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FORORD!
$
Specialet$handler$om$brug$af$relationer$i$jobsøgningsA$og$rekrutteringsprocesser.$Det$er$et$emne$som$
forud$ for$ specialets$ begyndelse$ var$ relativt$ ukendt$ område$ for$ mig$ både$ i$ et$ teoretisk$ og$ praktisk$
perspektiv.$ Specialeprocessen$ har$ på$ den$ baggrund$ være$ lærerig,$ den$ har$ til$ tider$ været$ sjov,$men$
udfordrende$ er$ nok$ det$ ord,$ der$ bedst$ beskriver$ den$ periode,$ jeg$ har$ arbejdet$ med$ min$
kandidatafhandling.$
$
Jeg$vil$gerne$benytte$dette$forord$til$at$rette$en$stor$tak$til$dem,$der$på$forskellig$vis$har$bidraget$til$mit$
projekt.$$
$
En$ særlig$ tak$ til$ WLFM$ og$ Christen$ Mau,$ som$ har$ været$ samarbejdspartner$ og$ mentor$ i$ hele$
projektperioden.$Christen$har$været$bevidst$om$mine$grænser$og$skubbet$mig$ud$over$dem$–$det$har$
været$intimiderende,$og$det$har$været$lærerigt.$Derudover$vil$jeg$gerne$takke$dem,$der$har$bidraget$til$
konstruktive$diskussioner$om$specialets$ indhold$på$baggrund$af$deres$erfaring.$Denne$tak$går$til$ Ian$
Richter$Nielsen,$Ole$Bach$Andersen,$Malene$Lundgren,$Line$Rask,$Mark$Patterson$og$LinkedIns$danske$
medarbejdere$Alex$Isoee$Vestergaard,$Christian$Petersen$og$Mikkel$Preisler.$
$
Specialet$er$koncentreret$om$den$konstruerede$empiri,$hvorfor$der$skal$ lyde$en$ tak$ til$dem,$der$har$
stillet$op$til$interview$og$som$har$brugt$tid$på$at$diskutere$relevansen$af$spørgsmål$til$den$omfattende$
spørgeskemaundersøgelse,$ der$ indgår$ i$ specialet,$ og$ som$ består$ af$ to$ spørgeskemaer.$ Der$ skal$ i$
forlængelse$ heraf$ også$ rettes$ en$ tak$ til$ dem,$ der$ har$ sat$ tid$ af$ til$ at$ besvare$
spørgeskemaundersøgelsen.$
$
Tak$til$jer,$der$har$støttet$mig$undervejs$i$projektet$med$mental$opbakning$og$til$dem,$der$har$bidraget$
med$feedback$og$korrekturlæsning.$
$
Sidst$men$bestemt$ikke$mindst$vil$jeg$gerne$rette$en$tak$til$min$vejleder,$Robert$Ibsen,$for$udfordrende$
vejledning,$sparring$og$interesse$i$mit$projekt$og$for$at$træde$til$med$kort$varsel.$
$
Uden$ hjælp$ fra$ mine$ relationer$ var$ jeg$ ikke$ nået$ til$ vejs$ ende$ med$ den$ kandidatafhandling,$ du$ er$
påbegyndt$læsningen$af.$
$
$
$
God$læselyst!$
$
$
$
$
$
$
Kommentarer$eller$spørgsmål$er$selvfølgelig$altid$velkomne$på$mariaArasmussen@outlook.com,$
telefon$26$23$24$56$eller$via$LinkedIn$http://dk.linkedin.com/in/mlrasmussen.$
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ABSTRACT!
$
$
The!use!of!relations!in!job!seeking!and!in!recruiting!processes!
!
This$ thesis$ investigates$ how* job* seekers* and* recruiters* use* relations* in* job* seeking* and* recruiting*
processes.$ The$ purpose$ is$ to$ achieve$ a$ better$ understanding$ of$ the$ use$ of$ relations$ and$ which$
possibilities$the$use$of$relations$can$bring.$$
$
The$thesis$focuses$on$both$job$seekers$and$recruiters.$The$analysis$compares$the$behaviour$of$the$two$
parties$in$order$to$conclude$whether$or$not$there$are$differences$in$behaviour$and$attitudes,$and$if$so,$
whether$it$is$possible$to$change$this.$$$
$
The$ data$ on$ which$ the$ analysis,$ discussion$ and$ conclusions$ are$ built$ is$ constructed$ through$ both$
qualitative$ and$quantitative$methods.$The$qualitative$ interviews$ function$ in$ the$ iterative$process$ as$
both$research$and$expert$interviews.$These$interviews$investigated$which$subjects$that$are$relevant$in$
order$to$answer$the$research$question$and$have$thereby$helped$design$the$quantitative$questionnaire.$
At$the$same$time,$the$results$of$the$ interviews$are$ involved$to$discuss$the$results$of$the$quantitative$
survey.$
$
To$help$explore$the$data,$Mark$Granovetter’s$theory$on$The*Strength*of*Weak*Ties*(1973)$and$Wayne$
Baker’s$ theory$ on$ Achieving* Success* Through* Social* Capital$ (2000)$ are$ brought$ in.$ These$ theories$
determine$which$parts$of$the$data$to$expose.$Additionally,$the$theories$assist$in$discussing$the$results$
of$the$survey$and$offer$explanations$to$the$findings$of$the$data.$
$
Through$ my$ analysis,$ I$ identified$ that$ the$ use$ of$ relations$ is$ widespread$ among$ job$ seekers$ and$
recruiters,$though$recruiters$use$relations$more$in$the$recruiting$process$than$job$seekers$do$in$the$job$
seeking$process.$Both$parties$use$ relations$ to$ share$and$ to$ receive$ information.$None$of$ them$ focus$
particularly$ on$ their$ weak$ ties,$ which,$ according$ to$ theory,$ are$ the$ facilitators$ of$ new$ and$ better$
information.$ The$ results$ show$ a$ difference$ between$ women$ and$ men$ and$ between$ younger$ job$
seekers$and$older$job$seekers.$Women$and$younger$job$seekers$tend$to$be$more$modest$about$using$
relations$compared$to$men$and$older$job$seekers.$According$to$the$respondents,$relations$are$built$on$
trust$and$reciprocal$help.$
$
Personality$is$brought$in$in$order$to$examine$how$relations$are$used.$92$%$of$the$recruiters$state$that$
personality$is$of$decisive$importance$when$determining$whom$to$employ.$The$job$seekers$can$derive$
advantage$from$using$their$relations$to$present$their$personality$to$their$own$relations$e.g.$recruiters.$
It$ is$critical$ for$ the$ job$seekers$ to$meet$with$ the$recruiter,$as$ the$personal$meeting,$according$to$ the$
recruiters,$is$the$best$way$to$receive$an$impression$of$the$personality.$
$ $
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1.!INTRODUKTION!
$
$
1.1!Indledning! ! ! ! ! ! !
*

”Human*Resource*Management*(HRM)*spiller*en*mere*central*rolle*end*nogensinde* i*både*arbejdslivet,*

uddannelser*og*medier.*Det*er*der*flere*grunde*til.*I*videnH*og*servicevirksomheder*er*kernekompetence*

og*konkurrencekraft*uløseligt*knyttet*til*menneskelige*ressourcer.”*

(Larsen,$2010:Forord).*
$
Sådan$indleder$Henrik$Holt$Larsen$sin$bog$om$Human$Resource$Management.$HRMAbegrebet$dækker$
over$alle$de$aspekter,$der$beskæftiger$sig$med$forståelse,$organisering$og$styring$af$de$menneskelige$
ressourcer$ i$ virksomheden.$ En$ af$ de$ funktioner,$ der$ knyttes$ til$ HRM,$ er$ rekruttering$ af$
medarbejdere.$Med$de$menneskelige$ressourcer$som$kernekompetence$i$virksomhederne,$er$der$i$dag$
et$ større$ behov$ for$ at$ rekruttere$ medarbejdere$ ud$ fra$ personlige$ præferencer$ og$ ikke$ kun$ faglige$
kompetencer.$
$
Over$ for$ rekrutteringsmedarbejderen$ og$ rekrutteringsprocessen$ står$ den$ jobsøgende$ og$
jobsøgningsprocessen.$Disse$processer$og$parter$er$genstand$for$analyse$i$nærværende$speciale.$
$
!
1.2!Problemfelt!
$
Der$ findes$ forskellige$ holdninger$ til,$ hvordan$ virksomheder$ når$ den$ rette$ kandidat,$ og$ hvordan$
jobsøgende$ finder$ det$ rette$ job,$ og$ der$ dermed$ sikres$ et$ godt$ match$ mellem$ den$ jobsøgende$ og$
virksomheden.$ Morten$ Højberg,$ administrerende$ direktør$ i$ rekrutteringsvirksomheden$ Moment,$
mener,$at$relationer$er$afgørende$for$at$få$fat$i$den$rigtige$kandidat:$
”Men*hvad*gør,*at*man*kan*få*den*rigtige*kandidat?*Det*er*jo*personlige*relationer.*Det*er*måden,*du*

taler*til*dem,*måden*du*går*ind*i*dialogen.”*(Bilag$5).*
*

Professor$og$teoretiker$Wayne$Baker$deler$denne$holdning:$
“[…]*more*people*find*jobs*through*personal*contacts*than*by*any*other*means.”*(2000:10)*
$
Trods$relationers$centrale$betydning$i$jobsøgningsA$og$rekrutteringsprocessen,$viser$undersøgelser,$at$
stillingsopslag$er$den$mest$anvendte$rekrutteringskanal$(Ballisager,$2014:5).$Denne$inkongruens$kan$
være$en$medvirkende$årsag$til,$at$knap$95$%$af$de$danske$virksomheder$har$oplevet$fejlrekrutteringer$
(Moment$Professionals,$u.å.:10).$
$
Årsagen$til$og$følgerne$af$den$modstrid,$der$er$mellem,$hvilke$medier$der$anvendes$til$ jobsøgning$og$
rekruttering,$ og$ hvilke$medier$ der$ giver$ de$ bedste$ kandidater,$ vil$ sammen$med$ en$ kortlægning$ af,$
hvilken$betydning$relationer$har$ i$ jobsøgningsA$og$rekrutteringsprocessen,$være$omdrejningspunkt$ i$
nærværende$speciale.$$
$
$
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1.3!Problemformulering!!
$
Med$afsæt$i$ovenstående$problemstilling$vil$jeg$i$dette$speciale$besvare$følgende$problemformulering:$
*

Hvordan*gør*jobsøgende*og*rekrutteringsmedarbejdere*brug*af*relationer*

*i*jobsøgningsprocessen*og*rekrutteringsprocessen?*

$
$
1.3.1$Arbejdsspørgsmål$
$
Jeg$ har$ i$ forlængelse$ heraf$ udarbejdet$ en$ række$ arbejdsspørgsmål,$ som$ både$ afgrænser$
problemformuleringen$og$hjælper$mig$til$at$besvare$denne:$
$
• Hvilke$medier$anvender$rekrutteringsmedarbejderne$i$forbindelse$med$rekruttering?$
• Hvilke$medier$anvender$de$jobsøgende$i$forbindelse$med$jobsøgning?$
$
• Hvilken$holdning$har$rekrutteringsmedarbejdere$og$jobsøgende$til$brug$af$relationer?$

o På$hvilke$parametre$er$der$overensstemmelse$mellem$rekrutteringsmedarbejdernes$og$de$
jobsøgendes$holdninger?$

o På$hvilke$parametre$adskiller$rekrutteringsmedarbejdernes$og$de$jobsøgendes$holdninger$
sig$fra$hinanden?$

$
• Hvordan$anvender$rekrutteringsmedarbejderne$og$de$jobsøgende$netværksværktøjet$LinkedIn?$
$
• Hvilken$betydning$tillægger$rekrutteringsmedarbejderne$den$jobsøgendes$personlighed?$
$
$
En$analyse$og$diskussion$af$disse$arbejdsspørgsmål$gør$mig$ i$ stand$ til$ at$ forstå$de$ faktorer,$der$har$
betydning$for$jobsøgendes$og$rekrutteringsmedarbejderes$brug$af$relationer.$
$
$
1.4!Formål!
$
Formålet$ med$ afhandlingen$ er$ at$ bidrage$ til$ en$ bedre$ forståelse$ for,$ hvordan$ der$ gøres$ brug$ af$
relationer,$ og$ hvilke$ muligheder$ der$ ligger$ i$ at$ gøre$ brug$ af$ disse$ i$ jobsøgningsA$ og$
rekrutteringsprocessen.$$
$
Problemformuleringen$og$de$tilhørende$arbejdsspørgsmål$lægger$op$til,$at$jeg$i$specialet$har$fokus$på$
både$ de$ jobsøgende$ og$ rekrutteringsmedarbejdere.$ Min$ analyse$ og$ diskussion$ vil$ lede$ frem$ til$
konklusioner,$der$kan$skabe$en$bedre$forståelse$mellem$de$to$parter$og$give$indblik$i$deres$adfærd$og$
holdninger$i$forhold$til$relationer$og$personlighed.$
$
En$ succesfuld$ proces$ afhænger$ af$mange$ faktorer$ –$ flere$ end$ jeg$ har$mulighed$ for$ at$ belyse$ i$ dette$
speciale.$ Afhandlingen$ vil$ dog$ være$ relevant$ for$ både$ jobsøgende$ og$ rekrutteringsmedarbejdere,$ da$
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den$kortlægger$adfærd$og$holdninger.$Specialet$vil$således$bidrage$til$såvel$forskning$på$området$som$
praksisorienterede$processer.$
$
$
1.5!Afgrænsning! !
$
At$ afgøre,$hvad$der$er$ ”den$ rigtige$medarbejder”,$ ”det$ rigtige$ job”$eller$ ”den$ rigtige$virksomhed”,$ er$
ikke$hensigten$med$dette$speciale,$da$jeg$mener,$det$er$op$til$den$enkelte$virksomhed$at$vurdere,$hvem$
der$er$den$rigtige$medarbejder,$ligesom$det$er$op$til$den$enkelte$jobsøgende$at$vurdere,$hvilket$job$og$
hvilken$ virksomhed,$ der$ er$ rigtigt$ for$ dem.$ Jeg$ vil$ således$ ikke$ inddrage$ teori$ om$ eller$ analysere$
eksempelvis$ personAjob$ fit$ og$ personAorganisation$ fit,$ men$ i$ stedet$ forholde$ mig$ til,$ hvordan$
relationsdannelse$og$relationsdyrkelse$kan$være$det$rette$match$mellem$arbejdsgiver$og$arbejdstager.$
$
Mit$fokus$er$på$processen$inden$beslutningen$om$at$ansætte$eller$takke$ja$til$et$tilbudt$job$skal$tages.$
Jeg$anskuer$til$en$vis$grad$rekruttering$som$en$selvstændig$proces,$hvormed$jeg$fokuserer$på$alt$det,$
der$ligger$før$selve$ansættelsesprocessen.$
$
Det$danske$marked$udgør$den$geografiske$afgrænsning.$Specialet$er$således$begrænset$til$Danmark$og$
dets$økonomiske,$sociale$og$kulturelle$kontekst.$
$
Den$ danske$ lovgivning$ spiller$ ind$ på$ rekrutteringsprocessen,$ og$ der$ er$ for$ offentlige$ virksomheder$
regler$for,$hvilke$elementer$der$skal$være$til$stede$i$en$rekrutteringsproces.$Jeg$vælger$ikke$at$skelne$
mellem$ offentlige$ og$ private$ virksomheder$ i$ min$ analyse$ og$ diskussion,$ da$ jeg$ mener,$ at$
konklusionerne$er$relevante$for$virksomheder$uanset$sektor.$Dog,$hvis$mine$resultater$transformeres$
til$ praksis,$ er$ det$ selvfølgelig$ vigtigt,$ at$ virksomheden$ er$ bevidst$ om$ de$ lovgivningsmæssige$
retningslinjer.$
!
!
1.6!Begrebsafklaring!
$
I$specialet$indgår$en$række$begreber$og$udtryk,$som$ikke$nødvendigvis$kendes$af$alle,$eller$som$i$sin$
kontekst$skal$forstås$på$en$bestemt$måde.$Jeg$vil$i$dette$afsnit$redegøre$for$min$brug$af$disse$begreber.$
$
De$centrale$aktører,$der$indgår$i$jobsøgningsA$og$rekrutteringsprocessen$er$de$jobsøgende$og$dem,$der$
beskæftiger$sig$med$rekruttering.$
$
Når$ jobsøgende$ omtales$ i$ specialet,$ dækker$ begrebet$ over$ både$ aktive$ og$ passive$ jobsøgende$ og$
således$ ikke$ udelukkende$ over$ ledige$ eller$ jobskiftere.$ Jobsøgende$ refererer$ således$ til$ alle$
arbejdstagere$og$set$fra$virksomhedens$perspektiv$til$alle$kandidater,$hvilket$også$vil$være$anvendte$
begreber$ i$ specialet.$ Ifølge$ Gager$ et$ al.$ defineres$ aktive$ og$ passive$ kandidater$ således:$ Aktive*
kandidater$søger$aktivt$efter$nyt$job,$og$de$kigger$efter$job$et$par$gange$om$ugen.$
Passive* kandidater$ bruger$ deres$ personlige$ netværk,$ er$ åbne$ over$ for$ at$ tale$ med$ en$
rekrutteringsperson.$ De$ er$ tilfredse$ med$ deres$ nuværende$ job$ og/eller$ ønsker$ ikke$ at$ skifte$ job$
(Gager,$Bowley,$Cruz,$&$Lundell,$2015:7).$
$
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Selvom$ der$ kan$ skelnes$ mellem$ rekrutteringsmedarbejdere$ og$ HR;medarbejdere,$ vil$ disse$ to$
betegnelser$ indgå$ på$ lige$ fod$ i$ specialet,$ og$ vil$ generelt$ dække$ over$ de$ personer,$ der$ internt$ i$
virksomhederne$beskæftiger$sig$med$rekruttering.$Arbejdsgivere$og$virksomheden$vil$blive$anvendt$
med$samme$intention$som$rekrutteringsA$og$HRAmedarbejdere,$da$fokus$i$sin$helhed$er$på$de$personer$
eller$den$instans,$der$har$mulighed$for$at$ansætte.$Hvis$der$i$løbet$af$afhandlingen$er$et$specifikt$fokus$
på$den$ene$del$frem$for$den$anden,$vil$det$blive$fremhævet$i$den$specifikke$kontekst.$Der$findes$mange$
titler$ inden$ for$ HR,$ som$ enten$ dækker$ over$ samme$ funktion,$ eller$ som$ angiver$ divergerende$
funktioner.$HRAmedarbejderens$titel$er$ikke$vigtig$i$forhold$til$besvarelsen$af$min$problemformulering.$
Det$primære$er,$at$personen$beskæftiger$sig$med$rekruttering.$
$
Rekrutteringsprocesser$og$jobsøgningsprocesser$er$to$begreber,$der$ofte$vil$blive$anvendt$i$specialet.$$
$
Jobsøgningsprocesser$henviser$til$den$generelle$proces,$den$jobsøgende$–$aktiv$som$passiv$–$befinder$
sig$i,$og$dækker$altså$både$over$den$aktive$proces,$som$kan$bestå$af$eksempelvis$at$lede$efter$et$job,$at$
søge$en$ ledig$stilling$eller$at$søge$uopfordret,$og$over$den$passive$proces,$hvor$den$ jobsøgende$ ikke$
decideret$ leder$efter$ et$ job,$men$hvor$denne$er$modtagelige$over$ for$ informationer$om$stillinger$og$
virksomheder$og$etablerer$og$udvikler$ relationer,$ eller$hvor$denne$reelt$ set$ ikke$er$ interesseret$ i$ et$
jobskifte.$
$
En$ rekrutteringsproces$ er$ det$ stadie,$ der$ ligger$ efter$ HRAplanlægningen$ og$ før$ udvælgelse$ og$
indslusning.$ Rekruttering$ er$ den$ del,$ hvor$ dialog$ mellem$ person$ og$ virksomhed$ opstår.$ Dialogen$
opstår$ typisk$ ved,$ at$ personen$ henvender$ sig$ uopfordret$ til$ virksomheden,$ at$ virksomheden$
henvender$sig$direkte$til$personen,$eller$ved$at$virksomheden$giver$udtryk$for,$at$den$er$interesseret$i$
henvendelser$ (Larsen,$ 2010:82).$ Ifølge$ Larsens$ definition$ af$ de$ forskellige$ stadier$ omfatter$
udvælgelsesprocessen$”samspillet*mellem*ansøgeren,*(dvs.*en*person,*der*har*tilkendegivet*sin*interesse*i*
et*job)*og*virksomheden,*og*denne*proces*kan*føre*til*,*at*personen*tilbydes*og*siger*ja*til*jobbet.”$(Larsen,$
2010:82).$Når$jeg$anvender$begrebet$rekrutteringsproces,$er$det$inklusiv$udvælgelsesprocessen.$Fokus$
i$ dette$ speciale$ er$ altså$ primært$ på$ den$ del$ af$ processen,$ der$ ligger$ forud$ for$ den$ egentlige$
aftaleindgåelse$om$ansættelse.$$
$
Relation$ er$ et$ centralt$ begreb$ i$ afhandlingen.$ Det$ anvendes$ om$ forholdet$ mellem$ to$ eller$ flere$
personer.$Derudover$anvendes$begrebet$også$om$det$ individ,$en$given$person$har$en$relation$til.$ Jeg$
skelner$ ikke$ mellem$ personlige,$ sociale$ og$ professionelle$ relationer.$ En$ afklaring$ af,$ hvem$ de$
jobsøgende$ og$ rekrutteringsmedarbejderne$ betragter$ som$ deres$ relationer,$ vil$ blive$ belyst$ i$
empirikonstruktionen$og$også$indgå$i$analysen$og$diskussionen.$
$
Netværk$anvendes$som$den$samlede$betegnelse$for$relationer$og$angiver$en$struktur$af$relationerne.$
Begrebet$Social$kapital$betragter$jeg$i$overensstemmelse$med$Svendsens$definition,$som$en$platform$
for$ tværvidenskabelig$ forskning$ af$ menneskelige$ relationer,$ og$ bredt$ kan$ det$ betegnes$ som$
netværksbaserede$samarbejdsrelationer$(Svendsen,$2001:50).$Social$kapital$kan$således$også$anskues$
som$ens$netværk$af$relationer.$
$
LinkedIn$ Corporation$ er$ virksomheden,$ der$ står$ bag$ værktøjet$www.linkedin.com.$ Virksomhed$ og$
værktøj$ vil$ blive$ benævnt$ som$LinkedIn.$ Da$ LinkedIn$ indgår$ som$ case$ i$ projektet,$ vil$ jeg$ undervejs$
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anvende$ begreber$ fra$ LinkedIns$ univers.$ Hvor$ det$ er$ nødvendigt,$ vil$ disse$ begreber$ blive$ forklaret$
løbende,$som$de$anvendes.$$
$
Det$vil$blive$fremhævet$eksplicit,$hvis$et$begreb$i$en$specifik$kontekst$skal$forstås$anderledes,$end$jeg$
har$forklaret$det$her.$
$
Ovenfor$har$jeg$beskrevet$de$begreber,$der$er$centrale$for$specialets$problemformulering,$og$som$vil$
blive$anvendt$ofte.$Andre$begreber,$som$kræver$en$begrebsafklaring,$men$som$kun$anvendes$få$gange,$
vil$blive$defineret$undervejs,$som$de$anvendes$i$specialet.$
$
$
$ !
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1.7!Specialets!struktur!
$
Specialet$ består$ af$ syv$ overordnede$ afsnit.$ Den$ iterative$ arbejdsproces$ har$ resulteret$ i$ følgende$
lineære$struktur:$
$
Afsnit!1:!Introduktion!
I$ introduktionen,$ som$ netop$ er$ gennemgået,$ har$ jeg$ skabt$ rammerne$ om$ specialet$ og$ præsenteret$
problemstillingen$ med$ tilhørende$ arbejdsspørgsmål$ og$ afgrænsning.$ Specialets$ formål$ er$ blevet$
introduceret,$og$de$centrale$begreber$er$blevet$defineret.$
$
Afsnit!2:!Metodologi!
I$dette$afsnit$præsenterer$jeg$de$metoder,$som$specialet$indordner$sig$og$bygger$på.$Jeg$starter$med$at$
introducere$ min$ videnskabsteoretiske$ tilgang$ og$ redegør$ for,$ hvilken$ betydning$ tilgangen$ har$ for$
specialet.$
$
Afsnit!3:!Analysegrundlag!
I$afsnit$3$redegør$jeg$først$for$den$teori,$der$er$bestemmende$for,$hvilke$dele$af$empirien$jeg$belyser.$
Dernæst$gennemgår$jeg,$hvordan$empirien$er$blevet$konstrueret$via$kvantitativ$og$kvalitativ$metode.$
Disse$to$dele$danner$tilsammen$det,$der$er$grundlaget$for$analyse$og$diskussion$i$specialet.$
$
Afsnit!4:!Analyse!og!diskussion!
Analysen$ og$ diskussionen$ af$ spørgeskemaundersøgelsens$ resultater$ inddeles$ i$ fire$ overordnede$
emner.$Teorien$og$de$kvalitative$interview$bruges$til$at$diskutere$udvalgte$analyseresultater.$
$
Afsnit!5:!Konklusion!
Her$præsenterer$jeg$mit$overordnede$svar$på$problemformuleringen.$
$
Afsnit!6:!Vurdering!
I$ afsnit$6$ forholder$ jeg$mig$ til$ og$vurderer$de$opnåede$ resultater$ samt$min$metodiske$og$analytiske$
fremgangsmåde.$
$
Afsnit!7:!Perspektivering!
I$ dette$ afsluttende$ afsnit$ fremlægger$ jeg$ de$ perspektiver$ på$ emnet,$ som$ kan$ give$ anledning$ til$
yderligere$forskning.$
$
$
Alle$bilag$er$vedlagt$i$elektronisk$version$på$en$usbAnøgle,$som$findes$bagerst$i$specialet.$
$
$
$ !
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2.!METODOLOGI!
!
$
I$ dette$ afsnit$ vil$ jeg$ redegøre$ for$ mine$ metodiske$ tilgange,$ herunder$ min$ videnskabsteoretiske$
placering$ og$ min$ tilgang$ til$ teori$ og$ empiri.$ Vidensproduktionens$ arbejdsgang$ og$ den$ måde,$ jeg$
kombinerer$ metoderne,$ skaber$ vejen,$ der$ fører$ til$ målet,$ og$ denne$ eksplicitte$ gennemgang$ af$ den$
valgte$forskningsmetode$bidrager$dermed$til$at$validere$den$indsamlede$viden.$De$udvalgte$metoder$
vil$her$blive$introduceret$som$tilgang$til$specialet.$
$
Først$vil$jeg$redegøre$for$mit$videnskabsteoretiske$udgangspunkt,$som$tager$afsæt$i$min$forståelse$af$
hermeneutikken,$ og$ derefter$ for,$ hvordan$ denne$ tilgang$ praktisk$ set$ influerer$ udarbejdelsen$ af$
afhandlingen.$
$
$
2.1!Videnskabsteoretisk!tilgang!
$
Min$ tilgang$ til$ projektet$ indeholder$ aspekter$ fra$ både$ den$ samfundsvidenskabelige$ og$ den$
humanistiske$ tankegang.$ Grænserne$ mellem$ de$ to$ felter$ er$ ikke$ så$ skarpe,$ og$ de$ anvendes$ ofte$ i$
kombination$ med$ hinanden$ (Helles$ &$ Køppe,$ 2014:537A538).$ Den$ samfundsvidenskabelige$ tilgang$
markerer$sig$ved,$at$jeg$undersøger$adfærd$i$et$samfundsmæssigt$perspektiv,$mens$den$humanistiske$
tilgang$ fremhæver$sig$ved,$at$ fortolkningsprocesserne$er$påvirket$af$den$kontekst,$ jeg$arbejder$ inden$
for$(Ankersborg,$2011:65).$
$
Den$videnskabsteoretiske$position$angiver,$hvorfra$jeg$anskuer$afhandlingens$problemformulering,$og$
hvilke$metoder$jeg$benytter$til$at$besvare$den.$Uanset$hvilket$videnskabeligt$perspektiv$der$anvendes,$
søger$alle$undersøgelser$at$finde$frem$til$sandheden$og$søger$at$belyse,$hvordan$noget$forholder$sig$i$
virkeligheden.$ Tilgangen$ til$ at$ afdække$ sandheden$ afhænger$ af$ ens$ videnskabsteoretiske$ ståsted$
(Ankersborg,$2011:64A65;$Thurén,$2008:9A12).$Min$videnskabelige$tilgang$er$udpræget$hermeneutisk.$
Kortlægningen$ af$ min$ videnskabsteoretiske$ tilgang$ understøtter$ gyldigheden$ af$ de$ resultater,$ jeg$
fremsætter$med$dette$speciale,$idet$viden$må$vurderes$ud$fra$det$paradigme,$der$har$skabt$den$(Lee$&$
Lings,$2008:368A369).$
$
$
2.1.1$Hermeneutisk$tilgang$
$
I$ hermeneutikken$ er$ sandheden$ influeret$ af$ den,$ der$ undersøger.$ Det$ betyder,$ at$ hver$ gang$ jeg$
analyserer,$ fortolker$ og$ vurderer,$ vil$ min$ forforståelse$ –$ altså$ min$ opfattelse$ af,$ hvordan$ verden$
hænger$sammen$–$have$indflydelse$på$resultatet$(Gadamer,$2007:253A258).$
$
Jeg$er$bekendt$med,$at$der$af$hermeneutikken$udspringer$forskellige$veje.$Jeg$vil$ikke$gå$i$dybden$med$
en$ gren$ af$ et$ hermeneutisk$perspektiv,$men$ i$ stedet$ tegne$ et$ generelt$ billede$ af$ den$hermeneutiske$
position,$ som$ jeg$ vælger$ at$ forholde$ mig$ til$ den.$ Det$ essentielle$ for$ mig$ er$ at$ forholde$ mig$ til$
begreberne$forforståelse$og$del/helhed.$
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Med$forforståelse$menes$der$de$forståelser,$fordomme,$erfaringer,$opfattelser,$holdninger$mv.,$som$vi$
har$med$os$og$ikke$kan$lægge$fra$os$(Gadamer,$2007:253A258).$
”Forståelse*er*ikke*bare*en*af*menneskets*måder*at*forholde*sig*på.*Det*er*selve*menneskets*måde*at*være*

