser om, hvad der motiverer mennesket. Men først en præsentation af 

begrebet. 

 

Motivation kan defineres som den kraft, der har indvirkning på adfærd (Petri & Govern 

2004:16). Ordet motivation stammer fra det latinske movere, der betyder bevæge, hvilket 

leder til spørgsmålet: Hvilke faktorer og processer bevæger den menneskelige adfærd i en 

bestemt retning? (Ibsen & Christensen 2001:88). I dette speciale beskæftiger vi os med 

motivation i relation til arbejdspladsen. Hvad giver mennesker lyst til at arbejde? Og hvilke 

overordnede behov eller motiver driver dem? Der findes forskellige motivationsteorier, der alle 

prøver at forklare menneskers adfærd inden for organisationer, men flere af dem er kun lidet 

understøttet af forskningen. Tilsyneladende er de fremsatte teorier kun delvist korrekte og 

forklarer adfærden hos nogle medarbejdere. Dette hænger sammen med, at mennesket er et 

komplekst væsen, hvilket gør generaliseringer om, hvad der driver mennesker, vanskelige for 

ikke at sige umulige. Sommetider arbejder mennesker for pengenes skyld, men kan til andre 
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tider være upåvirkede af fx bonusløn; mennesker ønsker at anvende og udvikle deres evner og 

kompetencer men kan til andre tider takke nej til et nyt og mere udfordrende job; mennesker 

kan miste motivationen og interessen for deres arbejde, men alligevel bibeholde samme 

kvalitets- og produktivitetsniveau. Forklaringen på denne forskellighed skal findes i, at vores 

adfærd kun delvist er bestemt af indre, medfødte biologiske behov eller motiver. Det er i 

højere grad de tillærte motiver og reaktioner, der er opstået i takt med hver vores individuelle 

udvikling og tidligere erfaring, som har betydning for vores reaktioner og adfærd. (Schein 

1990:44-46). Netop individets og også samfundets udvikling gør, at dét, der motiverer på et 

givent tidspunkt i livet, ikke vil være det samme senere hen. Som Schein (1990:49) beskriver 

det: ”…behov, motiver, værdier og normer forandrer sig i takt med samfundsudviklingen, med 

væksten og udviklingen indenfor organisationer og – hvad der er allervigtigst – med den 

enkeltes vækst og udvikling”. I forlængelse heraf påpeger han, at et af de store problemer i 

studiet af menneskelig adfærd rent videnskabeligt er, at det ikke lige lader sig gøre at skelne 

mellem faktorer, som forbliver stabile over tid, og faktorer, der påvirkes af forandringer og 

vækst (ibid.). Denne overvejelse vil vi have in mente i vores analyse.  

 

I virksomheder anvendes motivationsteori primært til at få medarbejdere til at præstere mere 

og øge produktionen ud fra tesen om, at motiverede og engagerede medarbejdere er 

tilbøjelige til at yde en bedre indsats. I dette speciale vil motivationsteoretiske retninger 

imidlertid blive anvendt til at forstå, hvilke faktorer der motiverer folk og derfor kan bruges i 

tiltrækningen af nye medarbejdere ud fra tesen om, at det, der motiverer, også vil tiltrække. 

Vi vil med andre ord ikke tage udgangspunkt i, hvordan man motiverer medarbejderne til at 

arbejde mere engageret og mere effektivt, men derimod i, hvad der motiverer dem. Dette er 

udgangspunktet for de motivationsteorier, der betegnes tilfredshedsteorierne eller 

behovsteorierne (Ibsen & Christensen 2001:88). I det følgende vil tre tilfredshedsteorier blive 

gennemgået. Det drejer sig om Maslows behovspyramide, Alderfers ERG-teori og Herzbergs 

tofaktor teori.  

4.1.1 Maslows behovshierarki 

Abraham Maslows behovshierarki er en klassiker inden for motivationsteori, og han var en af 

de første til at definere de menneskelige behov. Maslow er interessant, fordi han grundlagde 

den motivationsteori, som senere hen er blevet fuldt op af andre teoretikere, bl.a. Alderfer og 

Herzberg. I 1954 (og uddybet i 1970) definerede han fem hovedgrupper af behov og 

rangordnede dem på følgende måde med de basale behov nederst. (Holt Larsen 2006:168-

170): 
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Figur 4.a: Maslows behovshierarki, egen produktion 

 

De nederste fysiologiske behov dækker over de primære forudsætninger for menneskets 

eksistensopretholdelse som vand, føde og ly. Behovet for tryghed og sikkerhed handler om at 

føle sig tryg og opleve stabilitet i livet. Det sociale behov handler om at føle sig knyttet til 

andre mennesker, have venskaber og relationer, der er baseret på følelser og hengivenhed. 

Behovet for selvhævdelse og status betegner behovet for at føle sig værdifuld og kompetent, 

at opnå selvrespekt og anerkendelse både fra sig selv og fra andre. Selvrealisering betegner 

behovet for at bruge sig selv, udfolde sin kreativitet og i det hele taget have fokus på sine 

personlige udviklingsmuligheder og realisere disse. Med andre ord: opnå sit fulde potentiale. 

(Pinder 1998:36). 

 

Hierarkiet er baseret på, at visse behov skal tilfredsstilles, før andre behov træder i kraft. Et 

menneske vil eksempelvis ikke føle et behov for status eller selvrealisering, hvis det er ved at 

dø af sult eller ikke har et sted at bo. Når de basale behov er tilfredsstillet, vil behovet for 

tryghed og sikkerhed melde sig. Når det er dækket, vil det sociale behov blive relevant og så 

fremdeles, idet Maslow betragter mennesket som en organisme, der baserer og organiserer sin 

adfærd omkring ikke-tilfredsstillede behov. Kun et udækket behov motiverer. I takt med at 

behovene tilfredsstilles nedefra, mister de deres motivationskraft og giver plads til, at nye 

behov opstår og søges dækket. Sådan fortsætter det, indtil personen i princippet har fået 

dækket samtlige behovskategorier. Det er dog utænkeligt, at behov på det øverste trin om 

selvrealisering vil kunne blive fuldstændig dækket, da mennesket altid vil stræbe efter større 

mål. (Stordal & Sørensen 2005:313-318). 
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I arbejdssammenhæng ville Maslows behovshierarki komme til udtryk således: Det fysiologiske 

behov ville blive dækket af løn og gode arbejdsvilkår. Behovet for sikkerhed ville gøre sig 

gældende i jobsikkerhed, bl.a. ansættelseskontrakt, fagforening, pensionsordning og varsel før 

afskedigelse. Det sociale behov drejer sig om samarbejde og om at indgå i formelle og 

uformelle grupper eller teams på arbejdspladsen. Behovet for selvhævdelse og status kan 

dækkes i form af en flot titel, forfremmelse og andre statussymboler som fx højere løn eller 

eget kontor. Behovet for selvrealisering drejer sig om personlig vækst og om at realisere ens 

fulde potentiale i form af eksempelvis et udfordrende job med mange muligheder og selvstyre. 

(ibid.). 

 

Maslows teori kan kritiseres for at være udviklet på universitetsstuderende og overført ukritisk 

til også at kunne anvendes på ansatte i en organisation. Teorien kan også kritiseres for ikke at 

forklare dynamikken i koblingen mellem et udækket behov og en aktuel adfærd. Samtidig 

findes der eksempler, der direkte modstrider hans teori. Tag for eksempel en kunstmaler, der 

på trods af, at han næsten ingen penge har til mad og husly, hellere vil fortsætte med sine 

malerier end finde et andet arbejde. Her er behovet for selvrealisering højere end nogle af de 

basale behov. (Holt Larsen 2006:170). 

4.1.2 Alderfers ERG-teori 

Dette maslowianske hierarki forkaster psykologen Clayton Alderfer i sin ERG-teori fra 1972, 

som er en videreudvikling af Maslows behovsteori, der – i modsætning til Maslow – fokuserer 

på arbejdslivet. Han arbejder med tre behovstrin, som tilsammen indeholder Maslows fem 

behovstrin: 

• Existence needs24 (eksistens) 

• Relatedness needs (samhørighed) 

• Growth needs (vækst) 

(Alderfer 1972) 

 

Existence needs drejer sig om de grundlæggende behov svarende til Maslows fysiologiske 

behov samt sikkerhedsbehov. Relatedness needs svarer til Maslows sociale behov og dækker 

over venskaber med folk, der indgår i ens liv, arbejde og netværk, fx familie, kolleger og 

venner. Tilfredsstillelse af behovet sker på baggrund af en gensidig udveksling af tanker og 

følelser. Eksempler herpå er bekræftelse, billigelse, forståelse og indflydelse (Alderfer 

1972:10). Ifølge Alderfer handler relatedness needs også om at blive hørt og anerkendt i 

diverse sammenhænge (1972:19). Growth needs er behovet for kreativ og produktiv 

                                                 

24 Til forskel fra Maslow opererer Alderfer med needs, behov i flertal, når han relaterer til det enkelte behov. 
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udfoldelse svarende til Maslows status samt selvrealiseringsbehov, og behovet driver 

mennesket til at bruge sin kreativitet. 

 

ERG-teorien antager, som modsvar til behovshierarkiet, at alle tre behov er aktive i mennesket 

samtidig, men at de kan variere i styrke fra person til person (Alderfer 1972:12). Hvor 

existence needs er de mest konkrete og håndgribelige i form af vand og føde etc., er growth 

needs de mest abstrakte, da de vil være forskellige fra person til person, og kun individet selv 

ved med sikkerhed, hvornår de er opfyldt (Alderfer 1972:16). Det betyder samtidig, at det er 

sværere at måle, hvorvidt et menneske får tilfredsstillet vækstbehovet, da det kræver et 

indblik i personens tanker og følelser, end hvorvidt eksistensbehovet er opfyldt, der er 

nemmere at se og måle udefra. Tilfredsstillelse af vækstbehovet sker ved, at mennesket kan 

bruge sine evner fuldt ud og får mulighed for at videreudvikle disse. Hvis vækstbehovet 

opfyldes, opstår en følelse af helhed og fuldendthed hos mennesket (Alderfer 1972:11). Derfor 

afhænger tilfredsstillelse af, om personen kan finde en måde at bruge sine evner fuldt ud og 

samtidig udvikle nye. Visse job giver kun mulighed for dette i begrænset omfang, fx 

samlebåndsarbejde, der ikke levner meget plads til kreativitet og nytænkning, hvorimod visse 

lederjob giver større mulighed for indflydelse og udvikling (Alderfer 1972:20). 

 

Der er store ligheder mellem Alderfers og Maslows behovskategorier, idet begge ser 

menneskets adfærd som drevet af udækkede behov, men hvor Maslows behov er hierarkiske, 

åbner Alderfers model som sagt op for, at mennesket forsøger at tilgodese flere behov på 

samme tid. Han argumenterer for, at alle tre typer behov er aktive samtidig i mennesket, og at 

man kan bevæge sig mellem dem afhængig af individets situation (Alderfer 1972:12). Hans 

model er således mindre deterministisk i forklaringen af menneskers adfærd. En anden forskel 

fra Maslow er, at Alderfers model også inkluderer folks reaktion, hvis de ikke får opfyldt et 

bestemt behov. Hvis en person er afskåret fra fx at tilfredsstille samhørighedsbehovet, vil han 

føle et større behov for at tilfredsstille vækstbehovet eller eksistensbehovet. Modellen åbner 

altså op for, at man kan kaste sig over et lavereliggende behov, hvis man ikke kan tilfredsstille 

et højereliggende. (Pinder 1998:64-66). Desuden er der en forskel i deres syn på 

selvrealisering. Hvor Maslow ser selvrealisering som en realisering af ens fulde potentiale, 

består Alderfers growth needs i højere grad af ønsket om at interagere med ens omgivelser og 

miljø; om at undersøge, udforske og have indflydelse på det. Når ens situation og omgivelser 

ændrer sig, vil growth needs ligeledes ændre sig. (Pinder 1998:65).   



� � � � � � �  

 

 62 

4.1.3 Herzbergs tofaktor teori 

En tredje motivationsteori står den amerikanske psykolog Frederick Herzberg for. Han foretog i 

1960’erne en analyse af medarbejderengagement blandt både ufaglærte og 

vidensmedarbejdere. I analysen, som stadig er aktuel i dag, fandt Herzberg ud af, at det som 

engagerer og motiverer mennesket i arbejdslivet, ofte ikke hænger sammen med det, som 

demotiverer mennesket. Et af resultaterne var nemlig, at der er markant forskel på de 

årsager, som medarbejderne fremhævede som forklaring på deres demotivation og på dem, 

som blev fremhævet som grunde til engagement. Herzberg identificerede derpå to rækker af 

faktorer bestående af motivationsfaktorer, der skaber tilfredshed på arbejdspladsen, og 

vedligeholdelsesfaktorer, der er forbundet med utilfredshed:  

 

Motivationsfaktorer Vedligeholdelsesfaktorer 

Jobbets indhold 

Ansvar  

Præstationsmuligheder  

Indflydelse  

Anerkendelse  

Personlige udviklingsmuligheder  

Muligheder for forfremmelse 

Løn  

Arbejdstid 

Personalegoder  

Sociale forhold  

Information  

Fysiske forhold 

Sikkerhed/ tryghed 

Figur 4.b: Herzbergs tofaktor model, egen produktion 

 

Motivationsfaktorerne knytter sig til status og selvrealisering og følelsen af at udrette noget. 

De indbefatter selve indholdet i arbejdsopgaverne, at man kan se resultater og udvikler sig i sit 

arbejde, at man oplever at få feedback i form af ros og anerkendelse for sin indsats, at man 

mærker at have ansvar og indflydelse, og at man har en følelse af at være involveret i 

virksomhedens udvikling. Faktorerne påvirker graden af tilfredshed og udløser motivation. Er 

de ikke opfyldt, reduceres tilfredsheden, men det fører ikke til utilfredshed. (Holt Larsen 

2006:170-171). 

Vedligeholdelsesfaktorerne er relateret til rammerne omkring jobbet. De omfatter bl.a. lokaler, 

løn, kolleger, personalegoder og tryghed i arbejdet. Er disse faktorer ikke ordentligt til stede, 

opstår der utilfredshed med arbejdssituationen. Hvis de omvendt er til stede, kan de forebygge 

graden af utilfredshed men ikke udløse tilfredshed eller motivation. (ibid. og Stordal & 

Sørensen 2003:318-320). Vi har forsøgt at illustrere dette i følgende Figur 4.c: 
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Figur 4.c: Herzbergs faktorer I, egen produktion 

 

Vedligeholdelsesfaktorerne kan altså betragtes som de grundlæggende elementer, der skal 

være til stede i jobsituationen, mens motivationsfaktorerne er det ekstra, der skal til for at 

skabe tilfredshed og motivation. Det nytter dog ikke af den grund udelukkende at fokusere på 

motivationsfaktorerne, da vedligeholdelsesfaktorerne skal være på plads for at 

motivationsfaktorerne kan virke efter hensigten. (ibid.) 

 

Kritikere af Herzbergs teori påpeger, at den er for unuanceret, fordi opdelingen af faktorerne 

ikke holder vand i alle arbejdssituationer og fordi, den ikke tager højde for individuelle 

forskelle samt historiske og samfundsmæssige baggrundsfaktorer. Herzbergs udeladelse af 

højere løn som motivationsfaktor er desuden faldet mange for brystet gennem tiden, hvilket 

vidner om, at løn er en kompleks størrelse og en faktor, som kan diskuteres (Holt Larsen 

2006:171). 

4.1.4 Opsamling på motivationsteori 

Vi kan således konstatere, at Maslow anser behovene for at være udtryk for et hierarki, hvor 

lavereliggende behov skal opfyldes før højereliggende behov, og hvor kun et udækket behov 

motiverer. Alderfer antager, at behovenes placering i et sådant hierarki kan skifte plads alt 

efter medarbejderens individuelle situation. Herzberg lægger vægt på forskellen mellem de 

indre, følelsesmæssige behov og de ydre, mere konkrete behov. 

Som før nævnt kan ingen af teorierne alene accepteres som den rigtige teori. Hver af dem har 

deres styrker og svagheder og giver på forskellig vis indsigt i motivationsspørgsmål. Vi kan 

konstatere, at der er mange aspekter af motivationsbegrebet, og at motivation afhænger af 

såvel samfundets udvikling og normer, som af individets situation og personlighed. Dertil 

kommer, at motivation er et bevidsthedsfænomen, der ikke er tilgængeligt og måleligt for os 

som forskere, men kræver at vi opstiller fortolkninger af adfærd og udsagn. (Luthans 

2006:157). 

 

I dette speciale arbejder vi ud fra arbejdsrelateret motivation og ikke en generel definition af al 

menneskelig motivation. Grundet problemformuleringen er vi optaget af, hvad der får folk til at 
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holde af deres job frem for, hvad der kan få dem til at arbejde mere, producere mere. Dermed 

ikke sagt at disse to parametre ikke påvirker hinanden. 

4.2 Anerkendelsesteori  

Anerkendelse er en faktor, som optræder i alle tre ovennævnte motivationsteorier. I Maslows 

behovshierarki hører anerkendelse under behovet for status og prestige, hvor det handler om 

at opnå respekt fra andre og derved øge følelsen af selvværd. I Alderfers model opererer 

begrebet under growth needs, hvor det er en del af menneskets vækst og udvikling. 

Anerkendelse optræder i Herzbergs tofaktor teori som en vigtig faktor i forbindelse med at 

opnå motivation, der er med til at skabe tilfredshed. 

For at klarlægge begrebet anerkendelse, vil vi i det følgende inddrage Axel Honneths teori om 

anerkendelse samt aspekter fra begrebet employee reward management fra Armstrong. 

 

Allerførst er det vigtigt at gøre sig klart, at der findes mange former for anerkendelse, og 

betydningen kan variere fra person til person. Ifølge Haslebo & Lyndgaard (2007:18) betyder 

anerkendelse ”at få øje på det bedste i andre og verden omkring os, bekræfte styrker, 

succeser og potentialer, at opfange det, der skaber liv, og at forøge værdi”. De to forfattere 

mener yderligere, at anerkendelse handler om at bekræfte den andens tilstedeværelse som et 

ligeværdigt menneske ved at se det andet menneske, både i bogstavelig og overført forstand. 

Det modsatte, at ignorere eller overhøre en anden, underkender dette menneske og isolerer 

det. Som eksempel herpå nævner Haslebo & Lyndgaard, at isolation er en af de værste straffe 

inden for fængselssystemer. (ibid.). 

 

En af tidens mest fremtrædende anerkendelsesteoretikere er sociologen og socialfilosoffen Axel 

Honneth, der har skrevet bøgerne Behovet for anerkendelse (200325) og Kamp om 

anerkendelse (199226). Han mener, at anerkendelse er nødvendig for individets identitet og 

selvrealisering. Uden anerkendelse kan et menneske ikke udvikle en personlig identitet. Den 

enkeltes selvtillid, selvagtelse og selvværd er afhængig af anerkendelse – både i privatlivet og 

i det sociale liv i bred forstand. Honneth opererer med tre forskellige anerkendelsessfærer 

(1992:11): 

 

1) privatsfæren, i form af familielivet og venskaber, 

2) den retslige sfære, i form af de rettigheder, vi har som borgere i et samfund, samt 

3) den solidariske sfære, i form af kulturelle, politiske og arbejdsmæssige fællesskaber. 

                                                 

25 2003 er året for den danske udgivelse. 
26 Bogen udkom i 1992, og den danske udgave i 2006. 
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Honneths grundtanke er, at menneskets identitet og individualitet afhænger af anerkendelse, 

hvilket først og fremmest skal ske igennem andre mennesker i disse tre anerkendelsessfærer, 

hvor hver form for anerkendelse følges af tre former for forholden sig til sig selv: 

 

”Hvor kærligheden er forudsætningen for subjektets fundamentale selvtillid, udløser den almene 

respekt, som er givet i form af rettigheder, en selvrespekt eller selvagtelse som borger, og 

endelig giver solidariteten en selvværdsættelse, hvor fælles værdier og normer deles og danner 

et grundlæggende selvværd hos subjektet”. (Honneth 1992:11). 

 

Selvtillid, selvagtelse og selvværdsættelse er altså ifølge Honneth tre essentielle parametre for 

menneskets udvikling og selvrealisering. De tre parametre indgår i indbyrdes relation i idéen 

om det gode liv, således at hvis de ikke alle tre er realiseret, vil dette gøre sig bemærket i en 

art uligevægt, der kan føre til sygelige bevidsthedsforstyrrelser. Anerkendes individet ikke på 

de tre områder, risikerer det at miste det positive forhold til sig selv, som er grundlæggende 

for dets udvikling. Dette kan ske gennem manglende eller tilbageholdt anerkendelse eller 

gennem forskellige ringeagtelser, det vil sige brud på de tre forhold i form af fx overgreb, 

fratagelse af rettigheder eller nedværdigelse. (Honneth 2003:13-15). 

 

I dette speciale er det primært den solidariske sfære, der er relevant, da det er de 

arbejdsmæssige fællesskaber, vi har i fokus. I denne sfære sker anerkendelse gennem 

relationen til gruppen eller samfundet på to måder: For det første indgår individet i 

fællesskaber, hvor det kan genkende sig selv i andre, og for det andet i et fællesskab, hvor det 

kan blive anerkendt for sin egen unikke personlighed. Værdsættelsen kan her ske på baggrund 

af præstationer, funktioner eller handlinger, som individet har udført og opnår anerkendelse 

for som et positivt bidrag til fællesskabet eller samfundet. Det handler om værdsættelsen af 

sig selv som medlem af et solidarisk fællesskab og som bidragsyder til samfundets 

reproduktion. (Honneth 2003:12-13 samt DR2 Deadline 12/03/200627). 

 

På baggrund af Honneths opfattelse af anerkendelse bliver det vigtigt for individet overhovedet 

at have et arbejde og føle sig som en del af samfundet. Men det er også vigtigt med et 

arbejde, hvor individet anerkendes for sin indsats. Honneths begreb om anerkendelse er på sin 

vis forskellig fra den opfattelse, vi finder hos fx Haslebo & Lyndgaard, der nærmere betragter 

anerkendelse som et plus-begreb, en merværdi, man kan skabe på arbejdspladsen eller i 

andre relationer. Hos Honneth, derimod, anses begrebet for værende af antropologisk karakter 

                                                 

27 http://www.dr.dk/DR2/2sektion/2006/03/02120628.htm  
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og dermed afgørende for menneskets identitet. (Honneth 2003:8). Honneth bruger derved 

begrebet ’selvrealisering’ på sin egen måde, der ikke er lig med tendensen om at realisere sig 

selv.  

 

Samlet set må man ikke underkende betydningen af anerkendelse. Mange arbejdsgivere har 

erkendt betydningen af anerkendelse i arbejdet, som kan komme i mange former, bl.a. ved 

positiv feedback fra ledere eller kolleger, der anerkender veludført arbejde, eller fra ledere, der 

er lydhøre overfor medarbejderens idéer og forslag. Andre muligheder er forfremmelse eller 

udvidelse af arbejdsområdet. (Armstrong 2007:37). Alle disse (og mange andre) hører ind 

under begrebet employee reward management, der handler om, hvordan en virksomhed kan 

belønne sine medarbejdere, såvel finansielt som ikke-finansielt. Hvor løn er den gængse 

belønning for udført arbejde, handler reward management ligeså meget om at belønne 

medarbejderne gennem fx anerkendelse, kompetenceudvikling, øget ansvar eller 

forfremmelse. (Armstrong 2007:3). Ifølge Armstrong er netop anerkendelse en af de 

stærkeste måder at belønne folk på, da det tydeligt viser medarbejderne, at deres arbejde er 

værdsat og udført tilfredsstillende. Armstrong skelner her mellem tre typer af anerkendelse: 

Dag-for-dag anerkendelse, offentlig anerkendelse og formel anerkendelse, hvoraf han tillægger 

førstnævnte størst betydning. Dag-for-dag anerkendelse sker enten mundtligt eller via et lille 

memo straks efter et særligt veludført arbejde, således at der ingen tvivl er om, hvilken 

episode den hæftes på. Offentlig anerkendelse kan ske i form af et ”månedens medarbejder” 

skilt, der hænges op, hvor kunder og interessenter vil kunne se det eller via virksomhedens 

intranet eller opslagstavler. Den sidste, formel anerkendelse, drejer sig om mere materielle 

anerkendelsesordninger, fx gaver eller billetter til teatret, til et restaurantbesøg eller sågar en 

forlænget weekend på et luksusressort. (Armstrong 2007:387). 

 

Anerkendelse ses altså i mange forskellige former. Honneths forestilling har visse 

overensstemmelser med Alderfers, idet de begge anser anerkendelse som værende en 

afgørende faktor for menneskets udvikling og identitet. Maslow ser anerkendelse som en del af 

de øvre behov på linje med behovet for status og prestige, og Herzberg og Armstrong ser 

anerkendelse som noget ekstra, der kan motivere medarbejderne til mere engageret arbejde.  

4.3 Employer branding 

I det følgende vil vi via employer branding begrebet se, hvordan medarbejdernes forventninger 

gør sig gældende i forhold til virksomheders tiltrækning af dem. Til forskel fra de foregående 

afsnit om motivations- og anerkendelsesteori, der har fokus på medarbejderne, retter dette 

afsnit også fokus på, hvad virksomhederne kan gøre for at tiltrække medarbejdere. Til dette 
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benytter vi primært Birgitte Seldorfs bog Employer Branding (2008) med fokus på Del 1 og 3, 

der omhandler henholdsvis Employer branding som disciplin og Forventningstendenser blandt 

medarbejderne, da det er disse afsnit, der er relevante for vores empiri. De berørte emner er 

således et udpluk af begreberne inden for feltet. 

4.3.1 Branding-begrebet 

Inden vi retter fokus på employer branding, vil vi give et kort oprids af branding-begrebets 

opståen. Ordet brand er et engelsk begreb, der betyder brændemærke. Oprindeligt blev 

udtrykket brugt om det at brændemærke kvæg for at kunne genkende det fra naboens 

(Sandstrøm 2003:17). I ordets oprindelige betydning betegner det dermed et kendetegn, der 

hjælper med til at differentiere én ting fra en anden. Ved at brændemærke en genstand viser 

man, at den har en særlig værdi for nogen. Branding har eksisteret i den kommercielle 

betydning siden 1760, hvor Josiah Wedgwood, der også kaldes det moderne brands fader, var 

den første til at sætte navn på sine keramik-produkter for at indikere produktets kvalitet. Ved 

at henvise til at de royale købte hans keramik, fik Wedgwood skabt et eksklusivt brand og 

dermed en merværdi for sine produkter (Sandstrøm 2003:10). Senere i slutningen af det 19. 