på.”$ (Gadamer,$ 2007$ i:$ Lykkeberg,$ 2009).$ Med$ disse$ ord$ beskriver$ Gadamer$ det,$ jeg$ forstår$ ved$
hermeneutikken.$ Vi$ er$ i$ en$ konstant$ forståelsesproces$ og$ kan$ eller$ bør$ ikke$ fralægge$ os$ det,$ der$
influerer$ vores$ forståelse.$ Ifølge$ Gadamer$ er$ det$ ikke$ formålet,$ når$ vi$ lytter$ eller$ læser,$ at$ vi$ skal$
glemme$alle$ formeninger$ om$ indholdet$ og$ vores$ egne$meninger$ og$ erfaringer.$ Formålet$ er$ derimod$
åbenhed$for$den$andens$eller$tekstens$mening$(Gadamer,$2007:256).$$
$
Et$ andet$ centralt$ begreb$ inden$ for$ hermeneutikken$ er$ den* hermeneutiske* spiral$ eller$ den*
hermeneutiske*cirkel.$Den$refererer$til$forholdet$mellem$del$og$helhed,$som$er$konstant$forbundet,$og$
”spiral”$eller$”cirkel”$indikerer,$at$der$er$$en$uafbrudt$vekslen$og$sammenhæng$mellem$del$og$helhed$i$
forståelsesprocessen$ (Gadamer,$2007:253A254;$Pahuus,$2014:231A234).$Når$man$ønsker$at$ forstå$et$
fænomen,$ veksles$ der$ kontinuerligt$ mellem$ en$ forforståelse$ af$ tingenes$ sammenhæng$ og$ en$ ny$
forståelse,$der$bygger$på$erfaring$gennem$fortolkning.$En$ny$forståelse,$der$bygger$på$erfaringer,$kan$
ændre$forforståelsen.$Med$andre$ord$bidrager$de$enkelte$dele$til$at$belyse$helheden,$og$delene$kan$kun$
forstås$i$lyset$af$helheden$(Gadamer,$2007:253A254;$Højberg,$2004:312).$Hermeneutikken$beskæftiger$
sig$med,$hvordan$man$via$dele$og$helheden$kan$fortolke$sig$frem$til$et$meningsfuldt$budskab,$som$er$
udtryk$for$den$sande$mening.$
$
Jeg$tilslutter$mig$denne$videnskabsteoretiske$metode,$idet$jeg$mener,$at$man$–$om$man$vil$det$eller$ej$–$
ikke$kan$undgå,$at$ens$forforståelse$altid$er$i$spil.$Ved$at$have$en$hermeneutisk$tilgang$til$specialet,$er$
jeg$ bevidst$ og$ eksplicit$ om$min$ forforståelse$ og$ dennes$ indflydelse$ på$ resultaterne.$ Fortolkningens$
gyldighed$ opstår$ ved,$ at$ jeg$ som$ forsker$ ekspliciterer$ den$ dokumentation$ og$ de$ argumenter,$ som$
fortolkningen$bygger$på,$således$at$den$kan$efterprøves$af$andre$(Kvale,$1997:207A208).$
$
I$ det$ følgende$ vil$ jeg$ på$ et$ mere$ praktisk$ orienteret$ niveau$ redegøre$ for,$ hvilken$ betydning$ det$
hermeneutiske$udgangspunkt$har$for$min$tilgang$til$at$besvare$problemformuleringen.$
$
$
2.1.2$Hermeneutisk$forskningsteknik$
$
Mit$videnskabsteoretiske$ståsted$er$selve$grundlaget$for$al$stillingtagen$(Thurén,$2008:9).$I$min$optik$
betyder$ det,$ at$ de$ forforståelser,$ der$ løbende$ udvikler$ sig$ i$ udarbejdelsen$ af$ projektet,$ vil$ have$
indflydelse$ på$ de$ valg$ og$ fravalg,$ jeg$ tager$ undervejs,$ ligesom$mine$ fordomme$ og$min$ erfaring$ har$
været$med$til$at$sætte$rammen$om$den$problemstilling,$specialet$tager$udgangspunkt$i.$$
Således$lærer$og$forstår$jeg$løbende,$og$den$læring,$jeg$tillægger$min$forudgående$viden,$bliver$en$del$
af$den$helhed,$der$så$er$udgangspunkt$for$den$næste$læring.$Tilgangen$til$det,$jeg$vil$forsøge$at$forstå,$
vil$altid$være$åbnet$af$en$foreløbig$forståelse$(Gadamer,$2007$i:$Lykkeberg,$2009).$
$
Feltets$ontologi$er$bevidstheden.$En$hermeneutisk$tilgang$bygger$på,$”[…]*at*mennesker*i*almindelighed*
og* derfor* også* forskeren* ikke* har* direkte* adgang* til* andres* bevidsthed,* men* kun* har* adgang* til* den*

gennem*fortolkninger.”$ (Fuglsang$&$Bitsch$Olsen,$2004:29A30).$Fortolkning$er$således$essensen$af$de$
resultater$ specialet$ tilvejebringer,$ og$mine$konklusioner$ vil$ bygge$på$ fortolkninger$af$ empirien.$Min$
empiri$ består$ af$ interview$ og$ en$ spørgeskemaundersøgelse.$ I$ praksis$ betyder$ det,$ at$ mine$
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konklusioner$ udledes$ af$ de$ interviewedes$ udsagn$ og$ respondenters$ tilkendegivelser$ i$
spørgeskemaundersøgelsen.$
$
Den$ hermeneutiske$ tilgang$ er$ kritiseret$ ved,$ at$ man$ ikke$ kan$ kontrollere,$ at$ afsenderen$ har$ tolket$
rigtigt.$Den$hermeneutiske$erkendelse$kan$dermed$siges$at$være$usikker,$men$er$man$åben$over$for$at$
lade$ forskellige$ tolkninger$komplettere$ frem$ for$ at$ udelukke$hinanden,$ bliver$ erkendelsen$ rigere$og$
mere$nuanceret$(Højberg,$2004:332A333;$Thurén,$2008:47A49).$Hensigten$med$dette$speciale$er$ikke$
at$ præsentere$ en$ endegyldig$ sandhed,$ hvilket$ hermeneutikken$ heller$ ikke$ er$ fortaler$ for.$
Hermeneutikken$anerkender$subjektiv$fortolkning,$og$ifølge$Gadamer$kan$mennesker$aldrig$forholde$
sig$neutralt$ til$et$objekt,$ idet$man$altid$vil$bringe$sine$ forforståelser$ i$ spil$ i$mødet$med$omverdenen$
(Gadamer,$ 2007:253A258).$ Hertil$ konstaterer$ Gadamer,$ at$ al$ fortolkning$ er$ udsat$ for$ vilkårlige$
påvirkninger,$som$kommer$udefra,$eller$som$opstår$i$fortolkeren$selv.$Fortolkning$skal$beskyttes$mod$
vilkårlige$ påvirkninger$ ved$ at$ holde$ fokus$ på$ emnet,$ og$ mod$ begrænsninger,$ som$ kan$ skyldes$
ubemærket$vanetænkning$(Gadamer,$2007:254).$
Med$ udgangspunkt$ i$ Gadamers$ tilgang$ til$ hermeneutikken,$ vil$ jeg$ forsøge$ at$ være$ åben$ for$ andre$
tolkninger$end$dem,$der$umiddelbart$ falder$mig$ ind.$Dette$vil$ jeg$blandt$andet$gøre$ved$at$diskutere$
mine$ fortolkninger$ med$ fagmænd,$ for$ at$ få$ deres$ input$ til$ andre$ mulige$ fortolkninger,$ så$
fortolkningsprocessen$ikke$alene$bærer$præg$af,$at$specialet$er$udarbejdet$af$én$forfatter.$
$
Mit$valg$af$teori$og$min$forståelse$af$teorien$er$også$influeret$af$min$erfaring$og$forforståelse,$men$også$
her$vil$min$tilgang$ligeledes$være$at$være$åben$over$for$tolkninger$af$empirien,$der$ikke$nødvendigvis$
passer$til$teorien$eller$de$forestillinger$om$resultatet,$som$min$forforståelse$giver$mig.$Der$findes$altid$
anomalier$i$alle$teorier,$undersøgelser$og$tolkninger$(Thurén,$2008:67A68),$og$jeg$vil$være$åben$over$
for$at$belyse$disse,$selvom$de$strider$imod$de$konklusioner,$som$jeg$drager$i$projektet.$
$
Ifølge$ Thurén$ er$ en$ stor$ del$ af$ vores$ viden$ ’tavs$ viden’,$ som$ vi$ ikke$ er$ bevidste$ om$ at$ sætte$
spørgsmålstegn$ved,$og$vores$anskuelser$er$i$høj$grad$præget$af$vores$egne$vurderinger$og$interesser$
samt$af$vurderingerne$i$det$samfund,$vi$lever$i$(Thurén,$2008:87A89).$I$min$fortolkningsproces$vil$jeg$
forsøge$at$være$opmærksom$på$disse$forhold,$ved$at$få$fagfæller$til$at$oplyse$mig$om$andre$vinkler$på$
emnet,$end$dem$jeg$arbejder$ud$fra.$På$den$måde$undgår$jeg,$at$mine$tolkninger$bliver$afgrænsede$af$
min$forforståelse,$men$blot$tager$afsæt$i$denne.$Jeg$har$et$ønske$om,$at$forskellige$tolkninger$ikke$skal$
udelukke$men$i$stedet$bidrage$til$hinanden.$$
$
$
$ !
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2.2!Undersøgelsestilgang!
$
Undersøgelsestilgangen$for$projektet$tager$udgangspunkt$i$den$induktive$metode,$idet$jeg$med$afsæt$i$
empirien$ drager$ konklusioner$ og$ slutter$ mig$ til$ en$ generel$ viden$ om$ teori$ om$ jobsøgning$ og$
rekruttering$(Andersen,$2008:35A36).$
$
Ved$den$induktive$tilgang$starter$man$med$en$beskrivelse$af$et$udsnit$af$virkeligheden$og$udleder$af$de$
empiriske$fakta$almene,$generelle$slutninger.$Omvendt$ved$den$deduktive$metode$starter$man$med$at$
konstruere$ en$ teori$ og$ nogle$ hypoteser,$ som$ herefter$ søges$ verificeret$ eller$ falsificeret$ (Fuglsang,$
HagedornARasmussen,$&$Bitsch$Olsen,$2007:13;$Thurén,$2008:18A20).$I$praksis$er$det$svært$at$adskille$
de$ to$ undersøgelsestilgange,$ da$ de$ ofte$ foregår$ samtidig$ i$ undersøgelsesprocessen$ (Andersen,$
2008:35A36).$ I$ nærværende$ speciale$ supplerer$ de$ to$metoder$ hinanden,$ idet$ jeg$ har$ en$ erfaring$ og$
forforståelse$ om$ adfærd$ i$ jobsøgningsA$ og$ rekrutteringsprocesser$ forud$ for$ projektets$ start,$ og$ som$
yderligere$udvikles$i$researchprocessen,$som$også$indeholder$en$belysning$af$teori.$Det$leder$frem$til$
en$ny$ forståelse$og$undren,$ som$danner$et$udgangspunkt$ for$både$ interview$og$ spørgeskemaer,$der$
konstruerer$projektets$anvendte$empiri.$At$jeg$tager$udgangspunkt$i$den$induktive$tilgang$betyder,$at$
empirien$funderer$projektet.$
$
Det$er$ikke$muligt$at$bevise$en$sandhed$via$induktion,$da$konklusionerne$bygger$på$empiri,$og$empiri$
altid$ vil$ indeholde$ usikre$ elementer.$Man$ kan$ højst$ drage$ sandsynlige$ konklusioner,$ som$dog$ anses$
som$videnskabelige$slutninger$(Andersen,$2008:35;$Thurén,$2008:87A89).$
$
$
2.3!Metoder!
$
For$at$indsamle$viden$om$og$data$til$projektet$har$jeg$gjort$brug$af$forskellige$metoder,$og$jeg$vil$i$dette$
afsnit$ forklare,$ hvordan$ informationssøgning,$ teori$ og$ empiri$ anvendes.$ Metodeafsnittet$ deles$ op$ i$
underafsnittene$informationssøgning,$teoretisk$tilgang$og$empirisk$tilgang.$
$
!
2.3.1$Informationssøgning$
$
Først$ og$ fremmest$ har$ jeg$ valgt$ at$ søge$ information$ om$ projektets$ emnefelt$ i$ artikler$ fundet$ via$
søgninger$i$CBS’$databaser$og$via$samtaler$med$personer,$der$har$givet$mig$input$af$forskellig$karakter.$
Begge$ dele$ har$ været$med$ til$ at$ afgrænse$ emnet$ og$ lede$mig$ frem$ til$ hvilke$ emner,$ jeg$ skulle$ gå$ i$
dybden$med.$
$
Informationssøgninger$ i$ databaser$ og$ læsning$ af$ artikler$ gav$ mig$ især$ indblik$ i,$ hvilke$ teorier$ der$
anvendes$ inden$ for$ feltet,$ og$ hvilke$ specifikke$ emneområder$ der$ virker$ forholdsvist$ udtømte,$ og$
således$også$hvilke$områder$der$var$grundlag$for$at$belyse.$
Samtaler$ med$ fagkyndige$ personer$ har$ især$ givet$ mig$ et$ indblik$ i$ hvilke$ emner,$ der$ i$ et$ praktisk$
perspektiv$er$relevante$og$nødvendige$at$undersøge.$På$tværs$af$alle$brancher$har$langt$de$fleste$i$en$
eller$ anden$ grad$ erfaring$med$ og$ ikke$mindst$ en$ holdning$ til$ LinkedIn,$ jobsøgning,$ rekruttering$ og$
brug$ af$ relationer$ i$ disse$ processer.$ De$ fleste$ samtaler$ har$ været$ uformelle,$ hvorfor$ de$ ikke$ er$
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konstruerede$som$egentlige$ interview,$men$de$har$alligevel$bidraget$ til$at$ foretage$de$ første$valg$og$
fravalg$inden$for$feltet.$
Jeg$ foretog$ tidligt$ i$ processen$ en$ række$ interview.$ Disse$ interview$ fungerer$ dels$ som$
researchinterview,$dels$som$ekspertA$og$informantinterview.$Som$researchinterview$har$de$været$med$
til$ at$ pejle$ mig$ ind$ på$ specialets$ problemfelt,$ og$ der$ hermed$ også$ været$ en$ del$ af$ min$
informationssøgning.$
$
$
2.3.2$Teoretisk$tilgang$
$
Det$ teoretiske$ grundlag$ for$ specialet$ kommer$ primært$ fra$ teorier$ anvendt$ i$ akademiske$ artikler$ og$
bøger.$Derudover$inddrager$jeg$også$industrirapporter,$artikler$og$lignende$fra$ledende,$professionelle$
organisationer.$
$
Teorien$ vil$ både$ være$med$ til$ at$ definere$ emne$ og$ problemformulering$ og$ være$ bestemmende$ for$
hvilke$ elementer,$ der$ indgår$ i$ den$ primære$ empirikonstruktion.$ Teorien$ vil$ ligeledes$ indgå$ i$
diskussionsafsnittet,$ hvor$ den$ vil$ blive$ diskuteret$ i$ forhold$ til$ de$ resultater,$ som$ min$ indsamlede$
empiri$fremsætter.$Teorien$vil$derudover$være$med$til$at$sikre,$at$analysen$og$diskussionen$af$empiri$
ikke$bliver$fri$fortolkning$ud$fra$mit$perspektiv,$da$jeg$med$teorien$har$noget$at$forholde$resultaterne$
til$(Thurén,$2008:46).$
$
Ud$ over$ teori$ omhandlende$ jobsøgning$ og$ rekruttering,$ vil$ social* kapital$ og$ relationer$ være$ de$
primære$emner$i$den$teori,$jeg$inddrager$i$specialet.$Her$vil$henholdsvis$Mark$Granovetter$og$Wayne$
Bakers$ teorier$ om$ emnerne$ være$ bærende$ elementer,$ da$ de$ er$ med$ til$ at$ afgøre$ hvilke$ dele$ af$
empirien,$jeg$skal$belyse$for$at$besvare$problemformuleringen.$
$
Mark$ Granovetter$ er$ amerikansk$ sociolog.$ Hans$ teori$ The* Strength* of* Weak* Ties* (1973)$ er$ en$
anerkendt$ og$ meget$ citeret$ teori$ inden$ for$ arbejdet$ med$ social$ kapital$ og$ relationer$ (Newman,$
1996:391A392).$ Jeg$ vil$ desuden$ inkludere$ Granovetters$ monografi$ Getting* a* Job$ (1995),$ som$ er$ et$
studie$ i$ brug$ af$ relationer$ i$ forbindelse$med$ jobsøgning.$Mark$Granovetter$ beskæftiger$ sig$ primært$
med$social$netværksteori$og$økonomisk$sociologi.$Jeg$anvender$den$del$af$Granovetters$teori,$som$er$
fokuseret$på$jobsøgningskonteksten.$
$
Wayne$ Baker,$ ligeledes$ amerikansk$ sociolog,$ beskæftiger$ sig$ med$ social$ kapital$ og$ anvender$
Granovetters$teori$The*Strength*of*Weak*Ties*i$sin$argumentation$om$brugen$af$social$kapital$(Baker,$
2000).$ Baker$ har$ fokus$ på$ både$ jobsøgning$ og$ rekruttering.$ To$ af$ Bakers$ værker$Achieving* Success*
Through*Social* Capital* (Baker,$ 2000)$ og$Networking* Smart* –*How* to*build* relationships* for* personal*
and*organizational*success*(Baker,$1994)$er$ i$dette$speciale$med$til$at$skabe$det$ teoretiske$grundlag,$
som$empirikonstruktionen$ samt$ analyse$og$diskussion$bygger$på.$Baker$ er$ i$ sin$udredning$ af$ social$
kapital$praktisk$anlagt$og$kommer$med$konkrete$forslag$til,$hvad$man$på$kort$og$lang$sigt$kan$gøre$for$
at$drage$fordel$af$social$kapital$ud$fra$ens$individuelle$situation.$
$
Når$man$beskæftiger$sig$med$social$kapital,$vil$Pierre*Bourdieus$definition$af$begrebet$ofte$indgå.$Han$
definerer$ kapital$ som$ akkumuleret,$ menneskeligt$ arbejde,$ som$ indebærer$ investeringsstrategier$ på$
individuelt$plan$såvel$som$på$gruppeplan$(Svendsen,$2001:50).$Mange$teorier$om$social$kapital$tager$
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udgangspunkt$ i$ Bourdieus$ definition$ af$ og$ arbejde$ med$ kapital,$ som$ igen$ udspringer$ af$ klassiske$
teorier$ af$ blandt$ andre$Marx,$Weber,$Mauss$ og$ Simmels$ (Svendsen,$ 2001:52).$ Bourdieu$ eller$ andre$
klassiske$ teorier$ vil$ dog$ ikke$ indgå$ yderligere$ som$ teoretisk$ grundlag$ for$ empirikonstruktion$ og$
analyse$og$diskussion.$Her$er$Baker$og$Granovetter$valgt,$idet$de$beskæftiger$sig$med$social$kapital$og$
relationer$ i$ en$ karriereA,$ jobsøgningsA$ og$ rekrutteringskontekst$ (Baker,$ 1994;$ Baker,$ 2000;$
Granovetter,$ 1973;$ Granovetter,$ 1995),$ som$ ligeledes$ er$ konteksten$ for$ min$ problemformulering.$
Teorierne$understøtter$og$leder$frem$til$den$undersøgelse,$der$indgår$i$nærværende$speciale.$I$afsnit$
3.1$Teoretisk$og$ litterært$grundlag$vil$ teorier$blive$uddybet$ ligesom$de$andre$ teorier$og$artikler,$ jeg$
inddrager$i$projektet,$vil$blive$anvendt.$
$
Teorien$ er$ med$ til$ at$ sætte$ rammen$ om$ specialet$ og$ den$ empiri,$ der$ inddrages$ til$ analyse$ og$
diskussion.$Dog$er$tilgangen$som$nævnt$induktiv,$og$da$”Den*induktive*struktur*bygger*på*en*tankegang*
om,* at* det* er* empirien,* der* bærer* specialet.”$ (Ankersborg,$ 2011:88),$ vil$ denne$ vægte$ tungest$ i$
nærværende$ speciale.$ Konklusionerne$ i$ mit$ speciale$ baserer$ sig$ således$ primært$ på$ analyse$ og$
diskussion$af$den$konstruerede$empiri.$
$
$
2.3.3$Empirisk$tilgang$
$
I$specialet$vil$jeg$gøre$brug$af$både$primær$og$sekundær$empiri.$
$
Den$primære$empiri$konstruerer$jeg$via$interviews$og$en$spørgeskemaundersøgelse,$som$består$af$to$
spørgeskemaer.$ Empirien,$ der$ ligger$ til$ grund$ for$min$ analyse$og$diskussion$ er$ tilvejebragt$ ad$både$
kvalitative$ og$ kvantitative$ tilgange.$ Som$ det$ er$ tilfældet$ i$ dette$ projekt,$ kan$ et$ forskningsprojekt$
rumme$ træk$ fra$ flere$ forskningstyper$ og$ dermed$ bestå$ af$ forskellige$ empiriske$ tilgange$ (Thisted,$
2010:81).$
$
Den$sekundære$empiri$stammer$fra$forskningsartikler,$som$inddrager$eller$konstruerer$empiri,$og$fra$
rapporter,$som$er$udarbejdet$af$virksomheder.$Den$sekundære$empiri$vil$fungere$som$teoretisk$afsæt,$
da$den$sekundære$empiri$oftest$indgår$i$teoretisk$baserede$artikler.$
$
Specialets$undersøgelsesdesign$med$uddybning$af$kombinationen$af$de$fremgangsmåder,$jeg$benytter$
ved$indsamling,$analyse$og$tolkning$af$data$vil$blive$behandlet$i$afsnit$3.2$Empirisk$metode.$
$
$
$ !
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2.4!Case!og!samarbejdsvirksomhed!
$
2.4.1$LinkedIn$
$
LinkedIn$ Corporation$ blev$ dannet$ i$ 2002,$ og$ værktøjet$ www.linkedin.com,$ som$ er$ virksomhedens$
produkt,$blev$lanceret$i$2003.$LinkedIn$er$et$online,$erhvervsorienteret,$socialt$netværk,$hvis$formål$er$
at$ give$medlemmer$mulighed$ for$ at$ skabe$ relationer$ (LinkedIn$ Corporation,$ 2015b).$ LinkedIn$ er$ et$
værktøj$ for$blandt$andre$arbejdsgivere$og$arbejdstagere.$LinkedIn$indgår$ i$mit$speciale$som$case,$da$
det$ er$ et$ eksempel$ på$ et$ værktøj,$ der$ kombinerer$ jobsøgningsA$ og$ rekrutteringsprocessen$ med$ at$
danne$og$bruge$relationer.$
$
LinkedIn$ bliver$ ikke$ anvendt$ i$ traditionel$ caseAforstand,$ hvor$ virksomheden$ eller$ værktøjet$ er$
genstand$for$analysen.$Der$er$fokus$på$LinkedIn$som$værktøj$i$konteksten$af$specialets$emneområder$
–$rekruttering,$jobsøgning$og$relationer.$LinkedIn$anvendes$og$indgår$i$det$empiriske$materiale$og$vil$
som$ case$ være$ med$ til$ at$ teste$ nogle$ af$ de$ påstande,$ som$ teorien$ fremsætter,$ hvilket$ er$ en$ af$ de$
muligheder$et$casestudie$giver$(Flyvbjerg,$2011:306A308).$$
$
Der$indgår$spørgsmål$om$brugen$af$LinkedIn$i$datakonstruktionen,$og$resultaterne$vil$indgå$i$analyseA$
og$ diskussionsafsnittet.$ LinkedIn$ og$ værktøjets$ muligheder$ vil$ forinden$ blive$ behandlet$ i$ afsnit$ 3.$
Analysegrundlag,$ da$ det$ danner$ grundlag$ for,$ hvilke$ elementer,$ der$ indgår$ i$ datakonstruktionen,$ og$
dermed$danner$grundlag$for$indhold$i$analysen$og$diskussionen.$
$
Analysen$og$diskussionen$af,$hvordan$LinkedIn$anvendes,$og$hvilken$adfærd,$der$gør$sig$gældende$på$
LinkedIn,$kan$bruges$til$at$generalisere$til$andre$lignende$værktøjer,$forudsat$værktøjet$fremsætter$de$
samme$muligheder$som$LinkedIn.$Derudover$vil$analysen$og$diskussionen$kunne$generaliseres$til$den$
brede$adfærd$inden$for$jobsøgning$og$rekruttering,$der$går$uden$for$det$specifikke$medium$(Flyvbjerg,$
2011:304A305).$
$
$
2.4.2$WLFM$
$
I$ forbindelse$ med$ udarbejdelse$ af$ specialet$ har$ jeg$ indgået$ et$ samarbejde$ med$ WLFM.$ WLFM$
beskæftiger$ sig$ med$ ”strategisk* rådgivning* og* kommunikation* med* fokus* på* synlighed* via* digitale*
teknologier.”$ (Mau,$ 2015).$ WLFM$ og$ virksomhedsejer$ Christen$ Mau$ har$ en$ bred$ kundeskare,$ som$
indbefatter$både$arbejdsgivere$og$arbejdstagere.$Ved$begge$målgrupper$fokuseres$der$blandt$andet$på$
online$ tilstedeværelse,$ herunder$ synlighed$ og$ formidling$ på$ LinkedIn,$ differentiering$ og$
relationsdannelse.$Da$employer$branding$og$rådgivning$inden$for$jobsøgning$og$rekruttering$er$nogle$
af$ de$ opgaver,$ WLFM$ beskæftiger$ sig$ med,$ har$ Christen$ interesse$ i$ de$ resultater,$ dette$ speciale$
tilvejebringer.$Dette$er$en$af$de$ fordele,$der$er$ved$at$samarbejde$med$en$organisation$(Ankersborg,$
2011:170A171).$ Derudover$ udspringer$ projektets$ problemfelt$ og$ ideer$ til$ arbejdsspørgsmål$ af$ den$
virkelighed,$WLFM$befinder$sig$i,$og$inkorporerer$dermed$et$praktisk$perspektiv$med$udgangspunkt$i$
erfaring.$
$
$
$ !
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2.5!Gyldighed!og!pålidelighed!
$
Begreberne$ validitet$ og$ reliabilitet$ er$ centrale$ i$ den$ akademiske$ verden.$ Når$ en$ forskningsprojekt$
udføres,$ skal$ der$ være$ en$ sikkerhed$ af$ undersøgelsesresultatet$ og$ en$ nøjagtighed$ i$ udførelsen$ af$
undersøgelsen.$Idet$mit$projekt$består$af$en$empirisk$undersøgelse,$er$det$”Graden*af*meningsfuldhed,*
og*nytte*af*det*anvendte*ræsonnement.”$(Fuglsang$et$al.,$2007:18),$der$er$centralt$for$validiteten,$mens$
det$ handler$ om,$ ”Hvor*meget*man*kan* stole* på* fremgangsmåderne* og* resultaterne.”$ (Fuglsang$ et$ al.,$
2007:18),$der$fokuseres$på$ved$afdækning$af$undersøgelsens$pålidelighed.$
$
Pålideligheden$indebærer,$at$målingerne$er$foretaget$på$en$korrekt$måde$blandt$andet$i$forhold$til$et$
repræsentativt$udvalg$af$personer,$mens$gyldigheden$indebærer,$at$jeg$rent$faktisk$undersøger$det,$jeg$
har$ til$ hensigt$ at$undersøge,$hvilket$ jeg$ sikrer$ved$at$ være$eksplicit$ omkring$undersøgelsens$ formål$
(Larsen,$ 2010:108A113;$ Thurén,$ 2008:20A21).$ Inden$ for$ hermeneutikken,$ hvor$ fortolkning$ danner$
grundlag$for$resultaterne,$er$sande$påstande$knyttet$til$konteksten.$Her$gælder$det$ifølge$Fuglsang$og$
Bitsch$Olsen,$at$”[…]*jo*flere,*der*kan*forstå*et*udsagn,*og*jo*mere*konkret*det*er*i*forhold*til*den*situation,*
det*skal*give*svar*på,*jo*mere*pålideligt*er*det.”$(Fuglsang$&$Bitsch$Olsen,$2004:29A30).$$
$
Jeg$vil$i$afsnit$3.2$Empirisk$metode$angive$min$metodiske$tilgang$til$konstruktion$af$empiri,$hvormed$
jeg$ også$ vil$ sikre$ mig$ at$ opnå$ reliabilitet$ og$ validitet.$ Desuden$ er$ nærværende$ afsnit,$ hvor$ jeg$
fremlægger$min$forskningsmetodiske$tilgang$med$til$at$sikre$specialets$gyldighed$og$pålidelighed.$
$
$
2.6!Type!og!formål!
$
Det$ afgørende$ i$ forhold$ til$ at$ bestemme,$ hvilken$ af$ de$ fire$ forskningstyper$ –$ beskrivende,$
årsagsforklarende,$ forstående$ og$ handlingsvejledende$ –$ der$ arbejdes$ med,$ er$ det$ formål,$ som$
projektet$overordnet$har$(Thisted,$2010:81).$Formålet$med$afhandlingen$er$at$bidrage$til$en$forståelse$
for,$ hvordan$ der$ gøres$ brug$ af$ relationer,$ og$ hvilke$muligheder$ der$ ligger$ i$ at$ gøre$ brug$ af$ disse$ i$
jobsøgningsA$og$rekrutteringsprocessen.$
$
Således$ udledes$ en$ forstående$ forskningstype.$ Forskningstyperne$ er$ progressive,$ således$ at$ den$
forklarende$ forskningstyper$ bygger$ på$ den$ beskrivende$ forskningstype,$ og$ at$ den$ forstående$
forskningstype$inddrager$den$forklarende$og$således$også$den$beskrivende$(Thisted,$2010:81A82).$De$
arbejdsspørgsmål,$som$hjælper$med$at$besvare$problemformuleringen,$ lægger$således$op$til$at$opnå$
det$ beskrivende$ og$ årsagsforklarende$ niveau,$ som$ bliver$ det$ forudgående$ for$ at$ kunne$ besvare$
problemformuleringen,$der$har$en$forstående$hensigt.$
$
Den$ fjerde$ forskningstype$–$den$handlingsvejledende$–$vil$ ikke$være$ i$ fokus$ i$dette$ speciale.$Der$vil$
dog$ være$ elementer$ af$ handlingsorienterende$ delkonklusioner$ undervejs$ i$ specialet,$ idet$ jeg$ vil$
fremsætte$de$refleksioner,$jeg$finder$relevante,$uanset$hvilken$type$de$i$forskningsøjemed$tilhører.$
$
$ !
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2.7!Uendelig!vidensproduktion!
$
Idet$forståelse$konstant$udvikler$sig,$og$den$nye$forståelse,$som$bygger$på$forudgående$forståelse,$blot$
vil$være$et$afsæt$for$endnu$en$ny$forforståelse,$eksisterer$den$endegyldige$forståelse$ikke$(Gadamer,$
2007$i:$Lykkeberg,$2009).$Dette$er$ ikke$ensbetydende$med,$at$nærværende$speciale$ ikke$er$fuldendt$
inden$for$de$rammer,$der$er$sat$for$en$kandidatafhandling,$men$nærmere$at$der$fortsat$er$mulighed$for$
videre$ fortolkning$ af$ de$ resultater$ og$ konklusioner,$ jeg$ fremsætter.$ Til$ trods$ for$ at$ jeg$ ikke$ kan$
fremsætte$ en$ endegyldig$ og$ entydig$ konklusion$ i$ forhold$ til$ belysningen$ af,$ hvordan$ jobsøgende$ og$
rekrutteringsmedarbejdere$gør$brug$af$relationer$ i$ jobsøgningsprocessen$og$rekrutteringsprocessen,$
kan$den$producerede$viden$ i$dette$speciale$stadig$ indgå$ i$den$kollektive$vidensproduktion$ inden$ for$
feltet$og$således$bidrage$til$nytænkning.$Ifølge$Thurén$bevæger$videnskab$sig$fremad$og$forandrer$sig,$
hvilket$ jeg$ erkender,$ frem$ for$ at$ gøre$ et$ forsøg$ på$ at$ finde$ og$ holde$mig$ til$ den$ absolutte$ sandhed$
(Thurén,$2008:9A12).$
$
For$at$indsamle$viden$om$og$data$til$projektet,$har$jeg$gjort$brug$af$forskellige$metoder,$og$jeg$vil$i$det$
følgende$belyse$teorien$og$datakonstruktionen.$
$ $
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3.!ANALYSEGRUNDLAG!
$
$
I$dette$afsnit$vil$ jeg$først$redegøre$for$den$teori$og$ litteratur,$ jeg$ inddrager$til$analyse$og$diskussion.$
Dernæst$ vil$ jeg$ redegøre$ for,$ hvordan$ den$ empirien,$ der$ er$ genstand$ for$ analyse$ og$ diskussion,$ er$
blevet$konstrueret.$
$
$
3.1!Teoretisk!og!litterært!grundlag!
$
I$denne$del$vil$jeg$redegøre$for$den$udvalgte$teori$og$fremhæve$de$væsentligste$hovedpunkter$i$teorien$
og$relevante$artikler,$rapporter$mv.$Afsnittet$er$en$redegørelse$for,$hvordan$jeg$mener,$de$forskellige$
teorier$skal$læses,$og$hvordan$de$vil$blive$anvendt$i$projektet.$Det$teoretiske$grundlag$leder$op$til$de$
spørgsmål,$ der$ indgår$ i$ undersøgelsen$ og$ anvendes$ samtidig$ konkret$ i$ analyseA$ og$
diskussionsafsnittet,$hvor$de$holdes$op$imod$resultaterne$af$undersøgelsen.$
$
Jeg$ inddeler$ teoriafsnittet$ i$ underemner$ for$ at$ overblikket$ bedre$ kan$ bevares.$ Dog$ berører$ flere$ af$
underemnerne$ hinanden$ indholdsmæssigt,$ hvorfor$ der$ vil$ forekomme$ emnemæssige$ overlap$ i$ de$
forskellige$underafsnit.$
$
Afslutningsvis$vil$jeg$foretage$en$kort$opsamling$på$teoriafsnittet.$
$
$
3.1.1$Relationer$og$social$kapital$
$
Teori$ om$ relationer$ og$ social$ kapital$ er$ inddraget$ i$ specialet,$ da$ det$ blandt$ andet$ skal$ give$mig$ en$
forståelse$ for,$ hvordan$ relationsdannelse$ foregår,$ hvordan$ nye$ relationer$ bedst$ tilgås,$ og$ hvordan$
relationer$kan$benyttes$i$en$jobsøgningsA$eller$rekrutteringskontekst.$
Granovetters$ og$ Bakers$ teorier$ vil$ introducere$ til,$ hvordan$ relationer$ er$ medier$ i$ disse$ kontekster$
samt$ til,$ hvilke$ holdninger$ der$ er$ til$ at$ gøre$ brug$ af$ relationer.$ Teorierne$ vil$ således$ hjælpe$ til$ at$
besvare$ de$ arbejdsspørgsmål,$ der$ handler$ om$ medier$ og$ holdninger$ til$ at$ danne$ og$ gøre$ brug$ af$
relationer.$
$
$
Relationer$
$
Granovetter$ fokuserer$på$såvel$ samfundsniveau$som$ individniveau$ i$belysningen$af$ stærke$og$svage$
relationer$ (Granovetter,$ 1973).$ Han$ fremsætter$ ikke$ en$ endegyldig$ definition$ af,$ hvem$ der$ er$
henholdsvis$ stærke$ og$ svage$ relationer,$ men$ Granovetter$ tager$ udgangspunkt$ i,$ at$ følgende$ fire$
elementer$ indgår$ i$ definitionen$ af$ styrken$ af$ en$ relation:$ tidsfaktor$ –$ hvor$ lang$ tid,$ relationen$ har$
eksisteret$ og$ hvor$meget$ tid,$ der$ bruges$ på$ relationen$ og$ derudover$ den* følelsesmæssige* intensitet,$
fortroligheden$samt$det$indhold,$relationen$bygger$på$(Granovetter,$1973:1361).$Relationer$inddeles$i$
tre$styrkegrader:$stærk,*svag$og$ ikkeeksisterende.$Den$stærke$relation$beskrives$som$ ’ven’,$mens$den$
svage$ relation$ beskrives$ som$ ’bekendt’$ (Granovetter,$ 1973:1361).$ En$ sidste$ faktor,$ som$ indgår$ i$
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Granovetters$model$er$bro.$En$bro$defineres$som$en$relation$mellem$to$personer,$hvor$denne$direkte$
relation$er$den$eneste,$der$forbinder$de$to$personer$(Granovetter,$1973:1364).$
“The*metaphor*of* the*bridge* implies* connecting*one* island* to*another,*where*no* connection* is*already*