århundrede blev begrebet indført i markedsføringsdiskursen, hvor blandt andre Coca Cola og 

Kellogg’s forstod at skabe stærke brands via massiv markedsføring. (Olins 2004:49-55). 

Ifølge professor Majken Schultz fra Copenhagen Business School handler branding om at gøre 

en forskel og adskille sig fra andre ”på en måde, som giver plads til udvikling og fleksibilitet, 

og samtidig er genkendelig på tværs af tid, sted og aktivitet. Branding handler om forførelse, 

æstetik og den gode fortælling, der lever i øjeblikket, men samtidig er forankret i tillid, 

substans og vedvarende handlinger” (Olins 2004: forord). 

 

Branding har fundet eksistensberettigelse i en verden, der er kompleks og forvirrende på 

grund af et utal af valgmuligheder, der gør det svært at træffe valg. Desuden har vi nået et 

vist højteknologisk peek, der mere eller mindre har sidestillet den tekniske formåen og 

vanskeliggjort videreudvikling af visse produkter. Et genkendeligt brand viser vej gennem 

virvaret og skaber ifølge Olins (2004:33): ”klarhed, tryghed, konsistens, status og 

medlemskab; alt det, der sætter mennesker i stand til at definere sig selv. Et brand 

repræsenterer identitet”. Fra i begyndelsen at være udelukkende på produktniveau har 

branding udvidet sig betragteligt til at omfatte stort set alt lige fra produkter og serviceydelser 

til virksomheder, enkeltpersoner, destinationer osv. (Chernatony & McDonald 2003:25-26). Og 

seneste skud på stammen er employer branding. 
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4.3.2 Employer branding – et moderne begreb 

Employer branding dækker over en større, samlet branding indsats, der indeholder elementer 

fra både HR, marketing og kommunikation. Employer branding fokuserer på, hvordan 

virksomheden kan planlægge sin kort- og langsigtede sourcing af medarbejdere og skabe et 

brand som en attraktiv arbejdsplads. Birgitte Seldorf (2008:11) har følgende definition, som vi 

tilslutter os: ”Employer branding er disciplinen, hvormed virksomheden skaber sig en unik, 

positiv og genkendelig position som en attraktiv arbejdsplads blandt nuværende og kommende 

medarbejdere”. Som med enhver anden form for branding kræver en vellykket employer 

branding, at der er overensstemmelse og troværdighed mellem tre dimensioner: 

virksomhedens identitet (den virkelighed, medarbejderne oplever), virksomhedens profil 

(ledelsens visioner) og virksomhedens image (den opfattelse, omverdenen har). (ibid.). 

 

Employer branding er opstået i takt med en række faktorer, der har påvirket arbejdsmarkedet 

gennem det sidste stykke tid. Nutidens informationssamfund og globaliseringens øgede krav 

om miljøbevidsthed og gennemsigtighed, tvinger virksomhederne til at tænke strategisk i 

deres selvfremstilling. Samtidig betyder den nye jobvirkelighed med lav ledighed, at 

virksomheder må gøre en større indsats for at sælge sig selv for at tiltrække medarbejdere. I 

dag er det ikke nok blot at slå en stilling op og så bare udvælge de mest kvalificerede 

ansøgere fra bunken. Derfor skal der ifølge Birgitte Seldorf en kontinuerlig employer branding 

proces til, så virksomheden hele tiden fremstår som en attraktiv arbejdsplads i potentielle og 

nuværende medarbejderes øjne.  

 

At arbejde med sit employer brand kræver fra virksomhedens side en nøje gennemtænkt 

strategi baseret på en grundig analyse af både organisation og målgruppe. Virksomheden skal 

betragtes som et produkt, der skal brandes. Her gælder det for virksomheden om at finde frem 

til dét, der positivt adskiller den fra konkurrenterne. Netop det unikke kan være dét, der kan 

tiltrække medarbejdere. Derudover skal virksomheden definere præcist, hvilken målgruppe 

den ønsker at tiltrække og derefter afdække dennes ønsker, værdier og behov.28 Det er 

naturligvis vigtigt, at strategien bygger på sande og realistiske værdier, så brandet ikke 

fremstår utroværdigt. Som Seldorf fastslår, er ”kendskab til og troværdighed omkring 

topledelsens etik, værdier og forretningsførelse (…) altafgørende i employer branding” 

(2008:15). Der skal med andre ord være overensstemmelse mellem adfærd og det budskab, 

virksomheden kommunikerer ud til omverdenen. Samtidig skal de nuværende medarbejdere 

og deres syn på arbejdspladsen og dens værdier inddrages. 

                                                 

28 I parentes bemærket er det dette sidstnævnte, vores undersøgelse forsøger at hjælpe virksomhederne med, så de 
bedre kan målrette deres employer branding strategi. 
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Virksomhedens analysearbejde koges ned til en såkaldt Employment Value Proposition (EVP), 

som er ”et udsagn eller en serie af udsagn, der udtrykker den værdi, medarbejderen vil få via 

sin ansættelse i virksomheden.” (Seldorf 2008:52).  

4.3.2.1 Seldorfs vigtigste dimensioner 

Medarbejderne er i denne tid bevidste om deres værd og tøver ikke med at stille krav til 

virksomhederne. Derfor er der ifølge Seldorf en række tendenser, som er værd at tænke ind i 

arbejdet med tiltrækningen af nye medarbejdere. Seldorf fremhæver, at en vigtig pointe i den 

forbindelse er, at medarbejdere ofte tiltrækkes af det, de savner. Når en person søger nyt job, 

vil vedkommende oftest søge at opnå det, han eller hun savner i sit nuværende job. Hvis en 

ansat fx er træt af sin leder, vil forventningen om bedre ledelse være overtalende. Er en 

medarbejder træt af opgavetypen, vil det være indholdet i de nye arbejdsopgaver, der er 

overtalende (Seldorf 2008:71). Derudover er der en række dimensioner, som Seldorf definerer 

som de vigtigste for tiltrækning og fastholdelse af medarbejdere: 

 

• Arbejdsopgaver og –betingelser 

• Udviklingsmuligheder og karrierer 

• Personalevilkår og goder  

• Miljø og kolleger 

• Ledelse 

• Image/omdømme og produkt 

• Vision, mission og strategi 

(Seldorf 2008:72) 

 

I det følgende vil vi komme nærmere ind på de første fem dimensioner, der har størst relevans 

for specialet på baggrund af de empiriske resultater. 

4.2.2.1.1 Arbejdsopgaver og –betingelser 

Det er Seldorfs erfaring, at det ofte er de konkrete arbejdsopgaver og -betingelser, der er af 

allerstørste betydning for, hvorvidt en person tiltrækkes af at arbejde i en virksomhed. Hun 

nævner, at virksomheder med spændende eller kendte produkter nemmere tiltrækker nye 

medarbejdere, da folk ofte forbinder spændende produkter med spændende arbejdsopgaver. 

Dette gør sig især gældende inden for it eller ingeniørfaget, hvor medarbejdere tiltrækkes af 

interessante projekter. Hvad angår arbejdsbetingelser, er det til gengæld forskelligt, hvorvidt 

folk ønsker at arbejde selvstændigt eller i teams, i internationale settings eller lokalt. Derfor er 
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det vigtigt at være så konkret og præcis som muligt i jobbeskrivelsen i en jobannonce, således 

at man kun tiltrækker medarbejdere, der virkelig vil passe ind. En anden faktor er work/life 

balance, hvor nogle prioriterer fritid frem for højere løn eller større ansvar, og andre omvendt. 

(Seldorf 2008:73-75). 

4.2.2.1.2 Udviklingsmuligheder og karrierer 

Ifølge Seldorf er karriere- og udviklingsmuligheder den næststørste dimension, som folk 

lægger vægt på, når de skal søge nyt job. Dette hænger sammen med et ønske om 

selvrealisering og anerkendelse. Seldorf mener, at det er muligheden for at udvikle sig, der i 

høj grad understøtter følelsen af mulig selvrealisering. Det er derfor essentielt at fokusere på 

og synliggøre disse muligheder for at tiltrække medarbejdere. En vigtig pointe i denne 

forbindelse er, at karrieremuligheder ikke nødvendigvis betyder at bevæge sig opad i 

hierarkiet, men i stedet kan dreje sig om at bevæge sig mere horisontalt til nye ansvars- og 

vidensområder inden for samme virksomhed. (Seldorf 2008:76). 

4.2.2.1.3 Personalevilkår og -goder 

Det bliver ofte diskuteret, hvorvidt løn er en afgørende parameter for fastholdelse eller 

tiltrækning af medarbejdere. Ifølge Seldorf kan en høj løn tiltrække medarbejdere, hvis man 

samtidig har ry for at være en god arbejdsplads med spændende opgaver. Det kan altså ikke 

gøres på løn alene. Hun mener samtidig ikke, at løn er tilstrækkeligt til at fastholde en utilfreds 

medarbejder. Tværtimod viser undersøgelser, at flere er villige til at gå lidt ned i løn, hvis de fx 

kan få nogle mere spændende og udfordrende arbejdsopgaver. Hvad angår personalegoder, 

har de for mange medarbejdere en art symbolværdi. De kan opfattes som anerkendelse fra 

ledelsen som et tegn på, at den kerer sig om sine medarbejdere. (Seldorf 2008:81). 

4.2.2.1.4 Miljø og kolleger 

Om denne dimension siger Birgitte Seldorf, at det er en af de allervigtigste i forhold til 

medarbejdernes trivsel. Samtidig er det en meget svært tilgængelig dimension for potentielle 

ansøgere, medmindre de kender nogen, der arbejder i den pågældende virksomhed. Seldorf 

mener, at den bedste måde at gøre potentielle ansøgere opmærksom på det sociale miljø er 

gennem historier fortalt af medarbejderne selv: ”En blanding af historier og fakta kan give 

stærke billeder af kolleger, miljø og kultur”. (Seldorf 2008:86). 



� � � � � � �  

 71

4.2.2.1.5 Ledelse 

Dette afsnit indleder Seldorf med, at ”medarbejdere søger virksomheder og forlader ledere” 

(2008:86), da medarbejdere ofte er utilfredse med deres nærmeste ledere. Seldorf mener, at 

en af grundene hertil er, at mange virksomheder traditionelt forfremmer de medarbejdere, der 

har udvist faglig dygtighed og gør dem til ledere. Men faglig dygtighed er ikke nødvendigvis 

ensbetydende med, at man har gode lederegenskaber eller endsige lyst til at blive leder. I 

stedet mener hun, at der er et voksende behov for at finde ledere med ledelseskompetencer til 

at ”lede den selvledende medarbejder” (Seldorf 2008:87). I takt med udviklingen, hvor der er 

et større behov for specialister, vil en medarbejders ekspertise ofte overgå lederens. I disse 

tilfælde bliver det vigtigt, at lederen i stedet understøtter medarbejderne gennem ”personligt 

nærvær, psykisk balance, anerkendende indstilling” (Seldorf 2008:88) frem for at kontrollere 

og uddelegere. 

4.3.3 Jobannoncer 

Seldorf dedikerer et kapitel i sin bog til beskrivelsen af, hvordan virksomheder bedst får 

brandet sig via jobannoncer. Seldorf anser jobannoncen for stadig at være en vigtig del af 

rekrutteringsprocessen på trods af, at virksomheder i stigende grad benytter sig af intern 

rekruttering og af egne og medarbejderes netværk. I sin bog opstiller hun derfor en række råd 

til indhold og udformning af jobannoncen. De går ud på, at virksomheden først og fremmest 

må gøre sig klart, hvilken målgruppe annoncen skal henvende sig til, da virksomheden ellers 

kan gå glip af den rigtige medarbejder. Derudover skal jobannoncen være konkret og specifik 

både i beskrivelsen af, hvilken medarbejder de søger, hvilke arbejdsopgaver stillingen 

indeholder, og hvilke værdier og visioner der kendetegner virksomheden. Kun på den måde 

har ansøgeren en reel mulighed for at se, om både job og virksomhed stemmer overens med 

dennes ønsker. Seldorf skriver, at netop virksomhedens vision og værdier kan være afgørende 

for den jobsøgendes interesse, da tendensen viser, at medarbejdere gerne vil kunne 

identificere sig med virksomheden. En jobannonce er her med til at give ansøger et billede af, 

hvordan virksomheden er, så det er vigtigt at få formidlet virksomhedens EVP ud til ansøgerne. 

(Seldorf 2008:96-99). 

 

Hvad angår selve udformningen af annoncen, bør den, ifølge Seldorf, være overskuelig med de 

væsentlige pointer fremhævet. Overskriften skal tydeligt indikere, hvilken stilling eller hvilket 

ansvarsområde der er tale om. Seldorf anbefaler punktopstillinger med de vigtigste 

informationer eller krav, da det overskueliggør teksten og indbyder til videre læsning. En alt 

for tætskrevet annonce giver associationer til en tung og bureaukratisk virksomhed, og nogle 

vil måske undlade at læse en sådan annonce (Seldorf 2008:95-104). 
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Ligesom jobannoncen er virksomhedens hjemmeside og jobsite ligeledes kanaler, der skal 

profilere virksomheden således, at potentielle medarbejdere får indblik i virksomheden som 

arbejdsplads. Men i modsætning til jobannoncen nævner Seldorf hjemmesiden som et sted, 

hvor man virkelig har mulighed for at uddybe alle goder, muligheder og krav til kandidaten 

(2008:103). Også her handler det om at være skarp og præcis i forhold til relevant 

information. 

4.4 Sammenhæng mellem teori og videnskabsteori 

Vores videnskabsteoretiske standpunkt i hermeneutikken og socialkonstruktivismen stemmer 

overens med specialets anvendte teori. Motivationsteoriernes begreber om behov og 

motivation vil som nævnt ændre sig afhængig af tid og kontekst. De behov medarbejdere har, 

samt de ting der motiverer dem, forandrer sig i takt med samfundsudviklingen, udviklingen 

inden for organisationer og endda med den enkelte medarbejders egen udvikling og vækst 

gennem livet. ”Menneskelige behov falder i mange kategorier og varierer i henhold til 

udviklingsstadium og personens situation i livet. Disse behov og motiver vil få skiftende 

betydning for hver enkelt person [og] variere fra den ene person til den anden, fra situation til 

situation og fra det ene tidspunkt til det andet.” (Schein 1990:101). Det samme gør sig 

gældende for anerkendelsesteori, der også vil afhænge af, hvilken social og tidsmæssig 

kontekst vi befinder os i. Som Schein beskriver det (1990:79): ”Jo mere vi studerer 

menneskelig adfærd, des mere opdager vi, hvor indviklet den er, og des mere finder vi ud af, 

at vi bliver nødt til at acceptere, at vort syn på menneskelig adfærd i organisationer skal være 

en kombination af sociologiske, udviklingsmæssige og situationsbestemte forhold.” 

Hvad angår employer branding, er et brand ikke en endegyldig sandhed, men en dynamisk og 

socialkonstruktivistisk størrelse, der bliver til i relationen mellem virksomhed og individer 

gennem deres subjektive fortolkning. Således er der overensstemmelse mellem vores 

videnskabsteori og den valgte teori. 
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5. Analyse 

I dette kapitel vil vi på baggrund af de gennemgåede begreber inden for motivationsteori, 

anerkendelsesteori og employer branding diskutere og analysere specialets empiri. Vi vil 

sammenholde empiri med teori med henblik på at finde mønstre og paralleller i tråd med det 

induktive princip. Grundet netop den induktive tilgang vil empirien ikke kunne aktivere 

teorierne på samtlige aspekter. Eksempelvis behandler Birgitte Seldorf ikke brugen af internet 

og netværk. Teorierne vil med andre ord blive inddraget, hvor de er relevante for analysen. 

 

Analysen består af to dele, ’Jobsøgning og jobskifte’ og ’Arbejdspladsen og jobbet’ ligesom i de 

øvrige afsnit. ’Jobsøgning og jobskifte’ fokuserer på det praktiske, hvordan it-folk søger og 

skifter job, hvilke medier, de benytter, og hvad der kendetegner en god jobannonce. 

’Arbejdspladsen og jobbet’ fokuserer på, hvad der motiverer it-folk i selve jobbet. Denne 

opdeling er vores kategorisering, som vi vurderer inddrager de forhold, der er relevante for 

besvarelsen af vores problemformulering og fire arbejdsspørgsmål og tegner det samlede 

billede af, hvad der tiltrækker it-folk. 

5.1 Jobsøgning og jobskifte 

Første analyseafsnit omhandler det, der gør sig gældende i jobsøgningsprocessen for vores it-

folk. Her vil vi primært anvende begreberne fra employer branding teorien.  

5.1.1 Internet og netværk 

Som det fremgik af både spørgeskemaundersøgelse og interview, benytter it-folk først og 

fremmest internettet og deres netværk, og som oftest kombineret, når de søger job. At 

internettet benyttes, overrasker os ikke i denne digitaliserede verden, hvor få museklik giver 

adgang til alverdens information og i rigelige mængder. Søgning via jobportalerne på 

internettet giver nemt og hurtigt et overblik og kræver mindre af ansøgeren i forhold til det 

skrevne medie, hvor der i aviser er stor sandsynlighed for, at der skal bladres og læses 

irrelevante sider igennem, før en relevant jobannonce dukker op. Internettet faciliterer 

samtidig brugen af netbaserede netværk, som er den anden mest benyttede vej i 
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jobsøgningen. Af netværk anvendes både professionelle netværk på internettet som fx 

LinkedIn, og personlige netværk i form af tidligere kolleger, kunder og venner, som Bjørn var 

inde på i interviewet, hvor han fortalte, at han bruger LinkedIn men samtidig også har kontakt 

til tidligere kolleger, kundekredse og firmaer (Bilag 3, Interview 2). 

 

Vi er ikke overraskede over, at netværket bliver brugt flittigt i en netværkstid, hvor der er stor 

sandsynlighed for at finde job via nogen, der kender nogen, og hvor en person i ens netværk 

kan være en genvej til et nyt job, som vi så det i vores kvalitative empiri hos blandt andet 

Dennis og Frederik, der begge fik nyt job via netværk. Tendensen synes fremherskende. Erik 

forklarer tendensen med hans egne erfaringer, da han som han siger, otte ud af ti gange bliver 

kontaktet via netværk med tilbud om et nyt job (Bilag 3, Interview 5). Vi kan konstatere, at 

det betyder meget, hvis en person fra ens netværk, der kender til den pågældende 

virksomhed, anbefaler en stilling. Dennis forklarede, hvor ”sindssygt afgørende” det var, at en 

tidligere kollega, som han var meget glad for, foreslog og anbefalede den arbejdsplads, hvor 

han efterfølgende blev ansat (Bilag 3, Interview 4). Carl benyttede ligeledes sit netværk til at 

få en vurdering fra én i hans netværk, der kendte den virksomhed, han overvejede at arbejde i 

(Bilag 3, Interview 3). Med andre ord giver netværket en troværdighed, da der er mulighed for 

personlig samtale og vurdering på lige fod og ikke en ”salgssituation”, som Carl er inde på 

(ibid.). Når en person fra ens netværk, som man kender og har tillid til, anbefaler en 

virksomhed, kan denne beskrive virksomheden og jobbets faktiske indhold bedre end 

eksempelvis en jobannonce. Sidstnævnte uddybes i Eriks pointe om, at den stilling, som han 

endte med at få, ikke fremstod hverken interessant eller relevant for ham, da han læste 

jobannoncen. Jobannoncen afspejlede ikke, at jobbet rent faktisk var det rette for ham (Bilag 

3, Interview 5). 

5.1.2. Jobannoncens rolle  

I spørgeskemaundersøgelsen, hvor respondenterne i Spørgeskema II tog stilling til tre 

anonymiserede jobannoncer, så vi, at det der kendetegner ’den gode jobannonce’ er 

præciserede arbejdsopgaver og forventninger til medarbejder samt en god og 

imødekommende tone. At jobindhold ønskes præciseret er, efter vores mening, en naturlig 

følge af, at arbejdsopgaver er den primære årsag til, at folk ønsker at skifte job (se Figur 3.b). 

Hvis ikke arbejdsopgaverne er udførligt beskrevet i annoncen, kan ansøger ikke tage stilling til, 

hvorvidt de er interessante – ligesom det var tilfældet med Erik. Netop derfor blev annoncen 

fra Virksomhed 3 og Virksomhed 1 valgt som henholdsvis mest og mindst appellerende. Hvor 

Virksomhed 3 beskrev arbejdsindholdet udførligt, blev det i Virksomhed 1 beskrevet i upræcise 

og vage vendinger. Denne pointe bekræftes af Seldorf i hendes råd om den gode jobannonce: 
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”Da arbejdsopgaver og –betingelser er helt essentielle for en mulig ansøger, uanset hvilken 

type af medarbejder man søger, bør man selvfølgelig også i videst mulig udstrækning forsøge 

at beskrive disse, så de fanger den ønskede kandidats interesse.” (2008:96-97).  

 

Tonen var endvidere afgørende for respondenternes valg af Virksomhed 3. Som vi så 

demonstreret i vores respondenters kommentarer til annoncerne, fik de gennem tonen et klart 

billede af, hvorvidt virksomheden var enten frisk, moderne, imødekommende, bureaukratisk 

eller kedelig (Bilag 8). Tonen har altså betydning for og indflydelse på det indtryk, som 

annoncen giver modtageren. Tonen i annoncen fra Virksomhed 3 blev af respondenterne 

beskrevet som ”åben og imødekommende”, ”ligefrem” og ”tiltalende” (ibid.). Der er således en 

kobling mellem tonen og det indtryk, ansøger får af virksomheden, idet ansøger sætter 

adjektiver på, hvordan virksomheden opfattes. Birgitte Seldorf nævner i denne forbindelse, at 

annoncens opsætning og layout også spiller ind på ansøgers indtryk af virksomheden. 

(2008:100).  

 

Vi har set, at netværket i høj grad benyttes i jobsøgningen, og at stillinger besættes, uden at 

jobannoncering er nødvendig. Det har ledt os til at spørge, hvad jobannoncens rolle så er i 

dag? Ifølge Seldorf spiller jobannoncen stadig en stor rolle, da det er her, en virksomhed har 

mulighed for at få kommunikeret dens EVP ud, altså dens værdi for medarbejderen (2008:95). 

Men i vores kvalitative empiri har vi set, at en del it-folk aldrig når ud i denne proces med at 

læse jobannoncer, da de bliver headhuntet eller ansat via netværk, uden at stillingen bliver 

slået op. Yderligere mener vi, at informationsteknologien, globaliseringen og den lave ledighed 

betyder, at den gængse traditionelle metode, hvor virksomhederne blot slår ledige stillinger 

op, når behovet melder sig, ikke længere er tidssvarende og ikke kan forventes at fungere 

ligeså godt som før. Ifølge Seldorf findes en del af løsningen i employer branding, hvor man 

med en større, langsigtet brandingstrategi og –indsats, forsøger at brande virksomheden, så 

den hele tiden fremstår som en attraktiv arbejdsplads i potentielle og nuværende 

medarbejderes øjne (2008:11, 21). Men er jobannoncen så passé, fristes vi til at spørge. 

Størstedelen af respondenterne er enige i, at en jobannonce kan være afgørende for deres 

valg af virksomhed. Men både i interviewene og i spørgeskemaet nævnte flere imidlertid, at 

jobannoncer ofte er dårligt skrevet og stiller for mange krav til ansøgeren. Dette kan påvirke 

ansøger i negativ retning over for virksomheden, ligesom Erik forklarede. Derfor har vi fået 

indtryk af, at jobannoncen kan være ligeså afgørende for et fravalg af en virksomhed som et 

tilvalg af den. Ifølge vores undersøgelse benyttes jobannoncer også i et andet perspektiv end 

decideret jobsøgning, nemlig til at holde sig ajour med udviklingen inden for diverse 

fagområder. Anne, Carl, Erik og Gunhild har alle i interviewene ytret, at de læser jobannoncer, 

ikke med henblik på at søge nyt arbejde, men for at følge med i, hvilke krav der stilles fra 
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virksomhederne i dag og derved vurdere deres egen markedsværdi. Jobannoncer kan være 

med til at give et praj om, hvor dygtige de er, om deres kompetencer er tidssvarende, eller 

bør styrkes på visse områder. Men hertil skal det nævnes, at hvis man aktivt søger job, som 

det var tilfældet med Carl, vil man også benytte sig af jobannoncerne. Carl fortalte, at han 

bruger både netværk, LinkedIn, jobdatabaserne og de jobopslag, der er slået op på nettet. Alt 

ovenstående leder os til den vurdering, at det kan være svært at tiltrække it-medarbejdere via 

en jobannonce, hvis de er tilfredse i deres nuværende job og ikke er aktivt jobsøgende. Ønsker 

en virksomhed at løsrive medarbejdere fra deres nuværende job, skal der altså også andre 

metoder i brug, fx brugen af netværk. 

5.1.3 Jobskifte  

I empirien så vi, hvorfor folk ønskede eller ikke ønskede at skifte job, og hvilke faktorer der 

kunne få dem til at skifte. Den fjerdedel, der ser sig selv skifte job inden for et år, begrunder 

det primært med et ønske om nye arbejdsopgaver og utilfredshed med ledelse og løn. De, der 

ikke forestiller sig at skifte job, begrunder det med arbejdsopgaver, mulighed for 

kompetenceudvikling og gode kolleger. Arbejdsopgaverne går igen i begge begrundelser og er 

derfor den mest afgørende årsag til, hvorvidt medarbejderne bliver i en stilling eller ønsker at 

skifte job. Derefter tyder det på, at hvor kompetenceudvikling og socialt samvær snarere er 

fastholdelsesparametre, fungerer god ledelse og løn som tiltrækningsparametre. Skal man 

tiltrække dem, der forestiller sig at skifte job, er det altså gennem arbejdsopgaver, (god) 

ledelse og løn. Disse tre faktorer går også igen i spørgsmålet om, hvad der kunne få 

respondenterne til at skifte job (Figur 3.e). I forbindelse med dette svar, er det dog vigtigt at 

huske, at folk har skullet vælge nogle faktorer, også selvom de var tilfredse i deres nuværende 

job og ikke havde intentioner om at skifte. Her tyder resultatet på, at udsigten til en højere løn 

kan være en overtalelsesfaktor, såfremt resten, navnlig arbejdsopgaver, også er tiltalende, da 

vi flere gange har fået bekræftet, at det er den samlede pakke, der tæller. Det er vores 

vurdering, at de tilfredse har valgt faktorer, de ønsker forbedret eller synes, de mangler i 

deres nuværende stilling, hvilket underbygges af Seldorfs pointe om, at medarbejdere ofte 

tiltrækkes af det, de savner (2008:71). Dette betyder, at vi må have forbehold for, at vores 

respondenter kan have ”glemt” nogle forhold eller har taget faktorer for givet. Dette stemmer 

også overens med Maslows teori om, at kun et udækket behov motiverer. Det påpeger netop, 

at folk tiltrækkes af det, de mangler på deres nuværende arbejdsplads. Så snart et behov er 

helt eller delvis dækket, forsvinder motivationen for det, og andre, nye behov søges dækket. 

(Holt Larsen 2006:169). 
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I forbindelse med jobskifte er en af Seldorfs pointer, at ledelse er en størrelse, der nemt volder 

utilfredshed blandt medarbejdere, og dårlige ledere ses ofte som årsag til, at medarbejderen 

vælger at forlade jobbet (2008:86), hvilket vi også har set og hørt blandt vores it-folk. 

Seldorfs pointe om at medarbejdere søger virksomheder, men forlader ledere, stemmer med 

andre ord overens med vores resultater. 

 

I forbindelse med jobskifte er der, som tidligere beskrevet, nogle it-folk, der aldrig når ud i en 

aktiv jobsøgningsproces. De bliver headhuntet eller tilbudt andet arbejde gennem netværk, før 

de har fået en idé om at skifte arbejde. 

5.2 Arbejdspladsen og jobbet 

Efter at have gennemgået jobsøgning og jobskifte vil vi nu rette opmærksomheden på anden 

del af analysen, som omhandler arbejdspladsen og jobbet. Vi vil her gennemgå de fem 

vigtigste faktorer med inddragelse af teorierne. Ud fra Maslows, Alderfers, Herzbergs og 

Honneths teoretiske tilgange samt Seldorfs employer branding er det interessant at finde ud 

af, hvordan respondenternes svar hænger sammen med teorierne. 

5.2.1 De fem vigtigste faktorer  

Som beskrevet tidligere under motivationsteori er mennesket et komplekst væsen, hvilket gør 

det svært at forklare og generalisere om, hvad der driver og motiverer mennesket (Schein 

1990:101). Dertil kommer, i tråd med det socialkonstruktivistiske syn på videnskab, at de 

faktorer, som vores it-folk har fremhævet, vil ændre sig i takt med tid og kontekst. Men ved at 

identificere de faktorer, der tillægges størst betydning på arbejdspladsen, kommer vi med et 

bud på, hvad der motiverer it-folk her og nu. Vores kvantitative data viste, at de vigtigste 

faktorer på arbejdspladsen er arbejdsopgaver, løn, kompetenceudvikling og god ledelse. Vores 

kvalitative data uddybede de samme fire, men tilføjede en femte faktor, nemlig anerkendelse. 

Disse fem faktorer vil vi behandle i det følgende. Sidst i kapitlet diskuterer vi de anvendte 

teorier. 

5.2.1.1 Arbejdsopgaverne er afgørende  

Arbejdsopgaver er den faktor, der samlet set er vigtigst for respondenterne og har den største 

betydning i arbejdssammenhæng. Vi kan således argumentere for, at arbejdsopgaverne er den 

faktor, der motiverer vores it-folk mest. Dette stemmer overens med Seldorf, der beskriver 

arbejdsopgaver og –betingelser som den vigtigste dimension for medarbejderne (2008:72). 

Vores uddybende interview definerede gode arbejdsopgaver som spændende og udfordrende. 
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Hvis vi kobler dette resultat sammen med Maslows anskuelse af motivation, tolker vi, at vi har 

at gøre med det øverste behov i behovspyramiden, nemlig behovet for selvrealisering (jf. Figur 

4.a). Ifølge Maslow dækkes behovet for selvrealisering, når mennesket kan bruge sig selv og 

udfolde sin kreativitet (Pinder 1998:36). Overfører vi dette til arbejdspladsen, vil det netop 

være gennem udfordrende arbejdsopgaver, at dette behov kan opfyldes. At respondenternes 

vigtigste behov er det øverst placerede i Maslows behovshierarki betyder, i henhold til teorien, 

at de øvrige behov er dækkede, eftersom det øverste behov kun bliver aktuelt, når de 

underliggende er opfyldt. 

 

Arbejdsopgaver kan ligeledes knyttes til Alderfers ERG-teori under hans growth needs, da 

udfordrende arbejdsopgaver giver mulighed for at bruge ens kreativitet og evner og derved 

tilfredsstille vækstbehovet (Alderfer 1972:11). I modsætning til Maslows anskuelse og ud fra 

Alderfers filosofi er behovet for vækst ikke ensbetydende med, at de øvrige behov på 

arbejdspladsen er dækkede, da alle tre former for behov kan være til stede samtidigt (Alderfer 

1972:12).  

 

Arbejdsopgaver kan endvidere placeres i Herzbergs tofaktor model (se Figur 4.b), hvor de ved 

at relatere sig til jobbets indhold, hører under motivationsfaktorer, der – når de er til stede – 

skaber tilfredshed i jobbet (se Figur 4.c). Dette fremgår også af vores undersøgelse, da netop 

jobbets indhold er af størst betydning. 

5.2.1.2 Løn - en motivationsfaktor? 

Lønnen var en fremtrædende faktor, da vi spurgte, hvad respondenterne ville prioritere på 

deres kommende arbejdsplads og næstvigtigste faktor, der kunne få dem til at skifte job (jf. 

Figur 3.e). Desuden er utilfredshed med løn den tredjestørste årsag til, at de ønsker at skifte 

job inden for et år (jf. Figur 3.b). Vi kan derfor udlede, at løn, ligesom arbejdsopgaver, spiller 

en stor rolle for respondenterne. Vores interview har imidlertid uddybet, at det handler om den 

samlede pakke, jf. Eriks citat: ”jeg arbejder ikke for sjov (…) Jeg vil sige, det er ikke lønnen i 

sig selv, men den samlede pakke er vigtig. (…) man skal have nogle penge at gøre godt med, 

men når det er på plads, så er det afgørende dét, der kommer ved siden af. Goderne”. (Bilag 

3, Interview 5). Bjørn fortæller, at han flere gange er blevet tilbudt job med højere løn, men at 

det ikke har fået ham til at skifte, da han er rigtig glad for sine nuværende arbejdsopgaver 

(Bilag 3, Interview 2). Anne erkendte, at det eneste, der kunne få hende til at skifte arbejde, 

var et kæmpe lønhop, samtidig med at hun kunne få lignende arbejdsopgaver (Bilag 3, 

Interview 1). Seldorfs pointe om, at løn kan tiltrække, såfremt virksomheden på andre 

områder også fremstår som en attraktiv arbejdsplads med interessante arbejdsopgaver 



� � � � � � �  

 79

(2008:81), kommer altså til udtryk hos vores interviewpersoner, der tilkendegiver en tendens 

til, at løn kan få dem til at skifte, så længe resten matcher deres forventninger og krav.  

 

Herzberg betragter løn som en vedligeholdelsesfaktor, der blot skal være i orden for ikke at 

skabe utilfredshed, men som omvendt ikke kan skabe tilfredshed. Som tidligere nævnt bliver 

det diskuteret, hvorvidt løn er en vedligeholdelsesfaktor eller en motivationsfaktor. Ud fra 

vores interview kan vi se, at hvor regulær månedsløn betragtes som vedligeholdelsesfaktor, 

kan bonusløn eller en lønstigning, der kædes sammen med en bestemt arbejdsindsats, være 

motiverende, i modstrid med Herzbergs teori. Dette underbygger vi eksempelvis med Gunhilds 

udtalelse om, at lønstigning er en form for anerkendelse: ”for mig er det ikke selve 

lønstigningen, der er vigtig. Det er den anerkendelse, der ligger i det. Altså om det er to 

kroner eller tusind, det betyder sådan set ikke så meget, men det er anerkendelsen af mit 

ekstraordinære arbejde” (Bilag 3, Interview 7). Anerkendelse er i henhold til Herzberg en 

motivationsfaktor, og da vi ser, at løn kan være anerkendende, kan løn også anses for at være 

en motivationsfaktor. For at en lønstigning skal være motiverende er det, ifølge Armstrong, 

essentielt at den kædes sammen med en specifik arbejdsindsats (2007:387). 

 

I forhold til Maslows teori hører løn som udgangspunkt under de basale behov, idet løn er 

grundlaget for at købe mad og bolig mv. Vi har dog svært ved at se vores it-folks høje 

vægtning af løn som nødvendigt for deres eksistensgrundlag. Det er vores mening, at 

prioriteringen af løn ikke handler om overlevelse men snarere om at opretholde en vis livsstil. 

Til spørgsmålet om hvor meget lønnen betyder, svarer Frederik, at han gerne vil have råd til at 

rejse, og Gunhild fortæller, at der skal en vis løn til, for at hun kan opretholde sin nuværende 

livsstil (Bilag 3, Interview 6 og 7). Dette leder os til, at det måske snarere handler om en 

forventning om høj løn og en forventning om en god livsstil med ferier og deslige. I så fald 

falder løn ind under Maslows behov om status; at det giver status og selvrespekt med en høj 

løn, der gør, at man kan leve et rart liv med, hvad der sig dertil hører. Denne forventning kan 

vi også kæde sammen med den nuværende situation i Danmark med den lave ledighed. Der 

har lige indtil den økonomiske krises frembrud været stort fokus på, hvor afgørende vigtige 

medarbejderne er for virksomhederne, og denne bevidsthed, tror vi, kan skrue op for it-

medarbejderes, såvel som andre medarbejderes, forventninger om at være berettiget til en 

højere løn. Vores vurdering af løn som en del af statusbehovet underbygges yderligere af 

Maslows hierarki, der foreskriver, at de nederste behov skal være opfyldt, før de øverste bliver 

aktuelle. Det betyder, at hvis løn skal betragtes som værende en del af de fysiologiske behov, 

bør behovet for status og selvrealisering ikke søges tilfredsstillet. Men det er ikke tilfældet med 

vores it-folk, der netop har et stort fokus på de øverste behov, som vi eksempelvis så det i 

forrige afsnit om udfordrende arbejdsopgaver. Det leder os til to mulige konklusioner. Enten 
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passer Maslows teori ikke på vores respondenter, eller også skal løn, som vi har argumenteret 

for, ikke ses som en del af det basale behov, men derimod som en del af statusbehovet. 

5.2.1.3 Kompetenceudvikling – livslang læring 

Muligheden for at kunne uddanne sig og udvikle sine kompetencer er blandt de vigtigste 

faktorer på arbejdspladsen. Der er et udbredt ønske blandt vores it-folk om ikke at stå i 

stampe men at udvikle sig konstant og lære nyt. Dette gælder især Anne, Dennis, Erik, 

Frederik og Gunhild, der alle i interviewene gav udtryk for en forventning om at udvikle sig, 

vokse og lære nyt. Erik ved eksempelvis, at han kommer til at skifte job på et eller andet 

tidspunkt på grund af ønsket om ”faglige udfordringer” (Bilag 3, Interview 5). Ønsket om 

kompetenceudvikling går, efter vores mening, hånd i hånd med ønsket om udfordrende 

arbejdsopgaver, da de forudsætter hinanden. Den kvalitative empiri viste, at der 

tilsyneladende er flere årsager til ønsket om at udvikle sig og sine kompetencer. Vi ser, at det 

både er et personligt ønske og behov, som fx for Gunhild (Bilag 3, Interview 7), men også kan 

være en nødvendighed i it-branchen, som er dynamisk og hvor nyere, smartere systemer 

overtager de gamle, som Frederik var inde på (Bilag 3, Interview 6). 

 

Ifølge Seldorf hænger kompetenceudvikling og selvudvikling sammen med et ønske om 

selvrealisering, hvilket hun ser som en generel samfundstendens blandt alle aldersgrupper 

(2008:63-64). Hun mener, at kompetenceudvikling understøtter følelsen af mulig 

selvrealisering (2008:76). Dette er Maslow også inde på, når han betegner selvrealisering som 

behovet for at udfolde sin kreativitet og udvikle sig personligt. Her er der altså, ligesom ved 

udfordrende arbejdsopgaver, tale om det øverste behov i hans pyramide. I henhold til Alderfer 

handler kompetenceudvikling om at tilfredsstille growth needs og derved realisere sig selv. Der 

er altså et selvrealiseringsaspekt i ønsket om kompetenceudvikling. Netop kombineret med 

den anden vigtige faktor, spændende arbejdsopgaver, ser vi et stort fokus på selvrealisering 

hos vores it-folk. 

5.2.1.4 God ledelse – en mangelvare? 

Ledelse er en af de fem vigtigste faktorer på arbejdspladsen. Et flertal af vores respondenter 

har angivet, at de var utilfredse med deres ledere. I Figur 3.d har kun 10,3% valgt ’tilfredshed 

med ledelsen’ som årsag til, at de ikke forestiller sig at skifte job inden for et år, og i Figur 3.b 

har hele 24,2%, angivet ’utilfredshed med ledelsen’ som primær årsag til, at de gerne ville 

skifte job. Tilsammen tolker vi dette som et udtryk for, at god ledelse i respondenternes øjne 

er en mangelvare. Flere af vores interviewede kommer også ind på eksempler, hvor de har 

oplevet dårlig ledelse. Fælles for episoderne er, at de handler om en uoverensstemmelse 
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mellem leder og medarbejdere, det være sig i synspunkt på fremgangsmåde, etik eller 

lignende. I Dennis’ og Gunhilds tilfælde havde de og deres kolleger arbejdet længe på et 

bestemt projekt, der endte med at blive lukket ned efter ledelsens beslutning, og Anne 

nævnte, hvordan chefen ikke viste tillid til hendes dømmekraft i en sag, hvor hun følte, hun 

vidste mere end ham (Bilag 3, Interview 4, 7 og 1). Ifølge Herzbergs teori hører ledelse under 

arbejdsforhold som en vedligeholdelsesfaktor, der, hvis ikke opfyldt, skaber utilfredshed. Vores 

undersøgelse underbygger dette, da vi som sagt har set flere eksempler på, at dårlig ledelse 

skaber stor utilfredshed; flere nævnte episoder med dårlig ledelse til spørgsmålet om, hvornår 

de havde været mest utilfredse på deres arbejdsplads. 

 

Alt dette giver anledning til spørgsmålet: Er god ledelse blevet en mangelvare? I første 

omgang er det i den forbindelse værd at reflektere over, hvad begrebet ’god ledelse’ dækker 

over i dag i it-branchen. Vi formoder, at it-medarbejdere ofte besidder en høj faglig kunnen og 

på nogle områder er mere kompetente til deres opgaver end deres leder. Denne tese 

underbygges af vores interviewede, hvor bl.a. Erik mener, at lederen ikke behøver vide alt, 

men i stedet skal fungere som sparringspartner. Bjørn nævnte ligeledes, at lederen skal guide, 

men ellers ikke blande sig for meget, og Gunhild var inde på det samme. Hun er glad for, at de 

benytter selvledelse på hendes arbejde, hvor lederen har og udviser tillid til medarbejderne. 

(Bilag 3, Interview 5, 2 og 7). Disse udsagn vidner om, at der ikke er tale om ledelse i den 

gamle traditionelle form, hvor arbejdsgiveren var præget af et teori X29-syn; et begreb udviklet 

af McGregor (1960), hvor medarbejderne som udgangspunkt anses som dovne, og hvor en 

leder skal kontrollere, om de nu også udretter det, de skal. I stedet efterspørger vores 

interviewede en leder med teori-Y-syn, hvor medarbejderne anses som ansvarlige og 

udviklingsorienterede, der holder af deres arbejde og i stedet for kontrolleres skal støttes og 

guides. (Schein 1990:59). I tråd med dette taler man i dag om ledere, der kan lede ”den 

selvledende medarbejder” (Seldorf 2008:87-88), hvor ledere ikke skal blande sig for meget, 

men i højere grad skal motivere og værne om medarbejderne, så disse har de bedste 

forudsætninger for at udføre deres arbejde. 

5.2.1.5 Anerkendelse – et essentielt behov 

Anerkendelse var ikke eksplicit blandt de vigtigste faktorer defineret af respondenterne i 

spørgeskemaundersøgelsen. Til gengæld var det en tilbagevendende faktor i vores uddybende 

interview. Til spørgsmålet om hvornår de havde været mest tilfredse i jobbet, nævnte fem ud 

                                                 

29 Begrebet stammer fra McGregors X og Y-teori, der definerer to modsatrettede menneskesyn, der også gør sig 
gældende i ledelsesregi. Teori X lederen anser mennesket for medfødt dovent, egoistisk og uden ambitioner eller 
ønske om ansvar. Teori Y lederen, derimod, anser mennesket for vækst- og udviklingsorienteret, der kan lide sit 
arbejde og tage ansvar. (Holt Larsen 2006:171-172). 
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af de syv interviewede en episode, hvor de fik anerkendelse af enten kolleger eller ledelse. 

Ros, værdsættelse og anerkendelse spiller en stor rolle for deres tilfredshed på arbejdspladsen.  

Bjørn bedyrer, at anerkendelse skaber en mening med arbejdet; at det, man har lavet ikke 

bare ”forsvinder”, men at nogen ”lægger mærke til, at der er sket en forandring.” (Bilag 3, 

Interview 2). Denne opfattelse deles af de andre interviewede, især af Frederik, Anne og 

Gunhild. Frederik nævner, at det har stor betydning, hvis nogle værdsætter det arbejde, man 

har udført. Anne fortæller ligeledes, hvor positivt det er, når enten chef eller kolleger roser ens 

arbejde, og Gunhild mener, at ros er både gavnlig og motiverende i jobbet. (Bilag 3, Interview 

6, 1 og 7). Med andre ord er anerkendelse nøje forbundet med glæde og tilfredshed på 

arbejdspladsen, ligesom det modsatte, at blive underkendt, er forbundet med frustration og 

utilfredshed, som Frederik nævner sidst i interviewet (Bilag 3, Interview 6). Dette stemmer 

overens med Herzbergs teori, hvor anerkendelse karakteriseres som en motivationsfaktor 

(Figur 4.b). 

 

At få anerkendelse i arbejdssammenhænge svarer til Honneths solidariske sfære. Her opnår 

mennesket en selvværdsættelse på baggrund af fx præstationer eller funktioner, som det får 

anerkendelse for af andre som et positivt bidrag til fællesskabet og samfundet (Honneth 

2003:12-13). Denne selvværdsættelse ser vi vigtigheden af i flere af vores interviewpersoners 

udsagn, bl.a. Gunhilds: ”Jeg skal føle, at det jeg laver er et meningsfuldt bidrag til den 

helhed.” (Bilag 3, Interview 7). Her kan vi overføre hendes reference til ”den helhed” som 

værende en reference til samfundets reproduktion, som Honneth beskriver. Hvis man kan 

bidrage positivt til virksomheden, hvori man arbejder, bidrager man indirekte til samfundet 

som helhed. Anerkendelse eller ros for dette bidrag giver vedkommende en selvværdsættelse. 

Vi kan tolke interviewpersonernes glæde og tilfredshed ved ros som et udtryk for denne 

selvværdsættelse, som ifølge Honneth er nødvendig for individets identitet og selvrealisering 

(1992:11). 

 

Det grundlæggende selvværd som ifølge Honneth skabes gennem anerkendelse er i stil med 

Maslows behov for selvhævdelse og status. Hvorvidt man anskuer anerkendelse som 

afgørende for menneskets identitet eller ej, kan vi på baggrund af vores analyse anskue 

anerkendelse som værende en afgørende faktor for it-medarbejderne. Anerkendelse optræder 

i motivationsteorien som et højtliggende behov. Hos Maslow indgår anerkendelse under 

statusbehovet, som er det næstøverste behov i pyramiden. Hos Alderfer er anerkendelse en 

del af menneskets vækst og udvikling under vækstbehovet. Hertil hører også selvrealisering, 

som ifølge Alderfer handler om at påvirke og yde indflydelse på ens omgivelser. Denne 

dimension ser vi også afspejlet i respondenternes udsagn, fx i Bjørns udtalelse om, at nogle 
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lægger mærke til, at hans indsats har ført til en forandring, som de værdsætter. Med andre 

ord har medarbejderen ydet indflydelse på omgivelserne og påvirket nogle i en positiv retning. 

 

Ifølge Armstrong hænger anerkendelse sammen med motivation. Dette underbygger han med 

employee reward management, hvor man belønner medarbejderne på forskellige måder for at 

motivere dem. Armstrong mener, at anerkendelse er en af de mest effektive metoder at 

belønne medarbejdere på, da det øger arbejdsglæden (2007:387), hvilket vi ser demonstreret 

blandt vores interviewede, der som nævnt bliver motiverede, når de anerkendes. Anerkendelse 

kan udtrykkes på forskellige måder i arbejdssammenhæng, deriblandt positiv feedback fra 

ledere eller kolleger, der anerkender veludført arbejde eller fra ledere, der er lydhøre overfor 

medarbejderens idéer og forslag (Armstrong 2007:37). 

5.2.2 Diskussion af teorierne 

På baggrund af vores analyse vil vi i dette afsnit diskutere relevante pointer i forhold til de 

anvendte teorier.  

 

Som vi tidligere har beskrevet, er der gennem tiden kommet forskellige bud på, hvad der 

motiverer mennesket til trods for, at det er en kompleks størrelse, der ikke lige lader sig måle. 

I takt med udviklingen i organisationer, i arbejdsmetoder og i mennesket generelt, ændrer 

motivationsfaktorer sig (Schein 1990:49), og individualiseringen har gjort sit til, at ikke to 

mennesker er ens og, hvad der motiverer én medarbejder vil ikke nødvendigvis motivere en 

anden. Motivationsværdien i en bestemt faktor vil også ændre sig hos den enkelte i forhold til 

dennes situation, anciennitet og karriereforløb, hvilket bl.a. 34-årige Dennis og 32-årige Erik 

var inde på, idet de nævner, at deres behov vil ændre sig, når de bliver ældre og stifter 

familie. Erik forklarer: ”Jeg er ikke 25 længere, så på et eller andet tidspunkt vil det her ændre 

sig, og så vil jeg gerne have flere fridage, som jeg kan bruge med min familie” (Bilag 3, 

Interview 5). Kompleksiteten af motivation er således ikke til at tage fejl af og gør sig 

naturligvis også gældende for vores it-folk. Ikke desto mindre har vi fundet frem til fem 

faktorer, der gør sig gældende for størstedelen.  

 

Ser vi på Maslows behovshierarki i forhold til disse faktorer, kan vi konstatere, at der er 

størst fokus på Maslows to øverste behov, statusbehovet og selvrealiseringsbehovet. Dette 

hænger sammen med, at det danske samfund med en høj levestandard og livskvalitet giver 

gode muligheder for at dække de fysiologiske behov, behovet for tryghed og sikkerhed samt 

de sociale behov (Holt Larsen 2006:169). Fagforeninger og arbejdstilsyn giver tryghed på 

arbejdspladsen i form af ordentlige forhold, lokaler og aflønning. Som en naturlig konsekvens 
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heraf motiveres vores it-folk primært af muligheden for at opnå status og realisere sig selv. De 

sociale behov er ikke blandt de højst prioriterede i spørgeskemaundersøgelsen, men til 

gengæld gav interviewpersonerne udtryk for, at den sociale dimension betød meget. Vi 

vurderer, at denne forskel skal ses på baggrund af ”interview”-situationen. Der vil være forskel 

på, hvorvidt man har en dialog og snakker frem og tilbage om, hvad der betyder noget på 

arbejdspladsen, og på at sidde alene foran skærmen og krydse faktorer af. I sidstnævnte 

situation vil man måske være tilbøjelig til at fokusere på det, man mangler, ligesom Seldorf 

også nævner (2008:71), og ikke på, hvad der egentlig betyder mest. 

 

Hos Alderfer er det i forhold til vores undersøgelse især growth needs, der kommer til udtryk 

hos vores it-folk i form af ønsket om at bruge sine evner og gøre en forskel. Alderfer påstår, at 

tilfredsstillelse af vækstbehovet kommer ved at gå ind i problemstillinger, hvor man kan bruge 

sine evner fuldt ud og udvikle nye. Dette kommer til udtryk i vægtningen af udfordrende 

arbejdsopgaver og mulighed for kompetenceudvikling. Ifølge Alderfer forudsætter 

tilfredsstillelse af dette behov nogle omgivelser eller et setting, der tillader denne indflydelse 

og udvikling (1972:11). Derfor vil folk søge væk fra en given stilling, hvis de ikke kan bidrage 

og yde indflydelse. Det lader til, at Erik er bevidst om dette, idet han ved, at han vil skifte 

arbejde på et tidspunkt for at få nye udfordringer (Bilag 3, Interview 5).  

 

Ud fra vores empiri gør Maslows behovshierarki sig ikke gældende, da der er en tendens til at 

vores it-folk søger flere behov dækket samtidig, fx det sociale behov og behovet for 

selvrealisering, sådan som Alderfers model foreskriver. Dette kan hænge sammen med, at 

Maslows behovshierarki er udviklet på universitetsstuderende, hvilket kan gøre det vanskeligt 

at koble hans hierarkiske behov direkte på de fem faktorer i arbejdslivet. 

 

I forhold til Herzbergs faktorer kunne det ud fra vores undersøgelse være interessant at 

overveje, om der er sket et skift i arbejdskulturen således, at det for mange mennesker i dag 

ikke er nok, at vedligeholdelsesfaktorerne er til stede; at det vil skabe reel utilfredshed og ikke 

blot ikke-tilfredshed, hvis motivationsfaktorerne ikke også er til stede. Denne overvejelse 

begrunder vi med det store fokus, der er på spændende arbejdsopgaver og faglige 

udfordringer; to faktorer der af Herzberg betegnes som motivationsfaktorer. Vi har set, at 

vores it-folk forlader deres job, hvis ikke der er nok indhold og udfordring i det – at de med 

andre ord er for utilfredse til at blive. Vi foreslår derfor følgende ændring af figuren fra 

teorikapitlet: 
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5.a: Herzbergs faktorer II, egen produktion 

 

Motivationsfaktorerne vil efter vores vurdering kunne aktivere hele skalaen lige fra utilfredshed 

til tilfredshed. Netop arbejdsopgaverne kan få folk til at skifte job, da der opstår utilfredshed, 

hvis de ikke er spændende og udfordrende nok. 