established.*Yet,*the*more*connections*there*are*from*one*place*to*another,*the*more*integrated*the*whole*

system*becomes*and*the*less*unique*is*each*individual*node.”$(Meyerson,$1994:433).$
$
$
De*svage*relationer*er*de*stærke*

$
Meyersons$ citat,$ der$ beskriver$ Granovetters$ teori,$ fortsætter$ således:$ “Uniqueness* and* diversity* go*
hand*in*hand.*Hence,*more*integration*means*less*diversity.*Diversity*is*important*because*it*secures*an*

inflow*of*novel*information*[…]”*(Meyerson,$1994:433).$Unikhed$og$diversitet$er$de$styrker,$de$svage$
relationer$ har.$ Ifølge$ Granovetter$ har$ den$ svage$ relation$mere$ effekt$ end$ den$ stærke$ relation.$ Han$
hævder,$at$stærke$relationer$vil$skabe$en$relation$mellem$de$forskellige$stærke$relationers$relationer.$
Det$vil$sige,$at$hvis$der$er$en$stærk$relation$mellem$person$A$og$person$B,$og$der$ligeledes$er$en$stærk$
relation$ mellem$ person$ A$ og$ person$ C,$ så$ er$ sandsynligheden$ for,$ at$ B$ og$ C$ ikke$ har$ en$ relation,$
tilnærmelsesvis$ikkeeksisterende.$En$stærk$relation$vil$således,$ifølge$Granovetter,$ikke$kunne$være$en$
bro.$ På$ den$ måde,$ er$ de$ cirkler,$ som$ en$ given$ person$ bevæger$ sig$ i,$ oftest$ afgrænset$ til$ en$ større$
gruppe,$som$alle$har$kendskab$til$hinanden.$Derudover$vil$personer$med$stærke$relationer$med$stor$
sandsynlighed$ ligne$ hinanden$ og$ have$ samme$ præferencer,$ hvilket$ skaber$ mindre$ diversitet$ i$
netværket.$Omvendt,$ved$svage$relationer,$er$der$mindre$sandsynlighed$for,$at$A’s$svage$relationer$er$
forbundet$til$hinanden$i$en$relation.$Derved$vil$person$A’s$svage$relationer$have$relationer$til$personer,$
som$person$A$ ikke$ er$ forbundet$ til,$ og$ information$mv.$ vil$ bevæge$ sig$ ud$ i$ større$ og$ større$ cirkler,$
ligesom$den$ information,$ der$ kommer$ til$ person$A$ via$ en$ svag$ relation,$med$ stor$ sandsynlighed$ vil$
være$ny$information$for$A$(Granovetter,$1973:1361A1369).$
Styrken$ ved$ de$ svage$ relationer$ fremkommer$ netop,$ idet$ de$ svage$ relationer$ bevæger$ sig$ i$ andre$
cirkler,$end$dem$vi$selv$er$forbundet$med.$Derfor$når$den$svage$relation$længere$ud$i$et$større$netværk$
end$ den$ stærke,$ og$ er$ dermed$ mere$ effektfuld$ (Granovetter,$ 1973:1369A1373;$ Montgomery,$
1992:558).$Kort$og$populært$sagt,$kan$man$nå$og$få$noget$via$de$svage$relationer,$som$man$ikke$kan$
via$de$stærke.$
$
Med$udgangspunkt$i$ovenstående,$vil$jeg$i$analysen$og$diskussionen$kortlægge,$hvordan$jobsøgende$og$
rekrutteringsmedarbejdere$forholder$sig$til$deres$svage$og$stærk$relationer.$
$
$
Information*via*relationer*

$
Information$ om$ et$ nyt$ job$ fås$ primært$ via$ personlige$ kontakter.$ Dette$ tager$ udgangspunkt$ i,$ at$
mennesker$er$mindre$modtagelige$over$for$massekommunikation,$som$eksempelvis$kan$være$i$form$af$
annoncering,$end$over$for$kommunikation$med$personlige$relationer.$Det$svage$led$viser$sig$oftest$at$
være$mere$effektfuldt$ i$ forbindelse$med$et$ jobskifte,$da$informationen$om$det$nye$job$–$information,$
som$vedkommende$ ikke$ i$ forvejen$kendte$ til$–$ofte$kommer$ fra$en$personlig$kontakt,$ som$defineres$
som$et$svagt$led$(Granovetter,$1973:1374).$Hermed$opstår$et$paradoks,$da$det$formodes,$at$de$stærke$
relationer$ er$mere$ villige$ til$ at$ hjælpe,$ end$ de$ svage$ relationer$ (Granovetter,$ 1995:52A53).$ Jeg$ vil$ i$
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analyseA$ og$ diskussionsafsnittet$ belyse,$ om$ mine$ respondenter$ oplever,$ at$ dette$ paradoks$ gør$ sig$
gældende.$
$
Modtagerne$ af$ kommunikationen$ finder$ den$ kommunikation,$ de$ får$ fra$ deres$ personlige$ relationer,$
mere$troværdig$end$den$kommunikation,$der$udsættes$for$i$form$af$massekommunikation.$Det$gælder$
også$med$hensyn$til$tillid$til$en$potentiel$ny$leder,$hvor$positiv$information$om$lederen,$som$kommer$
fra$relationer,$øger$graden$af$tillid$til$lederen$(Granovetter,$1973:1374).$$
Granovetter$ beskriver$ den$ information,$ arbejdsgivere$ og$ arbejdstagere$ kan$modtage$ fra$ relationer,$
som$ mere$ intensiv$ sammenlignet$ med$ massekommunikation$ (Granovetter,$ 1995:93A95).$ Det$ er$
således$ også$ relevant$ for$ arbejdsgivere$ at$ få$ information$ via$ relationer.$ Den$ information$ en$
virksomheds$ får$ om$ en$ potentiel$ medarbejder$ via$ en$ relation,$ har$ mere$ betydning,$ end$ den$
information$en$ansøger$eksempelvis$opgiver$som$svar$på$en$stillingsannonce$(Granovetter,$1995:60).$
Informationen,$ der$ kommer$ via$ relationer,$ kan$ for$ både$ den$ jobsøgende$ og$ arbejdsgiveren$ give$ et$
indtryk$af,$om$den$jobsøgende$vil$passe$ind$i$jobbet$og$virksomheden$(Cable$&$Judge,$1996:297).$
$
Denne$del$af$teorien$fremlægger$muligheden$for$at$belyse,$hvilke$kanaler$der$anvendes$til$information$
i$jobsøgningsA$og$rekrutteringsprocessen.$
$
$
Udfordringer*og*kritik*

$
Granovetters$teori$rummer$udfordringer,$idet$relationsdannelse$og$relationspleje$ikke$nødvendigvis$er$
ukompliceret.$Der$er$en$udfordring$ i,$ at$vi$ofte$ søger$dem,$der$ ligner$os$ selv,$og$derfor$er$vi$ ikke$så$
fokuserede$ på$ de$ svage$ relationer,$ da$ de$ ofte$ ligner$ os$ mindre,$ end$ de$ stærke$ gør$ (Newman,$
1996:392).$ Ligeledes$ ligger$ der$ en$ udfordring$ i,$ at$ når$ der$ først$ er$ skabt$ en$ relation,$ så$ kræver$
relationen$pleje$og$næring.$At$bygge$et$solidt$netværk$af$relationer$op,$kræver$en$indsats$og$ressourcer$
(Bennett,$Owers,$Pitt,$&$Tucker,$2010:140).$
$
Granovetters$teori$om,$at$de$svage$led$er$de$stærke,$er$blevet$kritiseret$på$forskellige$parametre.$Ifølge$
Montgomery$ er$ teorien$ blandt$ andet$ blevet$ kritiseret$ ved,$ at$ stærk/svagAdimensionen,$ som$ teorien$
bygger$på,$ikke$kan$stå$alene$og$ikke$må$betragtes$som$den$bestemmende$dimension$i$en$kortlægning$
af$ relationer$ i$ en$ arbejdsmarkedskontekst$ (Montgomery,$ 1992:586).$ Kritikken$ beror$ på,$ at$
Granovetter$har$analyseret$empirien$ved$at$kortlægge,$om$det$er$en$stærk$eller$svag$relation,$der$har$
været$ involveret$ i$ jobsøgningsprocessen,$ hvor$ der$ i$ stedet,$ ifølge$ kritikerne,$ burde$ være$ fokus$ på$
helheden$af$strukturen$i$netværket$som$en$uafhængig$variabel$(Montgomery,$1992:586).$
$
$
$ $



Maria$Louise$Rasmussen$ $ 17.$august$2015$
Kandidatspeciale$|$CBS$

Brug$af$relationer$i$jobsøgningsA$og$rekrutteringsprocessen$
24$af$70$

Social$kapital$
$
Baker$ definerer$ social$ kapital$ som$ ”[…]* the* resources*available* in*and* through*personal*and*business*
networks.* These* resources* include* information,* ideas,* leads,* business* opportunities,* financial* capital,*

power*and*influence,*emotional*support,*even*goodwill,*trust*and*cooperation.”$(Baker,$2000:1).$
$
Ifølge$Baker$er$netværk$så$stærkt,$at$man$får$de$ressourcer,$man$har$brug$for,$så$snart$man$har$brug$
for$dem,$hvis$man$får$opbygget$det$rigtige$netværk.$Endvidere$beskriver$han$netværk$som$essentielt$$
for$ både$ personlig$ succes,$ professionel$ succes$ og$ for$ generelt$ at$ have$ et$ tilfredsstillende$ liv$ (Baker,$
2000:2).$
$
$
Social*kapital*og*individualisme*

$
Det$sociale$ved$social$kapital$består$i,$at$de$i$definitionen$nævnte$ressourcer$ikke$tilhører$en$person,$
men$at$de$opstår$i$relationen$og$netværket$af$relationer$(Baker,$2000:1).$Baker$mener,$at$den$sociale$
kapital$er$allestedsnærværende,$og$at$den$sociale$konstruktion$er$afgørende$i$alle$afskygninger.$Nogle$
emner$ knyttes$ normalt$ til$ individualisme,$ såsom$ uddannelse,$ naturtalent,$ intelligens$ og$ held,$ men$
ifølge$Baker$kan$successen$inden$for$disse$områder$ikke$opstå$ved$et$individuelt$udgangspunkt,$heller$
ikke$ selvom$det$ anses$ som$nedarvede$ gener.$Argumentationen$ for$ dette$ er,$ at$ faktorer$ og$personer$
omkring$ individet,$ er$ dem,$ der$ skaber$ plads$ til$ udfoldelsen$ af$ uddannelsen,$ naturtalentet,$
intelligensen,$ heldet$mv.,$ og$ dermed$ giver$ elementet$ værdi$ i$ form$ af$ succes.$ Successen$ er$ social$ og$
afhænger$af$ vores$ forhold$ til$ andre$ (Baker,$2000:4A9).$Baker$karakteriserer$heller$ ikke$held$ som$en$
individuel$faktor,$men$som$afhængig$af$konteksten$og$personerne$omkring$individet:$
”Some*people*seem*to*have*a*knack*for*being*in*the*right*place*at*the*right*time.*Yet*this*kind*of*luck*is*

not*accidental;*it*is*cultivated.*Studies*show*that*lucky*people*increase*their*chances*of*being*in*the*right*

place*at*the*right*time*by*building*a*“spiderweb*structure”*of*relationships*that*catches*lots*of*different*

bits*and*pieces*of*information.”$(Baker,$2000:8).$
$
$
Social*kapital,*jobsøgning*og*rekruttering*

$
En$af$de$mest$velkendte$kontekster,$hvor$netværk$og$relationer$anvendes,$er$jobsøgningsprocessen.$På$
samme$måde$er$en$af$de$mest$anvendte$metoder$til$jobsøgning$at$gøre$brug$af$sit$netværk.$Ifølge$Baker$
finder$ de$ fleste$ nemlig$ ikke$ deres$ job$ via$ annoncer,$ headhunters,$ jobportaler$ og$ andre$ formelle$
metoder,$ men$ gennem$ relationer.$ Ligeledes$ finder$ de$ fleste$ arbejdsgivere$ også$ medarbejdere$ via$
relationer$(Baker,$2000:11).$Baker$dokumenterer,$at$relationer$har$indflydelse,$når$beslutninger$skal$
træffes.$Her$er$ tilliden$til$ relationer$ofte$den$afgørende$ faktor$(Baker,$2000:14A15).$At$benytte$sig$af$
sine$ relationer$ i$ jobsøgningsprocessen$ er$ anvendt$ og$ belyst$ både$ i$ den$ praktiske$ og$ akademiske$
verden.$ Det$ er$ således$ anbefalet$ af$ karrierevejledere$ og$ jobkonsulenter$ at$ bruge$ relationer$ i$
jobsøgningsprocessen,$ og$ det$ er$ understøttet$ af$ videnskabelige$ undersøgelser,$ at$ der$ er$ en$ positiv$
gevinst$ved$at$bruge$relationer$i$jobsøgningsprocessen$(Baker,$2000:11).$$
$
* *
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Udfordringer*og*kritik*