 

�  M O T I V A T I O N S F A K T O R E R   � 
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  6. Konklusion 

Ud fra den hermeneutiske spiral har vi specialet igennem bevæget os kontinuerligt frem og 

tilbage mellem dele og helhed for at finde mening og svar på vores problemformering. 

Specialets formål har været at afdække, hvad der gør sig gældende for it-folk i jobsøgningen, 

ved jobskifte og på arbejdspladsen. Vi har derfor undersøgt, hvilke medier de benytter, 

hvordan de opfatter jobannoncer, og hvilke faktorer de betragter som vigtigst på 

arbejdspladsen. På baggrund af de foregående kapitler vil vi nu besvare 

problemformuleringen: 

 

Ud fra ønsket om at hjælpe virksomheder med at tiltrække it-arbejdskraft vil vi 

afdække, hvad it-folk lægger vægt på i jobsøgningen, ved jobskifte og på 

arbejdspladsen med inddragelse af relevante begreber inden for motivationsteori, 

anerkendelsesteori og employer branding.  

 

I jobsøgningen viste empirien, at vores it-folk primært benytter sig af internettet og 

netværk, når de søger nyt job. Internettet benyttes til at søge i jobbankerne, lægge CV ud, 

besøge virksomhedernes hjemmesider og til at holde kontakt til netværket. Netværk spiller en 

stor rolle i jobsøgningen, da det giver stor troværdighed, hvis en person, man kender og har 

tillid til, anbefaler en virksomhed. Netværk kan både bruges som formidler af job, hvor man 

bliver kontaktet med henblik på en åben stilling andetsteds, og som troværdig kilde i 

forbindelse med en stilling i en virksomhed, som en fra netværket har kendskab til og kan sige 

god for. Headhunting er også en udbredt tendens i it-branchen, hvilket hænger sammen, at 

størstedelen af it-folkene har et bredt netværk, de kan trække på. Derfor er det naturligt, at 

virksomheder går den vej, når de søger medarbejdere, samt at it-folk gerne vil optimere 

netværket. Vi har set og hørt, at de dygtigste it-folk aldrig når ud i en decideret 

jobsøgningsproces, men i stedet via netværk går direkte over i et nyt job. Flere af vores 

interviewpersoner har aldrig skrevet et CV og en påpegede, at virksomheder der inviterer ind 

til en uformel snak og får skabt en tidlig relation, er et skridt foran de virksomheder, der beder 

om ansøgning og CV. 
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Vi har undersøgt jobannoncens rolle i jobsøgningen, og resultaterne af empirien viser, at 

jobannoncen ikke henvender sig til folk i job, men til folk, der er aktivt jobsøgende. Til 

gengæld bruges den af vores it-folk som et værktøj til at kunne måle deres egen 

markedsværdi, idet de kan holde sig ajour med de krav, der stilles og som ændrer sig i takt 

med udviklingen. Den gode jobannonce er ifølge vores it-folk kendetegnet ved en udførlig og 

konkret beskrivelse af jobbets indhold og forventninger til medarbejderen, således at de som 

ansøgere har en reel mulighed for at tage stilling til, om jobbet er interessant og 

vedkommende. De vægter også en god tone i annoncen, da tonen afspejler, hvilken type 

virksomheden er. Det er vores konklusion, at jobannoncen kan være ligeså afgørende for 

fravalget af en arbejdsplads som for tilvalget af den.  

 

Ved jobskifte undersøgte vi, hvilke faktorer der kunne få it-folk til at skifte arbejde. Her var 

arbejdsopgaverne det vigtigste, hvilket vil sige, at jobindholdet skal være interessant og 

udfordrende. Yderligere var løn blandt de fem vigtigste faktorer, og empirien viste en tendens 

til, at udsigten til en bedre løn vil kunne tiltrække, så længe resten af forholdene også matcher 

deres forventninger. Ledelse er ligeledes en faktor, vores it-folk vægter højt, og god ledelse 

har empirien igennem vist sig at være lidt af en mangelvare. Da god ledelse er vigtig for deres 

arbejdsglæde, vil forventningen om bedre ledelse andetsteds kunne ryste dem løs fra deres 

nuværende arbejdsplads.  

 

Vores samlede empiri har vist, at de fem vigtigste faktorer på arbejdspladsen og i jobbet er 

spændende og udfordrende arbejdsopgaver, god løn, mulighed for kompetenceudvikling, god 

ledelse og et anerkendende miljø. Spændende og udfordrende arbejdsopgaver er kendetegnet 

ved opgaver, hvor medarbejderens evner og kreativitet kan bruges og styrkes. God løn ønsker 

de fleste, men denne faktor skal ses i sammenhæng med andre faktorer, da det er ”den 

samlede pakke”, der tæller. Mulighed for kompetenceudvikling hænger sammen med ønsket 

om udfordrende arbejdsopgaver, hvor medarbejderen udvikles fagligt og/eller personligt. God 

ledelse handler om chefer og ledere, der fungerer som sparringspartnere uden at blande sig 

for meget, men i stedet har tillid til medarbejdernes arbejde. Vægtningen af god ledelse skal 

også ses i lyset af oplevelser med dårlig ledelse, hvilket for vores interviewpersoner var 

kendetegnende for det tidspunkt, hvor de havde været mest utilfredse i jobbet. At få ros og 

anerkendelse af enten chef eller kolleger var til gengæld karakteristisk for de episoder, hvor de 

havde været mest tilfredse i jobbet.  

 

På baggrund af vores empiriske resultater og i henhold til det induktive princip har vi inddraget 

motivationsteorier for at relatere de fremkomne resultater til generelle principper om, hvad der 

motiverer mennesket. Vi kæder således vores fem faktorer sammen med motivations-
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teoriernes begreber. Ser vi på faktorerne i forhold til Maslows behovshierarki, kan vi 

konkludere, at vores it-folk primært motiveres af de to øverste behov, behovet for status og 

selvhævdelse og behovet for selvrealisering. Dette ser vi begrundet i vægtningen af 

udfordrende arbejdsopgaver og kompetenceudvikling, der udvikler og er med til at 

selvrealisere medarbejderen, og i vægtningen af løn og anerkendelse, der bidrager til 

medarbejderens status og selvværdsættelse. I interviewene blev der yderligere lagt stor vægt 

på det sociale på arbejdspladsen, svarende til Maslows sociale behov. På baggrund af analysen 

ser vi ikke et decideret behovshierarki hos vores it-folk, da både det sociale behov og 

selvrealiseringsbehovet er til stede samtidig hos samme person. Det leder os derfor til 

Alderfers teori, hvor flere behov kan søges tilfredsstillet samtidig. Hos Alderfer går 

arbejdsopgaver og kompetenceudvikling ind under hans growth needs, der ligesom hos Maslow 

kendetegnes ved fokus på individets selvrealisering og udvikling. Ledelse og anerkendelse 

hører under hans relatedness needs, hvor individet indgår i sociale forhold og kan få billigelse 

og anerkendelse. Her motiveres it-folkene altså lige meget af vækst- og samhørighedsbehovet. 

Vi ser altså en tendens til at forskellige behov søges tilfredsstillet samtidig, som Alderfers teori 

argumenterer for. 

 

Ser vi på faktorerne ud fra Herzbergs kategorisering, er tre af dem motivationsfaktorer, 

nemlig arbejdsopgaver (jobindhold), muligheden for kompetenceudvikling og anerkendelse. I 

teorien skulle disse tre motivationsfaktorer ikke kunne fremkalde reel utilfredshed, kun ikke-

tilfredshed. Men den kvalitative empiri har derimod vist, at de faktisk skaber utilfredshed hos 

vores interviewpersoner, såfremt de ikke er til stede. Dette gælder især udfordrende 

arbejdsopgaver, der kan få folk til at skifte job, hvis de ikke er til stede. De to sidste faktorer, 

løn og ledelse, defineres af Herzberg som vedligeholdelsesfaktorer. Vi har dog i analysen 

argumenteret for, at de kunne gå for at være begge dele, da de begge kan kædes sammen 

med anerkendelse. Løn kan, som vi har hørt i vores kvalitative empiri, være anerkendende, 

hvis en lønstigning eksempelvis kommer i forlængelse af en bestemt arbejdsindsats, og ledelse 

kan anerkende medarbejderne både i form positiv feedback og samtidig være med til at skabe 

rammerne for et anerkendende miljø. Vi kan således konkludere, at løn og ledelse, trods 

Herzbergs kategorisering som vedligeholdelsesfaktorer, kan have en motiverende effekt og 

dermed fremkalde tilfredshed. Derved har vi konkrete eksempler på, at Herzbergs tofaktor-

teori ikke holder. En del af forklaringen findes formentlig i, at motivation er en kompleks 

størrelse, som hele tiden vil ændre sig. Følgelig vil også Herzbergs faktorer ændres og slides 

med tiden. 

 

Den femte faktor, anerkendelse, som gjorde sig markant i den kvalitative empiri, har vi kigget 

nærmere på gennem Honneth og hans anerkendelsesteori. Honneth betragter anerkendelse 
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som nødvendig for menneskets identitet og udvikling og giver personen en selvværdsættelse. 

Vi har set denne selvværdsættelse hos vores interviewpersoner i forbindelse med episoder, 

hvor de har fået ros og er blevet anerkendt i arbejdssammenhæng. Anerkendelse har i disse 

tilfælde haft stor betydning for og en motiverende effekt på medarbejderne. 

 

De fem identificerede faktorer fra vores undersøgelse understøttes af Birgitte Seldorfs 

employer branding i hendes beskrivelse af, hvilke tendenser hun ser blandt medarbejdere i 

dag og deres forventninger til karriere og arbejdsplads. I tråd med at pilen pegede på 

arbejdsopgaver som den vigtigste faktor i empirien, pointerer Seldorf, at dette typisk gør sig 

gældende inden for it-faget. Dog kommer hendes dimension om det sociale samvær med 

kollegerne ikke til udtryk i samme grad i vores kvantitative empiri. 

 

De fem vigtigste faktorer på arbejdspladsen samt de forhold omkring jobsøgning og jobskifte, 

der kommer til udtryk i analysen, udgør det samlede billede af, hvad der tiltrækker it-folk. De 

fem vigtigste faktorer undrer måske ikke, for hvem ønsker kedelige arbejdsopgaver, ingen 

mulighed for udvikling, lav løn og dårlig ledelse, der aldrig roser eller anerkender? Vores 

undersøgelse tyder dog på, at langt fra alle virksomheder har fokus på dem. Det er efter vores 

vurdering afgørende at inddrage disse faktorer i tiltrækningen, da det alt andet lige vil adskille 

de gode virksomheder fra de dårlige – dem, der er klar over det og formår at levere hele 

pakken og dem, der ikke gør.  

6.1 Anbefalinger 

I forlængelse af konklusionen og på baggrund af specialets problemformulering, fjerde 

arbejdsspørgsmål og resultater vil vi her komme med anbefalinger til, hvordan virksomheder 

kan inddrage de afdækkede faktorer og forhold, der gør sig gældende i arbejdssammenhæng i 

tiltrækningen af it-arbejdskraft. Anbefalingerne indgår overordnet set i et employer branding 

perspektiv. 

 

En virksomhed kan ikke bare beslutte at have ’spændende og udfordrende arbejdsopgaver’, 

da opfattelsen af spændende arbejdsopgaver vil variere fra medarbejder til medarbejder. Til 

gengæld kan virksomheder beskrive jobindholdet udførligt og præcist i jobannoncen, så en 

potentiel medarbejder får et klart billede af stillingens indhold og selv kan tage stilling til, om 

arbejdsopgaverne lyder spændende. Yderligere blev det demonstreret, at jobannoncens tone 

giver ansøger et klart billede af, hvorvidt virksomheden er enten frisk, moderne, 

imødekommende, bureaukratisk eller kedelig. Dette anbefaler vi, at virksomhederne har in 

mente, når de forfatter jobannoncerne. Hvis der er en højtidelig tone med brug af passiver, 
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kan det give ansøger indtryk af en bureaukratisk og vertikal, hierarkisk virksomhed. Omvendt 

vil en uformel, frisk tone give indtryk af en ung, dynamisk og horisontal virksomhed. Her må 

virksomheden overveje, hvilke værdier den ønsker at signalere og derved, hvilken type 

medarbejder, den ønsker at appellere til. Det handler ikke om betingelsesløst at tiltrække så 

mange ansøgere som muligt men om at tiltrække de, der matcher virksomhedens profil og 

værdier. Forventninger skal gensidigt afstemmes inden ansættelsen. Vi har oplevet, hvordan 

en jobannonce blev kritiseret af flere af vores it-folk for at sætte en række specifikke krav op, 

som ikke afspejler jobbet korrekt og derfor ikke tiltrækker de rette. Ud fra dette kan vi udlede 

en pointe om, at virksomheder skal passe på med at sætte for mange krav op, men i stedet 

eventuelt fokusere på at tiltrække folk, som overordnet set vil kunne udfylde rollen og tilegne 

sig de nødvendige kvalifikationer undervejs gennem kompetenceudvikling. 

 

Løn kan være svært at gøre til en konkurrenceparameter, men det er formentlig heller ikke i 

virksomhedens interesse kun at tiltrække en medarbejder ved at tilbyde ham en høj løn, da 

der så vil være tvivl om hans engagement og loyalitet. Vi har set, at det i høj grad handler om 

det ekstra, virksomheden kan tilbyde udover løn. Virksomheder kan med fordel tænke kreativt 

i forbindelse med personalegoder og udvide de typiske personalegoder som adgang til 

fitnesscenter, firmabil og fri mobil ved eksempelvis at skræddersy goderne ud fra den enkelte 

medarbejders ønsker og behov. Nogle vil sætte stor pris på eksempelvis at få betalt avisen, få 

gratis parkering eller en flybillet en gang om året. Andre vil værdsætte frisørordning eller 

børnepasning på arbejdspladsen. Efterhånden er det kun fantasien, der sætter grænser. Det er 

vores opfattelse, at it-medarbejdere tiltrækkes af virksomheder, der på den måde tænker nyt 

og har fokus på den enkelte medarbejder og dennes ønsker og behov. 

 

Hvad en virksomhed med fordel kan sætte fokus på er kompetenceudvikling og 

videreuddannelse, da det er et gennemgående behov for vores it-folk. Når faglige eller 

personlige kompetencer først er tilegnet, skal der nye udfordringer på banen, hvorfor det er 

væsentligt at tænke muligheden for intern jobrotation og dermed intern jobshopping ind på 

arbejdspladsen, hvor medarbejderen kan få udvidede arbejdsområder. Her drejer det sig ikke 

nødvendigvis om at bevæge sig vertikalt men også horisontalt. En arbejdsplads, som kan 

skabe og tilbyde gode muligheder for, at jobbets indhold bliver ved at være interessant og 

udfordrende samt mulighed kompetenceudvikling, vil være attraktiv. Da vores undersøgelse 

har vist et udbredt ønske om selvrealisering og det at kunne udnytte sit fulde potentiale, vil 

det have en tiltrækkende effekt, hvis en medarbejder får indtryk af, at han eller hun vil kunne 

få lov til bidrage med og udnytte sin viden og kunnen. Dette kan virksomheden skilte med på 

hjemmesiden og i jobannoncen. 

 



� � � � � � �  

 

 92 

Langt de fleste af vores it-folk har oplevet dårlig ledelse, hvilket i nogle tilfælde har fået dem 

til at skifte job. Derfor vil en virksomhed, der sætter fokus på god ledelse, der viser tillid til 

medarbejderne, kunne tiltrække. Ifølge vores kvalitative undersøgelse, ønsker it-folkene at se 

deres leder mere som sparringspartner end som en, der skal kontrollere og vejlede deres 

arbejde. Selvledelse er et nøgleord, og der kan være god ræson i at uddanne lederne til at 

varetage denne disciplin bedre. Hvis ledelsen derudover formår at skabe et anerkendende 

miljø, hvor medarbejderen roses og værdsættes, vil det være motiverende.  

 

I betragtning af at it-folk i stort omfang benytter netværk, gælder det for virksomhederne om 

at pleje og optimere netværk og rekrutteringsmetoder ved at få markeret sig på eksempelvis 

jobmesser og uddannelsesinstitutioner og derved få udvidet netværket og potentielle 

kandidaters kendskab til arbejdspladsen. På samme baggrund kan virksomhederne med fordel 

trække på egne netværk i tiltrækningsprocessen, da der er større sandsynlighed for at få fat i 

den kvalificerede arbejdskraft. Egne netværk kan være virksomhedens interessenter og kan 

også inkludere medarbejderes netværk. Ved brug af sidstnævnte er det yderst vigtigt at 

behandle disse personer godt, da det ellers kan sætte den medarbejder, der har brugt sit 

netværk i et dårligt lys, hvilket var tilfældet for en af vores interviewpersoner der, efter at 

have brugt sine kontakter, følte at ledelsen havde behandlet dem dårligt. Der er mange 

rekrutteringsomkostninger at spare for virksomheden, hvis ledige stillinger kan besættes via 

netværk uden brug af dyr annoncering og tidsforbruget med behandlingen af ansøgninger 

taget i betragtning. I den forbindelse er det værd, at virksomhederne inviterer kandidater ind 

til en uformel samtale. Det skaber kendskab til virksomheden og goodwill hos kandidaten. Er 

kandidaten ansat andetsteds og ikke interesseret lige nu, vil han formentlig have 

virksomheden i tankerne, når han får lyst til at skifte. Og så har den virksomhed en stor fordel. 

 

Som en del af en virksomheds employer branding bør denne holde sig på god fod med alle 

medarbejdere – tidligere, nuværende og potentielle – da de alle er ambassadører for 

virksomheden, ligeså snart de har været inden for. At behandle medarbejdere godt gælder 

også de, der forlader virksomheden. I forhold til sidstnævnte er det værd at kende årsagen, 

såfremt det er noget virksomheden kunne eller burde ændre i fremtiden. Afskedigelser skal 

foregå på en ordentlig måde, og eventuelt kan virksomheden hjælpe den fyrede medarbejder 

videre gennem fx outplacement30. Hvis medarbejderne forlader virksomheden med no-hard-

feelings, er der chance for, at de anbefaler den til andre i netværket.  

 

                                                 

30 Outplacement, også kaldet genplacering, handler om, at en virksomhed betaler et eksternt firma for at hjælpe den 
eller de afskedigede medarbejdere videre i nyt job gennem fx kompetenceafklaring og karriererådgivning (jf. fx 
www.jobmaker.dk). 
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En del af tiltrækningen og virksomhedens employer brand består i at skabe de allerbedste 

forhold for de eksisterende medarbejdere, således at rygtet spredes om, at det er en god 

virksomhed at arbejde i. Dette er muligvis den mest effektive form for at markedsføre sig selv 

som en attråværdig arbejdsplads. 
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7. Perspektivering 

Specialets emne relaterer sig, som belyst i specialets indledning, til den manglende 

arbejdskraft i de danske virksomheder. Finanskrisen, som er opstået i specialeforløbets 

afsluttende fase, viser, hvordan tiderne skifter, når samfundsøkonomien ændrer sig fra høj- til 

lavkonjunktur. Vi kender endnu ikke den fulde betydning af finanskrisen og den recession, den 

har ført med sig, men som vi allerede nu har set, har den fået erhvervslivet til at tøve, og flere 

virksomheder vil forventeligt holde igen med nyansættelser. Det vil naturligvis have en effekt 

på ansøgere, der generelt får sværere ved at finde job. Dog påvirker det ikke nødvendigvis it-

folk i udpræget omfang,31 og fremtiden bærer stadig præg af små årgange og manglende 

kvalificeret arbejdskraft, hvorfor kampen om arbejdskraften fortsætter – også i en finansiel 

krisetid. 

 

I forlængelse heraf er det vores opfattelse, at der stadig er og vil være et stort fokus på 

individet og på den enkeltes personlige og faglige udvikling. Vi mener, at medarbejderes krav 

om udfordrende arbejdsopgaver, mulighed for kompetenceudvikling, god ledelse og 

anerkendelse i arbejdslivet med stor sandsynlighed er kommet for at blive. Løn er nok en 

parameter, der kan forandre sig og betyde, at medarbejdere ikke vil kunne gøre krav på en 

ligeså høj løn i økonomiske nedgangstider. Men ellers mener vi, at tendenserne er kommet for 

at blive, da de ikke er et produkt af den lave ledighed men af vor tidsalder. 

 

Ud over den føromtalte mangel på arbejdskraft har it-branchen en ekstra barriere i form af et 

nørdet image. Om det er dette image, som afholder hovedsageligt kvinder fra at bestride it-

stillinger er uvist, men som beskrevet i specialets problemfelt, består under en fjerdedel af it-

branchens medarbejdere af kvinder. Dog er denne tendens ved at ændre sig ifølge tal fra Den 

Koordinerende Tilmelding (KOT), som viser, at 26% flere piger har søgt ind på it-uddannelser i 

år 2008 i forhold til år 200732. Ydermere er it-natten33 et af de initiativer, som virksomhederne 

har taget for at skabe opmærksomhed på it-faget blandt de unge. Det tyder derfor på, at it-

                                                 

31 Morgenavisen Jyllands-Posten, Erhverv & Økonomi: 10.000 flere ledige inden nytår. 22/10/2008. 
32 Tal fra Søndagsavisen: Piger tænder på it. 24/08/2008. 
33 It-natten er et arrangement, hvor gymnasieelever besøge forskellige it-virksomheder, møde unge it-medarbejdere 
og se, hvad der foregår i danske it-virksomheder i dag. Kilde: www.it-natten.dk  
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branchen har en lysere fremtid i sigte, når det gælder tiltrækning af arbejdskraft – kvinder 

som mænd. 
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Bilag 1 

Spørgsmål til informantinterview  

Praktiske spørgsmål 
1. Alder? 

2. Køn? M/F  

3. Uddannelse? 

4. Nuværende beskæftigelse?  

5. Hvor længe har du været i din nuværende stilling? 

 

Om jobsøgningen 

6. Hvordan fik du dit nuværende job? Hvordan foregik det? 

7. Fortæl om din arbejdsplads. 

8. Hvad betyder mest for dig på din arbejdsplads? Hvad er du gladest for? 

9. Er der noget, du er utilfreds med på din arbejdsplads? 

10. Kunne du forestille dig, at du vil skifte/ finde nyt job inden for det næste år? Hvorfor/ 

hvorfor ikke? 

11. Hvad tror du, kunne få dig til at skifte job?  

12. Hvis du skulle finde nyt job nu, hvordan ville du så gøre det? 

13. Søger du oftest uopfordret eller på opslåede jobannoncer? 

14. Hvilken rolle spiller jobannoncer for dig i jobsøgningssituationen? 

15. Hvad skal der til i en jobannonce for, at den kunne fange din interesse? 

16. Hvad synes du, virksomheder kan gøre helt generelt for at tiltrække medarbejdere? 

17. Hvordan definerer du dit drømmejob? 
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Bilag 2 

Uddybende interview 

 

Erfaring/uddannelse 

1. Hvad er din stilling? 

2. Hvor længe har du været i it-branchen? Har det været med afbrydelser? 

3. Hvilken uddannelse har du?  

 

Jobsøgning og jobskifte – det praktiske 

4. Hvis nu du forestiller dig, at du ville skifte job lige nu, hvad ville du så gøre?. 

5. Læser du jobannoncer? 

6. Checker du virksomheders hjemmesider? 

7. Har du et netværk, du benytter dig af? 

8. Har du et CV på nettet? 

 

Arbejdspladsen 

9. Kunne du forestille dig at skifte job inden for et år? 

10. Hvad lægger du mest vægt på, på din arbejdsplads? 

11. Hvor vigtige er arbejdsopgaverne for dig? Hvorfor?. 

12. Hvor meget betyder kompetenceudvikling for dig? Og hvorfor? 

13. Var du tilfreds med din tidligere leder? Hvorfor/hvorfor ikke? 

14. Hvad betyder lønnen for dig? 

 

15. Hvornår har du været rigtig tilfreds og glad i dit tidligere job? Nævn en episode? Hvorfor? 

16. Hvornår har du været rigtig utilfreds i dit tidligere job? Nævn en episode. Hvorfor? 

 

Fakta her til sidst 

Alder?    Civilstatus?   Børn? 
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Bilag 2 

Uddybende interview  - til de to, der netop havde skiftet job 

 

Erfaring/uddannelse 

1. Nuværende stilling? Før og nu.  

2. Hvor længe har du været i it-branchen? Har det været med afbrydelser? 

3. Hvilken uddannelse har du?  

 

Jobsøgning og jobskifte – det praktiske 

4. Hvorfor valgte du at skifte job?  

5. Hvordan søgte du? 

6. Hvad gik du efter i søgningen? Hvad søgte du efter? 

7. Hvad gjorde, at du valgte dette job? 

 

Arbejdspladsen 

8. Hvad lægger du mest vægt på, på din arbejdsplads? Uddyb. 

9. Hvilke forventninger har du til dit kommende job? 

10. Hvor vigtige er arbejdsopgaverne for dig? Hvorfor? Uddyb. 

11. Hvor meget betyder kompetenceudvikling for dig? Selvudvikling? Og hvorfor? 

12. Var du tilfreds med din tidligere leder? Hvorfor/hvorfor ikke? (Tillid? Dialog?) 

13. Hvad betyder lønnen for dig? (Status/prestige?) 

 

14. Hvornår har du været rigtig tilfreds og glad i dit tidligere job? Nævn en episode? Hvorfor? 

15. Hvornår har du været rigtig utilfreds i dit tidligere job? Nævn en episode. Hvorfor? 

 

Fakta her til sidst 

Alder?    Civilstatus?   Børn? 
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Bilag 3 
 

Uddybende interview 1 
 
Anne, 54 år, databaseudvikler, gift og har 2 børn. 
 
Erfaring/uddannelse 

1. Hvilken stilling har du? 
Databaseudvikler 
 

2. Hvor længe har du været i it-branchen? Har det været med afbrydelser? 
33 år med it. Har siden 75 arbejdet med it uden afbrydelser i samme virksomhed. 
 

3. Hvilken uddannelse har du? 
Bacheloruddannelse, men ingen decideret it-uddannelse, men omkring ti EDB-kurser og 
meget selvstudie. 

 
Jobsøgning og jobskifte 

4. Hvis nu du forestiller dig, at du ville skifte job lige nu, hvad ville du så gøre? 
Altså, nu har jeg ikke lyst til at skifte arbejde, men hvis jeg skulle ud og søge job i dag, 
så ville jeg da helt afgjort gå på nettet. Og jeg ville også lægge min profil ud på nettet 
eller mit CV. Det ville jeg helt sikkert. Jeg tror, der er rigtig mange job, der bliver besat 
via bankerne der. 
 

5. Nu søger du så ikke nyt arbejde, men læser du nogensinde jobannoncer? 
Ja. 
Hvorfor gør du det? 
For sjov. 
For sjov? 
Det er så’n hva’… Hvad er der af job rundt omkring. Og man kan da også godt lege lidt 
med tanken, hvis man skulle skifte, hvad ville man så kunne udfylde. 
Sådan for at se rent kompetencemæssigt, hvor du er henne? 
Ja. Altså, har jeg stadig kompetencer til at kunne søge noget andet eller er man blevet 
for gammel af gårde eller for fikseret på netop det arbejde, jeg har nu ik. 
Så du kigger på hvilke krav, der stilles i annoncerne? 
Ja. 
Hvor læser du annoncerne? Er det i avisen? På nettet? 
Det er normalt avisen, fordi jeg så alligevel sidder med den.  
 

6. Checker du virksomheders hjemmesider? 
 

7. Har du et netværk, du benytter dig af? 
Nej, det har jeg jo så ikke noget af, fordi jeg ikke søger noget andet.  
 

8. CV på nettet? 
 
Arbejdspladsen 

9. Kunne du forestille dig at skifte job inden for et år? Hvorfor vil du ikke skifte 
job? 
Tryghed i arbejdet simpelthen. 
Hvad KUNNE motivere dig til at skifte? 
Lønnen, da jeg er glad for de opgaver, jeg har. Hvis jeg skulle lokkes væk derfra, skulle 
det simpelthen være et kæmpe lønhop. 
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10. Hvad lægger du mest vægt på, på din arbejdsplads? 
At det er et interessant arbejde, og jeg har gode kolleger. Fagområdet betyder meget. 
Jeg synes for eksempel, at vejrdata er mere interessant end banktal. Og så skal der 
samtidig være udfordring og udvikling i arbejdet. 
Hvor meget betyder gode kolleger for dig? 
Det betyder rigtig meget. Altså gode kolleger og godt sammenhold i afdelingen. Vi har 
jo altid ment, at grunden til at vi havde det meget gode så’n teamspirit i afdelingen er, 
at man også kender hinanden lidt privat. Hvis nogen er nede, så ved man også, hvad 
man skal spørge til, og man kender hinanden lidt på godt og ondt. Altså, det er meget 
nemt at gå ind og spørge nogen andre om noget. Og det er også så meget positivt, at 
når man mødes om et eller andet, at vi har en fin blanding af både faglig snak og privat 
snak. Så bliver det… Man kommer til at holde mere af mennesker, som man kender og 
har baggrund til. Det er ikke kun kolleger, de bliver så’n lidt venner ik… Man bliver 
tryg… Tryghed er jo netop også det med, at man, selvom man måske godt ved, at man 
spørger dumt, eller at man måske burde vide noget, så kan man godt gå ind og 
spørge, fordi man ved, at man bliver ikke dunket vel.  
 

11. Hvor vigtige er arbejdsopgaverne for dig? 
Arbejdsopgaverne fylder jo mest i hverdagen. Jeg tror, at man skal ligge på den der 
balance, som gør at jeg… Det må ikke være totalt fremmed, dét jeg skal i gang med. 
Jeg skal ku’ føle, at det her kan jeg godt finde ud af, hvis jeg strammer mig lidt an, 
eller hvis jeg læser noget om det, eller på en eller anden måde sætter mig ind i noget. 
Den udfordring skal der være, men jeg skal dog lige ha’ følelsen af, at jeg ved, hvad det 
handler om. 

 
12. Har du mulighed for kompetenceudvikling på dit arbejde? Hvor meget betyder 

kompetenceudvikling og selvudvikling for dig? Er det noget, du tænker meget 
over? 
Altså kompetenceudvikling, dét tænker jeg over. Også fordi det er værd, det kan man 
bruge, når man skal lønforhandle ik. [griner]. Altså trods alt en gang om året kan vi 
søge nogle lokallønspuljer. Jeg vil sige selve det at udvikle mig… Jeg tror, der er meget 
stor forskel på, om man er ung eller gammel, fordi som ung så skal du hele tiden have 
nye kompetencer, fordi du ved, at du garanteret søger et andet sted hen senere. Det 
har jeg ikke brug for. Men jeg, i kraft af at jeg gerne vil ha’ nye og spændende opgaver, 
så er det klart, at jeg gerne vil udvikle mine kompetencer. Og hver gang der er chance 
for det, vil jeg helt afgjort også sige ja tak ik. Så… men jeg tror ikke, det er lige så 
vigtigt for mig som for de unge. 
Hvor meget betyder selvstændighed for dig? 
Meget. Det er rigtig lækkert at ku’ lave… at ku’ arbejde selvstændigt og være 
uafhængig af for mange andre. Men jeg gider ikke sidde helt alene med en opgave. Men 
jeg vil gerne, at de ikke blander sig alt for meget i, hvad jeg laver. De skal stole på… 
min chef skal stole på, at jeg kan finde ud af at lave det selv. 
 

13. Er du tilfreds med din ledelse? 
Nej, det er jeg ikke mere. Hvis vi snakker overordnet, så synes jeg, det er utrolig svært 
at vide, hvor meget de betyder, fordi dét, der foregår helt oppe i toppen, det formidles 
jo til mig gennem min nærmeste chef. Så jeg synes normalt kun det er ham, man kan 
vurdere. Og min nærmeste chef har jo været super god, men han er blevet så meget 
fraværende. Og det kan virkelig mærkes, altså. Nu har han lige lagt sig syg, og vi får 
ikke rigtig at vide, hvad der er galt. Nu har der været alt mulig, hans kone har også 
været syg, og det er selvfølgelig ikke noget, han kan gøre for, men… Det er meget 
mærkbart, når han ikke er der. Fordi så, de dér småproblemer, man skal have løst, 
dem kan man ikke rigtig komme til nogen med. Og når han kommer, så har han ikke 
meget tid, og han fylder ikke ret meget. Han har også meldt sig ud af det sociale så’n. 
Så god ledelse er synlig ledelse? En leder, der er til stede? 
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Synlighed, ja, og være til stede, ja. 
Hvordan med dialog, tillid? 
Altså tillid er jo meget vigtigt. Og jeg synes før i tiden, hvor chefen havde tid til, at han 
– i hvert fald i løbet af ugen – så var man helt sikker på, at han på et eller andet 
tidspunkt stod og snakkede inde på kontoret. Det var rigtig godt. Igen også både at han 
så’n vidste, hvad der foregik så’n i vores private liv og spørger til det, men man kunne 
også komme af med småirritationer og sige, for øvrigt har jeg lige haft dét eller den 
kunde frem for, at man skulle gå ind og banke på ik. Så igen, synlighed. Det er nemlig 
også dét med åbne døre/lukkede døre på et chefkontor. Der er vores chef nemlig gået 
fra åben dør til lukket dør… i meget af tiden ik. Det er synd. 
 

14. Hvad betyder lønnen for dig? Er det noget, du tænker meget over? 
Det er ikke noget, jeg tænker meget over. Men når vi diskuterer løn, eller kommer til at 
snakke løn, så… Jeg føler, jeg er meget underbetalt… mest fordi det er statsejet. Og så 
er [den pågældende virksomhed, red.] så heller ikke nogen af dem, der kæmper 
voldsomt for at hæve lønningerne for deres medarbejdere. Men det er selvfølgelig også, 
fordi de ikke har flere penge. Men jeg vil stadigvæk sige, at lønnen er højst en tredjedel 
af jobbet, altså. 
 

15. Hvornår har du været rigtig tilfreds og glad i dit job? Nævn en episode? 
[Griner] Altså jeg vil sige dig, når man har siddet med et eller andet problem, man får 
løst, det er jo selvfølgelig… Det giver jo selvfølgelig et kick hver gang. En følelse af at 
det ku’ jeg, det her. Jeg var god nok ik. 
Hvor meget betyder det, at du får positiv feedback fra ledere og kolleger? 
Jeg sku’ lige til at sige det, at heldigvis så har vi jo trods alt en chef, der kan rose. Og 
det betyder meget. Altså hvis han kommer og siger, det er knageme et godt stykke 
arbejde, I har lavet der, eller du har lavet der ik, så vokser man da lige en gang ik. 
Meget positivt. Og den feedback kan også komme fra kolleger, altså det kan være 
ligeså godt. 
Så det handler måske også om at blive anerkendt? 
Ja, det er også vigtigt. Vi vil jo alle sammen gerne bekræftes. I alle livets forhold. 

 
16. Hvornår har du så været rigtig utilfreds i dit job? 

Jamen det har jeg faktisk i nogle af de der situationer, hvor jeg virkelig mener, at jeg 
ved, hvordan en opgave skal løses, eller at jeg mener, at det er vigtigt, at vi løser, øh, 
at vi gør nogen ting sådan og sådan, og hvor min chef ikke mener det af hensyn til at 
spare penge måske eller spare tid eller et eller andet. Også her i forbindelse med 
udviklingen af databasen, hvor der er nogen… han havde sådan idé om, at man kun tog 
alle nye data med over, og hvor jeg jo som gammel også synes, alle de gamle data er 
meget vigtige, og jeg er hundrede procent sikker på, at jeg har ret. Jeg er heller ikke 
ene om det, og det har vi stort set ikke kunne komme igennem med hos chefen. Altså 
nu har vi efterhånden så’n lidt af bagvejen fået det, som vi ville ha’ det, men der har 
jeg følt mig meget utilfreds. Og det er måske igen det her med, at han så ikke har… jeg 
ved ikke, jeg synes ikke, han har haft helt den tillid til, at jeg vidste bedre end ham. 
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Uddybende interview 2 
 
Bjørn, 28 år, it-infrastruktur administrator, gift, ingen børn 
 
Erfaring/uddannelse 

1. Hvad er din stilling? 
It-infrastruktur administrator 

 

2. Hvor længe har du været i it-branchen? Har det været med afbrydelser? 
Erhvervsmæssigt i otte år. Og så har jeg jo rodet med det siden… uha fem år forinden. 
Altså hvor jeg selv har… privatmæssigt ik. Privat og skole. 
 

3. Hvilken uddannelse har du? 
Uha, hvad hedder så’n noget… Jam, det’ jo en gymnasial, og så har det være Microsoft 
certificeringer inden for hver enkelt delområde eller specialist i delområder inden for 
Microsoft.  

 
Jobsøgning og jobskifte 

4. Hvis nu du forestiller dig, at du ville skifte job lige nu, hvad ville du så gøre? 
Hva’ tænker du, øh… 
Altså, jeg går ud fra, du ville bruge internettet… eller ville du bruge dit 
netværk først og fremmest? 
Jamen, internettet ville jeg bruge for at se, om der var noget spændende, som ligesom 
lå uden for mit netværk. Men mit netværk ville jeg bruge samtidig og så gå til den del 
eller dele af netværket, som jeg vidste ku’ ha’ forbindelse til noget, der netop var noget 
stort og spændende. Øhm, så der kan man sige, mindre virksomheder vil ikke være så 
interessante, hvorimod folk der arbejder ude i lufthavnen og så videre, hvor det er 
nogle større ting, og hvor der er sandsynlighed for, at de har fat i større virksomheder, 
men… 
Så størrelsen af virksomheden betyder meget for dig? 
Det gør det i og med, at der så er sandsynlighed for, at de har penge til at proppe i it, 
hvorimod mindre virksomheder, de har ikke pengene. Det, der er vigtigst for mig, det 
er, at man har et stort budget til it, og det ligesom bliver anerkendt, at der er behov for 
at ha’ noget it, der er up-to-date i stedet for, man sidder med noget gammelt skrammel 
og roder rundt i. Det ville være dræbende for mig. Så hvis jeg SKULLE søge, så ville jeg 
hellere vælge noget, hvor man ligesom kendte navnet og brandet eller hvordan og 
hvorledes, så man ligesom vidste, hvad der var Og også på den måde fik en 
fornemmelse for, hvad det var, man gik ind i. Hvis du går ud i et mindre firma, så er 
der stor sandsynlighed for, at der ikke er penge til at have et helt moderne anlæg 
kørende, og så bliver det lige pludselig karrierebremsende, fordi du ikke følger med 
udviklingen. 
Så det er virkelig noget med at være up-to-date? 
Meget. Noget med at have muligheden for at komme… altså følge med hele tiden, og alt 
hvad der kommer af nyt… rode med det, prøve at teste det… Og derfor, hvis du 
kommer ind i et stort brandet firma, så er der stor sandsynlighed for, at de også har 
pengene til at køre en it-afdeling. 
 

5. Læser du nogensinde stilingsopslag?  
…Nej. Jeg har haft mange, som har… eller flere, som har ringet og tilbudt job, og på 
den måde har jeg kunne følge med i, hvad sker der, og hvad er der rent faktisk 
interesse for. Øh, og det er både netværk eller firmaer, hvor jeg har været ude og 
besøge dem af en eller anden årsag. På den måde får jeg den information så’n lidt, 
okay, de mener, at jeg kan bestride det her, hvad mener de egentlig, man er værd og 
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så’n noget. Men jeg læser dem aldrig så’n decideret… jeg kan ikke huske, hvornår jeg 
sidst har læst en stillingsannonce. 
 

6. Checker du virksomheders hjemmesider? 
--- 
 

7. Har du et netværk, du benytter dig af? 
Ja, jeg bruger LinkedIn. Det er nærmest det, jeg benytter. Ellers har jeg meget, hvor 
det kører som noget e-mailkorrespondance. Og så har jeg et fra mit tidligere arbejde, 
hvor jeg ligesom skabte mig et bredt netværk. Jeg havde en stor kundekreds dengang, 
og dem har jeg stadig fat i bare lige for at høre, hvad der sker en gang imellem for at 
holde fast i dem. 
 

8. Ville du lægge dit CV på nettet? 
[Pause] Jaeh, det ville jeg ikke ha’ noget imod. Altså sådan nogle kvalifikationer står jo 
på LinkedIn, i realiteten også på nettet ik. Det er ikke et decideret CV, men jeg tror 
ikke, jeg ville gå ud og så bruge de her jobsøgefunktioner og så smide mit CV og alt 
så’n noget ind. Der ville jeg bruge netværk og så bruge… eller søge stillingsopslag 
direkte. 
 

Arbejdspladsen 
9. Så du kunne ikke forestille dig at skifte job inden for et år? 

Nej. 
Hvorfor ikke? Hvorfor er du så glad for dit arbejde? 
Det miljø, det udstyr, vi har hardwaremæssigt, at der er råd til at købe nyt, og vi 
ligesom har det sidste nye, at vi ikke sidder med et eller andet gammelt system, som 
ikke fungerer eller altid skal skrues på. At der bliver brugt de penge, der er nødvendige 
for egentlig at holde os til at være spændende at lægge ind på. 
Så det er i høj grad miljøet? 
Det spiller en stor rolle. Det gør det dér med, at man har en afslappet hverdag og 
ligesom har det sjovt. Dét at gå på arbejde er ikke bare at gå på arbejde. Det er 
ligesom bare et sted, hvor man er, og der har man egentlig en del venner iblandt også. 
 

10. Hvad lægger du mest vægt på, på din arbejdsplads? 
Det er vel størrelsen. Det miljø, jeg arbejder med, og så er det fleksibiliteten. 
Og med fleksibilitet mener du? 
At øh, at jeg kan gøre det, jeg gerne vil. Altså ligesom at, hvis jeg har en eller anden 
idé eller løsningsforslag, eller noget jeg kan gøre bedre, at man har lov og frihed til at 
arbejde rundt mod et eller andet mål og så finde frem til, at det her, det hjælper også 
på en eller anden måde. 
Så det handler også om selvstændighed? 
Meget. 

 
11. Hvor vigtige er arbejdsopgaverne for dig? Hvad ligger der i gode 

arbejdsopgaver? 
Gode arbejdsopgaver er jo sådan set, hvor jeg kan planlægge, altså ha’ et projekt i 
stedet for at skulle brandslukke. Meget it-arbejde er jo s’ån brandslukningsarbejde, 
hvor at nu ringer en bruger, nu er et eller andet gået i stykker. Hvis jeg i stedet kan 
sætte mig ned og sige, det her, det kunne blive et problem, få lavet et projekt ud af det 
og sige, det her skal vi ha’ kigget på. Og så få fundet en problemløsning og få sat gang 
i det, få sat ting op og køre og ligesom repareret dét, som egentlig ikke er gået i 
stykker endnu, men som halter lidt. Få fixet det op til en stabil løsning. Og så se at den 
nye løsning kører fejlfrit, og så få det andet pillet ned og sige okay, det her var bare for 
dårligt, men nu har vi noget, der kører. Simpelthen at du kan planlægge det igennem, 
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og tage det stille og roligt og sige, det her kan jeg forbedre sådan og sådan og sådan, 
inden tingene er gået i stykker. 
 

12. Har du mulighed for kompetenceudvikling på dit arbejde? Vil du konstant 
udvikle dig – både personligt og fagligt? 
Ja, og det er der så mulighed for derinde. Men det dér karrierefremmende at skulle 
komme højere op i hierarkiet derinde er ikke noget, jeg har lyst til nu. Og det… 
muligheden ville være at tage min chefs stilling, højere er der ikke i og med, at vi kun 
er to personer og har al ansvaret for driften ik. 
Får I så nogle kurser undervejs? Eller certifikater? 
Ja, det gør vi. Jeg har endnu ikke fået nej [griner]. I og med at vi er en 
uddannelsesinstitution og vi netop har slået på, at hvis vi forsat skal være fremme, 
jamen så skal vi også ha’ noget uddannelse, der gør, at vi KAN være fremme. 
 

13. Er du tilfreds med din leder? Hvad betyder ”god ledelse” for dig? 
Det betyder jo meget, for det gør det der med, at man har en glad hverdag, og man 
ikke har en chef, der siger, det SKAL være sådan og sådan uden noget at ha’ det i men 
hellere melder ud, sådan som jeg har det nu, at han melder ud, så’n at han ikke ved 
det, og så sørger for… Han guider mere eller sørger for at holde andre væk, når der er 
krisesituationer, og han står som en buffer mellem direktionen og… så er der ligesom 
ham, og så er der os, så vi arbejder og han fjerner så alle dem… Så… ledelse er i hvert 
fald vigtigt. Han gør, som han skal uden at blande sig for meget. 

 
14. Hvad betyder lønnen for dig? Er du tilfreds med din løn? 

Ja. 
Så du ville ikke skifte, hvis du kunne få højere løn? 
Det har jeg været tilbudt et par gange i hvert fald. Det var ikke noget, der kunne få mig 
til at gå. 
 

15. Hvornår har du været rigtig tilfreds og glad i dit job? Kan du nævne en episode? 
Afslutning på et projekt, der havde kørt i over et halvt år med at få bygget et nyt 
serverrum. 
Så det var løsningen? 
Jamen, det var ligesom da… Da vi havde kørt alt det her igennem, og det rent faktisk 
skete og den dag, hvor det så blev afleveret, og vi kunne sige, nu er det oppe og køre. 
Og min chef og direktion var med nede og sige, okay nu, der er vi i luften, og jeg fik 
den der anerkendelse af, at det her er sgu godt kørende. 
Hvor meget betyder anerkendelse? 
Det betyder en del. Det er godt at få. Det gør ligesom, at dét man laver, at det i stedet 
for det bare forsvinder, så er det meget rart, at en eller anden rent faktisk lægger 
mærke til, at der er sket en forandring her, og der er nogen, der sætter pris på det. Så 
jo, det betyder en del, det er ikke noget… Jeg ville ikke være det foruden. Altså det skal 
være der, ellers så bliver det for kedeligt. 
Er det så lige meget, om det er en chef eller kollega? 
[Pause] Man kan sige lønmæssigt, er det jo meget rart, at det er min chef øhm. Men 
det er også rart, når ens kolleger kommer og siger, de var glade for, at man arbejdede 
hele natten for at få dem i luften, så de kunne komme tilbage til arbejdet næste 
morgen, og tingene virkede. Det er også rart, ingen tvivl om det. 
 

16. Hvornår har du været ulykkelig/utilfreds i dit job? Hvorfor? 
Det var, da jeg var utilfreds med min kollegas arbejdsindsats. 
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Uddybende interview 3 
 
Carl, 38, selvstændig konsulent. 
 
Erfaring/uddannelse 

1. Stilling?  
Jamen, lige i øjeblikket er jeg selvstændig konsulent. Og søger faktisk fast arbejde. 
 

2. Hvor længe har du været i it-branchen? 
Siden 90.  
Har det været med afbrydelser? 
Nej, jeg har så… jeg blev færdiguddannet i 95 ik, og så har jeg jo brugt it siden 78/79. 
 

3. Hvilken uddannelse har du? Har du så en decideret it-uddannelse? 
Ja, jeg har en datamatiker fra Niels Brock 

Har du kombineret det med kurser undervejs? 
Ja, jeg har taget en DBA-uddannelse, databaseadministrator. Så har jeg en Microsoft 
MCC, og så har jeg bevæget mig over i de bløde værdier inden for projektledelse og har 
taget en del kurser inden for projektledelse. Jeg har så også en masse andre tekniske 
kurser, problemløserkurser. Det er det, der interesserer mig. Alt bliver jo kørt i 
projekter i dag. Så man indstiller sig og ja, jeg var ikke så nørdet med hensyn til teknik 
og sådan. 

 
Jobsøgning og jobskifte – det praktiske 

4. Hvis nu du forestiller dig, at du ville skifte job lige nu, hvad ville du så gøre? 
Medier? Hvad har du gjort i denne her jobsøgningsproces indtil videre? Har du 
kigget i jobannoncer? 
Ja, men det er altså en givet del af den nye virkelighed… Jeg bruger meget netværk. 
Jeg bruger de der LinkedIn og databaserne på nettet ik. Jeg kigger selvfølgelig også i 
de jobopslag, der kommer på nettet ik. 
 

5. Checker du virksomheders hjemmesider? Går du ind og kigger på 
virksomheders hjemmesider? 
Ja, altså både det ik. Jeg kigger… altså, det er jo alt muligt, folk man snakker med i 
miljøet, som så siger, her hos os, der har vi noget. Så kigger man lidt på det firma, om 
det er noget for én selv og tager måske ind og taler med dem. 
 

6. Har du et netværk, du benytter dig af? Så det er primært netværket? 
Ja, det er så’n lidt forskelligt, hvor man sådan får sparket nogle døre op, og hvor man 
kigger ind ik. Men altså, jeg er jo lidt kræsen. Jeg går jo og har det egentlig godt. Jeg 
har jo været selvstændig, og har haft to firmaer. Ikke noget jeg har tjent penge på 
[griner] men noget, hvor jeg… som jeg selv synes var interessant, og som jeg havde 
håbet på blev til noget… Og så har jeg brugt det her it ved siden af for at tjene dét, 
man kalder bread and butter ik. Øhm, så jeg er stadigvæk… går rundt og kigger på ting 
og muligheder, for jeg er nok lidt mere… jeg er kræsen ik. 
 

7. Lægger dit CV på nettet? 
Ja. Det gør det, ja. 

 
Arbejdspladsen 

8. Kunne du forestille dig at skifte job inden for et år?  
 
9. Hvad lægger du mest vægt på, på din arbejdsplads? Når nu du siger, du er 

kræsen, hvad er det så for nogle ting, du gerne vil ha’? 
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Det er meget nogle spændende opgaver, øh. Det er et sted, hvor jeg kan få noget 
indflydelse også. Dét der med at sidde og bare få at vide, hvad man skal gøre, det kan 
jeg ikke. Jeg vil mere [griner]. Øhm, så skal det være… jeg går meget efter et sted, 
hvor der er orden på tingene. Ikke forstået på, altså det er måden, man behandler folk 
på, tror jeg. Og så er der meget med så’n noget… kemi. 
Tænker du også det sociale i det? 
Ja, altså det er et sted, man tilbringer meget af sin tid ik, og ja, så kemien dér. Det 
hjælper ikke noget, at man kommer ind til en eller anden virksomhed, hvor kemien ikke 
passer sammen. Men det er selvfølgelig svært fordi, man kun møder de her i en 
jobsituation. Så bruger jeg så netværket til at snakke med folk, der enten har arbejdet 
der eller arbejder der og hører dem om, hvordan og hvorledes ik, så man får noget 
ballast til det som ansætterne, lederne sidder og snakker om, fordi de er jo også meget 
så’n i en salgssituation, og de har folk til at interviewe ik. Så.. man skal tage mange af 
de der ting med et gran salt ik. 
Så det du lægger mest vægt på er opgaverne? 
Ja, spændende opgaver ik. Det er vel det, der vigtigst ik. Og så atmosfæren i 
virksomheden. 
 

10. Hvor vigtige er arbejdsopgaverne for dig?  
 
11. Har/havde du mulighed for kompetenceudvikling på dit arbejde? Hvor meget 

betyder det for dig, at du hele tiden udvikler dig? 
Meget. Jeg går til rigtig mange forskellige ting. Alt hvad jeg så’n synes kan være 
relevant ik. Jeg har bevæget mig derhen, hvor det er et spørgsmål om, hvad it bliver 
brugt til, og ikke hvordan det bliver brugt. Så det betyder at… det er sådan et sted, 
hvor jeg bruger fagforeningen meget. De har mange kurser, foredrag og så’n noget ik. 

 
Herefter gjorde en teknisk fejl, at vi ikke fik båndet resten af interviewet. 

 
12. Er du/var du tilfreds med din (nærmeste) leder? Hvorfor/hvorfor ikke? (Tillid? Dialog?) 
13. Hvad betyder lønnen for dig? (Status/prestige?) 
 
14. Hvornår har du været rigtig tilfreds og glad i dit job? Nævn en episode? Hvorfor? 
15. Hvornår har du været rigtig utilfreds i dit job? Nævn en episode. Hvorfor?  
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Uddybende interview 4 
 
Dennis, 34 år, systemudvikler og –arkitekt, samboende, ingen børn 
 
Erfaring/uddannelse 

1. Stilling? Før og nu. 
Jeg har været systemudvikler og –arkitekt for vores produkt, og jeg har været der i 
seks et halvt år, og jeg har haft en del udviklende fremstadier og været med til at 
rekruttere folk fra uddannelsessteder. Og nu har jeg så skiftet arbejde. Jeg starter her 
et nyt sted om to uger. Og jeg har været ude og kigge hos folk, og jeg har været til 
nogle interviews rundt omkring eller… ét [griner]. Og så, jeg er rimelig sikker på… jeg 
har ligesom set det fra begge sider ik. Jeg har i hvert fald læst rigtig rigtig mange 
CV’er. Jeg har ikke skrevet særlig mange CV’er selv. Altså meget af det handler 
alligevel om kontakter… og om at man bliver anbefalet, og man anbefaler nogen ting. 
Og sådan som jobsituationen er i branchen i dag, der er det faktisk i virkeligheden, at 
man bliver anbefalet meget, generelt. 
Det er faktisk den omvendte situation? 
Ja, fuldstændig. 
Hvad er du så blevet ansat som nu? 
Jeg er ansat som ja hvad hedder det, arkitekt og projektleder. 