$
En$udfordring$ved$social$kapital$er$den$manglende$integrering.$At$netværke$og$at$skabe$relationer$er$
vejen$til$succes,$men$er$et$overset$område$(Bennett$et$al.,$2010:140).$Baker$hævder,$at$mange$ikke$har$
en$ klar$ ide$ om,$ hvordan$ deres$ netværk$ af$ relationer$ er,$ og$ dermed$ ikke$ aner$ de$muligheder,$ deres$
netværk$byder$på.$Dette$er$med$til$at$devaluere$værdien$af$social$kapital$(Baker,$2000:31).$Omvendt$er$
der$mange$af$dem,$der$er$bevidste$om$deres$relationer,$der$ved$gennemgang$af$dem,$opdager,$at$deres$
netværk$er$homogent$og$småt$(Baker,$2000:70).$Det$er$altså$sjældent$at$det$fulde$potentiale$af$social$
kapital$ udnyttes,$ og$ at$ få$ effekt$ af$ den$ sociale$ kapital$ kræver$ investering$ i$ relationerne:$ “We* can’t*
pursue* the* benefits* of* networks;* the* benefits* ensue* from* investments* in* meaningful* activities* and*
relationships.”*(Baker,$2000:19).$
$
En$anden$udfordring$ved$at$anvende$den$sociale$kapital$er,$at$mange$har$en$tilgang$til$relationsbrug,$
hvor$ de$ fokuserer$ på$målet,$ og$ hvad$ de$ får$ ud$ af$ deres$ relationer$ eller$ af$ at$ skabe$ nye$ relationer.$
Derfor$ kan$ opfattelsen$ være,$ at$ social$ kapital$ handler$ om$ manipulation$ forstået$ således,$ at$ social$
kapital$ handler$ om$at$ individet$ opbygger$og$bruger$ relationer$udelukkende$ til$ egen$vinding$ (Baker,$
2000:19A24).$$
Baker$fremhæver,$at$han$oplever,$at$mange$er$skeptiske$over$for$og$modargumenterer$fordelene$ved$
social$ kapital.$ Modargumenterne$ består$ i,$ at$ relationsdannelse$ og$ brug$ af$ relationer$ modarbejder$
individualisme.$ Teorien$ om$ social$ kapital$ understøtter$ ifølge$ Baker$ ikke,$ at$ individet$ skal$ holde$ op$
med$ at$ tro$ på$ selvstændige$ gerninger,$ men$ om$ at$ den$ enestående$ tro$ på$ individualisme$ som$ det$
stærke$ ophører.$ Han$ understreger$ imidlertid,$ at$ social$ kapital$ ikke$ handler$ om,$ at$ man$ læner$ sig$
tilbage$ og$ forventer,$ at$ relationer$ kan$ skaffe$ en$ den$ succes,$man$ drømmer$ om.$ Det$ er$ ifølge$ Baker$
blandt$andet$af$den$fejlopfattelse,$at$der$opstår$en$hvis$skepsis$omkring$social$kapital$(Baker,$2000:3).$
$
Baker$bekræfter$derudover,$at$en$udbredt$kritik$af$social$kapital$går$på,$at$der$kan$være$noget$uetisk$
over$at$drage$nytte$af$relationer$og$at$være$strategisk$omkring$relationsbrug$(Baker,$2000:20).$Baker$
tilkendegiver,$at$nogle$bevidst$udnytter$relationer$og$udelukkende$skaber$en$relation$til$egen$fordel.$
Hans$modargument$til$dette$er$dog,$at$alle$er$strategiske$omkring$deres$relationer,$og$at$nogle$blot$er$
det$på$et$ubevidst$plan.$Alle$tager$beslutninger$om,$hvem$der$er$”inde”,$og$hvem$der$er$”ude”,$og$der$
arbejdes$konstant$på$at$tage$en$beslutning$om$at$afslutte$en$relation$eller$om$at$forbedre$relationer$i$
alle$henseender:$”After*all,*good*relationships*don’t*just*happen.”$(Baker,$2000:21).$Svendsen$samler$op$
på$kritikken$af$ social$kapital$ i$ forhold$ til$ inkludering$og$ekskludering$ved$at$påpege$kritikken$af$det$
ensidige$ fokus$ på$ positiv,$ social$ kapital.$ Kritikken$ beror$ på,$ at$ social$ kapital$ skabes$ i$ opposition$ til$
nogle$ andre$ eller$ noget$ andet:$ ”Med*andre*ord*er*der* tale*om*negativ,* social*kapital*af*ekskluderende*
natur*[…]”$(Svendsen,$2001:58).$
$
Svendsen$nævner$desuden$i$sin$artikel,$at$en$generel$udfordring$ved$social$kapital$er,$at$selvom$social$
kapital$har$reelle$effekter,$er$det$svært$at$bevise$værdien$af$social$kapital,$da$menneskelige$relationer$
er$usynlige$(Svendsen,$2001:50).$
$
Med$udgangspunkt$i$den$kritik,$der$er$af$social$kapital,$vil$jeg$belyse,$om$respondenterne$er$tvivlende$
og$skeptiske$over$for$brug$af$relationer.$$
$
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3.1.2$Personlighed$
$
Personlighed$ er$ for$ mange$ jobsøgende$ og$ rekrutteringsmedarbejdere$ et$ afgørende$ element$ i$
beslutningsprocessen.$Tendensen$hyr*på*faglighed,*fyr*på*personlighed$er$tilsyneladende$ikke$længere$
så$udbredt,$ som$den$ tidligere$har$været,$da$mange$virksomheder$ i$dag$ fokuserer$på$personligheden$
frem$for$på$kandidaternes$CV$i$rekrutteringsprocessen$(Moment$Professionals,$u.å.:12).$
$
Ifølge$Münster$vil$personligheden$ofte$gå$forud$for$kvalifikationer.$Han$påpeger,$at$det$at$være$vellidt$
har$ indflydelse$ på$ karrieren$ og$ herunder$ også$ på$ at$ blive$ valgt$ ud$ blandt$ andre$ kandidater:$ ”De*
mennesker,*du*godt*kan*lide*er*ofte*også*dem,*du*kommer*til*at*ansætte,*også*selvom*der*var*en,*der*var*

mere*kvalificeret”$ (Münster,$2014:246).$Münster$beskriver,$hvordan$vægten$på$personligheden$både$
fungerer$bevidst$og$ubevidst.$På$det$ubevidste$plan,$handler$det$om,$at$ rekrutteringsmedarbejderen$
tillægger$positive$egenskaber$til$de$personer,$de$fatter$sympati$for,$og$omvendt$ikke$i$samme$grad$ser$
egenskaberne$hos$dem,$de$ikke$bryder$sig$om$(Münster,$2014:247).$På$det$bevidste$plan$handler$det$
blandt$ andet$ om,$ at$ der$ ses$ en$ fordel$ i$ at$ skulle$ arbejde$ sammen$ med$ en,$ der$ ligner$ en$ selv,$ da$
tilgangen$til$opgaver$og$projekter$udspringer$fra$et$fælles$værdigrundlag$(Münster,$2014:247).$
$
Når$rekrutteringsmedarbejdere$bruger$personligheden$som$afgørende$faktor$til$at$bestemme,$om$en$
kandidat$ skal$ tilbydes$ansættelse,$ er$det$ ifølge$Hampson$et$ resultat$af,$ at$personlighed$blandt$andet$
handler$om,$hvordan$personer$adskiller$sig$fra$hinanden$(Hampson,$1999).$
$
Der$findes$dog$forskellige$holdninger$til,$hvad$der$lægges$vægt$på$i$rekrutteringsprocessen.$En$af$dem,$
der$ argumenterer$ mod$ at$ lade$ personligheden$ få$ afgørende$ betydning$ i$ rekrutteringsprocessen,$ er$
professor$Arne$Poulsen.$Han$mener,$at$ansøgerens$uddannelse,$ erfaring,$kompetencer$og$evner$skal$
vægtes$ højere$ end$ personlighedsegenskaber.$ Han$ argumenterer$ for,$ at$ det$ er$ disse$ elementer,$ der$
oftest$er$afgørende$for,$om$kandidaten$er$egnet$til$ jobbet,$og$dermed$ikke$om$personligheden$passer$
(Poulsen,$2012:75).$
Ligeledes$ findes$ der$ udfordringer$ ved$ at$ inkorporere$ personlighed$ som$ et$ element$ i$
rekrutteringsprocessen.$Det,$der$kan$opfattes$som$en$udfordring$ved$inddragelse$af$den$jobsøgendes$
personlighed$ i$ beslutningsprocessen,$ er,$ at$ rekrutteringsmedarbejdere$ fatter$ sympati$ for$ dem,$ der$
minder$om$dem$selv,$og$derved$ansætter$i$eget$billede$(Münster,$2014:246).$Det$er$ikke$nødvendigvis$
en$ fordel,$ at$ medarbejderne$ ligner$ hinanden$ på$ personlighed,$ holdninger$ og$ arbejdsmetoder,$ da$
diversiteten$ derved$ forsvinder.$ At$ tage$ beslutningen$ bundet$ i$ opfattelse$ af$ personlighed$ er$ også$
gældende$ for$de$ jobsøgende,$ idet$det$er$et$generelt$ fænomen$at$ fatte$sympati$ for$dem,$der$ ligner$og$
har$samme$interesser$som$en$selv$(Münster,$2014:247).$
$
$
$ $
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3.1.3$LinkedIn$
$
LinkedIn$er$et$værktøj$med$mange$funktioner.$I$det$følgende$vil$jeg$ikke$belyse$dem$alle,$men$fokusere$
på$ nogle$ af$ de$ udfordringer$ og$ muligheder$ værktøjet$ rummer,$ og$ som$ de$ jobsøgende$ og$
rekrutteringsmedarbejderne$henholdsvis$ skal$ være$opmærksomme$på$og$kan$drage$nytte$ af.$ Jeg$ vil$
desuden$belyse,$hvordan$LinkedIn$kan$anvendes$til$at$danne$og$vedligeholde$relationer.$Dette$vil$ jeg$
ligeledes$ inddrage$ i$analyseA$og$diskussionsafsnittet$ for$at$kunne$besvare$mit$arbejdsspørgsmål,$der$
handler$om,$hvordan$LinkedIn$anvendes.$
$
LinkedIn$er$verdens$største$professionelle,$online$netværk$med$mere$end$380$millioner$medlemmer$
på$verdensplan$og$mere$end$1,7$millioner$profiler$i$Danmark$(LinkedIn$Corporation,$2015a;$Preisler,$
2015).$
LinkedIn$beskriver$deres$mission$ således:$ ”Our*mission*is*simple:*connect*the*world’s*professionals*to*
make*them*more*productive*and*successful.*When*you*join*LinkedIn,*you*get*access*to*people,*jobs,*news,*

updates,*and*insights*that*help*you*be*great*at*what*you*do.”$(LinkedIn$Corporation,$2015b).$
$
LinkedIn$ rummer$ både$muligheder$ og$ udfordringer.$ LinkedIns$mange$muligheder$ sikrer$ ikke$ det$
rigtige$match$mellem$arbejdsgiver$og$arbejdstager.$LinkedIn$er$et$værktøj,$som$–$hvis$dets$muligheder$
udnyttes$ optimalt$ –$ giver$ en$ fordel$ i$ både$ jobsøgningsA$ og$ rekrutteringsprocessen.$ Derfor$ handler$
succes$med$ LinkedIn$ om$ adfærd$ og$ kommunikation$ på$modtagerens$ præmisser,$ og$ LinkedIn$ stiller$
samtidig$krav$til$brugeren,$før$denne$får$udbytte$af$værktøjet.$
$
LinkedIn$er$en$populær$platform$for$både$jobsøgende$og$virksomheder,$og$det$anslås,$at$omkring$90$
%$ af$ alle$ HRAprofessionelle$ anvender$ værktøjet$ i$ forbindelse$ med$ rekruttering$ (Human$ Resource$
Management$ International$ Digest,$ 2013:19).$ Ifølge$ konsulenthuset$ Ballisager$ er$ anvendelse$ af$
LinkedIn$som$CVAdatabase$mere$udbredt$end$brug$af$CVAdatabaser$på$jobportaler$(Ballisager,$2014:6).$
$
Idet$ både$ passive$ og$ aktive$ jobsøgende$ har$ oprettet$ profiler$ på$ LinkedIn,$ giver$ værktøjet$
rekrutteringsmedarbejderne$mulighed$for$at$skabe$kontakt$til$en$række$personer,$som$de$ellers$ikke$
ville$have$adgang$til,$og$virksomhederne$anvender$derfor$netværket$ til$ jobannoncering$og$employer$
branding$ (Gager$ et$ al.,$ 2015;$ Holm,$ 2014:448)$ og$ til$ at$ skabe$ dialog$med$ jobsøgende$ (Lind,$ 2015).$
LinkedIn$ gør$ især$ afstanden$ til$ de$ passive$ jobsøgende$ kortere,$ da$ deres$ CV$ og$ profil$ er$ tilgængelig$
online,$ idet$mange$ registrerede$brugere$på$ sociale$ og$professionelle$netværk$ er$passive$ jobsøgende$
(Srinivasan,$Gager,$&$Ignatova,$2014:3).$$
$
For$de$ jobsøgende$ rummer$LinkedIn$ ligeledes$en$rækker$muligheder.$Blandt$andet$er$der$mulighed$
for$ at$ følge$ virksomheder$ og$ dermed$ vise$ interesse$ for$ dem.$ De$ jobsøgende$ bliver$ automatisk$
eksponeret$ for$ ledige$ stillinger,$ som$ passer$ til$ deres$ profil$ (LinkedIn$ Corporation,$ 2015c).$ Ifølge$
Tokerød$giver$LinkedIn$den$ jobsøgende$mulighed$ for$at$give$et$aktuelt$og$dynamisk$billede$af,$hvad$
den$ jobsøgende$ foretager$ sig,$ hvorimod$ den$ traditionelle$ jobsøgning$ har$ tendens$ til$ at$ blive$ statisk$
(Tokerød,$2015).$
$
Både$arbejdsgivere$og$arbejdstagere$kan$drage$fordel$af,$at$LinkedIn$er$et$relationsbaseret$netværk,$
hvor$forbindelsesgraden$til$en$given$person$er$angivet.$Det$vil$sige,$at$der$altid$er$mulighed$for$at$se,$
om$man$ er$ forbundet$ til$ en$ person$ i$ første,$ andet$ eller$ tredje$ led,$ og$ hvem$ af$ ens$ forbindelser,$ der$
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eventuelt$er$direkte$forbundet$til$vedkommende.$Dette$rummer$nogle$muligheder,$idet$jobsøgende$vil$
kunne$se,$hvilken$tilknytning$de$har$til$eksempelvis$en$medarbejder$i$en$virksomhed,$de$har$interesse$
for$at$arbejde$ i.$På$samme$måde$kan$rekrutteringsmedarbejdere$se,$hvem$af$deres$relationer,$der$er$
forbundet$til$en$relevant$kandidat.$
$$
Selvom$LinkedIn$rummer$mange$muligheder$for$at$skabe$dialog$og$relation$til$ jobsøgende,$bliver$det$
en$udfordring,$hvis$LinkedIn$anvendes$som$eneste$værktøj,$idet$den$gruppe$mennesker,$der$ikke$er$på$
LinkedIn,$udelukkes$af$målgruppen.$
$
$
3.1.4$Anvendelse$af$teori$og$litteratur$
$
Belysningen$ af$ teori$ og$ litteratur,$ som$ behandler$ de$ emner,$ specialet$ fokuserer$ på,$ har$ givet$ mig$
indblik$i$og$viden$om$rekrutteringsA$og$jobsøgningsprocesser,$herunder$hvilken$betydning$relationer$
og$personlighed$har$i$disse$processer.$
Ifølge$ Baker$ og$ Granovetter$ er$ relationer$ –$ eller$ social$ kapital$ –$ essentielle$ og$ afgørende$ i$ både$
jobsøgningsA$og$rekrutteringsprocessen.$Med$udgangspunkt$i$Granovetter$og$Bakers$perspektiver$på,$
hvordan$ relationer$ og$ social$ kapital$ med$ fordel$ kan$ anvendes$ i$ en$ jobsøgningsA$ og$
rekrutteringsproces,$ vil$ jeg$ med$ empirikonstruktionen$ vurdere,$ om$ jobsøgende$ og$
rekrutteringsmedarbejdere$handler$i$overensstemmelse$hermed.$
$
Holdningen$til,$hvor$afgørende$personligheden$er$og$bør$være,$varierer.$Dette$aspekt$vil$ligeledes$blive$
belyst$i$spørgeskemaundersøgelsen$og$diskuteres$i$analyseA$og$diskussionsafsnittet.$
$
Jeg$ har$ afgrænset$ mig$ til$ disse$ teorier,$ da$ jeg$ mener,$ at$ de$ kan$ hjælpe$ med$ at$ besvare$ min$
problemformulering,$når$de$inddrages$i$analysen$og$diskussionen$af$empirien.$
$
$
$ !
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3.2!Empirisk!metode!
$
I$ dette$ afsnit$ gennemgås$ metoden$ for$ empirisk$ konstruktion$ af$ data$ for$ at$ give$ et$ grundigt$ og$
uddybende$indblik$i$hvilke$overvejelser,$der$ligger$til$grund$for$de$valg$og$fravalg,$der$er$foretaget.$Jeg$
har$benyttet$mig$af$både$kvalitativ$og$kvantitativ$tilgang$til$konstruktion$af$primær$empiri.$Metoderne$
beskrives$ hver$ for$ sig,$ mens$ analyse$ og$ diskussionen$ af$ resultaterne$ fra$ interview$ og$
spørgeskemaundersøgelse$behandles$samlet$i$afsnit$4.$Analyse$og$diskussion.$
$
$
3.2.1$Kvalitativ$metode$
$
De$ kvalitative$ interview$ anvendes$ dels$ i$ researchprocessen$ og$ dels$ som$ ekspertA$ og$
informantinterview,$hvor$de$interviewede$som$eksperter$ytrer$ekspertudsagn,$og$de$som$informanter$
tilkendegiver$ personlige$ holdninger.$ Ud$ over$ muligheden$ for$ at$ stille$ uddybende$ og$ opklarende$
spørgsmål,$ åbner$ det$ kvalitative$ interview$ op$ for$ nye$ temaer$ og$ indfaldsvinkler$ (Lungholt$ &$
Metelmann,$ 2013:53),$ og$ derfor$ anvendtes$ det$ kvalitative$ interview$ blandt$ andet$ i$ en$ periode$ i$
processen,$ hvor$ specialets$ emnefelt$ og$ problemformulering$ var$ løst$ formuleret,$ således$ at$
informanternes$ tanker,$ erfaringer$ og$ holdninger$ var$ med$ til$ at$ danne$ en$ ramme$ om$ nærværende$
projekts$emnefelt.$
$
Samtidig$ har$ interviewene$ været$ med$ til$ at$ klarlægge$ et$ tema,$ som$ danner$ ramme$ for$ de$
interviewedes$ dagligdag,$ da$ det$ kvalitative$ interview$ handler$ om$ at$ forstå$ de$ tanker,$ følelser$ og$
overvejelser,$folk$gør$sig,$og$samtidig$er$kilde$til$at$belyse,$hvordan$informanterne$oplever$og$forstår$
deres$verden$gennem$deres$egne$beskrivelser$af$oplevelser$og$holdninger$(Kvale,$1997:40A46;$Kvale,$
2007:9A11;$Lungholt$&$Metelmann,$2013:43).$
$
$
Det*semistrukturerede*interview*og*interviewguide*

$
Forskningsinterview$kan$være$bygget$forskelligt$op$og$varierer$på$en$række$parametre$såsom$formål,$
åbenhed$ og$ graden$ af$ struktur,$ der$ refererer$ til,$ hvor$ meget$ spørgesituationen$ styres$ (Andersen,$
2008:153;$ Kvale,$ 1997:129).$ Jeg$ valgte$ at$ udføre$ delvist$ strukturerede$ interview,$ da$ det$
semistrukturerede$ interview$ giver$ mulighed$ for$ en$ dynamisk$ dialog,$ hvor$ intervieweren$ kan$ stille$
opklarende$ spørgsmål$ til$ informanterne$ og$ dermed$ få$ uddybet$ deres$ udtalelser,$ forklaringer$ og$
pointer.$ Ydermere$ giver$ det$ intervieweren$ muligheden$ for$ at$ tilegne$ sig$ dybere$ viden$ om$
informanternes$personlige$holdninger,$hvilket$kan$give$anledning$til$nye$pointer$og$synsvinkler$til$det$
undersøgte$emne$(Kvale,$1997:129;$Lungholt$&$Metelmann,$2013:75A76).$
$
Det$ kvalitative$ forskningsinterview,$ herunder$ fokusgruppeinterviewet,$ foregår$ som$ en$ samtale$med$
struktur$ og$ formål,$ men$ hvor$ spørgsmålene$ er$ uden$ faste$ svarkategorier.$ Det$ betragtes$ som$ en$
specifik$professionel$ form$for$samtaleteknik,$hvor$samtalen$er$styret$så$ lidt$som$muligt,$og$hvor$der$
dannes$ viden$ gennem$ interaktion$ mellem$ intervieweren$ og$ interviewpersonerne$ (Andersen,$
2008:168A171;$Kvale,$1997:45A46).$Kvale$beskriver$forskningsinterviewet$som$et$produktionssted$for$
viden:$ ”Et*interview*er*i*bogstaveligste*forstand*et*”inter*view”,*en*udveksling*af*synspunkter*mellem*to*
personer,*der*taler*sammen*om*et*emne*af*fælles*interesse.”$(Kvale$&$Brinkmann,$2009:18).$
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Ifølge$Andersen$har$man$ved$udførelsen$af$et$semistruktureret$interview$en$vis$teoretisk$og$praktisk$
viden$om$de$fænomener,$man$studerer,$og$der$vil$være$en$række$forhold,$man$ønsker$at$få$belyst.$Det$
er$derfor$en$god$ide,$at$have$udarbejdet$en$ interviewguide,$som$angiver$de$emner,$man$ønsker$at$ få$
belyst,$og$som$samtidig$giver$mulighed$for$at$være$åben$over$for$nye$synsvinkler$og$information,$som$
frembringes$ undervejs$ i$ interviewet$ (Andersen,$ 2008:169).$ Jeg$ havde$ forud$ for$ interviewene$ et$
kenskab$ til$ emnet$ fra$ min$ egen$ erfaring$ og$ forforståelse$ samt$ fra$ samtaler$ med$ min$
samarbejdsvirksomhed$WLFM$og$ $med$virksomhedens$ samarbejdspartnere.$ Jeg$havde$ i$ samarbejde$
med$ WLFM$ og$ samarbejdspartnere$ derfor$ listet$ en$ række$ temaer,$ der$ skulle$ dækkes$ såvel$ som$
spørgsmål,$vi$ønskede$besvarede,$men$på$samme$tid$var$vi$åbne$over$for$ændringer$af$spørgsmålenes$
rækkefølge$og$form,$så$vi$derved$kunne$forfølge$de$svar,$som$informanterne$gav$(Kvale,$1997:129).$På$
denne$måde$sikrede$vi,$at$vi$nåede$rundt$om$alle$de$aspekter,$der$er$relevante$for$problemfeltet.$Det$
delvist$ strukturerede$ interview$var$ i$denne$ situation$det$mest$optimale$ i$ forhold$ til$ at$ tilegne$os$ny$
viden$med$udgangspunkt$i$eksisterende$viden$og$erfaring.$Interviewguiden$er$vedlagt$som$bilag$1.$
$
I$ det$ kvalitative$ interview,$ skal$ intervieweren$ give$ meningsorienterede$ modsvar$ til$ den$ eller$ de$
interviewede.$ Dette$ er$ både$ med$ til$ at$ sikre,$ at$ svarene$ er$ forstået$ korrekt$ og$ til$ hele$ tiden$ at$ få$
uddybet$ de$ bagvedliggende$ tanker,$ følelser$ og$ holdninger,$ svarene$ angiver$ (Kvale,$ 2007:11).$ Vi$
sørgede$således$for$at$følge$op$på$de$forskellige$svar,$de$interviewede$gav,$enten$ved$at$spørge,$direkte$
efter$den$interviewede$havde$svaret,$eller$ved$at$samle$op$på$flere$spørgsmål$efter$en$rum$tid.$
$
Viden$indsamlet$ved$de$enkelte$interview$fungerede$som$grundlag$for$næste$interview.$På$den$måde$
blev$der$både$ tilføjet$og$ fjernet$emner$og$spørgsmål$ved$hvert$ interview,$mens$andre$spørgsmål$gik$
igen$ved$alle$interview.$
$
$
Gruppeinterview*

$
De$ interview,$ der$ foregik$ i$ grupper,$ var$ ikke$ udformet$ som$ det$ traditionelle$ fokusgruppeinterview.$
Dog$var$der$ligesom$ved$fokusgruppeinterview$fokus$på$både$holdninger$og$interaktioner(Lungholt$&$
Metelmann,$ 2013:67),$ og$ de$ anvendes$ således$ også$ som$ redskab$ til$ at$ producere$ viden$ via$
gruppeinteraktion.$Det$er$på$den$måde$ikke$kun$de$umiddelbare$holdninger,$der$er$interessante,$men$
også$ det,$ at$ der$ kommer$ ny$ viden$ frem,$ når$ folk$ diskuterer$med$ hinanden(Lungholt$ &$Metelmann,$
2013:70).$ Interaktionen$ var$ især$ vigtig$ i$ forhold$ til$ at$ have$ en$ flydende$ dialog$ og$ at$ lade$ de$
interviewede$inspirere$hinanden$til$uddybning$ud$fra$hinandens$tilkendegivelser.$
$
Interviewene$ havde$ ingen$ fast$ form$ i$ forhold$ til$ antal$ interviewere$ og$ antal$ interviewede.$ Ved$ alle$
interview$deltog$dog$mindst$tre$personer.$
$
$
$ $
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Interviewdeltagere*