 

2. Hvor længe har du været i it-branchen? Har du været i it-branchen hele tiden? 
Ja, siden jeg blev færdiguddannet. 
Og hvornår var det? 
Jeg er færdiguddannet fra 2002. Og ja, så var jeg ansat fra dag ét, da jeg sluttede min 
uddannelse. Jeg blev jo… som man kan sige i branchen, ansat fra start ik. 

 

3. Hvilken uddannelse har du?  
Jeg er datamatiker. Det er en kort, videregående uddannelse. 2 års varighed. 
Har du så løbende taget nogle ekstra kurser? 
Jeg har taget noget chain-ledelse og den slags ting. Og været til nogle konferencer, 
men ikke rigtig noget formelt. Jeg har ikke rigtig fået startet. Det har været svært at 
finde tid til. Det er i virkeligheden dét, der er det største problem i vores branche, der 
er alt for meget at lave. Det er svært at finde tid til det. 

 
Jobsøgning og jobskifte – det praktiske 

4. Hvorfor valgte du at skifte job? 
Jamen, det var jo to ting. Der var både fravalg af min tidligere arbejdsplads og tilvalg af 
min nuværende. Altså der var relativ lang transporttid. Over en time hver vej, og det 
var på grænsen til uacceptabelt for mig. Og dyrt også. Og det var jo heller ikke sjovt. 
Altså jeg kunne ikke rigtig regne med, hvornår jeg ville være der, fordi busserne måske 
gik, når de gik. Jeg skulle af sted i rigtig god tid, hvis jeg skulle nå ting. 
Var det kun med bus? 
Det var bus øh… Jeg kunne også godt tage toget, og det prøvede jeg også, men det var 
i virkeligheden værre. Men jeg arbejdede også i en forstadsbank. Og der er ret gode 
transportmuligheder der op, men altså… alt i alt kan jeg komme ned under en times 
transport 
Det er lang tid. 
Ja, det er rigtig lang tid. En time du ikke kan bruge til noget. Måske læse lidt i bussen, 
men nogle gange skal man stå op. Jeg prøvede toget, fordi så tænkte jeg, der kan jeg 
sidde og arbejde, menøh så kørte de helt ad helvedes til. Det var kystbanen. Nå, men 
der var transporttid, og så var der kollegerne, og det var en positiv ting, som holdt mig 
til det sted. Man får et godt forhold til sine kolleger, og jeg har også kontakt til folk 
stadigvæk. Det var også nogle folk, jeg ser i min fritid, så det er klart, de tæller helt 
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klart med – til fastholdelse ik. Så er der lønnen, som er en generel faktor. Og man kan 
sige lønnen, det er ikke noget, der kan motivere mig i det daglige. Det er bare sådan at, 
det er meget svært for mig at gå ud og finde et job, som er væsentligt lavere lønnet, 
fordi så skal jeg ligesom lægge min økonomi om ik. Og på den måde så… Det er 
selvfølgelig svært. Altså lønnen er… Virksomheden… Jeg har lige forladt en virksomhed, 
hvor jeg har været seks et halvt år, men det har så faktisk gjort, at jeg er mindre værd 
ude på arbejdsmarkedet, fordi jeg får specialiseret viden omkring en virksomhed. Det 
vil sige, virksomheden kan faktisk fastholde mig kunstigt længe ved at give mig en 
kunstig høj løn. Det har de så valgt ikke at gøre, altså dér sætter de mig fri. Dér har de 
så valgt… 
Men det var dét, der gjorde, at du ville skifte? Altså dét med lønnen? 
Nej, altså lønnen er en negativ motivationsfaktor. Hvis den ikke er i orden, så bliver 
man sur så’n ganske langsomt ik. Og den sætter i virkeligheden bare niveauet for, hvor 
høj lønnen skal være i det næste job. Man vil ikke gå 5000 ned i løn eller mere vel. 
Menøh ja, hvad er der så mere… Så er der ledelsen, respekten for ledelsen og gensidig 
respekt i virkeligheden. Jeg kommer fra en virksomhed, som var grundlagt af en 
udvikler, virkelig en iværksættertype. Og det betød faktisk meget hele vejen ned 
igennem virksomheden, at der blev sat pris på gode ting og løsninger. Der var respekt 
omkring dygtige udviklere og sådan nogle ting. Måske lige lovlig meget i forhold til 
andre vigtige funktioner som salg. Det blev så’n lidt mere ignoreret. Det har så ændret 
sig en del til, at den næsten har skiftet baggrund. Altså vi har fået en ny chef, der 
desværre ikke er klar over det. Og det har så også givet nogle dårlige vibes. 
Altså han tror, han ved bedre? 
Ja. Altså det var… ikke godt. Vi har brugt meget tid på at klare ting og øh… Altså, det’ 
jo svært. Jeg synes ikke, en ledelse skal blande sig. Jeg kan se, at mine kolleger, de er 
så’n meget inde i tekniske problemstillinger, så de er jo eksperter inden for områder ik. 
Man må stole på hinandens dømmekraft. 
Tillid også? 
Ja, og det må også ligesom være fra ledelsen ik. Vi må stole på, at de ved, hvad der er 
penge til ik. De må stille kravene, og vi må opfylde dem. Men nogle gange er der så’n 
et disconnect mellem ledelse og medarbejdere, og det… Når det først er opstået, er det 
meget svært at reparere. Det, der desværre var sket med virksomheden, da jeg forlod 
den, det var at ledelsen satte en del ting over styr ved at fyre nogle folk, som… jeg 
havde som sagt brugt en del tid på at rekruttere. Vi havde fundet nogle rigtig skarpe 
folk. Vi havde fået nogle dataloger, hvilket er enormt svært at finde i branchen. Der er 
måske 500, 700 dataloger i Danmark. Vi havde så fundet to sindssygt skarpe så’n for at 
hjælpe og sådan nogle ting. Og det viser sig så, at de egentlig bare er blevet hyret for 
at se pæne ud på organisationspapiret, ikke til en investering. Det er jo ikke så godt. 
Hvis man bruger sit eget netværk til at hive folk ind, har jeg så brændt nogle broer dér 
ik. Det gør mig sur. Det gør også, at jeg søger væk. Så der må være en vis så’n tillid og 
respekt. 
Loyalitet? 
Loyalitet, og den må gå begge veje ik. 
Så for at opsummere, så forlod du jobbet pga. transporttiden og ledelsen? 
Dårlig ledelse ja. 
Og det svære var at forlade kollegaerne? 
Ja, helt klart. Det sidste er virkelig ubehageligt. Menøh, jeg holder kontakten med dem 
stadigvæk, og mødes med dem stadigvæk. Jeg ser faktisk også stadigvæk kolleger, jeg 
havde kontakt med for mellem seks år og to år siden. Altså, jeg tror, kolleger er faktisk 
den dimension, der betyder mest. Man bruger jo længere tid sammen med kolleger, 
end man bruger sammen med sin familie. Det bliver jo så’n en slags substitut-familie 
ik. Så man kan sige, at det er nok også lidt med vilje fra virksomhedens side. Det 
skaber sådan en korpsånd, som gør, at folk gider sidde der længere og knokle og sådan 
nogle ting. Korpsånd betyder meget… Så dårlig ledelse og lang transporttid var 
afgørende. 
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5. Hvordan søgte du? 

Ja altså, problemet er, jeg får løbende henvendelser. Jeg får måske en gang om 
måneden. 
Det er der jo nogen, der vil mene ikke er et problem. 
Nej nej [griner]. Det synes jeg er fint nok. Nogle gange er det lidt meget. Der er også 
folk, der ringer og lægger en besked hos min chef eller sådan et eller andet. Men altså, 
jeg fik tre henvendelser lige her omkring dér, hvor det var, at der var nogle folk, der 
blev fyret, og jeg var mest utilfreds. Og jeg besluttede mig for ligesom at lade dem 
ligge og vente, fordi jeg ville ikke skifte job, når jeg var sur eller tage beslutningen, 
mens jeg var sur. Min erfaring er, at det er dårlige beslutninger. Såøh, jeg havde en del 
henvendelser fra Posten, jeg fik en fra NNIT, og jeg fik en fra Zmags, som er det sted, 
jeg havner. Og øh Posten og NNIT har en økonomi, jeg har stiftet bekendtskab med før. 
Jeg har lavet et projekt derude. Jeg kender en, der arbejder derude, og han anbefalede 
stedet, sagde, det var et godt sted. Og øh… jam han sagde, bare send et CV ind, du 
behøver ikke gøre særlig meget ud af det, så skal du nok komme til samtale. Og så den 
anden, Zmags dér, der fik jeg bare at vide, at jeg skulle komme til en uforpligtende 
samtale, og de ville gerne fortælle om virksomheden. Og det gjorde jeg så, øh fordi det 
var det nemmeste, virkelig. Altså jeg har ikke et CV klar. Jeg har måske det, jeg har på 
LinkedIn, hvor der står, hvad jeg har beskæftiget mig med af teknologier, men altså 
ikke noget særligt. Mine erfaringer er, at – og det kan jeg også se fra dengang, da jeg 
selv har siddet på arbejdspladssiden der – de dygtige folk er relativt meget meget kort 
tid på markedet, og de fleste forsvinder i virkeligheden, før de officielt er på markedet. 
De bliver snuppet fra virksomheder, og det er typisk gennem kollegerne. Typisk, kunne 
du ikke tænke dig at arbejde her? Og det, man finder… selvfølgelig er der nogen, der 
lægger job-CV ud et eller andet sted. Det bliver mere almindeligt, tror jeg. Menøh, 
mange af dem kommer til tusindvis af samtaler og er måske ikke superfantastiske. Så 
det har en effekt sådan at, hvis man går efter de traditionelle jobsites, så er der utrolig 
meget skidt, fordi de dygtige, de forsvinder bare. De er måske ikke engang på 
markedet, og de andre de bliver bare i poolen. Det er forurenet ik, kan man sige. Så 
kan man så gå efter nogle specielle jobsites. Man kan gå efter ingeniørernes jobsites, 
fordi så håber man, man kan få ingeniører, som er skarpe folk, så’n med en 
uddannelsesmæssig skarphed ik. Altså, vi er gået efter traditionelt talent. De ligger jo 
ikke der. Hvis folk ikke har en kandidatgrad, så siger det noget om deres person. Du 
kan heller ikke forvente, at de vil sætte sig ned og tage en kandidatgrad, mens de 
arbejder hos dig. Og så er der så konkrete teknologier og så’n nogle ting. Det må være 
det sidste, med erfaring. Så, talent og uddannelse er vigtigst, og så måske erfaring som 
det sidste. Og det er prioriteret alt efter, hvad man kan lære folk. 
Men der snakker du ud fra virksomhedernes synspunkt. 
Ja, men så for at vende tilbage til min tidligere kollega her, som hed Esben, og han er 
chefarkitekt derude nu. Ham arbejdede jeg sammen med på det gamle sted, hvor han 
var chefarkitekt. Han er en sindssyg skarp fyr, som jeg virkelig gerne vil arbejde 
sammen med. Efter min mening er han den dygtigste udvikler, jeg har mødt. Punktum. 
Så jeg synes, jeg lærer noget og kommer lidt op på dupperne. Det betyder meget for 
mig. Jeg kan mærke, jeg bliver bedre af at diskutere… Altså, jeg ved ikke, hvordan jeg 
skal forklare det. En slags mental kondition. Man bliver sådan lidt, man kommer mere 
op på mærkerne. Ligesom man kan være sløv efter en lang sommerferie ik, så skal 
man også være skarp efter… ligesom være vant til at tage de hårde diskussioner hele 
tiden ik. 
Så han var meget afgørende? 
Sindssygt afgørende! Og ikke kun fordi jeg holder af at arbejde sammen med ham, men 
det betyder også noget, at han siger, den her arbejdsplads kan han sige god for. Og øh, 
hvis man kan se på, hvad jeg spurgte dem om ude arbejdspladsen, så handlede det 
primært om… Jeg kom til et forpligtende interview, hvor vi ligesom snakkede om, hvad 
skulle arbejdsopgaver hos dem ligesom være. Hvilke funktioner ville de gerne have 
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udfyldt. Men, jamen så spurgte jeg i virkeligheden mere ind til deres forretningsmodel. 
Hvordan de sælger? Har de investorer? Har de tænkt sig at få investorer, fordi jeg har 
arbejdet i en virksomhed, hvor vi har været meget investorpræget. Og der er meget 
meget forskel på at være investorpræget eller kundepræget. Hvis du er investorpræget, 
så skal du lave nogle store øh… så skal du lave sådan nogle store ting, der ser flotte ud, 
der lyder som om, der er potentiale til at blive rigtig stort. Og hvis du er kundepræget, 
så er det meget konkret, det kunderne spørger om. Det er en anden form for vækst og 
en anden stabilitet, og det er en anden relevans. Det er meget motiverende at kunne 
lave noget, som folk bruger. Det er meget demotiverende at lave et eller andet 
luftkastel, fordi nogen har fået en god idé. 
Vi skal lige vende tilbage til starten, altså, hvad gør du når du skal søge? 
Altså, jeg tror ikke, I kan bygge et kvalitativt interview på mig, fordi jeg har jo bare 
brugt mit netværk. Jeg har aldrig, aldrig nogensinde skrevet et CV. 
Men sådan er der jo flere, der har det. 
Jeg tror også, det handler om, altså, det er lidt besværligt at skrive et CV ik. Jeg har 
det sådan, at hvis jeg skal skrive et CV, hvis jeg skal skrive en ansøgning, så skal det 
være målrettet en konkret virksomhed, fordi jeg har arbejdet med så mange 
teknologier, så hvis jeg bare skriver dem, så er det ligegyldigt for virksomheden. Hvis 
jeg skulle være projektleder, ville jeg lægge vægt på de ting, jeg har lavet som 
projektleder osv. Så selvom jeg har et CV liggende i skuffen, så ville jeg nok lave det 
om til hver enkelt virksomhed ik. Så det er sådan en slags barriere i virkeligheden ik. 
Og det gør bare at dem, der ringer og siger, kom bare ud og snak med os, vi vil 
egentlig gerne høre om, hvem du er, og så kan vi fortælle lidt om, hvad vi laver, de har 
bare et forspring ik. Det benytter man sig jo af. 
 

6. Hvad gik du efter i søgningen? Hvad søgte du efter? 
 

7. Hvis nu vi kan opsummere: Hvad gjorde, at du valgte dette job? 
Jamen, god ledelse, en solid forretningsmodel og stabilitet. Og der er også mulighed for 
at arbejde med andre ting. Jeg har arbejdet sammen med et meget meget lille hold af 
meget meget dygtige folk. Det har i virkeligheden gjort, at mine projektlederopgaver 
har været at styre to mænd eller sådan noget. At mine projektlederopgaver bare har 
været at rapportere videre op, hvordan det gik. Det har ikke været noget med at 
fortælle folk, hvad de skulle gøre. Super fedt selvfølgelig, på en måde ik, men helt klart 
ikke noget, der gjorde, at man fik afprøvet nogle lederevner eller noget som helst. Det 
er der mere her. Det er en mere broget flok af udviklere, men ikke nødvendigvis alle 
sammen så’n helt oppe og ringe vel. Og det tror jeg, bliver meget fascinerende. 

 
Arbejdspladsen 

8. Hvad lægger du mest vægt på, på din arbejdsplads? Så hvilke faktorer, så’n 
helt generelt, er vigtigst for dig? 
Det er gode kolleger. Så er det, at jeg får lov at udvikle mig fagligt, og at jeg får lov at 
udvikle mig personligt, og dér tæller jeg så også med at prøve nye ting af ik, 
projektledelse for eksempel. 
Hvorfor er dét så vigtigt for dig? 
Fordi jeg har set, hvor meget dårlig ledelse betyder. Jeg ku’ godt tænke mig at bevæge 
mig i den retning. Altså jeg har virkelig haft dygtige kolleger, der kunne lave hvad som 
helst, men jeg har set, at det er ikke godt nok, hvis de ting der kommer oppefra ikke 
holder. Det gør, at jeg har fået mere respekt for gode ledere og mindre respekt for 
dårlige ledere, og mere blod på tanden og mere så’n, hvor svært ka’ det være-agtig- -
tilgang til tingene. Jeg kunne godt tænke mig at projektlede, gå den vej. 
 

9. Hvilke forventninger har du til dit kommende job? 
 
10. Hvor vigtige er arbejdsopgaverne for dig? Hvorfor? Uddyb. 
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Arbejdsopgaverne er sindssygt vigtige. Jeg har længe godt kunne tænke mig at komme 
til at programmere, kode. Jeg kunne godt tænke mig at arbejde med nogle nye 
teknologier. Jeg har arbejdet med [model], som jeg kender gennem flere år, men jeg 
kommer også til at arbejde med nogle nye forretningsmodeller… De har noget software-
service, som er en ny måde at lave en arkitektur på, hvor man kan skalere sin 
forretning på en helt anden måde. Altså, kunderne servicerer ligesom sig selv. Du 
behøver ikke tilføje særlig meget til serveren. Du sælger et slags abonnement på 
ordningen. Altså, du har en solid base i virkeligheden i stedet for, at du skal ud og 
sælge noget nyt hver gang. Det er det, jeg kommer fra. Det var bare ikke særlig 
tilfredsstillende. Jeg kunne godt tænke mig at prøve denne her og lave det her, for jeg 
tror virkelig, at det er fremtiden. Jeg tror også, det er nogle mere relevante teknologier 
for mig at have på mit CV engang. Jeg skal selvfølgelig skrive et CV engang. 
Så du planlægger ikke at blive for evigt? 
Nej, men jeg planlægger at blive i hvert fald i fire år eller noget i den stil. Jeg kunne 
ikke, jeg er ikke typen, der tager et job i to år. Jeg er typen, der tager et job i minimum 
fire år. 
Men du ser dig samtidig ikke i samme virksomhed 10 år frem? 
Nej, jeg ved ikke, hvor jeg er om fire år. Det kan godt være, jeg vil lave noget andet ik. 
Det kan også godt være, jeg får nogle børn, og jeg begynder at blive… 
Så bliver der måske noget med arbejdstiderne? 
Altså, man kan sige, det har så også været… Jeg er begyndt at snakke med min 
kæreste om børn og så’n nogen ting, og der kan jeg jo godt se, at ting som to timers 
transporttid hver dag bare ikke er holdbart. Altså så skal hun hente og levere i 
børnehaven hver dag, og jeg kan ikke bidrage med noget særligt. Jeg tror, det vil slide, 
og jeg tror, at hun ret hurtigt vil blive sur. 
Ja, der skal være en balance mellem arbejdsliv og privatliv ik? 
Jo altså, jeg vil sige, da jeg startede i branchen – sådan tror jeg, de fleste har det – 
der… jeg behøvede jo ikke løn. Jeg sagde også, at jeg gerne ville ansættes som det er 
uden løn. Altså jeg ville jo bare være tilfreds med at bo nede i kælderen og så få kost 
og logi ik. Men så begyndte jeg at blive lidt mere kræsen og stille krav og så’n nogen 
ting. Og når man så begynder at få familie, så bliver man jo endnu mere… altså det er 
jo ikke kræsen på sine egne vegne… Altså, man kan jo sige, heldigvis er lønningerne ret 
gode i branchen. Menøh… så jeg tror, at selvom man går ned i løn og får et lidt mindre 
ambitiøst job, så vil man godt kunne forsørge sig selv og familien og hvad det nu skulle 
være ik. 
Arbejdsopgaverne har i vores undersøgelse vist sig at være det vigtigste. 
Jeg synes også, det er rigtig rigtig vigtigt. Jeg vil sige, det er kollegerne, men jeg synes 
kompetencerne er det vigtigste. Men det KAN være fordi, jeg har været ude et eller 
andet sted med nogle meget meget dygtige kolleger og meget meget søde kolleger. Og 
grunden til at det blev sådan var, vi fik selv lov som gruppe at ansætte folk. Det vil 
sige, at jeg var ude og prøve at få fat i folk, men det var alle, der ligesom var med til 
samtaler og så’n nogen ting. Det var faktisk enormt fedt, også for de folk, vi 
rekrutterede, fordi de fik en chance for at møde holdet ik. 
Ja, og kemi er jo sindssygt vigtigt. 
Ja, og der var folk, hvor man må sige øh… formentlig dygtig, men passer ligesom ikke 
ind. Altså på papiret, DTU, meget meget gode karakterer, over elleve i snit og så’n 
nogen ting, sådan alle de rigtig ting, og så bare… en personlighed, som bare ikke 
virkede. Altså en meget stille… så’n type, som sad i hjørnet, som ikke tog 
diskussionerne og bare gjorde, hvad han mente var rigtigt. Og det’ jo problematisk. 
Altså vi har så’n meget, vi går på, nogen nogenlunde dominerende typer, der godt kan 
li’ at presse den lidt 
 

11. Hvor meget betyder kompetenceudvikling for dig? Selvudvikling? Og hvorfor? 
Ja, det er vigtigt for mig, at jeg kan vokse. Der er mange virksomheder, der bare 
ignorerer det. 
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12. Var du tilfreds med din tidligere leder? Hvorfor/hvorfor ikke? Kan du sætte 

nogle ord på god ledelse? 
Troværdighed, tillid, respekt… ja, konsistens er også meget vigtigt. Virkelig vigtig. 
 

13. Hvad betyder lønnen for dig? (Status/prestige?) 
 
14. Hvornår har du været rigtig tilfreds og glad i dit tidligere job? Nævn en 

episode.  
Ja, altså det var jeg faktisk lige inden, alt det her begyndte. Der var jeg super glad. Vi 
var to uger fra at levere et produkt. Det gik rigtig godt. Vi havde et sindssygt godt hold, 
og der var rigtig god stemning. Folk brændte for at lave tingene rigtigt. Så blev 
projektet så lukket ned. Der skete det, at vores tidligere produkt gik ud og vandt en 
pris for at være et godt produkt. Og så besluttede ledelsen så, at hvis det er godt nok 
til vinde en pris, så var det også godt nok til, at vi ikke udvikler mere på det, og så… 
Det var to uger før, vi var færdige med den nyere version. Det var et hårdt slag. Det 
var også en af de ting, der gjorde, at det var virkelig hårdt. Vi var super glade og super 
motiverede. Men det var lige dér, lige inden bomben sprang. 
 

15. Og det kan så lede til det næste spørgsmål. Hvornår har du været rigtig 
utilfreds i dit tidligere job? Nævn en episode. Hvorfor? 
Ledelsen, de satte så en hel dag af til at sidde og forklare. De sendte en person over for 
at fortælle os, hvorfor det var, at vi ligesom måtte lukke det her ned. Og tingene gav 
ikke mening og så’n nogle ting. Vi havde ikke ressourcer til at markedsføre det… Hvortil 
vi svarede, hvis marketingafdelingen ikke har en plan klar, og ikke havde det relevante 
materiale trykt nu to uger før, vi er færdige, så har vi måske et andet problem; et 
problem med vores marketingafdeling. Og de kom med en hel masse argumenter, og vi 
sad så en hel dag og skød dem simpelthen ned. Altså det var ikke godt. De var 
simpelthen ikke nok forberedte. Det virkede bare ikke, som om deres argumenter var 
gode heller ikke forretningsmæssigt. Jeg har mødt en del udviklere, som har 
forretningsforståelse. Der er selvfølgelig mange, der slet ikke har og ikke ønsker at 
have det. Men jeg har mødt en del udviklere, der har forretningsforståelse. Jeg synes 
bare ikke, der er ledelsesmæssig forståelse for, at folk egentlig godt kan forstå de 
forretningsmæssige argumenter. Så tror jeg efterhånden, at de accepterede det….. Og 
jeg besluttede mig for at give op. Hvis de ikke vil lave udvikling, hvis de ikke vil lave 
research på det her, så har de jo heller ikke brug for mig. Altså jeg går meget med 
dårlig samvittighed, kan jeg virkelig forlade dem her. Kan jeg virkelig forlade dem her 
nu. Kan jeg virkelig gøre det. Og kan det økonomisk hænge sammen for mig. Og der 
besluttede jeg mig for, jamen jeg kan ikke tage ansvar for det for det første, for det 
andet så tror jeg ikke, de har brug for mig. De har brug for nogen, der kan vedligeholde 
det, osv. De har faktisk ikke brug for særlig mange af dem, der er der. Overhovedet. 
Det er jo udviklere, der sidder der. De får til gengæld et problem, når de skal sælge 
virksomheden, fordi folk, de køber jo ikke kun et produkt. De køber også det hold, der 
har lavet det. Det prøvede jeg at forklare, men desværre… så gik det ikke. Så… så må 
man tage konsekvensen. De var meget overraskede over, at jeg smuttede, hvilket jeg 
er meget overrasket over selv. Jeg synes selv, jeg gjorde opmærksom på, at jeg var 
meget utilfreds. Øhm, der var også en anden, der smuttede, og deres reaktion på det, 
var at degradere vores chef, som har været rigtig god. Men de mener ikke, at han har 
fortalt, at vi har været utilfredse. Det er forkert altså. Så nu er han utilfreds, og de 
risikerer, han smutter, og jeg kender i hvert fald to andre, der er på vej ud af døren. Så 
det hele kollapser nærmest. Det er synd. Men jeg tror godt, de måske kan lade et par 
mand køre det videre, og det er så det. Så der ikke noget… man må bare sige, det var 
sjovt, så længe det varede, og nu må jeg videre ik. Jeg kan ikke rigtig tage ansvar for 
det her. 
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Uddybende interview 5  
 
Erik, 32 år, projektleder i privatejet virksomhed, har kæreste, ingen børn.  
 
Erfaring/uddannelse 

1. Hvad er din stilling? 
Jeg er projektleder i DSV, privatejet transportvirksomhed. Sidder med forholdsvis store 
it-projekter. Jeg har været der siden juni. Har været væk i ca. to år men har været i 
DSV i 10 år i alt. Så to års ferie med et andet arbejde. 

 
2. Hvor længe har du været i it-branchen? Har det været med afbrydelser? 

Otte ud af ti år it-branchen. Skiftet job internt.  
 

3. Hvilken uddannelse har du? 
Uddannet inden for kontor i DSV inden for spedition og shipping. Og så fandt jeg ud af 
efter to år, at det var sgu meget sjovere at lege med it. Jeg er ikke uddannet inden for 
it, men har taget en HD i informatik og taget ja alle mulige mærkelige it-relaterede fag. 
Der er mange, der kommer ind via, hvad kan man sige, via forretningen og så starter 
med support. Det hjælper meget til at lære forretningen at kende. For mit eget 
vedkommende handler det om at kende forretningen og bygge noget op. Og så sidder 
der typisk mange folk, som er hardcore it-folk, som har uddannelsen bagved. Der er 
meget behov for forretningsforståelse. Det kan man ikke læse på nogen skole. Det er 
erfaring. Mange kommer ind og finder ud af, at det ikke er lige så let at læse i en bog, 
hvad forretningen gerne vil. Det handler om erfaring.  

 
Jobsøgning og jobskifte 
 

4. Hvis nu du forestiller dig, at du ville skifte job lige nu, hvad ville du så gøre? 
Hvor jeg ville søge henne? 
Ja, altså ville du fx søge via netværket eller…? 
Jeg kan sige så meget, at 8 ud af 10 job er, hvor jeg bliver kontaktet via netværk. Det 
er skræmmende så mange job, der bliver besat via netværk. Den sidste del er via 
rekruttering. Der er ikke ret mange, der reelt set reagerer på jobopslag. Altså, det er 
der faktisk ikke. Mange gange bliver du – i hvert fald dem, jeg har kontakt med – 
anbefalet af nogen i dit netværk. Nogen siger ”søg det her”. Det er meget med, at ”jeg 
kender ham fra tidligere, og vedkommende er god til det og det”. Og så bliver man 
anbefalet. Jeg har ikke lavet en ansøgning de sidste seks år. Jeg vedligeholder mit CV, 
hvor der står, hvad jeg laver, men jeg har ikke lavet en decideret ansøgning. De 
eneste, tror jeg, der laver de ansøgninger, er hvis man kommer ind i de store, 
traditionelle koncerner, Maersk, Danske Bank. Det er i hvert fald den måde jeg og 
mange af dem, som jeg snakker med, det er også den måde, de bliver kontaktet på.  
 

5. Læser du jobannoncer? Læser du nogensinde stillingsopslag?  
Ja, jeg vil ikke sige, jeg gør det aktivt. Mere for at følge med i, hvad der sker. For sjov. 
Fx med Dong Energy for et års tid siden. De skulle ansætte en masse til deres koncern. 
Mere for at få at vide, hvad sker der. Og ikke primært for at, hvad skal man sige, for at 
søge.  
Er det for at finde ud af, om der er et match og for at sammenligne..?   
Ja, og for at finde ud af, hvad det er, jeg gerne vil ik Hvis jeg nu gerne vil være 
projektleder. Hvad er det, der bliver krævet? Hvis jeg nu skal opkvalificere mig selv. For 
at følge med. Man kan kalde det en kontinuerlig evaluering af mig selv. Hvad er det, de 
kræver? Kræver de en certificering? Kræver de en portefølje af projekter? Hvad er det, 
der bliver krævet? Når man så læser de annoncer, så står der nogle gange noget 
mærkeligt noget. Altså, der er nogle jobannoncer, jeg aldrig nogensinde ville kunne 
finde på at søge, fordi det er meget forkert skrevet faktisk… Derfor er det nogle gange 
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lettere at blive anbefalet. For når vedkommende ved lidt om, hvad jeg laver, så må der 
være et eller andet, der matcher. Det er en af de ting, hvorfor jeg egentlig ikke er så 
vild med jobannoncer, hverken i aviser, fagblade eller på nettet. Mere for at følge med 
i, hvad er det, de kræver, øhm… basalt set. Så dem, der laver annoncerne, de skal 
være meget dygtige til at lave dem, vil jeg sige. Faktisk det job jeg havde tidligere var 
sket ved, at de havde sendt en jobannonce ud, som de så ikke kunne finde folk på. Og 
så snakkede jeg med en ven, veninde, som sagde, at hun synes, jeg lige skulle prøve at 
læse den igennem. Så sagde jeg, jamen det her, det er ikke noget, jeg vil søge. Men 
hvis du mener, det er det, så skal jeg da med glæde, ja… kigge igen…    
Hvad var det, der gjorde du ikke ville søge på den? 
Jamen det var de ting, der blev krævet. Hvad skal man sige… Mange af tingene kunne 
jeg egentlig ikke sætte på mig selv… Øhm… 
For store krav eller…? 
Ja, eller hvad skal man sige… Meget specifikke krav om ting, som i jobannoncen stod 
meget specifikt, men som egentlig viste sig ikke at være noget, som… Det kan godt 
være i den ideelle situation, den ideelle kandidat, som én ud af hundrede virksomheder 
måske får. Og ender med ikke at ville have, fordi de ikke vil betale for vedkommende. 
Haha… Øhm… Så skulle de i stedet lave den lidt mere åben… Det er mange gange dét 
der med, at virksomhederne ikke ved, hvad de skal søge. Hvem de skal kigge efter. De 
designer bare én eller anden kandidat. Jeg sagde også til dem, at den her jobannonce, 
jeg ville ikke søge den. Så da jeg stoppede, sagde jeg til dem, husk nu ikke at 
genbruge den her annonce. Men den skal være mere åben, så ville der være flere, der 
søger, kunne jeg forestille mig i hvert fald. 
Jeg vil sige, at de seneste 3-5 år har jeg gjort meget ud af at vedligeholde netværket 
og udbygge netværket, fordi jeg har erfaret, at det er den vej, jeg skal udvikle mig. Og 
nu er jeg begyndt at jagte profiler, der passer ind i mit netværk, som jeg kan bruge. 
Og det er ledere, mellemledere, specialister og rekrutteringsbureauer. Så kan de følge 
min udvikling, og jeg kan ringe til dem og sige, jeg har tænkt på det her. Ville det være 
dumt i forhold til den vej, jeg vil gå? For de ved lige præcis, hvad der bliver krævet. 
Man kan sige, at jeg forsøger at fastholde min viden, eller markedsværdi hedder det vel 
egentlig. Hvad det egentlig er, der bliver efterspurgt i stedet for bare at fokusere på, 
hvad jeg selv tror, der bliver krævet eller har lyst til. Såh… det er den måde, jeg bruger 
netværket og jobannoncer på. Ikke fordi jeg vil søge arbejde, men fordi jeg ved, at på 
et eller andet tidspunkt skal jeg have et andet arbejde. Det er unormalt for mig, eller 
det er ikke så normalt, at være i den samme virksomhed i lang tid. Jeg har så skiftet 
job internt, fordi jeg har kedet mig. Men jeg ved, at på et eller andet tidspunkt skal jeg 
have et nyt job. Om det er internt eller eksternt, det ved jeg ikke. Så det bruger jeg 
netværket til.  
Hvorfor kom du tilbage? Du siger, du har været ude to år i noget andet og blev 
så hentet hjem?  
Ja, der var en navngivet kommission og opgave, som var meget interessant især 
jobmæssigt og fagligt. Også på længere sigt var der en udvikling i det, som var meget 
interessant: At gå fra projektledelse til egentlig ledelse. Den kombination gjorde det 
meget fordelagtigt. Og så kort sagt pengene. Det var ikke kun pengene, men det var 
kombinationen af, at fremtiden så interessant ud. Altså, den samlede pakke som 
inkluderede uddannelse og så en tilpas god virksomhed, der udviklingsmæssigt rummer 
interessante ting. Det var sådan set det. Det var ikke fordi, jeg var utilfreds med det, 
jeg sad og lavede. Hvor man kan sige, det var halvt projektledelse og halvt 
systemadministration, hvor det, jeg så har valgt er ren projektledelse. Så det var et 
valg, jeg tog. 
 

6. Checker du virksomheders hjemmesider? 
--- 

7. Har du et netværk, du benytter dig af? 
--- 
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Hvilket netværk benytter du dig af? 
Vedrørende jobannoncer og jobsøgning… Har du et CV på nettet? 
Det har jeg. Det, jeg benytter mest er LinkedIn. Det er min primære… øh, mit CV, som 
jeg refererer til og vedligeholder.  
Du siger, at du ved, at du vil skrifte job på et eller andet tidspunkt. Hvordan 
ved du det? 
Faglige udfordringer… Det er det vigtigste. Altså, det er måske meget generaliserende, 
men der er to eller tre typer af it-folk. Der er typer, der er tilfredse med det, de sidder 
og laver og ikke har nogen, hvad skal man kalde det, ledelsesmæssige ambitioner. Og 
så er der dem, der gerne vil noget med ledelse. Jeg ligger nok der, hvor jeg er tilpas 
ung og naiv til at tro, at jeg sagtens kan noget mere, indtil det modsatte bliver bevist. 
Som en stigende graf, der går opad. Og målet, det er linjeledelse indtil videre. Der har 
jeg en, man kan kalde det en egoistisk karriereplan. Nogle ting jeg gerne vil nå, og så 
evaluerer jeg løbende. Om tre år skulle jeg gerne nå til det punkt, hvor jeg når 
linjeledelse. Jeg har haft en karriereplan, siden jeg var 25. Jeg vil gerne nå herhen, 
hvordan kommer jeg derhen? Okay, hvad skal der til for det?    
Har du lavet den her karriereplan i samarbejde med nogen? 
Ja, jeg har af flere omgange haft en mentor, en person eller to, jeg spørger til råds. Jeg 
har overvejet, om det skulle være en mere fast karriererådgiver, men jeg er nok lidt for 
meget jyde og lidt for nærig til at have en fast ordning haha. Så spørger jeg en 2-3 
stykker. Så vil jeg hellere spørge, for jeg har flere i vennekredsen, i netværket, som jeg 
kan spørge og høre om deres erfaringer.   
 

8. Ville du lægge dit CV på nettet? 
 

Arbejdspladsen 
9. Så du kunne ikke forestille dig at skifte job inden for et år? Hvorfor ikke? 

Hvorfor er du så glad for dit arbejde? Så det er i høj grad miljøet? 
 
10. Hvad lægger du mest vægt på, på din arbejdsplads? 

 
11. Hvor vigtige er arbejdsopgaverne for dig i det daglige? 

Ekstremt vigtige. Hvis jeg keder mig så… så bliver jeg ikke på arbejdet. Hvis jeg føler, 
at der ikke er nogen udvikling og udfordring i arbejdsopgaverne, så vil jeg bede om nye 
arbejdsopgaver.  
Så gode opgaver, er opgaver, hvor der er udvikling? 
Ja. Det er ikke sådan ment, at det hele skal være sjovt. Et projekt er ikke altid sjovt. 
Men hvis det bliver ensformigt og rutinepræget uden udfordring i det… Det er jeg ikke 
tilfreds med. Der skal være noget mere. Hvis det er det samme type opgave, der går 
igen, så bliver jeg træt af det. Så keder jeg mig. Jeg skal udfordres. 
Hvorfor tror du, du har det behov? 
Jeg har sat mig et mål, og det mål vil jeg gerne gå efter. Jeg kan godt lide at opnå et 
mål. Det er super tilfredsstillende at nå et mål og afslutte ting og sige, nu er jeg nået 
hertil. Det er dejligt. Det er ligesom en bjergbestiger. Nu er jeg kommet til denne her 
basecamp, og det næste er, hvordan kommer jeg videre op. Det er en form for jagt. 
Man kan kalde det en jagt på udfordringer. Jeg ved ikke, om jeg bliver linjeleder. Men 
det kan godt være, at jeg lige når derop og bliver dunket i hovedet og finder ud af, det 
kan jeg ikke overskue.   
 
Har du mulighed for kompetenceudvikling på dit arbejde?  
 

12. Er du tilfreds med din leder? 
Ja, for ham, jeg har nu er tilpas erfaren til, at jeg kan bruge ham som sparringspartner. 
Det er for mig meget vigtigt, at jeg har en leder, som jeg har respekt for. Og en som 
ikke, hvad skal man sige… Ikke fordi en leder behøver at vide alt. Men en leder skal 
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kunne hjælpe, støtte og bare vide, hvad det drejer sig om. De behøver ikke vide alt om 
tingene. Det er ikke så vigtigt. Men man skal have respekt for dem, ellers ender jeg 
med at tromle dem ned. Det har jeg desværre gjort nogle gange…øhm… Dårlig ledelse, 
det er en killer. 
Så lærer man af det.  
Ja haha, og så får jeg bare af vide af chefens chef, at det skal jeg ikke gøre. Og så må 
man finde en løsning på det haha. 
 

13. Hvad betyder lønnen for dig?  
Jamen, jeg arbejder ikke for sjov. Jeg forsøgte faktisk at tænke over det, for jeg vidste, 
I ville spørge om det. Det er et meget vigtigt spørgsmål. Jeg vil sige, det er ikke lønnen 
i sig selv, men den samlede pakke er vigtig.  
Ville løn kunne få dig til at skifte job? 
Ja, det kan det godt. Men det kommer an på jobbet, arbejdsopgaver, faglige 
udfordringer. Altså, mit skifte til DSV var ikke en lønstigning i sig selv. Altså lønnen 
nettomæssigt var den samme. Men den samlede pakke med uddannelse og så videre 
gjorde, at den samlede værdi af lønpakken var større. Altså 5000 kroner mere i løn er 
ikke sindssygt meget mere udbetalt. Ligeså snart man rammer topskat, bliver det 
mindre sjovt. Og det, det gør alle. Selv tømrerne rammer topskat i øjeblikket. Og så 
betyder bruttolønnen sgu ikke så meget. Så er det mere omkring pension, 
pensionsordning og så videre, som man kan trække fra i topskat. At blive lidt teknisk 
omkring de ting. Der vil jeg sige, bruttolønnen… man skal have nogle penge at gøre 
godt med, men når det er på plads, så er det afgørende det, der kommer ved siden af. 
Goderne. Jeg bor i Ørestad, hvor man betaler 1000 kroner for parkeringsplads. Hvis jeg 
kan få min chef til at betale det, ville det være skide interessant, for så sparer jeg for at 
gøre det. Der skal man arbejde på de der fleksible lønpakker, vil jeg sige. Den samlede 
pakke, som gør, at værdien bliver større. Sådan noget trækker mere og mere. Hvis jeg 
kan udgå at betale med mine egne penge. Det kan være mange ting. Hver gang firmaet 
betaler noget, som jeg kan spare skat ved. Sådan nogle ting. Det er sådan set kun 
fantasien, der sætter grænser. Det kunne være alt fra en flybillet en gang om året til 
gratis aviser. De ting ville være godt. Og det betyder… Når jeg ændrer mig, når jeg 
engang får børn, så ændrer mine behov sig sikkert. Jeg er relativt ligeglad med flere 
fridage i øjeblikket, for dem kan jeg ikke bruge til noget. Jeg vil sgu hellere have flere 
penge nu. Jeg vil hellere have en flybillet eller et hotelophold. De der fleksible 
lønpakker, som passer til den enkelte person. Det vil jeg hellere have nu. Jeg er ikke 25 
længere, så på et eller andet tidspunkt vil det her ændre sig, og så vil jeg gerne have 
flere fridage, som jeg kan bruge med min familie og sådan. Det er sådan noget, der får 
sådan nogle som mig til at flytte mig. Jeg er ikke medlem af nogen A-kasse. Det har jeg 
ikke behov for. Det er primært fordi, at jobsikkerheden er, som den er i øjeblikket. Hvis 
den tipper, vil jeg måske overveje det.  
 

14. Hvornår har du været rigtig tilfreds og glad i dit job? Kan du nævne en episode? 
Episodemæssigt så er det… der er flere af dem, men det er, når det lykkes mig at 
afslutte noget. Projekter. Hvis en opgave bliver afsluttet. Det er dejligt. Det giver 
selvfølgelig et tomrum, men det er dejligt at afslutte noget med succes. At lukke de 
opgaver, man har fået. Det er derfor, jeg godt kan lide at arbejde med projekter. Så 
kan man lukke noget og starte noget nyt op… Så ikke nogen konkret ting.  
Får I feedback, når noget er afsluttet? 
Det gør vi. I hvert fald negativ. Folk er ikke så gode til at give feedback til it. Det er de 
altså ikke altid. Det kommer lidt an på, hvad det er. Hvis det er store ting som et nyt 
system, jamen så er det bedre. 
Hvad med skulderklap?  
Nej, ikke rigtig. Jeg får skulderklap af min egen organisation. Men ikke så meget af 
forretningen. De forventer, det virker.  
Men du får ros af dine ledere? 
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Ja. De følger meget med i det og siger ”det er sgu godt”. Og som projektleder så har du  
noget, der hedder en styregruppe, der kan bestå af forretningsbrugere, men 
slutbrugerne i systemet kan nødvendigvis ikke gøre det. Det er ikke en gang sikkert, 
man ser dem. Altså, det kommer an på, hvad du sidder og arbejder med. En udvikler 
har ingen kontakt med slutbrugerne. Telefonsupporterne har direkte kundekontakt, og 
hvis man har hjulpet med fx at genskabe en mailboks, så bliver brugerne jo jublende 
lykkelige, men når man ikke har kontakt til en kunde…  
Så du mærker ikke reaktionerne? 
Kun de negative haha. De rammer en ret hurtigt. 
 

15. Hvornår har du været ulykkelig/utilfreds i dit job? Hvorfor? 
Når jeg har en chef, som jeg ikke har respekt for, hvor der ikke er nogen fremdrift, 
strategi og vej, vi skulle gå. Det resulterede så i, at jeg fandt noget andet at lave.  
Dårlig ledelse er dræbende. Det er virkelig virkelig ikke motiverende. Der er nogle 
ledere, der ikke har et… jeg vil sige et lederkørekort. Altså, de er ansat, fordi de skal 
være der. Så det her kørekort… du ved, hvad ferieloven er, du har noget empati… 
Dårlig ledelse, det er en killer. Det vil det være til hver en tid. 
 
Til sidst førte interviewet til generelle pointer vedrørende tiltrækning af medarbejdere 
I forhold til tiltrækningen af medarbejdere… Selvfølgelig er det jobbet i sig selv, der er 
det vigtigste. Men hvad kan man blive enige om? Hvordan er virksomheden? Hvordan 
er du som chef? Hvis jeg skal arbejde et sted, vil jeg også have lov at interviewe min 
chef. Hvad han både gør, vil… Hvad er meningen med afdelingen? Jeg kan godt lide at 
grine, når jeg er på arbejde. Passer jeg ind i afdelingen? Jeg skal bruge i hvert fald 37 
timer om ugen på det sted, så det skal være et sted, jeg kan lide at være. Der er nogle 
virksomheder, der ikke vil konkurrere på løn. Men så er det, man kan sige, godt, hvad 
kan I så tilbyde. Vi er forkælede i dag og kan vælge. Jeg kan godt gå ud og finde noget 
andet. 
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Uddybende interview 6 
 
Frederik, 44 år, webudvikler, gift og med tre børn 
 
Erfaring/uddannelse 

1. Stilling? Før og nu? 
Gået fra systemudvikler til webudvikler. 

2. Hvor længe har du været i it-branchen? Har det været med afbrydelser? 
11 år uden afbrydelser. 
 

3. Hvilken uddannelse har du? Kurser? Certificeringer? 
Uddannet matematiker og datalog. Suppleret med masser af kurser. 

 
Jobsøgning og jobskifte – det praktiske 

4. Hvorfor valgte du at skifte job? 
Jo, jeg fik lavet et lille firma ved siden af og fik meget hurtigt masser at lave – også lidt 
for meget, og jeg blev klar over, at det havde jeg egentlig ikke lyst til. Der var 
simpelthen for meget udenoms. Men jeg ville egentlig gerne arbejde med det, som jeg 
havde prøvet at lave her, og så blev jeg simpelthen ansat i firmaet, jeg var blevet hyret 
af. Så det var så’n… at man ku næsten få det, som man ville. 
 

5. Hvordan søgte du? Hvordan fandt du det her job? 
Jam det var jo via LinkedIn. Det var så en af dem, jeg er connected med, der spurgte, 
”hvem har lige… jeg står med det og det problem, hvem kan sådan og sådan”, og det 
ku jeg så. 
Læste du så deres jobannonce? 
Nej, det var der egentlig ikke. De havde forsøgt at få nogen. Det er et meget lille firma. 
Man skal have nogle, man skal have interesse for det, firmaet laver for at være der, 
fordi, jamen jeg tror, hvis man tæller rengøringen med, så er der 20 i firmaet. Så man 
sidder meget alene med tingene, og det er der ikke mange, der har lyst til. Men det har 
jeg så mod på at prøve. 
Det giver meget ansvar? 
Ja, det gør det. 
 

6. Hvad gik du efter i søgningen? Hvad søgte du efter? Så altså, du fik det at vide 
gennem en ven, og så røg du til samtale? 
Øh nej, dengang var det jo som konsulent, at jeg arbejdede, og jeg arbejdede for dem, 
og så kunne jeg se, at opgaverne blev simpelthen bare så mange, så enten skulle jeg 
bare sige stop eller også skulle jeg derhen. Og så blev jeg bare enig med mig selv om 
tage derhen. Det var også… de kendte mig jo. De havde et par krav til stillingen, og jeg 
havde et nogle krav til stillingen og det hele. Hvordan det skulle være. 
 

7. Hvad gjorde, at du valgte dette job? Hvad var det, der gjorde… hvilke faktorer 
gjorde, at du bare synes, det her var fedt? 
Øh, jamen rimelig fleksibel arbejdstid er noget, der er vigtigt for mig. Jeg har også 
nogle børn, jeg gerne vil tage mig af. Det skal være muligt så’n at kunne flex’e, ikke 
sådan 105 procent, men… 
Der skal være noget fleksibilitet? 
Ja, det skal der. Og så skal der også være, hvordan skal man sige, ikke et urimeligt 
lønkrav. Der skal være en løn, der svarer til kvalifikationer og dét, det er ikke givet i et 
lille firma… Og så kan jeg få lov at arbejde med min hobby ik. 

 
Arbejdspladsen 

8. Hvad lægger du mest vægt på, på din arbejdsplads? Uddyb. 
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Jamen det er, at – jeg ved ikke, om man kan rangordne dem – men altså, hvis man 
ikke kan fungere socialt på en arbejdsplads, så er jeg den, der er gået. 
Det sociale? 
Ja, altså man skal kunne omgås de folk, der er der. Og det handler ikke om, at man 
skal hjem og spise hos dem eller være venner med dem, men det handler om, at man 
skal have et godt arbejdsmiljø og glæde sig til at mødes med folk i en faglig kontekst. 
Øhm og så… jamen, så betyder det noget, at man får nogle opgaver, som man kan 
putte noget ind i. Det skal ikke være skidtopgaver det hele vel. Det er det, der betyder 
noget. Ja, og så bliver der jo en ny ting, som jeg slet ikke ved, om jeg kan li’ eller ikke 
kan li’: Nu har jeg været vant til, vi har haft kok i mit foregående firma, så jeg har ikke 
haft en madpakke med de sidste elleve år. Vi havde jo en kok, der lavede mad til os ik, 
super lækker mad ik. Og nu skal jeg have madpakke med hver dag. 

 
9. Hvilke forventninger har du til dit kommende job? Hvad er det primært, du 

forventer at få ud af det her job i forhold til dit tidligere? 
Øh, jamen der er altid sådan noget udviklingsmæssigt. Altså man skal flytte sig selv, og 
det, på papiret ser det meget sværere ud, fordi der er ikke rigtig nogen, jeg kan sparre 
ret meget med på det faglige område. Der er på det indholdsmæssige område, men på, 
hvad skal man sige, på de hardcore datalogiske områder, hvor jeg kan have en masse 
idéer, der er ikke så mange at vende dem med. Så der kan man jo virkelig køre ud af 
en tangent. Men dér har jeg klart nogle forventninger om at kunne håndtere så’n noget 
og lære at håndtere så’n noget. Ja, og så er der nogle datalogiske områder, som jeg 
ikke kender ret meget til, som jeg gerne vil lære noget mere om. Så mine forventninger 
er klart at udvikle mig selv fagligt. 
 

10. Hvor vigtige er arbejdsopgaverne for dig? Uddyb. 
Hmm, jeg tror ikke, de er så vanvittigt vigtige. Øh altså, jo det skal være sjovt og så’n 
noget, men jeg har fuld forståelse for, at der er nogle mindre opgaver. Og når man 
siger ja til et lille firma specielt, jamen så er man nødt til at spise, at der er nogle ting, 
der bare skal laves, som man måske ikke synes er vanvittigt sjove. Men så må man 
vælge at lægge dem på sådan en måde, der gør, at nå ja, det er nu også meget sjovt, 
så… så det er ikke alfa omega. 
 

11. Hvor meget betyder kompetenceudvikling for dig? Du var inde på, at det 
primært var faglig udvikling? 
Ja, altså, der skal.. man skal kunne udvikle sig, man skal blive klogere ik. Man kan gå i 
stå og så, altså i denne her branche, bliver man jo tabt, hvis man ikke følger med.  
 

12. Var du tilfreds med din tidligere leder? Hvorfor/hvorfor ikke?  
Meget. 
Ja? Hvorfor? 
Øhm, det var de kvaliteter, som jeg søger i en leder: 1. sørger for at medarbejderne 
egentlig har det godt, fordi det er så’n en eller anden form for… en grad af social 
omsorg for folk, at de har det godt. Og så er der dét at være til rådighed, når man 
synes, der er et eller andet problem, man, hov, jeg kan ikke komme videre her. Er din 
leder i stand til at sidde og høre på de problemer, du har. Og det er langt fra alle 
ledere, der er det. Så det er sådan set de to vigtigste kvaliteter, synes jeg, i en leder. 
Og dét opfyldte min leder jo så, så’ jeg glad. 
 

13. Hvad betyder lønnen for dig? (Status/prestige?) Nu var du inde på det før, om 
at lønnen skal være på et ordentligt niveau, men hvor meget betyder det ellers 
for dig?  
Jamen altså, det skal jo ikke være sådan, jeg ikke kan gå på ferie. Det er ikke noget, 
jeg synes om.  
Ville du skifte til et andet job, hvis du fik en højere løn? 