$
Ved$ interviewene$med$ LeneALouise$ Steenfat$ og$med$Morten$ Tange,$ Tinna$ Kjær$ Pallesen$ og$Malene$
Lundgren$deltog$Ian$Richter$Nielsen$og$Christen$Mau$som$interviewere.$Christen$deltog$ligeledes$ved$
interviewet$med$Peter$Gornstein.$
$
Ian$Richter$Nielsen$ er$ stifter$ af$ IRiNi$Consulting$Aps$og$derudover$ ansat$ som$konsulent$hos$ shipIT.$
Han$ er$ certificeret$ i$ personlighedsanalyseværktøjet$ Predictive$ Index®$ (PI$ personprofilen)$ og$ den$
logiske$ test$ Professional$ Learning$ Indicator®$ (PLI™$ testen)$ og$ har$ blandt$ andet$ anvendt$ dem$ til$
teamsammensætning$ hos$ Maersk$ Group$ og$ A.P.$ Møller$ A$ Mærsk$ A/S,$ ligesom$ han$ stadig$ anvender$
værktøjerne$ i$ sit$ nuværende$ arbejde$ som$ konsulent.$ Ian$ kunne$ derfor$ bidrage$ med$ sin$ indsigt$ i$
persontyper$ og$ personers$ præferencer$ og$ mange$ års$ erfaring$ med$ optimering$ af$ arbejde$ i$ teams.$
Derudover$ har$ Ian$ erfaring$med$ at$ rekruttere.$ Han$ bidrog$med$ spørgsmål,$ der$ især$ fokuserede$ på$
adfærd$ og$ det$ personlige$ aspekt$ ved$ rekruttering$ og$ fulgte$ op$med$ relevante$ spørgsmål,$ hvor$ han$
fandt$det$nødvendigt.$
$
Christen$Mau$ejer$virksomheden$WLFM.$Som$konsulent$beskæftiger$han$sig$med$branding,$strategisk$
kommunikation$ og$ synlighed.$ Med$ erfaring$ inden$ for$ employer$ branding,$ personlig$ branding$ og$
relationer$ bidragede$ han$ med$ spørgsmål$ inden$ for$ disse$ områder$ og$ spørgsmål$ om$
rekrutteringsprocesser.$Christen$er$officiel$LinkedIn$Super$User$og$kunne$derfor$også$ supplere$med$
spørgsmål$omhandlende$adfærd$på$og$brug$af$LinkedIn.$
$
Alle$ interview$ blev$ udført$ i$ efteråret$ 2014.$ Information$ om$ tidspunkt$ for$ interviewene,$ varighed,$
baggrund$for$valg$af$informant$samt$tilstedeværende$er,$som$følger:$
$
Interview$1$
$
Interviewede:$ $ $ Peter$Gornstein$
Virksomhed:$ $ $ IoAInteractive$
Interviewere:$ $ $ Maria$Rasmussen,$Christen$Mau$
Interview$udført:$ $ Fredag$d.$17.$oktober$2014$$
Varighed:$ $ $ 1$time$og$20$minutter.$
$
Peter$ Gornstein$ er$ filminstruktør.$ I$ den$ branche,$ hvor$ i$ Peter$ er$ beskæftiget,$ spiller$ relationer$ en$
betydelig$rolle,$når$projekter$skal$bemandes.$Peter$er$involveret$i$rekrutteringsprocesser,$når$der$skal$
samles$ et$ team$ til$ et$ projekt$ og$ gør$ i$ den$ forbindelse$ brug$ af$ relationer$ og$ personligt$ kendskab$ til$
kandidaternes$ kvalifikationer.$ Ligeledes$ er$ det$ typisk$ via$ relationer,$ han$ bliver$ ansat$ på$ forskellige$
projekter.$ Peter$ kunne$ derfor$ give$ mig$ et$ indblik$ i$ relationers$ betydning$ i$ både$ jobsøgningsA$ og$
rekrutteringsprocessen$og$give$mig$et$udgangspunkt$ for,$hvad$der$var$relevant$at$spørge$ ind$til$ i$de$
efterfølgende$ interview$med$ personer,$ som$ beskæftiger$ sig$med$ rekruttering$ og$ jobsøgning$ i$ deres$
profession.$
$
$
$ $
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Interview$2$
$
Interviewede:$$ $ $ LeneALouise$Steenfat$
Virksomhed:$ $ $ SCADA$International$
Interviewere:$ $ $ Maria$Rasmussen,$Christen$Mau,$Ian$Richter$Nielsen$
Interview$udført:$ $ Torsdag$d.$30.$oktober$2014$$
Varighed:$ $ $ 1$time$og$2$minutter.$
$
LeneALouise$ Steenfat$ er$ HRAdirektør$ i$ SCADA$ International.$ Her$ sidder$ hun$ dagligt$ med$
rekrutteringsprocesser$herunder$blandt$andet$søgninger$efter$potentielle$kandidater,$ stillingsopslag,$
udvælgelse$ og$ onboarding.$ Hun$ er$ relevant$ som$ informant$ og$ ekspert,$ idet$ hun$ bruger$ bredt$ af$
paletten$af$muligheder,$der$er$ i$ forbindelse$med$rekruttering$og$derfor$kan$give$ indsigt$ i$ forskellige$
facetter$af$rekrutteringsprocessen.$
$
$
Interview$3$
$
Interviewede:$ $ $ Morten$Tange,$Tinna$Kjær$Pallesen,$Malene$Lundgren$
Virksomhed:$ $ $ KarriereCoach$
Interviewere:$ $ $ Maria$Rasmussen,$Christen$Mau,$Ian$Richter$Nielsen$
Interview$udført:$ $ Torsdag$d.$30.$oktober$2014$$
Varighed:$ $ $ 1$time$og$43$minutter.$
$
Morten$Tange$ejer$KarriereCoach,$som$beskæftiger$sig$med$blandt$andet$coaching,$karriererådgivning,$
talentudvikling,$ teamudvikling$og$employer$branding.$Morten$er$ til$daglig$ i$kontakt$med$ jobsøgende$
og$med$virksomheder$og$har$dermed$indblik$i$både$jobsøgningsA$og$rekrutteringsprocesser.$$
Tinna$ Kjær$ Pallesen$ er$ erhvervspsykolog.$ Hun$ er$ tilknyttet$ KarriereCoach$ som$ ekstern$
erhvervspsykolog,$ hvor$ hun$ blandt$ andet$ har$ samtaler$ med$ ledige,$ som$ ofte$ omhandler$
karriererådgivning.$
Malene$Lundgren$er$CEO$og$konsulent$hos$Budskab.$Hos$Budskab$beskæftiger$hun$sig$med$personlig$
branding,$synlighed$og$strategisk$kommunikation$på$sociale$medier.$Som$konsulent$er$hun$tilknyttet$
KarriereCoach,$hvor$hun$blandt$andet$underviser$ledige$i$brug$af$sociale$medier$–$herunder$LinkedIn$–$
og$relationsopbygning$med$fokus$på$jobsøgningsprocessen.$
$
$
$ $
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Interview$4$
$
Interviewede:$ $ $ Morten$Højberg,$Iben$Sønderskov$
Virksomhed:$ $ $ Moment$A/S$
Interviewer:$ $ $ Maria$Rasmussen$
Interview$udført:$ $ Fredag$d.$31.$oktober$2014$$
Varighed:$ $ $ 56$minutter.$
$
Morten$Højberg$er$administrerende$direktør$i$Moment$og$har$som$medstifter$kendskab$til$alle$facetter$
i$virksomheden.$$
Iben$Sønderskov$var$under$udførelsen$af$interviewet$ansat$hos$Moment$som$marketingchef.$
Moment$ er$ et$ rekrutteringsA$ og$ vikarbureau.$ Selvom$ fokus$ i$ projektet$ ikke$ er$ på$
rekrutteringsbureauer,$har$Morten$og$Iben$erfaring$inden$for$området,$og$deres$holdninger$og$viden$
er$ derfor$ relevant$ for$ projektet$ at$ få$ belyst.$ Derudover$ blev$ de$ inddraget$ i$ projektet,$ da$ det$
forventedes,$ at$ de$ som$ tredjepart$ i$ en$ rekrutteringsproces$ kunne$ bidrage$ med$ en$ vinkel$ på$ og$
information$om$processen,$som$ikke$blev$belyst$under$de$andre$interview.$
$
$
Hensyn*til*informanter*

$
Alle$interviewdeltagere$fik$oplyst$muligheden$for$at$være$anonyme$i$interviewene$for$at$skabe$en$tryg$
situation$ (Kristensen,$ 2010:285).$ Ingen$ af$ de$ interviewede$ ønskede$ dette,$ men$ enkelte$ gange$ bad$
informanterne$dog$om$at$lade$en$kommentar$eller$et$navn$være$uden$for$citat$eller$efterfølgende$at$få$
slettet$en$udtalelse,$hvilket$blev$efterfulgt$for$at$være$imødekommende$over$for$interviewdeltagerne,$
for$ så$vidt$muligt$ at$undgå$at$deltagerne$holdt$ sig$ tilbage$ i$ forhold$ til$ at$ give$udtryk$ for$holdninger.$
Ifølge$ Kvale$ er$ en$ behagelig$ situation$ og$ stemning$ med$ til$ at$ øge$ udbyttet$ af$ et$ interview$ (Kvale,$
2007:14).$$
$
$
Metode*for*analyse*af*interview*og*anvendelse*af*resultaterne*

$
Jeg$ valgte$ at$ transskribere$ alle$ interview$ for$ at$ have$ hele$ samtalen$ som$materiale$ at$ gå$ til$ ved$min$
analyse$ af$ resultaterne.$ Ifølge$ Kvale$ er$ transformeringen$ fra$ et$ mundtligt$ til$ et$ skriftligt$ materiale$
objektiv,$ og$ viden$ ændres$ ikke$ i$ denne$ proces$ (Kvale,$ 1997:17).$ Gennem$ mine$ analyser$ og$
fortolkninger$trækker$jeg$de$mulige$betydninger$ud$af$det$objektive$materiale$(Kvale,$1997:18).$
Transskription$af$alle$interview$kan$findes$i$bilag$3A6.$
$
Efter$ hvert$ interview$ diskuterede$ interviewpersonerne$ interviewet$ og$ snakkede$ om,$ hvad$ vi$ havde$
fået$ ud$ af$ det,$ hvilke$ delkonklusioner$ vi$ kunne$ trække$ ud$ af$ det,$ og$ hvilken$ ny$ undren$ og$ nye$
spørgsmål,$ der$ var$ opstået.$ På$ den$måde$ har$ jeg$ i$ det$ efterfølgende$ arbejde$med$ analysen$ haft$ en$
fælles$forståelse$af$interviewet$at$arbejde$ud$fra,$så$min$forforståelse$og$tolkning$ikke$har$stået$alene.$
$
I$ efterarbejdet$ med$ den$ kvalitative$ undersøgelse$ tager$ jeg$ udgangspunkt$ i$ to$ af$ Steinar$ Kvales$ tre$
fortolkningskontekster;$ common$ senseAtolkning$ og$ teoretisk$ tolkning.$ De$ to$ kontekster$ supplerer$
hinanden,$for$på$den$måde$at$kunne$slutte$mere$præcise$fortolkninger$(Kvale,$1997:210A214).$
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Common$senseAtolkningen$har$jeg$anvendt$i$modificeret$forstand.$Ifølge$Kvale$skal$man$lade$et$udsnit$
af$ offentligheden$ læse$ ens$ fortolkninger$ af$ interviewpersonernes$ meninger$ og$ holdninger$ (Kvale,$
1997:211A214).$I$mit$arbejde$med$analyse,$diskussion$og$fortolkning$af$resultaterne,$gjorde$jeg$brug$af$
dette$fortolkningsniveau$ved$at$lade$flere$personer$med$tilknytning$til$WLFM$og/eller$med$interesse$i$
dette$ projekt,$ og$ som$ ikke$ var$ en$ del$ af$ afvikling$ af$ interviewene,$ læse$ de$ notater,$ som$ udgør$
fortolkningerne$ af$ informanternes$ udsagn,$ og$ samtidig$ inddrog$ jeg$ fagfolk$ i$ diskussionen$ af,$ hvilke$
spørgsmål,$der$var$relevante$at$medtage$i$spørgeskemaundersøgelsen,$hvilket$også$er$en$fortolkning$
og$anvendelse$af$ interviewene.$Eftersom$denne$del$af$offentligheden$har$afgjort,$at$der$ findes$belæg$
for$tolkningen$af$besvarelserne,$og$at$denne$er$velargumenteret,$kan$fortolkningen$anses$som$gyldig$
(Kvale,$1997:213A214).$ Jeg$er$opmærksom$på,$at$ jeg$har$ ladet$mine$ fortolkninger$gennemteste$af$et$
beskedent$ uddrag$ af$ offentligheden,$ og$ at$ andre$ parter$ vil$ kunne$ stille$ sig$ kritiske$ over$ for$
tolkningerne.$Det$er$dog$umuligt$at$ lade$ fortolkningerne$teste$af$hele$offentligheden,$hvorfor$ jeg$har$
måttet$stille$mig$tilfreds$med$resultaterne$i$forhold$til$de$begrænsninger$og$muligheder,$ jeg$arbejder$
under.$
$
Den$teoretiske$ tolkning$kommer$ i$spil$ i$kraft$af,$at$ interviewpersonernes$udsagn$vil$blive$ tolket$ i$en$
teoretisk$ kontekst$ (Kvale,$ 1997:212A214).$ Ifølge$ Kvale$ er$ det$ et$ krav,$ at$ teorien$ skal$ være$ relevant$
inden$for$det$område,$man$undersøger,$og$samtidig$skal$der$være$en$sammenhæng$mellem$teorien$og$
de$ fortolkninger,$ der$ fremsættes$ ud$ fra$ interviewpersonernes$ svar$ (Kvale,$ 1997:212A214).$ Denne$
teoretiske$ tolkning$kommer$ i$ spil$ i$ nærværende$ speciale$og$vil$ konkret$komme$ til$ udtryk$ i$ afsnit$4.$
Analyse$og$diskussion.$
$
Interviewene$ er$ blevet$ anvendt$ til$ at$ indsnævre$ specialets$ emnefelt,$ til$ at$ generere$ spørgsmål$ til$
spørgeskemaundersøgelsen$og$vil$også$indgå$i$analyseA$og$diskussionsafsnittet,$hvor$de$interviewedes$
udsagn$og$holdning$vil$komme$i$spil$sammen$med$resultaterne$fra$spørgeskemaundersøgelsen$og$den$
teori,$der$er$inddraget$i$projektet.$
$
Bilag$7$er$en$oversigt$over$de$spørgsmål,$der$er$trukket$ud$af$interviewene,$som$jeg$fandt$relevante$i$
forhold$ til$ at$ indgå$ i$ spørgeskemaundersøgelsen.$ Bilag$ 7$ er$ således$ et$ første$ udkast$ til$
spørgeskemaundersøgelsen$og$en$meningskondensering$af$interviewene.$
$
$
Kritik*af*kvalitativ*tilgang*

$
Interviewene$ indgår$ på$ samme$ tid$ i$ projektet$ som$ researchinterview$ og$ som$ ekspertA$ og$
informantinterview.$ Af$ denne$ årsag$ vil$ der$ være$ emner$ og$ svar,$ som$ ikke$ er$ blevet$ uddybet$ under$
interviewet,$da$jeg$i$researchfasen$ikke$har$været$bevidst$om,$hvad$der$ville$være$relevant$at$følge$op$
på$ i$ forhold$ til,$ hvad$ teorien$ har$ vist$mig$ og$ i$ forhold$ til$ den$ viden,$ jeg$ har$ oparbejdet$ undervejs$ i$
processen.$ Der$ er$ således$ nogle$ emner,$ som$ bliver$ berørt$ i$ interviewene,$ men$ som$ ikke$ indgår$ i$
spørgeskemaundersøgelsen$eller$i$analysen$og$diskussionen,$da$de$har$vist$sig$at$være$irrelevante$for$
specialets$problemformulering.$Nogle$af$disse$emner$vil$blive$behandlet$i$afsnit$7$Perspektivering,$da$
det$er$emner,$det$kunne$være$interessant$at$arbejde$videre$med$og$uddybe.$
Under$ udførsel$ af$ interviewene$ var$ der$ gjort$ plads$ til,$ at$ de$ interviewede$ kunne$ stille$ spørgsmål$ til$
interviewerne.$ Dette$ var$ vi$ bevidste$ om,$ da$ Christen$med$ sin$ ekspertise$ i$ LinkedIn$ og$ Ian$med$ sin$
ekspertise$inden$for$personlighedsanalyser,$besidder$relevant$viden$for$de$interviewede.$For$at$skabe$
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et$gensidigt$udbytte,$var$vi$altså$åbne$for,$at$de$interviewede$kunne$spørge,$hvis$de$fandt$det$relevant.$
Det$kunne$dog$være$et$forstyrrende$element,$hvis$der$pludselig$opstod$et$spørgsmål$fra$en$informants$
side,$mens$der$var$en$dialog$ i$ gang$om$et$ interessant$emne$ for$projektet.$Vi$ forsøgte$dog$at$komme$
uden$om$forstyrrelserne$ved$at$samle$tråden$op$eller$på$anden$vis$vende$dialogen$tilbage$til$at$handle$
om$noget,$der$var$relevant$for$projektet$efter$besvarelse$af$informanternes$spørgsmål.$Dog$var$mange$
af$de$spørgsmål,$der$opstod$fra$informanternes$side$relevante$betragtninger$af$emnet$og$gav$os$indblik$
i,$hvilke$udfordringer$de$sidder$med$i$rekrutteringsprocessen$og$arbejdet$med$jobsøgende.$
$
De$ fleste$ interview$ foregik$på$ en$ cafe,$ hvilket$ har$ skabt$uro$og$ givet$ forstyrrelser$ fra$ omgivelserne.$
Dog$har$det$uformelle$setup$samtidig$skabt$en$afslappet$atmosfære$for$interviewene,$hvilket$kan$have$
fået$de$interviewede$til$ikke$at$være$tilbageholdende$med$at$give$udtryk$for$deres$holdninger.$
Derudover$har$vi$været$flere$interviewere$til$stede$ved$flere$af$interviewene.$Risikoen$ved$dette$er,$at$
det$ kan$ have$ en$ intimiderende$ effekt$ på$ de$ interviewede,$ når$ vi$ sidder$ flere$ personer$ og$ stiller$
spørgsmål.$ Vi$ har$ dog$ forsøgt$ at$ skabe$ en$ behagelig$ og$ afslappet$ atmosfære$ i$ interviewsituationen,$
således$at$de$interviewede$havde$lyst$til$at$åbne$op$for$at$fortælle$om$deres$holdninger.$Herudover$er$
fordelen$ ved$ at$ være$ flere$ interviewpersoner,$ at$ vi$ er$ flere$ til$ at$ være$ opmærksomme$ på,$ om$
informanterne$giver$udtryk$for$noget,$der$er$relevant$for$projektet$at$følge$op$på.$
$
$
3.2.2$Kvantitativ$metode$
$
Spørgeskemaer*

$
Formålet$med$ den$ kvantitative$ spørgeskemaundersøgelse$ var$ at$ indsamle$ information$ og$ viden$ om$
jobsøgende$ og$ rekrutteringsmedarbejdere$ samt$ deres$ præferencer$ og$ adfærd$ i$ jobsøgningsA$ og$
rekrutteringsprocessen.$ Jeg$ valgte$ at$ udarbejde$ to$ spørgeskemaer$ –$ et$ til$ jobsøgende$ og$ et$ til$
rekrutteringsmedarbejdere$–$som$skulle$være$med$til$at$belyse$dette.$Spørgeskemaundersøgelsen$er$
dermed$anvendt$med$henblik$på$at$afdække$tendenser$(Lungholt$&$Metelmann,$2013:91A92;$Stamp$&$
Mikkelsen,$2008:9A10).$
$
Spørgeskemaerne$ er$ udarbejdet$ elektronisk,$ da$ det$ giver$ både$ distributionsA$ og$ analysemæssige$
fordele(Grønbæk$&$Madsen,$2010:91).$Det$var$nemmere$at$sende$skemaerne$ud$til$mange$hurtigt,$og$
samtidig$ genererer$ værktøjet$ automatisk$ statistikker$ over$ besvarelserne.$ Jeg$ har$ gjort$ brug$ af$
http://da.surveymonkey.com,$ som$ et$ enkelt$ at$ arbejde$ med$ i$ konstruktionen$ af$
spørgeskemaundersøgelsen,$og$som$også$giver$mulighed$for$at$analysere$data.$
$
I$ forbindelse$ med$ udarbejdelse$ af$ spørgeskemaerne$ har$ jeg$ været$ fokuseret$ på$ opsætningen$ af$
spørgeskemaet,$spørgsmålenes$karakter$og$svarmulighederne.$Opsætningen$blev$gjort$overskuelig$og$
struktureret,$og$jeg$har$anvendt$en$logisk$rækkefølge$for$at$guide$respondenterne.$Jeg$har$bevidst$lagt$
sideskift$ind,$hvor$det$var$hensigtsmæssigt,$således$at$der$ikke$var$for$mange$spørgsmål$på$hver$side.$I$
flere$tilfælde$var$der$kun$et$enkelt$spørgsmål$per$side,$for$at$respondenterne$kunne$holde$spørgsmål$
og$ tilhørende$ svarmuligheder$ adskilte$ for$ ikke$ at$ lede$ folks$ svar$ i$ en$ bestemt$ retning$ (Nielsen,$
1983:29A30).$I$forbindelse$med$spørgsmålenes$karakter$har$jeg$sørget$for,$at$der$kun$er$én$dimension$i$
spørgsmålene,$at$de$ikke$er$ledende,$og$at$de$fremstår$korte$og$præcise.$Jeg$sikrede$mig$ydermere,$at$
spørgsmålene$ var$ gensidigt$ udelukkende.$ Blandt$ andet$ har$ jeg$ opbygget$ spørgeskemaet$ således,$ at$
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man$alt$afhængigt$af$ens$svar$automatisk$blev$ført$uden$om$de$spørgsmål,$som$så$ikke$var$relevante.$
Svarede$respondenten$eksempelvis$”Nej”$til,$om$denne$anvender$LinkedIn$som$værktøj$ i$ forbindelse$
med$henholdsvis$jobsøgning$$eller$rekruttering,$blev$han$eller$hun$ført$uden$om$alle$de$spørgsmål,$der$
omhandlede$LinkedIn.$Desuden$fokuserede$ jeg$ i$ forbindelse$med$spørgsmålenes$karakter$på$at$gøre$
spørgsmålene$ entydige$ og$ enslydende$ (Nielsen,$ 1983:16A22).$ Ydermere$ har$ jeg$ sørget$ for$ at$ skabe$
udtømmende$ svarmuligheder$ og$ en$ symmetrisk$ svarskala$ for$ at$ undgå$ forvirring,$ og$ for$ at$ alle$
holdninger$så$vidt$muligt$kunne$blive$repræsenteret.$Jeg$sørgede$for,$at$det$–$ved$de$spørgsmål$hvor$
det$var$relevant$–$var$muligt$at$sætte$√$ved$mere$end$en$svarmulighed,$og$at$respondenterne$havde$
mulighed$ for$ at$ tilføje$ kommentarer$ i$ en$ kommentarboks$ for$på$den$måde$ at$ få$ et$ bedre$billede$ af,$
hvad$respondenterne$egentlig$mente.$Det$var$også$muligt$for$respondenterne$at$skrive$en$uddybende$
kommentar,$ hvis$ de$ satte$ √$ ved$ ”Andet”,$ som$ var$ en$ svarmulighed,$ der$ indgik$ ved$ hovedparten$ af$
spørgsmålene$ (Nielsen,$ 1983:24A27).$ Ved$ de$ fleste$ spørgsmål$ var$ der$ ligeledes$ en$ svarmulighed$
lydende$ ”Ved$ ikke”$ eller$ ”Ikke$ relevant”.$ På$ den$ måde$ kunne$ respondenterne$ sætte$ √$ ved$ denne$
svarmulighed,$frem$for$at$være$tvunget$til$at$sætte$√$ved$en$svarmulighed,$som$ikke$svarede$til$deres$
egentlige$holdning.$
$
Spørgeskemaets$ indhold$udspringer$af$de$interview,$der$forinden$blev$foretaget.$Ved$gennemgang$af$
interviewene$var$det$tydeligt,$at$nogle$emner$og$spørgsmål$gik$igen,$og$disse$er$derfor$overført$til$den$
kvantitative$del$af$undersøgelsen.$Derudover$er$der$også$spørgsmål,$ som$kun$blev$diskuteret$ved$et$
enkelt$interview,$men$som$er$blevet$vurderet$relevante$for$den$kvantitative$del$af$undersøgelsen.$
$
Det$ var$ vigtigt$ at$ vide,$ at$ spørgsmålene$ er$ relevante,$ og$ at$ respondenterne$ ville$ kunne$ forstå$
spørgeskemaerne$og$gennemføre$dem$uden$problemer.$Derfor$er$spørgsmål$og$svarmuligheder$blevet$
diskuteret$ med$ forskellige$ fagfolk,$ der$ er$ beskæftiget$ med$ jobsøgende$ og$ rekruttering.$ Når$
spørgeskemaerne$gennemgås$af$og$diskuteres$med$udenforstående$personer,$der$ ikke$ i$ forvejen$har$
kendskab$ til$ og$dermed$er$ farvede$ af$ undersøgelsen,$ er$ det$med$ til$ at$ sikre,$ at$ spørgsmålene$bliver$
forstået$på$samme$måde$af$svarpersonen$som$af$forskeren$(Fuglsang$et$al.,$2007:16).$
Inden$ spørgeskemaerne$ blev$ sendt$ ud,$ udførte$ jeg$ derudover$ pilottest$ på$ hvert$ skema,$ som$ skulle$
være$med$til$at$afsløre$eventuelle$fejl,$mangler,$forståelsesproblemer$eller$lignende.$Spørgeskemaet$til$
de$ jobsøgende$ blev$ derfor$ sendt$ til$ to$ jobsøgende,$ og$ spørgeskemaet$ til$ rekrutteringsmedarbejdere$
blev$ sendt$ til$ en$ række$ rekrutteringsmedarbejdere,$ som$ hver$ især$ gennemførte$ undersøgelsen$ og$
derefter$kommenterede$på$deres$oplevelse$af$det.$Spørgeskemaerne$blev$herefter$rettet$til$ i$henhold$
til$testpersonernes$tilbagemeldinger.$
$
Spørgeskemaerne$ i$ deres$ fulde$ form$ kan$ tilgås$ via$ følgende$ link$
https://da.surveymonkey.com/r/jobsoegningAogArelationerA01$ for$ spørgeskemaet$ til$ jobsøgende$ og$
følgende$ link$ https://da.surveymonkey.com/r/rekrutteringAogArelationerA01$ for$ spørgeskemaet$ til$
rekrutteringsmedarbejdere.$Resultaterne$af$undersøgelsen$er$vedlagt$som$bilag$8$og$9.$
$
$
* *
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Respondenter*og*distribution*

$
Med$ udgangspunkt$ i$ specialets$ anvendte$ teori$ vurderede$ jeg,$ at$ den$ direkte$ og$ personlige$
kommunikation$til$relationer,$ville$give$bedre$resultater$i$form$af$en$højere$svarprocent$i$forhold$til$at$
distribuere$spørgeskemaet$via$massekommunikation.$
$
Spørgeskemaet$ til$ de$ jobsøgende$ er$ primært$ distribueret$ via$ LinkedIn$ og$ Facebook.$ Det$ er$ både$
blevet$tilsendt$via$personlige$InMails$og$beskeder,$og$link$til$undersøgelsen$er$blevet$delt$i$forskellige$
grupper$på$begge$medier.$Derudover$er$der$blevet$lagt$op$til$videredistribuering$af$linkene,$således$at$
respondenterne$ har$ fungeret$ som$ distributører,$ og$ undersøgelsen$ er$ nået$ ud$ til$ en$ større$ gruppe$
respondenter,$end$dem$jeg$selv$er$i$kontakt$med.$
En$anden$stor$gruppe$af$besvarelser$kommer$fra$jobsøgende,$som$har$deltaget$på$kurser$for$ledige$hos$
KarriereCoach.$På$kurserne$blev$der$sat$tid$af$til,$at$respondenterne$kunne$besvare$spørgeskemaet.$
$
Spørgeskemaet$ til$rekrutteringsmedarbejdere$er$primært$distribueret$via$ InMails$på$LinkedIn.$Her$
foretog$jeg$i$samarbejde$med$WLFM$og$en$af$LinkedIns$danske$medarbejdere$boolske1$søgninger$for$at$
finde$relevante$respondenter$til$undersøgelsen.$Linket$blev$sammen$med$en$personlig$besked$sendt$til$
452$personer,$der$beskæftiger$sig$eller$tidligere$har$beskæftiget$sig$specifikt$med$rekruttering.$Alle$de$
kontaktede$beskæftiger$sig$på$nuværende$ tidspunkt$ inden$ for$HRM.$Om$HRM$og$rekruttering$bliver$
behandlet$ internt$ af$ virksomhedens$ egne$ ansatte,$ eller$ om$ HRAydelser$ tilkøbes$ eksternt,$ afhænger$
typisk$af$virksomhedens$størrelse$(Holm,$2014:434;$Larsen,$2010:62A63).$I$dette$projekt$er$der$fokus$
på$interne$rekrutteringsmedarbejdere,$da$det$vurderes,$at$de$har$et$bedre$kendskab$til$virksomheden$
og$dennes$holdninger$og$typiske$præferencer.$Derfor$fokuserede$vi$med$de$boolske$søgninger$at$finde$
frem$til$dem,$der$beskæftiger$sig$med$rekruttering$internt$i$virksomheden.$$
Derudover$ er$ link$ til$ undersøgelsen$ distribueret$ i$ enkelte$ grupper$ og$ via$ gruppebeskeder2 $på$
LinkedIn.$
$
Fælles$for$distributionen$af$begge$spørgeskemaer$er,$at$andre$uden$direkte$tilknytning$til$WLFM,$men$
med$ interesse$ i$projektet$og$dets$resultater$har$været$med$til$at$distribuere$spørgeskemaet.$Det$har$
været$en$fordel,$idet$spørgeskemaerne$er$kommet$ud$i$andre$cirkler$end$dem,$jeg$selv$og$WLFM$indgår$
i.$
$
Indsamling$af$besvarelser$er$foregået$i$perioden$fra$april$2015$til$juni$2015.$
$
$
$ $

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
1$Ved$at$anvende$boolske$søgning$får$man$mere$præcise$resultater,$da$man$i$søgningen$gør$brug$af$de$boolske$
operatorer$AND,$OR,$NOT$og$anvender$parenteser$og$citationstegn$til$at$specificere.$
2$En$ gruppebesked$ (announcement)$ sendes$ som$ eAmail$ til$ gruppemedlemmerne$ og$ slås$ også$ op$ som$ en$
fremhævet$diskussion$i$grupperne(Andersen,$2013).$
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Hensyn*til*respondenter$
$
For$at$bidrage$til$respondenternes$viden$om$feltet$og$for$at$vise$taknemmelighed$for$deres$bidrag$til$
projektet,$har$de$fået$mulighed$for$at$modtage$en$rapport$med$resultaterne$efter$projektets$afslutning.$
Selvom$ respondenterne$ oplyser$ navn$ og$ kontaktinformationer$ afslutningsvis$ i$ spørgeskemaet$ for$
modtagelse$af$rapporten,$er$besvarelserne$anonyme,$hvilket$de$bliver$oplyst$om$inden$de$påbegynder$
besvarelsen$af$spørgeskemaet.$Navne$og$kontaktinformationer$indgår$derfor$heller$ikke$i$bilag$8$og$9.$
$
Derudover$ har$ der$ ved$ udarbejdelse$ af$ spørgeskemaerne$ været$ fokus$ på,$ at$ besvarelsen$ af$
spørgeskemaet$ gerne$ skulle$ efterlade$ respondenten$ med$ tanker$ til$ refleksion.$ Efterhånden$ som$
respondenterne$gennem$deres$besvarelse$kommer$til$at$reflektere$over$egne$forhold,$fører$det$frem$til$
en$ ny$ forståelse$ og$ indsigt$ (Kvale,$ 1997:18).$ Det$ er$ hovedsageligt$ spørgsmålene$ og$ tilhørende$
svarmuligheder$om$adfærd,$der$sætter$gang$i$refleksioner,$og$der$er$kommet$flere$tilbagemeldinger$–$
primært$ fra$ de$ jobsøgende$ –$ om,$ at$ spørgeskemaet$ har$ givet$ anledning$ til$ at$ tænke$ over,$ om$
respondenten$ udviser$ en$ hensigtsmæssig$ adfærd$ i$ forhold$ til$ deres$ situation$ og$ i$ forhold$ til$ andre$
parter$i$processen.$
$
$
Metode*for*analyse*af*spørgeskemaundersøgelse*og*anvendelse*af*resultaterne*

$
I$analysen$af$de$kvantitative$resultater$benyttes$hovedsageligt$de$afrundede$procentsatser,$der$dannes$
ud$ fra$ respondenternes$ svar.$ Ved$ en$ stor$ del$ af$ spørgsmålene$ overstiger$ besvarelsens$ samlede$
procenttal$100.$Dette$skyldes,$at$jeg$ved$disse$spørgsmål$gav$respondenterne$mulighed$for$at$sætte$√$
ved$ mere$ end$ én$ svarmulighed,$ hvorfor$ den$ samme$ respondent$ vil$ være$ repræsenteret$ i$ flere$
svarkategorier.$Det$er$et$bevidst$og$velovervejet$valg$at$designe$spørgeskemaet$på$denne$måde,$da$det$
efter$min$ overbevisning$ giver$ det$mest$ retvisende$ billede$ af,$ hvad$ respondenterne$ egentlig$mener.$
Hvis$de$kun$havde$haft$mulighed$ for$at$ sætte$ét$√,$havde$de$været$ tvunget$ til$ at$komprimere$deres$
holdninger,$og$jeg$ville$således$kun$få$et$snævert$og$begrænset$indblik$i$deres$holdninger$og$adfærd.$
$
Antallet$ af$ besvarelser$ gør,$ at$ jeg$ ikke$ kan$ konkludere$ statistisk$ eller$ foretage$ en$ reel$ statistisk$
analyse.$ 864$ har$ besvaret$ spørgeskemaet$ Jobsøgning* og* relationer,$ mens$ 71$ har$ besvaret$
spørgeskemaet$Rekruttering*og*relationer.$
Jeg$har$gjort$brug$af$både$de$delvist$gennemførte$og$de$fuldt$gennemførte$besvarelser,$da$svarene$på$
de$besvarede$spørgsmål$er$relevante,$uanset$om$respondenten$har$besvaret$alle$spørgsmål$eller$kun$
en$del$af$dem.$Respondenterne$har$dog$ikke$haft$mulighed$for$at$gå$videre$til$næste$spørgsmål$uden$at$
besvare$det$igangværende$spørgsmål.$Derfor$er$der$flere$besvarelser$i$første$del$af$spørgeskemaerne.$
$
Resultaterne$ anvendes$ i$ analyseA$ og$ diskussionsafsnittet.$ Her$ vil$ jeg$ fokusere$ på$ resultaterne$ af$
spørgeskemaerne$ hver$ for$ sig,$ og$ jeg$ vil$ sammenholde$ resultaterne$ af$ de$ to$ spørgeskemaer$ for$ at$
belyse$overensstemmelser$og$uoverensstemmelser.$
$
$ $
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Kritik*af*kvantitativ*tilgang*

$
I$en$spørgeskemaundersøgelse$er$der$mulighed$ for$respondentfejl$af$enten$ forsætlig$eller$uforsætlig$
karakter$(Stamp$&$Mikkelsen,$2008:21).$Man$kan$formode,$at$nogle$respondenter$har$givet$udtryk$for$
en$anden$holdning$end$den$reelle$for$at$fremstå$på$en$bestemt$måde$–$nogle$har$måske$løjet$bevidst$og$
andre$ uden$ overlæg.$ Af$ uforsætlige$ fejl$ i$ begge$ undersøgelsesmetoder$ kan$ blandt$ andet$ nævnes$
misforståelse$ af$ spørgsmål,$ gæt$ og$ svigtende$ koncentration$ (Stamp$ &$ Mikkelsen,$ 2008:21).$ Disse$
respondentfejl$er$svære$at$sikre$sig$imod,$da$det$er$faktorer,$der$ligger$hos$respondenterne$og$derfor$
er$ude$af$min$kontrol.$Jeg$har$dog$forsøgt$at$formulere$spørgsmålene,$således$at$sandsynligheden$for$
misforståelse$minimeres.$$
$
Mange$af$spørgsmålene$i$begge$spørgeskemaer$går$på,$at$respondenterne$skal$sætte$√$ved$den$eller$de$
udsagn,$der$passer$bedst$til$deres$situation$eller$holdning.$Ved$brug$af$udsagn$som$svarmuligheder,$er$
det$ svært$ at$ ramme$ præcis$ den$ tanke,$ holdning,$ følelse$ eller$ adfærd,$ som$ respondenten$ egentlig$
besidder.$ Jeg$har$ forsøgt$at$afhjælpe$den$svaghed$ved$spørgeskemaerne$ved$at$give$ respondenterne$
mulighed$for$at$uddybe$deres$besvarelser$ved$hjælp$af$åbne$kommentarbokse.$Det$formoder$jeg,$at$de$
har$gjort,$hvis$de$mener,$at$deres$reelle$svar$ikke$stemmer$overens$med$svarmuligheder.$
Derudover$ er$ der$ risiko$ for,$ at$ respondenterne$ tolker$ spørgsmål,$ udsagn$ og$ svarmuligheder$
anderledes,$ end$ det$ har$ været$min$ hensigt.$ Det$ er$ svært$ at$ gardere$ sig$ imod,$men$ pilottestene$ har$
delvist$afhjulpet$denne$risiko.$
$
Respondenterne$ udgør$ ikke$ et$ repræsentativt$ udsnit$ af$ befolkningen.$ Dette$ kan$ aflæses$ i$ de$
uafhængige$ variable.$ Her$ ses$ eksempelvis$ en$ skæv$ fordelingen$ mellem$ kønnene,$ da$ 65$ %$ af$
respondenterne$er$kvinder,$og$35$%$af$ respondenterne$er$mænd.$Dog$er$det$stadig$muligt$at$belyse$
tendenser,$og$det$er$også$muligt$at$kortlægge$en$analyse,$hvor$der$tages$udgangspunkt$i$de$uafhængige$
variable.$
$
Henholdsvis$ 864$ respondenter$ og$ 71$ respondenter$ har$ påbegyndt$ spørgeskemaerne$ Jobsøgning* og*
relationer$og$Rekruttering*og*relationer,$mens$henholdsvis$655$og$50$har$gennemført$undersøgelsen.$
Min$vurdering$er,$at$det$primært$er$længden$af$spørgeskemaet,$der$har$haft$betydning$for$frafaldet.$$I$
spørgeskemaernes$ afsluttende$ kommentarfelt$ er$ der$ nogle$ kommentarer,$ som$ antyder,$ at$
respondenterne$ har$ fundet$ spørgeskemaet$ langt.$ Jeg$ har$ dog$ opnået$ et$ højt$ antal$ besvarelser,$ som$
danner$ et$ solidt$ grundlag$ for$ at$ afdække$ tendenser$ blandt$ de$ jobsøgende$ og$
rekrutteringsmedarbejdere.$
$
LinkedIn$ har$ været$ en$ af$ hovedkilderne$ til$ indsamling$ af$ besvarelser.$ Da$ LinkedIn$ er$ en$
netværksbaseret$platform,$hvor$man$er$forbundet$til$relationer,$kan$LinkedIn$som$distributionskanal$
være$med$til$at$farve$besvarelserne$af$spørgsmål$om$relationer$og$brug$af$LinkedIn.$Det$er$en$generel$
udfordring,$at$distributionen$primært$at$foregået$på$sociale$medier$(LinkedIn$og$Facebook),$da$disse$
medier$ tager$ udgangspunkt$ i$ relationsdannelse$ og$ Adyrkning.$ Det$ kan$ derfor$ forventes,$ at$ de$
respondenter,$der$er$fundet$via$disse$medier$i$højere$grad$gør$brug$af$relationer$i$forhold$til$den$del$af$
befolkningen,$ der$ ikke$ anvender$ disse$ medier.$ Der$ kan$ derfor$ sættes$ spørgsmålstegn$ ved$
respondenternes$ repræsentativitet$ af$ de$ jobsøgende$ og$ rekrutteringsmedarbejdere,$ der$ ikke$ er$ til$
stede$ på$ sociale$medier.$ Samme$ problematik$ gør$ sig$ gældende$ ved$ at$ bruge$ InMails$ til$ at$ komme$ i$
kontakt$ med$ både$ jobsøgende$ og$ rekrutteringsmedarbejdere.$ Især$ i$ forhold$ til$ kontakten$ til$ de$
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jobsøgende$er$der$anledning$til$at$være$kritisk.$Her$er$der$nemlig$i$de$fleste$tilfælde$taget$kontakt$til$
relationer,$ og$ da$ de$ har$ indvilget$ i$ at$ besvare$ spørgeskemaundersøgelsen,$ formodes$ det,$ at$ de$ har$
forståelse$ for$ det$ positive$ udbytte$ af$ relationer.$ Med$ hensyn$ til$ at$ tage$ kontakt$ til$
rekrutteringsmedarbejdere$via$InMails$er$situationen$mindre$kritisk,$da$de$kontaktede$respondenter$
ikke$er$en$direkte$relation,$men$fremfundet$via$boolske$søgninger.$Dog$kan$den$personlige$tilgang$til$
respondenten$også$her$have$en$betydning,$da$de,$der$har$valgt$at$give$positiv$respons$ved$at$besvare$
spørgeskemaet,$ er$positivt$ indstillet$ over$ for$personlige$henvendelser$og$derved$muligvis$ også$over$
for$relationsdannelse.$
$
Via$ boolske$ søgninger$ har$ jeg$ forsøgt$ at$ finde$ frem$ til$ rekrutteringsmedarbejdere$ eller$ HRA
medarbejdere,$ der$ sidder$ internt$ i$ virksomheden,$ da$ disse,$ frem$ for$ medarbejdere$ i$
rekrutteringsvirksomheder,$ er$ i$ fokus$ i$ dette$ speciale.$ Årsagen$ til$ dette$ er,$ at$ jeg$ forventer,$ at$ de$
rekrutteringsA$ eller$ HRAmedarbejdere,$ der$ er$ tilknyttet$ en$ virksomhed$ har$ en$ anden$ tilgang$ til$ at$
danne$og$bruge$ relationer$end$medarbejdere$ fra$ rekrutteringsvirksomheder.$Det$dog$været$umuligt$
helt$ at$ sikre$ sig$ imod,$ at$ nogle$ af$ besvarelserne$ kommer$ fra$ personer$ ansat$ i$
rekrutteringsvirksomheder,$da$respondenterne$har$fungeret$som$underdistributører.$Resultaterne$vil$
dog$blive$behandlet$ens$på$tværs$af$medarbejderens$titel$og$funktion.$
$
Ligesom$det$gjorde$sig$gældende$med$de$kvalitative$ interview,$har$det$vist$ sig,$at$nogle$af$emnerne,$
der$ bliver$ behandlet$ i$ spørgeskemaundersøgelsen,$ ikke$ er$ relevante$ for$ specialets$
problemformulering.$Det$gælder$blandt$andet$spørgsmålene$omkring$personlighedsanalyser.$Jeg$blev$
dog$først$klar$over$dette$i$løbet$af$processen,$hvorfor$spørgsmålene$indgår$i$spørgeskemaerne.$
$
$
3.2.3$Metodisk$refleksion$
$
Projektet$har$en$styrke$i,$at$der$har$været$et$samspil$mellem$kvalitativ$og$kvantitativ$metode.$Den$ene$
metodes$ svaghed$er$ofte$den$anden$metodes$ styrke$og$omvendt.$ I$ dette$ tilfælde$har$den$kvalitative$
data$ fungeret$som$grundlag$ for$et$kvantitativt$studie,$hvilket$er$en$af$de$samspilsmuligheder,$der$er$
mellem$den$kvantitative$og$kvalitative$metode(Andersen$&$Enderud,$1990:26A34;$Greene,$2007:95A98;$
Kruuse,$1999:47A50).$Det$kunne$have$været$en$fordel$at$udføre$triangulering$i$ form$af$at$følge$op$på$
spørgeskemaets$resultater$ved$at$udføre$ interview$for$at$ få$uddybet$besvarelserne$og$ fulgt$op$på$de$
nye$spørgsmål,$der$udledes$i$analysen$og$diskussionen$af$besvarelserne.$Dog$har$jeg$kunnet$gå$tilbage$
til$interviewtransskriptionerne$og$udlede$nogle$svar$$
på$nogle$af$de$spørgsmål,$der$er$opstået$undervejs.$ $
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4.!ANALYSE!OG!DISKUSSION!
$
$
Jeg$ vil$ i$ dette$ afsnit$ svare$ på$ de$ arbejdsspørgsmål,$ jeg$ har$ listet$ i$ introduktionsafsnittet,$ og$ jeg$ vil$
analysere$ og$ diskutere$ aspekter,$ jeg$ finder$ relevante$ for$ slutteligt$ at$ kunne$ svare$ på$ specialets$
problemformulering:$$

Hvordan*gør*jobsøgende*og*rekrutteringsmedarbejdere*brug*af*relationer*

i*jobsøgningsprocessen*og*rekrutteringsprocessen?*

$
For$ at$ besvare$ problemformuleringen,$ vil$ jeg$ belyse,$ analysere$ og$ diskutere$ den$ empiri,$ jeg$ har$
konstrueret$via$spørgeskemaundersøgelsen$og$interviewene.$Analyse$og$diskussion$vil$foregå$løbende,$
således$at$jeg$kortlægger$resultater$fra$undersøgelsen,$alt$imens$jeg$diskuterer$mulige$bevæggrunde$til$
resultaterne$for$at$opnå$den$forståelse,$som$er$målet$med$specialet.$
$
Der$vil$være$en$vis$systematisk$analyse$og$diskussion$af$resultaterne,$som$inddeles$under$forskellige$
overskrifter,$ og$ jeg$ vil$ præsentere$ delkonklusioner$ undervejs.$ Jeg$ vil$ i$ delkonklusionerne$ angive$ de$
udfordringer$og$de$muligheder,$jeg$mener,$resultaterne$foreskriver.$Jeg$arbejder$med$fire$overordnede$
emner,$som$tager$udgangspunkt$i$specialets$arbejdsspørgsmål$og$den$anvendte$teori.$
$
Jeg$ inddrager$ primært$ de$ resultater,$ hvor$ signifikante$ forskelle$ viser$ sig.$ Dog$ vil$ resultaterne$ også$
inddrages,$ hvis$ det$ er$ interessant,$ at$ der$ netop$ ikke$ kan$ spores$ en$ forskel,$ når$ jeg$ eksempelvis$
sammenligner$ på$ baggrund$ af$ uafhængige$ variable$ eller$ sammenligner$ besvarelserne$ fra$ de$
jobsøgende$med$besvarelserne$fra$rekrutteringsmedarbejderne.$
$
Jeg$ vil$ løbende$ argumentere$ for$ inddragelse$ af$ spørgsmålene,$ ligesom$ refleksioner$ over$ de$ stillede$
spørgsmål$ og$ deres$ mulige$ påvirkning$ af$ respondenterne$ vil$ blive$ diskuteret,$ hvor$ jeg$ finder$ det$
relevant.$
$
I$nogle$tilfælde$vil$respondenternes$uddybende$kommentarer$til$de$enkelte$spørgsmål$blive$inddraget$
i$ diskussionen.$ Kommentarerne$ kommer$ fra$ de$ enkelte$ respondenter$ og$ angiver$ således$ hverken$
tendenser$ eller$ repræsenterer$ flere$ respondenters$ holdninger.$ Dog$ inddrages$ de$ enkelte$
kommentarer,$da$de$kan$angive$årsagen$til$tendenserne$i$besvarelserne.$
$
Når$ spørgsmål$ og$ resultater$ kommer$ fra$ spørgeskemaet$ Jobsøgning* og* relationer$ vil$ det$ være$
markeret$ med$ JR$ (Bilag$ 8),$ mens$ forkortelsen$ RR$ anvendes,$ når$ jeg$ henviser$ til$ spørgsmål$ og$
resultater$fra$spørgeskemaet$Rekruttering*og*relationer$(Bilag$9).$
$
$
$ $



Maria$Louise$Rasmussen$ $ 17.$august$2015$
Kandidatspeciale$|$CBS$

Brug$af$relationer$i$jobsøgningsA$og$rekrutteringsprocessen$
42$af$70$

4.1!Uafhængige!variable!
$
Jeg$starter$analysen$med$at$sammenligne$på$baggrund$af$uafhængige$variable.$Her$ser$jeg$på$forskelle$
og$ ligheder$ mellem$ mænd$ og$ kvinder$ og$ efterfølgende$ på$ forskelle$ og$ ligheder$ mellem$ to$
aldersgrupper.$I$denne$del$af$analysen$og$diskussionen$indgår$kun$de$jobsøgende.$
Årsagen$ til,$ at$ jeg$ kigger$ på$ de$ uafhængige$ variable$ er,$ at$ uafhængige$ variable$ påvirker$ afhængige$
variable,$og$jeg$forventer$derfor$at$kunne$belyse$signifikante$forskelle$i$besvarelserne.$
$
De$uafhængige$variable$repræsenterer$ikke$normalfordelingen$i$populationen,$hvorfor$jeg$fremhæver$
tendenser$ og$ udelukkende$ ser$ på$ procentsatser$ og$ andele$ og$ ikke$ på$ antallet$ af$ besvarelser$ i$ hver$
kategori.$
$
$
4.1.1$Kvinder$og$mænd$
$
Først$vil$jeg$sammenligne$besvarelserne$fra$alle$de$kvindelige$respondenter$med$besvarelserne$fra$alle$
de$mandlige$respondenter.$Det$er$ikke$hensigten$at$lægge$op$til$diskrimination$af$kønnene,$men$blot$at$
gøre$opmærksom$på,$at$deres$adfærd$adskiller$sig$fra$hinanden,$og$at$der$derfor$kan$være$en$fordel$i$
at$tilgå$dem$på$forskellig$vis.$
$
$
Medier*til*jobsøgning*

$
Der$ er$ forskel$på,$ hvilke$medier$kvinder$og$mænd$anvender$ i$ forbindelse$med$deres$ jobsøgning$ (JR$
spm.$ 12).$ Kvinder$ anvender$ i$ højere$ grad$ end$ mænd$ de$ traditionelle$ medier$ som$ jobportaler,$
stillingsannoncer$ i$ fagtidsskrifter$eller$på$brancheportaler;$ stillingsannoncer$på$virksomheders$egne$
hjemmesider$ eller$ blogs$ og$ jobcentre,$ aAkasser,$ fagforeninger,$ mens$ mændene$ gerne$ bruger$
headhuntere$eller$anvender$rekrutteringsvirksomheder$på$LinkedIn$som$medie.$En$større$procentdel$
af$ mændene$ (41$ %$ mod$ 32$ %$ af$ kvinderne)$ angiver,$ at$ de$ gerne$ vil$ kontaktes$ af$
rekrutteringsmedarbejdere$for$at$høre$om$et$nyt$job$(JR$spm.$11).$
Den$ samme$ tendens$ gør$ sig$ gældende$ ved$ respondenternes$ foretrukne$ medier$ (JR$ spm.$ 13).$ En$
dobbelt$så$stor$andel$af$mændene$(17$%)$foretrækker$at$høre$om$et$job$via$headhuntere$i$forhold$til$
kvinderne$ (8$ %).$ Kvinderne$ anvender$ ikke$ kun$ de$ medier,$ der$ tager$ udgangspunkt$ i$ skriftlig$
kommunikation,$ men$ foretrækker*også$ at$ høre$ om$ et$ job$ via$ disse$medier.$ En$ større$ procentdel$ af$
kvinderne$ i$ forhold$ til$ mændene$ foretrækker$ at$ høre$ om$ et$ job$ via$ opslag$ fra$ deres$ relationer$ på$
sociale$ medier$ og$ via$ opslag$ fra$ virksomheder$ på$ sociale$ medier.$ Flere$ kvinder$ foretrækker,$ at$ se$
opslaget$via$deres$relationer$end$via$virksomheder.$
Mændene$ anvender$ og$ foretrækker$ altså$ de$ medier,$ hvor$ de$ kommer$ i$ personlig$ kontakt,$ mens$
kvinder$bruger$og$foretrækker$de$medier,$som$tager$udgangspunkt$ i$skriftlig$kommunikation.$For$at$
øge$ chancerne$ for$ at$ blive$ udvalgt,$ bør$ kvinderne$ kaste$ sig$ ud$ i$ at$ tage$ kontakt$ til$
rekrutteringsmedarbejderne.$ LeneALouise$ Steenfat$ fortæller,$ at$ der$ er$ en$ større$ ansættelsesgrad$ af$
dem,$der$har$taget$kontakten,$før$de$sendte$en$ansøgning.$Hun$påpeger$dog,$at$henvendelsen$skal$have$
relevans:$ ”[…]*der* er* jo*også*de*der*mennesker,*der* ringer*op*og* tror,*de* skal*gennemgå*hele* ens*CV* i*
telefonen,*det*er*jo*dårlig*opdragelse,*kan*man*sige,*eller*også*ved*de*ikke*bedre.”*(Bilag$4).$
$
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Når$mænd$ og$ kvinder$ bliver$ spurgt$ direkte$ ind$ til,$ hvordan$ de$ reagerer$ på$ at$ blive$ kontaktet$ af$ en$
rekrutteringsmedarbejder$ (JR$spm.$14),$ tegner$der$sig$en$ tendens$af,$ at$det$har$størst,$positiv$effekt$
hos$mændene.$Mændenes$præferencer$for$den$personlige$kontakt$viser$sig,$ idet$næsten$halvdelen$af$
mændene,$mod$en$ tredjedel$ af$ kvinderne,$ giver$udtryk$ for,$ at$der$er$ større$ sandsynlighed$ for,$ at$de$
siger$ ja$ til$ en$ stilling$ i$ virksomheden,$hvis$ en$ rekrutteringsmedarbejder$kontakter$dem,$end$hvis$de$
ikke$bliver$kontaktet.$Det$har$dog$også$en$positiv$effekt$på$kvinderne$at$blive$kontaktet,$ idet$over$to$
tredjedele$ af$ begge$ køn$ (kvinder$ 72$ %,$ mænd$ 67$ %)$ angiver,$ at$ de$ bliver$ smigrede,$ hvis$ en$
rekrutteringsmedarbejder$ kontakter$ dem,$ og$ over$ halvdelen$ af$ begge$ køn$ får$ mere$ interesse$ for$
virksomheden.$ Der$ kan$ ikke$ spores$ nogen$ negativ$ effekt$ ved,$ at$ en$ rekrutteringsmedarbejder$
kontakter$en$ jobsøgende,$da$under$1$%$af$begge$køn$anfører,$at$det$giver$dem$et$negativt$ indtryk$af$
virksomheden,$og$knap$halvdelen$ (kvinder$48$%,$mænd$43$%)$oplyser,$ at$det$ giver$dem$et$positivt$
indtryk$af$virksomheden.$Der$er$således$ingen$grund$til,$at$virksomhedens$rekrutteringsmedarbejdere$
ikke$skal$kontakte$en$kandidat,$uanset$om$det$fører$til$en$ansættelsesaftale$eller$ej.$
$
$
Relationer*

$
Der$ viser$ sig$ flere$markante$ forskelle$mellem$mænd$ og$ kvinder,$ når$ de$ bliver$ spurgt$ om,$ hvem$ de$
definerer$ som$ deres$ relationer$ (JR$ spm.$ 20).$ Mændenes$ og$ kvindernes$ holdninger$ adskiller$ sig$ fra$
hinanden$ved$definitionen$af$deres$familie$som$relationer.$Her$mener$over$85$%$af$kvinderne,$at$deres$
familie$ er$ en$ del$ af$ deres$ relationer,$ mens$ 75$ %$ af$ mændene$ mener$ det$ samme.$ Ligeledes$ ved$
bedømmelsen$af$venners$venner$som$relationer,$er$der$forskel$på$mændenes$og$kvindernes$holdning.$
Her$anser$over$39$%$af$kvinderne$deres$venners$venner$som$relationer,$mens$knap$32$%$af$mændene$
gør$ det$ samme.$ Det$ kan$ være$ en$ fordel$ for$ kvinderne,$ hvis$ de$ er$ mere$ opmærksomme$ på$ deres$
venners$ venner,$ når$ de$ skal$ udnytte$ relationers$ potentiale$ i$ jobsøgningsprocessen.$ Spørgsmålet$ og$
besvarelserne$giver$ ikke$anledning$ til$at$afgøre,$om$venners$venner$betragtes$som$en$stærk$eller$en$
svag$ relation,$men$ det$ formodes,$ at$ venners$ venner$ bevæger$ sig$ i$ andre$ cirkler$ end$ respondenten,$
hvorfor$kvinderne,$ifølge$Granovetters$teori,$vil$nå$ud$til$andre$cirkler,$end$dem,$de$selv$er$tilknyttet,$
når$de$gør$brug$af$deres$relationer$(Granovetter,$1973:1369A1373).$
$
Både$mænd$og$kvinder$er$opmærksomme$på$at$hjælpe$deres$ relationer$ (JR$ spm.$22).$Over$60$%$af$
begge$køn$giver$udtryk$for,$at$de$bruger$tid$på$at$hjælpe$deres$relationer,$selvom$de$ikke$selv$får$noget$
ud$af$det.$Dog$angiver$en$større$andel$af$mændene$end$kvinderne,$at$de$hjælper$deres$relationer,$hvis$
de$selv$kan$få$noget$ud$af$det,$mens$en$større$andel$af$kvinderne$gør$opmærksom$på$jobmuligheder$
over$ for$ de$ af$ deres$ relationer,$ der$ er$ jobsøgende.$ Ifølge$ Baker$ er$ det$ godt$ at$ være$ givende$ og$
hjælpende$over$for$relationer,$da$det$er$udgangspunkt$for$at$blive$hjulpet$på$et$senere$tidspunkt.$Han$
anbefaler$dog,$at$der$ikke$er$et$fokus$på$at$hjælpen$gengældes,$eller$at$der$laves$en$form$for$opgørelse$
over,$ hvem$der$ skylder$ hjælp,$ da$det$ har$ en$demotiverende$ effekt$ på$den$ anden$parts$ ønske$ om$at$
hjælpe$(Baker,$2000:71).$
$
$
* *
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LinkedIn*