- 25 - 

Så skal der virkelig være nogle ting… altså… øh… 
Det er den samlede pakke? 
Ja. Det er det. Og der skal være nogle ting omkring fleksibilitet. 
Så du ville vægte ordentlige arbejdstider højere end løn? 
Ja, helt klart. Men altså, det kan man så sige, det er et lidt billigt købt argument at 
synes sådan, fordi vilkårene i branchen i øjeblikket er sådan, at du kan få, hvad du vil 
have i løn, havde jeg nær sagt. Så det er jo sådan.. firmaerne overbyder jo hinanden 
for at få fat i folk ik. 
Men det vel ikke et problem? 
Nej altså, jeg vil jo ikke sidde her og sige, det betyder ingenting. 

 
14. Hvornår har du været rigtig tilfreds og glad i dit tidligere job? Nævn en 

episode? Hvorfor? 
Jamen øh, det betyder… jeg ved ikke, om jeg kan nævne en konkret situation, men 
altså, det betyder meget, at man kan socialt sammen på en arbejdsplads, og at man 
ikke sidder på skødet af hinanden, men at man kan omgås og… ja, hvis man ikke kan 
det, så forsvinder man. Det betyder meget, at hvis man har lavet en eller anden 
opgave, at der er nogle folk, der er glade for, hvad man har lavet. Det bliver man jo 
glad for. 
Et skulderklap? 
Ja. 
  

15. Hvornår har du været rigtig utilfreds i dit tidligere job? Nævn en episode. 
Hvorfor? 
Jamen altså, hvis de idéer, du har til ting og sager, hvis der ikke bliver hørt på dem. 
Der er ingen, der siger, at de skal rette sig efter dem, men hvis der ikke bliver hørt på, 
hvad man siger, så… jamen, det er enormt frustrerende, og så har man ikke lyst til at 
være på det sted. Så bliver man ikke regnet for noget. 
Det er faktisk lige det modsatte. 
Ja, præcis, det er ikke noget, der skal vedtages, men hvis man ikke bliver taget 
alvorligt… 
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Uddybende interview 7 
 
Gunhild, 57 år, systemudvikler, gift og har tre børn. 
 
Erfaring/uddannelse 

1. Stilling? 
Jeg er systemudvikler, it-systemudvikler 

 
2. Hvor længe har du været i it-branchen? 

I it-branchen, der har jeg været i 39 år. 
 
Er det dét, du har beskæftiget dig med? 
Ja, jeg er nu på mit 39. sabbatår. Jeg skulle have været folkeskolelærer. Det er jeg 
endnu ikke gået i gang med [griner]. Men jeg… Jeg bliver ikke folkeskolelærer. 

 
3. Hvilken uddannelse har du?  

Studentereksamen. 
Så hvordan er du kommet til din it-viden? 
On-the-job-træning ik, altså kurser, firmabetalte kurser. Og til start også nogle få 
moduler, hvor… DTH hed det den gang, nu DTU, ingeniøruddannelsen. 

 
Jobsøgning og jobskifte – det praktiske 

4. Hvis nu du forestiller dig, at du ville skifte job lige nu, hvad ville du så gøre? 
Hvilke medier ville du bruge, rent praktisk? 
Jeg ville først og fremmest bruge mit netværk… Først og fremmest ville jeg sætte mig 
ned og tænke mig om og sige, hvad er det så, jeg vil, hvis jeg ikke kan dét. Hvis dét, 
jeg vil, ikke kan lade sig gøre, hvor jeg er nu. Og så ville jeg bruge mit netværk. Så’n 
hvor kunne være godt for mig. Og så ville jeg nok sende nogle uopfordrede 
ansøgninger og skrive, I ved det ikke endnu, men I kan slet ikke undvære mig. Altså 
dét der ik. 
Hvad er det så for nogle netværk? Er det LinkedIn? 
Nej. Nej, det er gennem kolleger, som nu sidder andre steder, og min mand er 
selvstændig og underviser it-folk og ved så’n ligesom også, hvad rører sig, og hvordan 
har de det, og hvor ku’… For mig… kemi er vigtigere end, hvad jeg laver. Det skal være 
et sted, hvor jeg har det godt. Så finder jeg nok ud af at lave… så kan de nok bruge 
mig til et eller andet. 
Så du ville ikke bruge netværk på internettet? 
Nej. Jeg tror ikke så meget på, at relationen er skabt. Altså, jeg tror på, man kan 
vedligeholde relationer over internettet, man kan ikke skabe dem. Men det… jeg er bare 
herregammeldags. 
Har du en profil på LinkedIn? 
Nej. 
 

5. Læser du jobannoncer?  
Jeg kigger i jobannoncer ind imellem for at se, hvad der rører sig, for at se, hvad er det, 
der efterspørges. Mest har det været i forbindelse med, at mine børn skulle skrive 
ansøgninger [griner]. 
 

6. Checker du virksomheders hjemmesider?  
Hvis jeg… Ja, det ville jeg nok. Det ville jeg nok. Gå ind og kigge, hvad søger de 
egentlig for tiden, og hvordan formulerer de sig. Hvad påstår de selv, de kan og vil og 
lægger vægt på, og hvordan passer det med, hvad jeg hører. Så ja, jeg ville også bruge 
hjemmesiderne. 
 

7. Har du et netværk, du benytter dig af? 
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8. Har du et CV på nettet? 

Nej. 
 
Arbejdspladsen 

9. Kunne du forestille dig at skifte job inden for et år? 
Nej. Jeg tror, jeg bliver. Nu har jeg været der, hvor jeg er i 32 år. Jeg tror, jeg bliver. 
Der er stadigvæk masser af muligheder for at ændre job for mig. 
Så du kan godt ændre dit job internt? 
Jaja. Jeg har lavet meget forskelligt i de 32 år. 
Er der et eller andet, der kunne motivere dig til at skifte? Fx en kæmpe 
lønstigning? 
Lønnen kunne ikke få mig til at skifte. Øhm, nu er jeg måske lidt speciel, fordi jeg er 
medarbejder, og jeg er bestyrelsesmedlem, så hvis ikke jeg synes om virksomheden, 
så må jeg jo ændre på den. Så det er nok meget karakteristisk for mig, at jeg ændrer 
hellere det, jeg er utilfreds med, end jeg løber af pladsen. Altså, det… hvis det kun er 
mig, der synes, jamen dørene skulle have været røde, ikke grønne, jamen så kan jeg 
godt finde ud af at leve med det. Men altså, hvis det er et eller andet, der er vigtigt for 
mig, så prøver jeg at arbejde for at få det ændret i stedet for. Så dét, der kunne få mig 
til at skifte arbejdsplads, det var, hvis vi gik, altså hvis vi blev solgt eller blev 
fuldstændig ændret på en eller anden måde. 
Hvad ville du gå efter, hvis du var nødt til at finde noget nyt? 
Det har jeg ingen anelse om. Vi havde en fyringsrunde her for nogle år siden, hvor 
mange altså valgte på forhånd at sætte sig ned og sige, jamen hvis nu jeg er en af 
dem, der bliver fyret, hvad er det så egentlig, jeg vil. Og jeg havde det sådan, nej, hvis 
jeg får en kuvert, hvor der står, jeg er fyret, så vil jeg have lov at rase ud, og så skal 
de se mig rasende. Når jeg så er færdig med at rase, vil jeg sætte mig ned og sige, 
godt så har jeg min frihed. Hvad har jeg lyst til. Og det skal ligesom være min, den 
præmie, der så er. Hold da op, hvor meget sjov kunne der egentlig være i at genskabe 
sig selv. Den præmie skal jeg da ikke tage på forhånd, for det er da det, der skal få mig 
op igen, når jeg er færdig med at sparke på dørene og flænse nogle katte og skabe mig 
åndssvagt. Så nej, jeg ville ikke… Jeg har ikke konkrete drømme. Jeg har masser af 
drømmedrømme, som jeg ved aldrig skal blive til noget. Det er drømmedrømme ik: Ej, 
jeg skal ikke længere være folkesanger. Nej jeg skal ikke være folkeskolelærer. Jeg skal 
heller ikke være bestyrer i en eller anden svensk ødegård, hvor små sultne 
københavnerbørn kommer over på ferie og er så glade ik. Det er drømmedrømme. Jeg 
har ikke nogen anelse om, hvad mit næste job skulle være. 
 

10. Hvad lægger du mest vægt på, på din arbejdsplads? Uddyb. 
Der lægger jeg vægt på en uformel og rar omgangstone. Og jeg lægger vægt på et 
helhedsorienteret arbejde, hvor det ikke så’n fungerer i mange små kongedømmer, 
men der netop bliver tænkt bredt. Og så lægger jeg vægt på, at man sætter pris på mit 
arbejde. Jeg kan slet ikke få ros nok. Det kender jeg faktisk ikke nogen, der kan få for 
meget af. Jeg skal føle, at det jeg laver er et meningsfuldt bidrag til den helhed. Jeg 
skal kunne se den, hvor det er, den brik passer ind. Så det… jeg har ikke noget problem 
med at lave… der er ikke noget arbejde, som jeg er for fin til eller som uha, det ligger 
helt under min værdighed eller noget som helst. Altså hvad som helst, som er 
nødvendigt for at bidrage til den her helhed. Hvis det er det, der skal til, jamen så… 
 

11. Hvor vigtige er arbejdsopgaverne for dig? Så arbejdsopgaverne er ikke det 
vigtigste for dig? 
Nej… slet ik. 

 
12. Hvor meget betyder kompetenceudvikling og faglig udvikling? 
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Altså, en god dag er én, hvor jeg har lært noget nyt. Og jeg synes… men jeg kan lære 
noget nyt hver dag, hvis jeg holder øjnene åbne nok. Nogle dage lærer man en lille 
bitte smule, og andre så lærer man enormt meget, og nogle dage så synes man ikke, 
man lærer noget, men næste dag opdager man, hvad det egentlig var, man lærte. Altså 
kompetenceudvikling er for mig meget mere end bare at komme på nogle kurser en 
gang imellem. Kurser er fint, man skal også have lidt inspiration ik og sparring og 
erfaringsudveksling og alt så noget, det er fint. Men mest af alt så handler det om at 
holde øjnene åbne hver dag. Så’n hold da op, hvad-, vis mig lige igen, hvad var det du 
tastede, gud findes der så’n en genvej. At få øje på det her nye… 
Hvorfor er det så vigtigt? Har du tænkt over det? 
Jeg tror… altså, jeg tror ikke, det har været sådan altid, men jeg tror, når man kommer 
op i min alder, så begynder det… så kan man godt tænke, jeg er ikke så hurtig 
længere. Det kan jo være fordi, jeg ikke kan løbe så hurtigt længere. Der mange ting… 
Men jeg kan godt lære endnu. Jeg kan sagtens lære. Så kan det godt være det bliver et 
større issue fordi… eller det kan også bare, at jeg bliver mere bevidst om det med 
årene. Men det er vigtigt, fordi det er sjovt. Det der er sjovt, det er når… Jeg er nok et 
type menneske, som godt vil udfordres og derved udvikle sig, så man rykker sig. Jeg 
tror, det… der er dage, hvor man bestemt skal lede efter rutineopgaverne ik, hvor i dag 
skal det være noget helt simpelt. Jeg skal ikke træffe nogen vigtige beslutninger. Det 
kan man godt mærke. Det er ikke tømmermænd eller noget, der er bare dage, der ikke 
egner sig til seriøst arbejde ik. Og der må man så sige, udviklingen, den gælder i 
morgen. Men ellers så er det da dér, det er fedest. 
 

13. Er du tilfreds med din leder? Hvis du har en? 
Ja, jeg har en. Jeg har haft ham i 14 dage, og jeg er absolut tilfreds. 
Var du tilfreds med ham inden? 
Øh ja, det var jeg også. 
Hvorfor? 
Fordi de giver mig den opmærksomhed, jeg har brug for, hverken for meget eller for 
lidt. Fordi de lader mig lede mig selv, og fordi de har forstået, at hvis jeg siger ja til en  
opgave, så er det fordi, jeg kan løse den, og hvis ikke jeg kan finde ud af at løse den, 
så skal jeg nok sige til. Vi bruger meget selvledelse på arbejdet, fordi der skal være 
tillid fra ledernes side. Og det har de sidste to, jeg har haft, været rigtig gode til. De er 
gode fordi, de viser deres medarbejdere tillid. 
Er de også rosende? 
Ja. 
 

14. Hvad betyder lønnen for dig? Som du sagde, kan den ikke få dig til at skifte? 
Nej. Altså jeg er jo nødt til at tjene nogle penge, ellers fungerer husholdningen jo ikke, 
så kan jeg jo ikke leve det liv, jeg gør. Men altså, hvis du tænker på lønstigninger og 
så’n, så vil jeg sige, for mig er det ikke selve lønstigningen, der er vigtig. Det er den 
anerkendelse, der ligger i det. Altså om det er to kroner eller tusind, det betyder sådan 
set ikke så meget, men det er anerkendelsen af mit ekstraordinære arbejde, altså om 
det er et engangsvederlag eller et eller andet. Nu har man virkelig knoklet igennem det 
sidste halvår… 
Bruger i sådan noget? 
Ja, ikke bonus sådan, men der bliver delt… altså man kan få permanente lønstigninger 
eller man kan få sådan et engangsvederlag. Man kan også få en midlertidig lønstigning, 
hvis man skal ud i et eller andet job, altså ”kan du lige påtage dig at være teamleder 
her det næste halve år, så får du lige en kvittering og flytter væk ik”. Men det er ikke 
afhængig af, om det er permanent lønstigning eller et engangsvederlag, hvis det er for 
noget man har, altså knoklet igennem med et projekt. Det er ikke afhængig af 
størrelsen. Det er anerkendelsen, der ligger i det. 
Er det motiverende i jobbet? 
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Nej, for mig er det ikke sådan, at jeg går efter det, og siger det er dét, nu er det min 
tur, altså nu vil jeg knokle igennem, fordi så får jeg nok denne her bonus, det er det ik, 
men… 
Det er mere bagudvirkende? 
Det er mere bagefter ja. Sådan hold da op, det var godt nok et hårdt halvt år her, hvor 
vi fløj… Det var meget mere end min løn og min stilling egentlig sagde, jeg skulle 
kunne. Jeg tog meget mere ansvar, jeg bar meget mere end… 
Så det er værdsættelsen? 
Det er værdsættelsen af det, jeg HAR gjort ik. Men det er ikke det, der motiverer mig til 
at gøre en ekstra indsats. Det er fordi, jeg synes, arbejdet er alt for spændende til at 
jeg kan lade det ligge. 
 

15. Hvornår har du været rigtig tilfreds og glad i dit job? Nævn en episode? 
Hvorfor? 
Altså jeg er rigtig glad de dage, hvor jeg får nogle roser af en eller anden ik. Ej, det var 
godt, du sagde det, dét havde jeg slet ikke tænkt på, altså. Jamen det er roserne, der 
er motiverende og gør gavn. Og det kan så være fra hvem som helst, altså det behøver 
ikke være fra ledere, det kan også godt være kolleger, som bare bliver glade for et eller 
andet, man har gjort. 
 

16. Hvornår har du været rigtig utilfreds i dit job? Nævn en episode. Hvorfor? 
Ja. Øhm, der var en episode, hvor vi mente… Gennem visionsarbejde, måling og 
strategi og så videre, havde vores afdeling ligesom fået godkendt, at vi skulle i retning 
mod… til højre, lad os bare sige det, og da det så kom til stykket, og vi skulle have det 
her visions- og målearbejde til at hænge sammen med budgetter og planer og 
handlingsplaner, så ville man jo alligevel ikke investere i den udvikling, som vi havde 
fået godkendt. 
Og det var efter, at I ligesom havde arbejdet længe med den? 
Ja, vi havde arbejdet det, og det var ligesom det, vi synes yes, nu går det den rigtige 
vej, nu har vi en seriøs plan, proaktiv, hold kæft, det bliver godt, enormt professionel. 
Var det topledelsen, der gik imod? 
Ja det var det. De sagde, at så længe der ikke var kunder til det, vi ville lave, så var der 
ikke nogen til at betale det, og det ville de ikke investere i. Jamen, hvis ikke vi 
investerer, så er der jo ingen fremtid! Det var en meget utilfredsstillende proces. 
Menøh, nu går det igen [griner].  
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Bilag 4 
 

Kommunikationens rolle i tiltrækningen af IT-medarbejdere 
 

Følgetekst til mail med linket til spørgeskemaundersøgelsen 
 

Kære respondent 

  

Har du lyst til at bruge 5 minutter på at hjælpe os med at afdække, hvad it-folk lægger vægt på i 

jobsøgning og ved jobskifte? 

  

  

Du modtager denne mail, da du enten er it-uddannet eller arbejder med it i et eller andet omfang.  

  

Vi er to cand.ling.merc.-studerende fra Copenhagen Business School, der i forbindelse med vores 

speciale ønsker at undersøge, hvilken rolle kommunikation spiller i it-virksomheders forsøg på at 

tiltrække medarbejdere. Vi har derfor udarbejdet en spørgeskema, der skal hjælpe os med at belyse 

dette.  

Vi håber, at du vil tage dig tid til at udfylde skemaet. Dit svar er en uvurderlig hjælp for os! 

Ved at klikke på nedenstående link kommer du direkte til spørgeskemaet, der består af ca. 30 

spørgsmål, der tager 5 minutter at besvare. 

Besvarelserne returneres elektronisk og anonymt til os. Resultaterne vil indgå i vores speciale, som 

vi forventer at aflevere juni 2008. Vi har derfor brug for dit svar inden 15. marts 2008. Men svar 

gerne allerede med det samme!! ☺ 

  

På forhånd mange tak for din deltagelse! 

  

Bedste hilsener 

Ann-Cathrine & Helene 

  

Her er linket:  

http://www.onlineinterview.dk/hentskemaAnonym.php?skemaoverskrift=ITmedarbejdere 

  

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte os via mail: 

kommunikationsspeciale@gmail.com 
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Bilag 5 
 
 
 
 
 
 
 
Link til Spørgeskemaundersøgelse I: 
 
http://www.onlineinterview.dk/hentskemaAnonym.php?skemaoverskrift=ITmedarbejdere 
 
 
 
 
Link til Spørgeskemaundersøgelse II: 
 
http://www.onlineinterview.dk/hentskemaAnonym.php?skemaoverskrift=Den+gode+jobannon
ce 
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Bilag 6 Side 1 af 3 

 

.NET konsulent til [IT-virksomhed 1] 

Vi mangler erfarne udviklere til vores konsulentafdeling. 

  

Hvad siger du til følgende? 

• Du skal arbejde med de nyeste teknologier fra Microsoft  
• Du bliver løbende uddannet på de bedste kurser vi kan finde  
• Arbejdsopgaverne skifter løbende og du kommer aldrig til at kede dig  
• Det sociale fællesskab er højt, bla. gennem årlig skitur og månedlige arrangementer  
• Lønnen er konkurrencedygtig 

 

[IT-virksomhed 1] hvem er vi?  

Vores forretningsområde er salg af konsulentydelser. Vores kunder er primært de 50 største 
virksomheder i Danmark. Vi arbejder med Microsoft udviklingsværktøjer som: [krav til 
kvalifikationer / programmeringssprog]. Desuden har vi en afdeling der står for udvikling af 
egne softwareprodukter, hvor vi specielt er stærke på udvikling af mobile applikationer. 

Vores vigtigste ressourcer er vore medarbejdere, der til dagligt bidrager til positive oplevelser, 
både fagligt, professionelt og menneskeligt. Hvis du ønsker at indgå i et dygtigt team af 
kreative udviklere i et miljø præget af en venlig omgangstone, så er [IT-virksomhed 1] måske 
din næste arbejdsplads. 

  

Hvordan kommer vi videre? 

Læs mere om [IT-virksomhed 1] på vores website: [website].   

Hvis du er interesseret, så send eller mail din ansøgning med CV. Du er også velkommen til at 
kontakte os for en snak om jobbet.  

Kontakt [navn] på telefon [nummer] for yderligere oplysninger eller send en mail til 
[mailadresse].  

Ansøgning sendes til:  

[adresse] 
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Bilag 6 Side 2 af 3 

 
.NET softwareudvikler/-arkitekt til Nordisk IT i [IT-virksomhed 2]  
 
Vi søger en ny medarbejder, der overvejende kommer til at varetage platformsarkitektur og systemudvikling inden for .NET og 
Visual Basic i [IT-virksomhed 2]. Vores nordiske afdeling er kendetegnet ved et relativt ungt team med et højt aktivitetsniveau 
og et ønske om at være ”fremme i skoene”, hvad angår udvikling og nytænkning på området.  
  
Vi vi gerne have en energisk og frisk person, der brænder for arbejdet og som kan være med til at tilføre ny inspiration til 
afdelingen. 
  
Hvad skal du gøre for os?  
Du komme bl.a. til at beskæftige dig med følgende arbejdsopgaver: 
  
- Udvikling af .NET-applikationer til vores partnere og internt i [IT-virksomhed 2] 
- Være ansvarlig for viderudvikling og vedligeholdelse af ovenstående 
- Arbejde med udvikling- og integrationsopgaver & projekter op imod centrale kunde- og forsikringssystemer 
  
Du skal have et bredt og dybt kendskab til it-arkitektur - teoretisk såvel som praktisk - og du skal have kendskab til følgende 
værktøjer og metoder: 
  
- [liste med krav til kvalifikationer / programmeringssprog] 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 
- … 
  
Du vil komme til at deltage i alle udviklingsfaserne (analyse/design/implementering) fra start til slut på projekterne, men du 
skal også sørge for opfølgning og fejlretning på disse samt sørge for system-teknisk dokumentation. Ligeledes skal du løbende 
være med til at gennemtænke og kvalitetssikre fundamentet for fremtidge applikationer. 
  
Du får ligeledes gode muligheder for kompetenceudvikling, både på det faglige og det personlige plan, og du vil få en varieret 
arbejdsdag i afdelingen, som til tider vil været suppleret med rejseaktivitet til dine skandinaviske kolleger.  
  
Hvordan er du selv?  
Du har en relevant IT-uddannelse som fx datalog, datamatiker eller lign. Du har mindst et par års erfaring med .NET-udvikling, 
og du har erfaring med arkitektur og design af større systemer.  
  
Vores teamorienterede arbejdsform indebærer, at du skal være en udadvendt og initiativrig person, der altid er villig til en 
ekstra indsats for at hjælpe dine kolleger, og som forstår at servicere de kunder, som er i organisationen. Alligevel skal du 
også kunne tage ansvar og være så tilpas struktureret, at du selvstændigt kan tilrettelægge dit arbejde og nå dine 
målsætninger.  
  
Endelig skal dine sproglige færdigheder inkludere engelsk og forståelse for skandinavisk. 
  
Hvordan er [IT-virksomhed 2]?  
[IT-virksomhed 2] vil være det ledende og mest succesfulde forsikringsselskab i Norden. Selskabet, som sætter dagsordenen. 
Selskabet, hvor de bedste medarbejdere vil være. Selskabet, hvor de bedste kunder vil være. Selskabet, der giver det bedste 
afkast til sine investorer. 
  
Det stiller nogle strenge krav til kvaliteten af de løsninger, vi tilbyder kunderne - og til hver enkelt af os med hensyn til 
samarbejde, kompetence og engagement. 
  
[IT-virksomhed 2] er et datterselskab af det verdensomspændende britiske forsikringsselskab [navn]. Vi har selv 
datterselskaber i Sverige, Norge, Litauen og Letland. 
  
Vil du vide mere?  
- så ring til Gruppechef [navn] på telefon [telefonnummer]. 
  
Sådan søger du:  
Mærk din ansøgning ”.NET softwareudvikler/-arkitekt til [IT-virksomhed]” og send den pr. e-mail til [emailadresse]. 
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Bilag 6 Side 3 af 3 

 

Software Developer hos Danmarks 3. bedste IT arbejdsplads 
[IT-virksomhed 3] er et softwareudviklingshus i kraftig vækst. For at kunne fortsætte vores 
succes de kommende år søger vores afdeling i København en række nye kollegaer. 
 
Du har en høj faglig profil inden for primært [kvalifikationer og programmeringssprog]. Du kan 
være nyuddannet eller har måske allerede erfaring med analyse, design og implementering på 
Windows, Linux eller i indlejrede systemer. 
 
Din stilling 

Du kommer til at arbejde på udviklingsprojekter for kunder som eksempelvis Danfoss, 
Ericsson, Siemens og Kulturarvsstyrelsen. Projekterne varer normalt 3-12 måneder og 
gennemføres af teams med 2-10 kollegaer efter effektive og agile udviklingsmetoder. 
 
I andre perioder kan du blive udstationeret hos lokale kunder, hvor du vil indgå som en vigtig 
spiller i deres udviklingsprojekter. Uanset om du sidder ude eller hjemme, vil du komme til at 
arbejde med alle aspekter af softwareudvikling, dvs. både analyse, design, implementering og 
test. 
 
Parallelt med ovenstående opgaver har du mulighed for at bidrage til vores procesfællesskaber, 
der løbende arbejder med at gøre vores udviklingsprocesser, 
udviklingsværktøjer, softwarearkitektur og testmetodikker endnu bedre. 
 
Vi forventer at: 

• du er uddannet datalog, civilingeniør eller lignende 
• du har et højt fagligt niveau, og gerne deler din viden 
• du tager ansvar og har drive 
• du har lyst til - i perioder - at være udstationeret hos lokale kunder 
• du brænder for at udvikle løsninger, som giver værdi for vores kunder 

 
Vi tilbyder dig: 

• et højt fagligt niveau og dygtige kollegaer, der gerne deler viden 
• udfordrende opgaver for spændende kunder 
• løbende kompetenceudvikling 
• indflydelse og ansvar i selvstyrende teams og i vores flade organisation 
• et godt socialt miljø 
• en fleksibel lønpakke med 37 timers arbejdsuge, afspadsering og flekstid 

 
Interesseret? 

Send din ansøgning med udførligt cv til [mailadresse]. Yderligere information om stillingerne 
fås ved henvendelse til afdelingschef [navn] på [telefonnummer].  
 
Om [IT-virksomhed 3] 

[IT-virksomhed 3] er et succesfuldt, dansk softwareudviklingshus med næsten 80 ansatte. I 
2007 blev vi kåret som det fjerde dygtigste softwareudviklingshus og den tredje bedste IT 
arbejdsplads af Computerworld og DBA. Vi udvikler skræddersyet software for et stort antal 
nationale og internationale kunder inden for både den private og offentlige sektor. 
[IT-virksomhed 3] kombinerer høj faglig kompetence med effektiv, fleksibel projektstyring og 
en samarbejdsform, der lægger vægt på vidensdeling, innovation og partnerskab. [IT-
virksomhed 3] har hovedkontor i  [bynavn] og udviklingsafdeling i [bynavn]. Du kan læse 
mere om os på [website] 