$
En$ lige$ stor$ andel$ af$ mænd$ og$ kvinder$ (77$ %)$ anvender$ LinkedIn$ som$ værktøj$ i$ forbindelse$ med$
jobsøgning$ (JR$ spm.$ 27).$Dog$ anvender$de$ værktøjet$ på$ forskellig$ vis.$ Forskellene$ gør$ sig$ gældende$
ved,$at$mændene$er$mere$aktive$i$deres$brug$af$LinkedIn.$Mens$en$signifikant$større$andel$af$kvinderne$
følger$virksomheder,$de$har$interesse$i$at$arbejde$for,$er$en$signifikant$større$andel$af$mændene$aktive$
ved$at$deltage$i$diskussioner$i$forskellige$grupper,$og$en$større$andel$af$mændene$tager$også$kontakt$
til$ personer,$ der$ slår$ stillingsannoncer$ op.$ Ca.$ 50$ %$ af$ både$ mænd$ og$ kvinder$ melder$ sig$ ind$ i$
forskellige$grupper.$
Det$ er$ ikke$ en$ direkte$ fordel$ for$ kvinderne$ at$ følge$ virksomheder$ på$ LinkedIn,$ da$ kun$ 6$ %$ af$
rekrutteringsmedarbejder$ leder$ efter$ relevante$ kandidater$ blandt$ dem,$ der$ følger$ virksomhedens$
Company$Page$(RR$spm.$24).$Virksomhederne$kunne$dog$med$fordel$overveje$at$lede$efter$relevante$
kandidater$blandt$deres$følgere,$da$det$er$næsten$75$%$af$alle$kvinderne,$der$følger$virksomheder,$de$
har$ interesse$ i$ at$ arbejde$ for$ (JR$ spm.$28),$ og$ at$ virksomhederne$dermed$kan$vide,$ at$ interessen$er$
tilstedeværende,$hvilket$kan$være$et$godt$udgangspunkt$for$et$samarbejde.$$
Den$ andel$ af$ mænd$ og$ kvinder,$ der$melder$ sig$ ind$ i$ forskellige$ grupper,$ har$ et$ fortrin$ for$ at$ blive$
fundet$af$HRAmedarbejderne,$da$næsten$hver$ femte$angiver,$ at$de$ leder$efter$ relevante$kandidater$ i$
forskellige$LinkedInAgrupper$(RR$spm.$24).$
Mændene$ har,$ i$ forhold$ til$ kvinder,$ generelt$ mere$mod$ på$ at$ indlede$ kontakt.$ Til$ spørgsmålet$ om,$
hvordan$de$jobsøgende$reagerer,$hvis$de$ser$et$interessant$stillingsopslag$på$LinkedIn$(JR$spm.$29),$er$
svarforskellene$ kønnene$ imellem$ ikke$ markante,$ men$ der$ er$ alligevel$ nogle$ forskelle,$ som$ er$ i$
overensstemmelse$ med$ deres$ adfærd$ uden$ for$ LinkedIn.$ Næsten$ 75$ %$ af$ kvinderne$ svarer,$ at$ de$
sender$ en$ ansøgning$ som$ angivet$ i$ stillingsopslaget,$ mens$ dette$ gælder$ for$ ca.$ 66$%$ af$ mændene.$
Derimod$ er$ der$ en$ større$ andel$ af$ mændene$ end$ kvinderne,$ der$ svarer,$ at$ de$ tager$ kontakt$ til$ en$
person$i$den$virksomhed,$der$har$den$ledige$stilling,$at$de$tager$kontakt$til$personer,$de$er$forbundet$
med,$og$som$har$forbindelse$til$den$person,$der$har$slået$stillingsopslaget$op,$og$at$de$tager$kontakt$til$
personer,$de$er$forbundet$med,$og$som$har$forbindelse$til$den$virksomhed,$der$har$den$ledige$stilling.$
Mændene$ er$ altså$ generelt$ mere$ opsøgende$ omkring$ deres$ relationer$ og$ at$ skabe$ kontakt,$ end$
kvinderne$er$det.$Resultaterne$giver$ikke$svar$på,$hvordan$mændene$tager$kontakt,$men$de$kan$ifølge$
LeneALouise$Steenfat$med$fordel$ foretage$en$telefonisk$henvendelse$ frem$for$en$skriftlig.$”Og*det,*jeg*
plejer*at*gøre,*det*er,*at*jeg*sender*nærmest*en*standardskrivelse*tilbage,*prøver*lige*at*adressere*nogle*af*

de*ting,*de*spørger*ind*til,*men*så*opfordrer*jeg*dem*faktisk*til*at*ringe*til*mig,*det*vil*jeg*meget*hellere.”$
(Bilag$4).$
$
$
4.1.2$Delkonklusion:$Kvinder$og$mænd$
$
Rekrutteringsmedarbejderne$ kan$ overveje$ at$ benytte$ forskellige$medier,$ alt$ efter$ om$ de$ gerne$ vil$ i$
kontakt$med$mænd$ eller$ kvinder.$ Kvinderne$ foretrækker$ i$ højere$ grad$ at$ høre$ om$ et$ job$ fra$ deres$
relationer$ end$ fra$ virksomhederne.$ HRAmedarbejderne$ bør$ derfor$ overveje,$ om$ de$ kan$ få$
virksomhedens$medarbejdere$til$at$dele$eksempelvis$stillingsopslag$på$sociale$medier,$så$de$ad$den$vej$
får$en$større$andel$af$kvinder$til$at$få$interesse$i$jobbet.$
$
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Der$ er$ forskel$ på$ kvinder$ og$mænd,$ når$de$ spørges$ til,$ hvilke$medier$de$ anvender$ og$ foretrækker$ i$
jobsøgningsprocessen.$Begge$køn$bør$tage$kontakt$til$rekrutteringsmedarbejderen,$da$det$øger$deres$
chance$for$at$blive$ansat,$såfremt$deres$henvendelse$er$relevant$for$rekrutteringsmedarbejderen.$
$
Begge$køn$har$ikke$noget$imod$at$blive$kontaktet,$men$kvinderne$både$anvender$og$foretrækker$den$
skriftlige$ kontrakt$ som$ udgangspunkt.$ Virksomhederne$ kan$ dog,$ uden$ det$ medfører$ negative$
konsekvenser$ tage$ kontakt$ til$ kandidaterne,$ både$ mænd$ og$ kvinder,$ da$ det$ efterlader$ et$ positivt$
indtryk$og$smigrer$de$fleste.$Hos$især$mændene$vækker$det$deres$interesse$for$virksomheden.$$
$
Mænd$og$kvinder$hjælper$gerne$deres$relationer,$og$især$kvinderne$er$gode$til$at$gøre$deres$relationer$
opmærksomme$på$jobmuligheder.$Denne$hjælpsomhed$kan$rekrutteringsmedarbejderne$drage$fordel$
af$ved,$at$bruge$jobsøgende$som$informationskanaler.$
$
Virksomhederne$kan$ forvente,$ at$de$ i$ højere$grad$vil$ blive$kontaktet$ af$mænd$end$af$ kvinder.$Dette$
gælder$ også$ på$ LinkedIn.$ Rekrutteringsmedarbejderne$ kan$ generelt$ set$ forvente,$ at$ de$ jobsøgende$
adfærd$er$ensartet$uanset,$om$jobsøgningsprocessen$foregår$på$eller$uden$for$LinkedIn.$$
$
$
4.1.3$25;29$årige$og$45;49$årige$
$
Analyseværktøjet$ SurveyMonkey$ giver$ ikke$mulighed$ for$ at$ slå$ besvarelser$ sammen,$ således$ at$ jeg$
havde$mulighed$for$at$analysere$og$sammenligne$besvarelserne$fra$eksempelvis$alle$dem$under$35$år$
med$besvarelserne$fra$alle$dem$over$35$år.$Jeg$har$derfor$udvalgt$to$aldersgrupper$–$de$25A29$årige$og$
de$45A49$årige$–$og$sammenligner$deres$præferencer.$$
Jeg$har$valgt$aldersgruppen$25A29$år,$da$det$er$min$formodning,$at$personer$i$denne$aldersgruppe$står$
over$ for$at$ skulle$ i$ første$ job$efter$endt$uddannelse$eller$befinder$ sig$ i$ starten$af$deres$karriere.$ Jeg$
formoder,$ at$ de$ 45A49$ årige$ har$ været$ på$ arbejdsmarkedet$ en$ del$ år$ og$ fortsat$ har$ en$ del$ år$ på$
arbejdsmarkedet$ foran$ sig.$ Med$ udgangspunkt$ i$ at$ der$ er$ forskellen$ på,$ hvor$ mange$ års$
erhvervserfaring$respondenter$har,$forventer$jeg,$at$de$to$grupper$udviser$forskellige$præferencer$og$
adfærd.$
$
$
Medier*til*jobsøgning*

$
En$ større$ procentdel$ af$ de$ 45A49$ årige,$ sammenlignet$ med$ de$ 25A29$ årige,$ har$ sat$ √$ flere$
svarmuligheder$til$spørgsmålet$om,$hvilke$medier$de$anvender$i$forbindelse$med$jobsøgning$(JR$spm.$
12).$De$45A49$årige$har$altså$en$bredere$tilgang$til$at$finde$jobs,$end$de$25A29$årige.$$
Begge$ aldersgrupper$ kan$ tilgås$ ved,$ at$ en$ rekrutteringsmedarbejder$ kontakter$ den$ jobsøgende$
vedrørende$ et$ job,$ da$ de$ fleste$ bliver$ smigrede$ over$ denne$ handling$ (JR$ spm.$ 14).$ Den$ signifikante$
forskel$mellem$ de$ to$ aldersgrupper$ ligger$ i,$ at$ knap$ halvdelen$ af$ de$ unge$ angiver,$ at$ der$ er$ større$
sandsynlighed$for,$at$de$siger$ ja$til$en$stilling$i$virksomheden,$end$hvis$de$ikke$bliver$kontaktet.$Kun$
lidt$over$25$%$af$de$45A49$årige$sætter$√$ved$denne$svarmulighed.$Dette$kan$hænge$sammen$med,$at$
flere$af$de$25A29$årige$er$under$uddannelse$med$studiejob,$og$derfor$har$ interesse$ i$at$ finde$nyt$ job$
efter$endt$uddannelse$(JR$spm.$6).$Dog$angiver$en$lige$stor$andel$af$de$to$aldersgrupper$(33$%),$at$de$
gerne$vil$kontakte$af$en$rekrutteringsmedarbejder$for$at$høre$om$et$nyt$job$(JR$spm.$11).$$
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Ligesom$ det$ er$ tilfældet,$ når$ mænd$ og$ kvinder$ sammenlignes,$ ytrer$ en$ lige$ stor$ andel$ af$ begge$
aldersgrupper,$at$de$får$mere$interesse$for$henholdsvis$stillingen$og$virksomheden,$end$hvis$de$ikke$
bliver$ kontaktet,$ og$det$ har$heller$ ingen$negative$ konsekvenser$ for$ virksomheden$at$ kontakte$disse$
respondentgrupper,$ da$ ingen$ har$ sat$ √$ i$ svarmuligheden$ ’Det$ giver$ mig$ et$ negativt$ indtryk$ af$
virksomheden’$ ved$ spørgsmålet$ om,$ hvordan$ de$ reagerer$ eller$ ville$ reagere,$ hvis$ en$
rekrutteringsmedarbejder$kontakter$dem$vedrørende$en$stilling$(JR$spm.$14).$
$
$
Relationer*

$
De$45A49$årige$er$ i$ langt$højere$grad$bevidste$om$at$bruge$deres$ relationer$ i$ jobsøgningsprocessen,$
end$de$25A29$årige$er.$Det$gælder$både$i$forhold$til$relationer$generelt$og$til$at$gøre$brug$af$relationer$
på$LinkedIn.$Ifølge$Granovetter,$kan$årsagen$til,$at$de$unge$ikke$i$samme$grad$bruger$relationer,$være,$
at$ de$ ikke$ har$ et$ lige$ så$ velopbygget$ netværk$ som$ dem,$ der$ er$ ældre$ og$ har$ flere$ år$ på$
arbejdsmarkedet$bag$sig$(Granovetter,$1995:42).$
$
De$unge$beder$ i$højere$grad$om$hjælp$ fra$dem,$de$er$ i$kontakt$med$til$daglig,$dem,$der$ tidligere$har$
hjulpet$dem,$eller$dem,$de$selv$har$hjulpet,$mens$en$større$andel$af$de$45A49$årige,$sammenlignet$med$
de$25A29$årige,$angiver,$at$de$beder$alle$deres$relationer$om$hjælp$(JR$spm.$23).$Tinna$Kjær$Pallesen$
oplever$dette$ i$ sit$ arbejde$med$karriererådgivning$og$mener,$ de$unge$ ikke$ er$udadvendte$nok$ til$ at$
bruge$ deres$ netværk:$ ”[De* er]* ikke* sådan* udadvendte* i* forhold* til* at* kunne* både* bruge* deres* eget*
netværk* eller* bruge* professionel* rådgivning.* Der* er* måske* sådan* en* tilbageholdenhed* i* forhold* til*

rådgivning.*Eller*sådan*’hvor*meget*kan*man*tillade*sig?’.”$(Bilag$5).$
De$unge$beder$altså$om$hjælp$fra$dem,$de$i$forvejen$har$hjulpet$eller$fået$hjælp$af.$Ifølge$Granovetter$er$
det$ikke$ualmindeligt$at$være$mere$villig$til$at$hjælpe$stærke$relationer.$Det$vil$dog$være$en$fordel$for$
de$ unges$ svage$ relationer,$ hvis$ de$ unge$ fokuserer$ på$ at$ hjælpe$ dem,$ da$ de$ er$ en$ effektfuld$
informationskilde$for$deres$svage$relationer$(Granovetter,$1973:1374;$Granovetter,$1995:52A53).$
$
Når$de$to$aldersgrupper$skal$beskrive$dem$selv$som$relationsskabere,$er$det$tydeligt,$at$de$45A49$årige$
er$mere$fokuserede$på$relationer$end$de$25A29$årige$(JR$spm.$24).$En$større$andel$af$de$45A49$årige$
angiver,$at$de$er$gode$til$at$skabe$kontakt$til$fremmede$(45A49$årige$61$%,$25A29$årige$45$%),$at$de$er$
bevidste$ om$ at$ skabe$ nye$ relationer$ (45A49$ årige$ 57$%,$ 25A29$ årige$ 38$%),$ og$ at$ de$ er$ gode$ til$ at$
bibeholde$kontakten$med$personer,$når$de$først$har$fået$en$relation$til$dem$(45A49$årige$43$%,$25A29$
årige$27$%).$At$de$unge$ikke$i$samme$grad$har$fokus$på$relationer,$kan$ifølge$Malene$Lundgren$være$et$
udtryk$for,$at$de$ ikke$føler,$at$de$kan$bidrage$eller$er$bevidste$om,$hvordan$de$skal$ tilføre$relationer$
værdi:$”Rigtig*mange*sidder*og*siger,*at*de*da*ikke*har*noget,*at*de*ikke*kan*noget.*Så*det*er*sådan*også*
det*der*med*at*få*motiveret*dem*til*at*tænke,*hvordan*de*rent*faktisk*kan*gå*ud*og*hjælpe*andre,*så*kan*

det*være,*at*du*på*den*måde*kan*få*opbygget*en*relation,*og*at*det*så,*at*man*så*får*noget*igen.”$(Bilag$5).$
$
$
* *
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LinkedIn*

$
Ved$besvarelsen$af$spørgsmålene$omkring$brugen$af$LinkedIn$som$værktøj$(JR$spm.$28),$tegner$der$sig$
et$billede$af$samme$tendens$af$tilgangen$til$relationer$som$uden$for$LinkedIns$platform.$Her$angiver$en$
større$andel$af$de$45A49$årige$end$de$25A29$årige,$at$de$tager$kontakt$til$deres$forbindelser$og$fortæller$
dem,$at$de$er$jobsøgende,$at$de$tager$kontakt$til$personer,$der$kan$hjælpe$dem$med$at$finde$job,$og$at$
de$tager$kontakt$til$personer,$der$slår$stillingsopslag$op.$Ud$over$at$være$mere$fokuserede$på$at$bruge$
relationer$i$jobsøgningsprocessen,$er$de$45A49$årige$i$højere$grad$end$de$25A29$årige$også$fokuserede$
på$ at$ være$ personlige$ i$ selve$ relationsdannelsen.$ Til$ spørgsmålet$ om,$ hvilken$ strategi$ de$ har$ i$
forbindelse$med,$hvem$de$connecter$med$på$LinkedIn$(JR$spm.$30),$svarer$35$%$af$de$45A49$årige,$at$
de$altid$skriver$en$personlig$besked$sammen$med$deres$connectAanmodning,$mens$kun$9$%$af$de$25A
29$årige$gør$det$samme.$Flere$mulige$årsager$til$denne$tendens$kan$diskuteres.$Det$kan$diskuteres,$om$
en$umiddelbar$forklaring$kan$være,$at$de$unge$primært$connecter$med$personer,$de$kender$i$forvejen$
og$derfor$ikke$finder$det$nødvendigt,$at$skrive$en$besked$med$eksempelvis$årsagen$til$anmodningen,$
når$ de$ sender$ en$ connectAanmodning.$ Dog$ er$ der$ ikke$ stor$ forskel$ på$ de$ andele,$ der$ svarer,$ at$ de$
connecter$med$personer,$de$henholdsvis$kender$uden$for$LinkedIn$og$ikke$kender$uden$for$LinkedIn,$
når$man$sammenligner$de$to$aldersgrupper.$Det$formodes,$at$de$45A49$årige$er$mere$bevidste$om,$at$
skabe$en$dialog$og$dermed$en$reel$relation,$når$de$får$en$ny$forbindelse$på$LinkedIn.$I$resultaterne$af$
de$forudgående$spørgsmål,$som$er$diskuteret$ovenfor,$er$det$udtalt,$at$de$ældre$er$mere$fokuserede$på$
og$bevidste$om$at$skabe,$vedligeholde$og$bruge$relationer.$De$er$således$også$mere$fokuserede$på$at$
skabe$den$personlige$dialog,$når$en$relation$på$LinkedIn$skal$tilknyttes.$
$
Med$udgangspunkt$i$teorien,$er$der$en$opfattelse$af,$at$det$er$de$unge$frem$for$de$ældre$generationer,$
der$er$kompetente$i$forhold$til$relationsdannelse$og$Apleje.$De$yngre$generationer$er$ifølge$Bennett$et$
al.$ tilpasset$ netværksAverdenen$ og$ er$ derfor$ dygtige,$ sociale$ netværkere$ (Bennett$ et$ al.,$ 2010:144).$
Resultaterne$af$spørgeskemaundersøgelsen$giver$dog$anledning$til$at$konkludere,$at$–$når$25A29$årige$
og$45A49$årige$sammenlignes$–$den$ældre$generation$er$mere$bevidst$om$at$skabe$og$bruge$relationer.$
Tendenserne$ville$muligvis$være$anderledes,$hvis$to$andre$aldersgrupper$blev$sammenlignet.$
$
$
4.1.4$Delkonklusion:$25;29$årige$og$45;49$årige$
$
De$45A49$årige$er$ lettere$for$rekrutteringsmedarbejdere$at$nå,$da$de$er$tilgængelige$via$ flere$medier$
end$de$unge.$Hvis$ unge$mennesker$ er$ virksomedens$målgruppe,$ er$ det$ en$ fordel$ at$ tage$ kontakt$ til$
dem,$ da$ det$ vækker$ deres$ interesse,$ og$ øger$ sandsynligheden$ for,$ at$ de$ siger$ ja$ til$ et$ job$ i$
virksomheden.$ Det$ gælder$ for$ både$ de$ 25A29$ årige$ og$ de$ 45A49$ årige,$ at$ virksomhederne$ kan$ tage$
kontakt$til$kandidaterne$uden$negative$følger,$da$det$efterlader$et$positivt$indtryk$og$smigrer$de$fleste.$
$
Rekrutteringsmedarbejdere$skal$være$opmærksomme$på,$at$de$25A29$årige$ikke$i$samme$grad$som$de$
45A49$årige$har$fokus$på$brugen$af$relationer.$Det$skal$de$forholde$sig$til,$når$de$vælger,$hvordan$de$to$
målgrupper$skal$tilgås.$Det$gælder$både$på$og$uden$for$LinkedIn.$De$yngre$er$ikke$i$samme$grad$vante$
til$ at$ bruge$ relationer,$ og$ rekrutteringsmedarbejderne$må$derfor$ ikke$ forvente$ den$ samme$ erfaring$
med$ relationsbrug$og$dermed$adfærd$ i$ forhold$ til$ at$ gøre$brug$af$ relationer$ eller$ at$ tage$kontakt$ til$
potentielle$nye$relationer.$
$
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De$45A49$årige$er$bedre$til$at$gøre$brug$af$deres$relationer,$ligesom$de$er$mere$fokuserede$på$at$skabe$
dialog$ i$ relationsdannelsen,$når$de$skaber$nye$relationer$på$LinkedIn.$Den$generelle$konklusion,$når$
de$to$aldersgrupper$sammenlignes$er,$at$de$45A49$årige$har$mere$fokus$på$relationer.$De$25A29$årige$
kan$i$mange$tilfælde$tage$ved$lære$af$de$45A49$årige.$De$25A29$årige$skal$omstille$sig$til$at$fokusere$på,$
hvordan$de$kan$hjælpe$andre.$På$den$måde$kan$de$opbygge$relationer.$
$
$
4.2!Relationer!
$
I$denne$del$af$analysen$og$diskussionen$vil$jeg$fokusere$på$brug$af$og$holdninger$til$brug$af$relationer,$
og$ jeg$vil$ sammenligne$resultaterne$ fra$de$ jobsøgendes$besvarelser$og$rekrutteringsmedarbejdernes$
besvarelser.$ Først$ vil$ jeg$ belyse,$ hvordan$ respondenterne$ definerer$ gode$ og$ dårlige$ relationer,$ og$
hvem$de$definerer$som$deres$relationer.$
$
$
Den*gode*relation*

*

Respondenterne$er$blevet$spurgt$om,$hvad$der$for$dem$er$en$god$relation$og$en$dårlig$relation$(JR$spm.$
18$ og$ 19,$ RR$ spm.$ 13$ og$ 14).$ Ved$ dette$ spørgsmål$ skulle$ svaret$ angives$ i$ et$ åbent$ tekstfelt,$ så$
respondenterne$havde$mulighed$for$at$give$udtryk$for$præcis$det,$der$er$en$god$og$en$dårlig$relation$
for$dem,$frem$for$at$de$skulle$svare$ud$fra$faste$svarkategorier.$
$
Analysen$af$besvarelserne$viser,$at$tillid$er$det$ord,$der$anvendes$af$de$fleste$af$HRAmedarbejderne$(RR$
spm.13).$Derudover$ er$ ord$ som$gensidig,$ faglige,$hjælper,$ troværdig,$positiv$ og$giver$ de$ ord,$ der$ går$
igen$ i$ flest$ besvarelser.$ Ordene$negativ,$utroværdig$ og$uærlig$ går$ igen,$ når$HRAmedarbejderne$ blive$
bedt$om$at$svare$på,$hvad$der$er$en$dårlig$relation$for$dem$(RR$spm.$14).$
$
I$ analysen$ af$ de$ jobsøgendes$ besvarelser$ fremgår$ det,$ at$ en$ del$ af$ de$ ord,$ HRAmedarbejderne$ har$
anført,$går$igen.$De$bruger$hyppigst$følgende$ord$til$at$besvare,$hvad$en$god$relation$for$dem$er:$Tillid,$
kender,$ hjælpe,$ gensidig,$ respekt,$ giver,$ stole,$ venner,$ åbenhed,$ positiv,$ samarbejde,$ kemi,$
kommunikation,$ærlig,$respektfuld$og$sparring$(JR$spm.$18).$Ved$besvarelsen$af,$hvad$en$dårlig$relation$
er$ for$ dem,$ går$ følgende$ ord$ igen$ flere$ gange:$ Negativ,$ mistillid,$ mangel* på* respekt,$ utroværdig,$
manglende*tillid$(JR$spm.$19).$$
$
Tillid$er$det$ord,$der$nævnes$af$flest$blandt$både$de$jobsøgende$og$rekrutteringsmedarbejderne,$og$er$
således$det,$der$bedst$definerer$en$god$relation.$Tillid$til$relationen$er$afgørende,$når$beslutninger$skal$
træffes,$og$tilliden$til$en$relation$går$forud$for$rationaler$(Baker,$2000:14A15).$Morten$Højberg$hævder$
ligeledes,$at$tillid$er$en$vigtig$faktor$i$rekrutteringsprocessen,$og$at$tillid$er$det$rette$værktøj$til$at$flytte$
arbejdstagere$ fra$et$ job$ til$ et$andet:$ ”Jeg*kan*ikke*få*dig*til*at*sige*op,*der*hvor*du*er*i*dag*og*så*flytte*
over*et*andet*sted,*uden*du*på*en*eller*anden*måde*er*tryg*ved*det,*jeg*siger*[…]”$(Bilag$6).$Tilliden$skal$
etableres,$før$’den$gode$relation’$eksisterer.$Peter$Gornstein$beskriver,$hvordan$han$bygger$tillid$til$en$
relation:$ ”[…]* jeg* fortæller* dig* noget* personligt,* og* så* fortæller* du* mig* noget* personligt.* Det* er* den*
behandling,*der*foregår,*det*er*den*måde*man*opbygger*tillid*på.”*(Bilag$3).$
$
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En$god$relation$er$for$begge$parter$således$en,$der$bygger$på$tillid$og$troværdighed.$Tillid$er$et$af$de$
aspekter,$Granovetter$nævner,$som$essentielt,$når$ information$overføres$via$relationer$(Granovetter,$
1973:1374).$ Modtageren$ af$ information$ har$ større$ tillid$ til$ den$ information,$ der$ kommer$ fra$
relationer,$end$den,$der$kommer$via$massemedier.$Den$tillid,$der$er$til$relationer,$kan$overføres$til$den$
modpart$ –$ eksempelvis$ den$ jobsøgende$ eller$ en$ rekrutteringsmedarbejder$ –$ som$ informationen$
handler$om.$
$
Gensidig$ og$give$ er$ ord,$ der$ går$ igen$hos$både$de$ jobsøgende$og$ rekrutteringsmedarbejderne.$ Ifølge$
Baker$er$det$at$give$et$ centralt$element$ i$ social$kapital.$Han$argumenterer$dog$ for,$at$ fokus$ ikke$må$
være$på$at$få$igen,$men$skal$være$på$at$investere$i$relationerne$(Baker,$2000:19+71).$Respondenterne$
tilkendegiver$ikke$desto$mindre,$at$der$skal$være$et$element$af$gensidighed,$før$der$er$tale$om$en$god$
relation,$og$Peter$Gornstein$giver$udtryk$ for,$at$han$ ikke$skal$være$ i$ tvivl$om,$at$han$ får$noget$ igen:$
”Det*handler*mest*for*mig*om,*om*jeg*føler,*jeg*får*noget*ud*af*relationen.*Og*det*er*ikke,*fordi*jeg*mener,*

jeg*kun*skal*have*noget,* jeg*skal*selvfølgelig*også*give*noget.*Ellers*er*det*selvfølgelig*ikke*interessant.”$
(Bilag$3).$$
$
Hjælp$ går$ igen$ flere$gange$ i$definitionen$af$den$gode$relation$hos$ rekrutteringsmedarbejderne.$ $Den$
største$andel$af$HRAmedarbejderne$angiver,$at$de$vil$bede$om$hjælp$fra$dem,$de$ofte$har$kontakt$med,$
mens$mindre$end$10$%$angiver,$at$de$beder$om$hjælp$fra$dem,$de$sjældent$har$kontakt$med$(RR$spm.$
17).$Hvis$disse$to$grupper$–$dem$man$ofte$har$kontakt$med,$og$dem$man$sjældent$har$kontakt$med$–$
paralleliseres$til$henholdsvis$stærke$led$og$svage$led,$er$det$en$lille$andel,$der$beder$om$hjælp$fra$deres$
svage$ led,$hos$hvem$dem$største$effekt$ ligger$ ifølge$Granovetter(1973:1961A1973).$Baker$udtrykker$
det$således,$når$der$fokuseres$på,$at$relationer$er$vejen$til$de$gode$kandidater:$”The*person*who*gives*
you* the* key* lead* is* not* someone* you* know* well* or* even* talk* with* often.”$ (Baker,$ 1994:187).$
Rekrutteringsmedarbejderne$kan$således$med$fordel$bruge$deres$svage$relationer$oftere,$end$de$gør$
på$nuværende$tidspunkt.$
$
Kritikken$af$at$gøre$brug$af$ relationer$skyldes$den$skepsis,$der$er$ forbundet$med,$at$nogle$personer$
udnytter$ frem$ for$ at$ benytte$ deres$ relationer(Baker,$ 2000:19A24).$ Undersøgelsen$ afgør$ ikke,$ om$
respondenterne$er$skeptiske$over$ for$deres$relationer,$men$de$er$bevidste$om,$hvilke$elementer$der$
gør$ en$ relation$ negativ$ og$ nævner$ blandt$ andre$ følgende:$ Utroværdig,$ uærlig,* mistillid,$mangel* på*
respekt$(RR$spm.$14,$JR$spm.$19).$
$
Når$ de$ jobsøgende$ spørges$direkte$ til,$ hvad$de$ gør$ for$ at$ hjælpe$deres$ relationer$ i$ forbindelse$med$
jobsøgning,$ angiver$ de$ at$ være$ fokuserede$ på$ at$ være$ givende$ (JR$ spm.$ 22).$ Den$ største$ andel$ af$
respondenterne$(84$%)$giver$udtryk$for,$at$de$gør$deres$relationer$opmærksomme$på$jobmuligheder.$
En$stor$andel$(63$%)$tilkendegiver$også,$at$de$gerne$bruger$tid$på$at$hjælpe$deres$relationer,$selvom$
de$ ikke$ selv$ får$ noget$ ud$ af$ det.$ Ifølge$ Baker$ er$ det$ en$ fordel$ for$ de$ jobsøgende,$ at$ de$ har$ denne$
indstilling,$da$det$vil$gavne$dem$på$et$ senere$ tidspunkt$at$have$været$givende$og$hjælpende$(Baker,$
2000:71A74).$Når$de$jobsøgende$spørges$direkte$til,$hvordan$de$hjælper$deres$relationer,$er$det$meget$
få,$der$oplyser,$at$de$har$ fokus$på,$at$det$skal$komme$dem$til$gode.$Kun$11$%$anfører,$at$de$hjælper$
andre,$hvis$de$ved,$de$selv$kan$få$noget$ud$af$det,$mens$4$%$anfører,$at$de$kun$bruger$tid$på$relationer,$
som$de$ved,$kan$hjælpe$dem$i$andre$situationer.$
De$jobsøgende$har$fokus$på$at$lade$deres$forskellige$relationer$få$gavn$af$hinanden,$60$%$angiver,$at$de$
sætter$deres$relationer$i$kontakt$med$hinanden,$hvis$det$kan$gavne$en$eller$flere.$På$den$måde$er$de$
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med$til$at$sætte$svage$led$i$kontakt$med$hinanden$og$måske$endog$lade$deres$relationer$passere$via$de$
broer,$ som$ de$ selv$ udgør$ som$ bindeled$ mellem$ forskellige$ cirkler$ af$ relationer$ (Granovetter,$
1973:1364;$Meyerson,$1994:443).$
$
$
Relationsskabere*

$
Begge$respondentgrupper$er$blevet$spurgt$til,$hvordan$de$vil$beskrive$dem$selv$som$relationsskabere$
(JR$spm.$24$og$RR$spm.$18)$for$at$belyse$den$forskel,$der$er,$når$de$bliver$spurgt$direkte$til,$hvordan$de$
anser$ dem$ selv$ som$ relationsskabere$ i$ forhold$ til,$ hvordan$ de$ indirekte$ beskriver$ dem$ selv$ som$
relationsskabere,$ når$ de$ besvarer$ spørgsmål,$ der$ handler$ om$ dette.$ Der$ kan$ derudover$ også$
observeres$ en$ stor$ forskel$mellem$de$ jobsøgende$ og$HRAmedarbejderne,$ når$ de$ beskriver$ dem$ selv$
som$relationsskabere.$
$
Knap$60$%$af$HRAmedarbejderne$angiver,$at$de$er$gode$ til$ at$ skabe$kontakt$ til$ fremmede,$mens$ lidt$
over$20$%$angiver,$at$de$bedst$kan$lide$at$snakke$med$personer,$de$har$været$i$kontakt$med$tidligere$
(RR$spm.$18).$Rekrutteringsmedarbejderne$er$altså$veltilpasse$med$at$være$og$ser$sig$selv$som$gode$
relationsskabere.$En$mindre$andel$(51$%)$af$de$jobsøgende$giver$udtryk$for,$at$de$er$gode$til$at$skabe$
kontakt$ til$ fremmede$ (JR$ spm.$ 24).$ At$ andelen$ af$ HRAmedarbejdere,$ der$ giver$ udtryk$ for$ dette,$ er$
større,$kan$skyldes,$at$rekrutteringsmedarbejdere$i$kraft$af$deres$job,$hvor$de$i$rekrutteringsprocessen$
formodes$ ofte$ at$ skulle$ i$ kontakt$ med$ nye$ personer,$ føler$ de$ er$ bedre$ til$ dette.$ Følgelig$ kan$ det$
diskuteres,$om$det$er$en$tilfredsstillende$høj$andel,$når$knap$60$%$af$HRAmedarbejdere$angiver,$at$de$
er$gode$til$at$skabe$kontakt$til$fremmede,$eller$om$det$kan$være$til$gavn$for$virksomhederne,$hvis$en$
større$del$af$deres$medarbejdere$fra$HRAafdelingen$er$gode$til$at$skabe$kontakt$til$fremmede.$
$
37$%$ af$ de$ jobsøgende$ tilkendegiver,$ at$ de$ bedst$ kan$ lige$ at$ snakke$med$ personer,$ de$ har$ været$ i$
kontakt$med$tidligere.$Det$er$en$næsten$dobbelt$så$stor$andel$som$rekrutteringsmedarbejderne$(22$%)$
(JR$spm.$24,$RR$spm.$18).$Det$er$altså$sværere$for$de$jobsøgende$at$komme$i$kontakt$med$fremmede,$
hvilket$kan$skabe$en$udfordring,$da$rekrutteringsmedarbejdere$i$en$given$virksomhed$kan$forventes$at$
være$personer,$de$ikke$har$været$i$kontakt$med$tidligere.$Malene$Lundgren$oplever,$at$de$jobsøgende$
primært$ opfatter$ familie$ og$ venner$ som$ relationer,$ og$ at$ de$ ikke$ har$ nok$ fokus$ på$ at$ skabe$ nye$
relationer:$ ”Det*er*i*virkeligheden*også*det*der*med*at*opbygge*nye*relationer,* jeg*synes,* jeg*oplever*er*
svært.* Jeg*synes,*at*folk*måske*tænker,*at*deres*netværk*netop*er*deres*familie*og*deres*venner,*men*de*

tænker*ikke*i,*hvordan*de*kan*få*kontakt*til*en*person,*der*kunne*være*interessant*[…]”$(Bilag$5).$$
$
Ca.$30$%$giver$udtryk$for,$at$de$har$svært$ved$at$finde$tid$til$at$holde$kontakten$ved$lige$med$mange$af$
deres$ relationer$ (JR$ spm.$ 24).$ Tidsfaktoren$ nævnes$ ofte$ som$ en$ faktor$ for,$ at$ relationer$ kan$ være$
svære$ at$ bruge$ optimalt$ for$ jobsøgende$ og$ rekrutteringsmedarbejdere.$ Ifølge$ Svendsen$ ligger$
udfordringen$i,$at$det$er$svært$at$måle$udbyttet$af$relation,$og$Baker$hævder,$at$resultatet$af$den$tid,$
man$ ligger$ i$ at$ hjælpe$ relationer$ofte$ først$ viser$ sig$ efter$ en$ rum$ tid$ (Baker,$ 2000:71A74;$ Svendsen,$
2001:50).$Dette$kan$være$årsagen$til,$at$mange$vælger$ikke$at$bruge$den$fornødne$tid$på$at$opretholde$
kontakten$med$relationer.$
$
$
* *
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Relation*til*HRHmedarbejdere*og*jobsøgende*

$
I$ ovenstående$ har$ der$ været$ fokus$ på$ definitionen$ af$ relationer$ og$ på,$ hvordan$ jobsøgende$ og$
rekrutteringsmedarbejdere$ skaber$ relationer.$ I$ det$ følgende$ vil$ jeg$ belyse,$ værdien$ i$ en$ relation$
mellem$ jobsøgende$og$HRAmedarbejdere.$Både$de$ jobsøgende$og$HRAmedarbejderne$er$blevet$stillet$
spørgsmålet:$’Hvad$er$værdien$for$jobsøgende$i$at$skabe$relationer$til$HRAmedarbejdere?’$(JR$spm.$25,$
RR$spm.$21).$$
$
65$%$af$HRAmedarbejderne$mener,$at$det$at$have$en$relation$ til$en$HRAmedarbejder$kan$hjælpe$den$
jobsøgende$med$at$få$job$i$den$virksomhed,$hvor$HRAmedarbejderen$er$ansat,$mens$knap$40$%$mener,$
at$ det$ at$ have$ en$ relation$ til$ en$ HRAmedarbejder$ kan$ hjælpe$ den$ jobsøgende$med$ at$ få$ job$ i$ andre$
virksomheder$end$den,$hvor$HRAmedarbejderen$er$ansat.$Under$10$%$mener,$at$der$ikke$er$værdi$i$det$
for$en$jobsøgende$at$have$en$relation$til$en$HRAmedarbejder.$Blandt$de$jobsøgende$mener$52$%,$at$det$
at$have$en$relation$til$en$HRAmedarbejder$kan$hjælpe$den$jobsøgende$med$at$få$job$i$den$virksomhed,$
hvor$HRAmedarbejderen$er$ansat,$og$37$%$mener,$at$det$at$have$en$relation$til$en$HRAmedarbejder$kan$
hjælpe$den$jobsøgende$med$at$få$job$i$andre$virksomheder$end$den,$hvor$HRAmedarbejderen$er$ansat.$
$
Andelen$ af$ jobsøgende,$ der$ tilkendegiver,$ at$ de$ finder$ værdi$ i$ at$ have$ en$ relation$ til$ en$ HRA
medarbejder,$er$altså$lavere$end$andelen$af$HRAmedarbejdere.$Det$kan$skyldes,$at$de$jobsøgende$ikke$
ser$de$muligheder,$der$er$i$at$have$en$relation$til$en$HRAmedarbejder.$Det$lader$ikke$til,$at$årsagen$til$
den$ lavere$andel$består$ i,$ at$de$ jobsøgende$mener,$der$ ikke$er$værdi$ for$en$ jobsøgende$ i$at$have$en$
relation$til$en$HRAmedarbejder,$da$kun$6$%$har$sat$√$ved$denne$svarmulighed.$Næsten$en$tredjedel$af$
de$jobsøgende$har$sat$√$ved$’Ved$ikke’.$Denne$respondentgruppe$tilkendegiver$hverken,$at$der$er$en$
værdi,$eller$at$der$ikke$er$en$værdi.$En$stor$gruppe$er$således$usikre$omkring$værdien$i$relationen$til$
HRAmedarbejdere.$
En$ del$ af$ respondenterne$ uddyber$ deres$ besvarelser$ med$ kommentarer$ om,$ at$ de$ ikke$ mener,$ at$
værdien$ligger$i,$at$HRAmedarbejderen$er$en$garanti$for$et$job$i$virksomheden,$men$at$værdien$ligger$i$
det$ indirekte$ element$ i$ relationen.$ Værdien$ ligger$ i$ ”HRHmedarbejderens* viden* og* ekspertise* om*
jobsøgning,*samtaler*etc.”$(JR$spm.$25).$Denne$viden$hjælper$ikke$nødvendigvis$den$jobsøgende$med$at$
få$ job$ i$ den$ virksomhed,$ HRAmedarbejderen$ er$ ansat,$ men$ kan$ være$ hjælp$ til$ at$ få$ job$ i$ en$ anden$
virksomhed,$som$37$%$af$respondenterne$tilkendegiver.$
Under$ interviewene$ blev$ det$ diskuteret,$ om$ jobsøgende$ har$ svært$ ved$ at$ skabe$ relationer$ til$ HRA
medarbejdere,$da$jobsøgende$føler,$at$denne$ikke$har$noget$at$tilbyde$HRAmedarbejderen,$og$at$derved$
ikke$opstår$en$værdi$for$parterne.$Tinna$Kjær$Pallesen$giver$udtryk$for,$at$det$er$en$barriere,$hvis$de$
jobsøgende$ ikke$ synes,$ de$ har$ tilstrækkeligt$ at$ byde$ på$ (Bilag$ 5).$ Respondenterne$ i$
spørgeskemaundersøgelsen$er$dog$ikke$enige$i$dette$udsagn.$Under$2$%$af$de$jobsøgende,$og$under$4$
%$af$HRAmedarbejderne$har$tilkendegivet$denne$holdning$(JR$spm.$25,$RR$spm.$21).$
$
Forud$ for$udseendelsen$af$spørgeskemaet$blev$det$diskuteret,$om$dette$spørgsmål$ indebar$en$risiko$
for$ at$ støde$ HRAmedarbejderne,$ da$ de$ kunne$ få$ den$ opfattelse,$ at$ det$ var$ en$ anklage$ om,$ at$ HRA
medarbejderne$ begunstiger$ dem,$ de$ har$ en$ relation$ til$ (RR$ spm.$ 21).$ For$ de$ jobsøgende$ kunne$ det$
også$ virke$ stødende,$ da$ det$ kunne$ antages,$ at$ der$ blev$ spurgt$ ind$ til,$ om$ de$ jobsøgende$ blev$ valgt$
udelukkende$ på$ grund$ af$ deres$ relation$ til$ HRAmedarbejderen$ og$ ikke$ på$ grund$ af$ personlighed,$
faglighed$eller$andre$parametre,$som$kandidater$oftest$udvælges$på$(JR$spm.$25).$
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Spørgsmålene$ blev$ dog$ alligevel$ inkorporeret$ i$ begge$ spørgeskemaer,$ da$ det$ er$ relevant$ at$ belyse,$
hvilken$betydning$den$direkte$relation$til$en$HRAmedarbejder$har.$Det$antages$at$ingen$af$parterne$har$
følt$ sig$ forurettede$ved$disse$ spørgsmål,$da$en$ stor$andel$ af$begge$parter$ tilkendegiver,$ at$det$er$en$
hjælp$for$den$jobsøgende$at$have$en$relation$til$en$HRAmedarbejder.$$
$
Når$ HRAmedarbejderne$ bliver$ spurgt$ ind$ til,$ hvordan$ de$ opbygger$ relationer$ med$ potentielle$
kandidater$ for$ virksomheden,$ kan$ der$ igen$ stilles$ spørgsmålstegn$ ved,$ om$ den$ andel,$ der$
tilkendegiver,$at$de$er$opmærksomme$på$det,$er$tilfredsstillende.$Halvdelen$angiver,$at$de$er$bevidste$
om$at$skabe$relationer$med$personer,$der$kan$være$en$potentiel$kandidat$til$virksomheden$(RR$spm.$
19).$$
Som$uddybende$kommentarer,$kommer$flere$af$respondenterne$med$forklaringer,$der$underbygger$de$
forskellige$ holdninger.$ En$ respondent$ oplyser,$ at$ denne$ er$ bevist$ om$ at$ skabe$ en$ relation$ mellem$
virksomheden$ og$ den$ jobsøgende,$ selvom$ den$ jobsøgende$ ikke$ ender$med$ at$ blive$ valgt$ til$ jobbet.$
Denne$ respondent$ har$ et$ fremadrettet$ syn$ på$ relationer,$ da$ vedkommende$ giver$ udtryk$ for,$ at$
relationen$er$vigtig,$da$den$ jobsøgende$kan$være$potentiel$ til$”[…]*det*næste*job*vi*slår*op.”$ (JR.$ spm.$
19).$En$anden$respondent$ tilkendegiver,$at$vedkommende$ ikke$har$ tiden$til$at$skabe$en$relation,$ før$
virksomheden$ har$ en$ konkret$ stilling.$ Det$ udledes$ heraf,$ at$ nogle$ af$ HRAmedarbejderne$ har$
intentionerne$om$at$ville$skabe$relationer,$men$ikke$den$fornødne$tid$til$dette.$Således$vil$det$ikke$altid$
være$ hos$ rekrutteringsmedarbejderne,$ der$ skal$ være$ fokus$ på$ adfærdsændringer,$ men$ på$
virksomhedsniveau,$ at$ der$ skal$ komme$ fokus$ på$ at$ rekrutteringsmedarbejderne$ har$ tid$ til$ at$ dyrke$
relationer,$selvom$det$ikke$nødvendigvis$vil$resultere$i$ansættelsesaftale$med$det$samme.$$
$
At$det$kun$er$halvdelen$af$HRAmedarbejderne,$der$angiver,$ at$de$er$bevidste$om$at$ skabe$ relationer$
med$personer,$der$kan$være$potentielle$kandidater,$ kan$ud$over$de$ ressourcemæssige$udfordringer$
skyldes,$at$der$er$bestemte$retningslinjer,$der$skal$følges.$En$respondent$ytrer,$at$denne$som$offentligt$
ansat$ikke$må$”[…]*forskelsbehandle*ansøgere,*og*ikke*have*uopfordrede*ansøgninger*liggende.”$(JR$spm.$
19).$$
$
Knap$20$%$af$respondenterne$har$fokus$på$at$skabe$en$relation$til$kandidater,$selvom$der$ikke$er$en$
aktuel$stilling$ i$virksomheden$(RR$spm.$19).$Det$sker$både$ved$at$kontakte$kandidater$personligt$og$
ved$ at$ invitere$ potentielle$ kandidater$ til$ en$ personlig$ samtale.$Derudover$ angiver$ knap$40$%,$ at$ de$
følger$personligt$op,$når$kandidater$kontakter$dem$uopfordret,$og$24$%$at$de$bibeholder$kontakten$
med$ potentielle$ kandidater,$ når$ de$ først$ har$ fået$ en$ relation$ til$ dem.$ En$ del$ af$
rekrutteringsmedarbejderne$ har$ altså$ fokus$ på$ at$ skabe$ relationer,$ når$ det$ gælder$ potentielle$
kandidater$ til$ virksomheden$ underordnet,$ om$der$ er$ aktuelle$ stillinger$ i$ virksomheden$ eller$ ej.$ Det$
kan$ være$ en$ fordel$ for$ virksomheden$ at$ skabe$ disse$ relationer,$ også$ selv$ om$ en$ aktuel$ stilling$ ikke$
eksisterer.$ Det$ kan$ gøre$ processen,$ når$ den$ ledige$ stilling$ opstår,$ kortere.$ Det$ giver$ også$
rekrutteringsmedarbejderen$muligheden$ for$ at$ tilgå$ et$ netværk$ af$ jobsøgere$ via$ dennes$ relationer,$
såfremt$ det$ ikke$ er$ den$ konkrete$ relation,$ der$ viser$ sig$ at$ være$ relevant$ for$ den$ aktuelle$ stilling.$
Morten$Højberg$ har$ oplevet$ at$ gøre$ brug$ af$ denne$metode,$ hvor$ kandidaterne$ anvendes$ som$ svage$
relationer:$$
”Hvis*jeg*ringer*til*dig*og*siger,*at*jeg*har*fundet*dig*på*LinkedIn*og*spørger,*om*du*er*til*at*rykke.*Det*er*

du*ikke.*Så*spørger*jeg,*om*du*kender*de*her*fem*du*arbejdede*med*på*din*gamle*arbejdsplads*eller*læste*

sammen*med,*hvem*af*dem*er*stjernen?*Altså*jeg*får*noget*viden*fra*dig,*og*bruger,*og*så*nævner*du*en*
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eller*anden*Torben*Jensen.*[…]*Så*det*er*klassisk*search*at*snakke*med*dig,*og*hvis*jeg*har*kompetencer,*

og*du*har*respekten*for*mig,*så*kan*jeg*måske*få*noget*ud*af*dig*og*bruge*noget*viden*via*dig.”*(Bilag$6).$
$
Rekrutteringsmedarbejderne$bruger$deres$relationer$ i$ forbindelse$med$rekrutteringer$(RR$spm.$20).$
Over$ 60$ %$ angiver,$ at$ de$ tager$ kontakt$ til$ deres$ relationer$ for$ at$ høre$ om$ deres$ kendskab$ til$ en$
relevant$ kandidat,$ når$ der$ er$ en$ ledig$ stilling$ i$ virksomheden.$ Knap$ en$ tredjedel$ af$ respondenterne$
tilkendegiver,$at$de$tager$kontakt$til$deres$relationer$for$at$høre$om$kendskab$til$en$relevant$kandidat,$
før$de$slår$en$stillingsannonce$op.$Denne$andel$gør$altså$brug$af$relationer$forud$for$stillingsannoncer.$
At$andelen$ ikke$er$større$kan$ igen$skyldes,$at$nogle$af$respondenterne$er$underlagt$regler$om,$at$de$
skal$anvende$stillingsannoncer,$og$at$de$ikke$må$forfordele$nogle$jobsøgende,$fordi$de$har$en$relation$
til$andre.$
$
En$andel$af$rekrutteringsmedarbejderne$bruger$deres$relationer$til$at$få$information$om$kandidaterne$
(RR$ spm.$20).$Dog$er$det$under$30$%,$der$ angiver$dette.$ Ifølge$Granovetter$ er$den$ information,$der$
kommer$ fra$ relationer,$mere$dybtgående$ (Granovetter,$1995:93A95),$hvorfor$det$kan$diskuteres,$om$
rekrutteringsmedarbejderne$ burde$ gøre$ mere$ brug$ af$ deres$ relationer$ til$ at$ få$ information$ om$
potentielle$kandidater.$
$
$
Medier*

$
Blandt$de$jobsøgende$er$jobportaler$det$medie,$flest$anvender$til$jobsøgning.$Hele$84$%$tilkendegiver,$
at$ de$ anvender$ dette$ medie.$ Derefter$ er$ ’Opslag$ fra$ mine$ kontakter$ på$ sociale$ medier’$ (60$ %)$ og$
’Relationer$eller$netværk’$(60$%)$de$medier,$flest$jobsøgende$anvender$(JR$spm.$12).$Det$er$ligeledes$
disse$tre$medier,$den$største$andel$af$jobsøgende$foretrækker$at$anvende$i$forbindelse$med$jobsøgning$
(JR$spm.$13).$
$
Blandt$ rekrutteringsmedarbejderne$ er$ de$ tre$ medier,$ som$ de$ fleste$ anvender$ i$ forbindelse$ med$
rekruttering$ ’Jobportaler’$ (89$ %),$ ’Opslag$ på$ sociale$ medier’$ (83$ %)$ og$ ’Stillingsannoncer$ på$
virksomhedens$egne$hjemmesider$eller$blogs’$(81,69$%).$’Relationer$eller$netværk’$er$det$fjerde$mest$
anvendte$ medie$ i$ forbindelse$ med$ rekruttering$ (62$ %)$ (RR$ spm.$ 1).$ Virksomhederne$ skal$ ikke$
forvente,$at$ få$mange$henvendelser$på$de$ ledige$stillinger,$de$annoncerer$på$egne$hjemmesider$eller$
blogs,$da$kun$15$%$af$de$jobsøgende$tilkendegiver$dette$medie$som$foretrukket$(JR$spm.$13).$
$
Når$rekrutteringsmedarbejderne$angiver,$hvilke$medier$de$mener,$de$bedste$kandidater$kommer$fra,$
fremhæves$ de$ samme$ medier,$ som$ de$ primært$ anvender$ (RR$ spm.$ 3).$ Dog$ er$ der$ ikke$
overensstemmelse$mellem,$ hvilket$medie$ flest$ anvender$ (Jobportaler,$ 89$%),$ og$ hvilket$medie,$ der$
giver$de$bedste$kandidater.$Det$medie,$de$fleste$angiver$som$det,$de$bedste$kandidater$kommer$fra,$er$
relationer$ og$ netværk.$ 59$%$ af$ rekrutteringsmedarbejderne$ tilkendegiver,$ at$ de$ bedste$ kandidater$
kommer$fra$relationer$eller$netværk.$Herefter$følger$’Jobportaler’$angivet$af$48$%$og$’Opslag$på$sociale$
medier’$angivet$af$28$%.$Uoverensstemmelse$mellem,$hvilke$medier$der$primært$anvendes,$og$hvilke$
medier$der$anses$for$at$være$midlet$til$de$bedste$kandidater,$kan$skyldes$et$fokus$på$kvantitet$frem$for$
kvalitet.$Cappelli$argumenterer$for,$at$det$er$en$af$ulemperne$ved$online$rekruttering.$Han$påpeger,$at$
rekrutteringsmedarbejderne$bruger$for$meget$tid$på$at$tiltrække$kandidater$frem$for$at$bruge$tiden$på$
at$danne$relationer$med$dem,$hvilket$resulterer$i,$at$mange$af$de$potentielle$kandidater$ikke$fastholder$
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interessen$ og$ dermed$ forsvinder$ (Cappelli,$ 2001:143).$ Holm$ påpeger$ ligeledes,$ at$ et$ fokus$ på,$ hvor$
hurtigt$og$umiddelbart$billigt$en$virksomhed$kan$ finde$en$ny$medarbejder$overskygger$kvaliteten$af$
de$ ansættelsesforhold,$ der$ indgås(Holm,$ 2014:442).$ Fokus$ på$ kvantitet$ frem$ for$ kvalitet$ kan$ altså$
være$årsag$til,$at$ jobportaler$anvendes$mere$end$relationer$og$netværk,$som$sidstnævnte$ indebærer$
bedre$kandidater.$
$
Rekrutteringsmedarbejderne$kan$med$fordel$overveje$at$ændre$deres$prioritering$af$anvendte$medier,$
så$ der$ bliver$ en$ overensstemmelse$mellem,$ at$ de$medier,$ de$ finder$ de$ bedste$ kandidater$ igennem,$
også$er$de$medier,$de$oftest$anvender.$Dog$foretrækker$den$største$andel$af$jobsøgende$(65$%)$at$høre$
om$et$nyt$job$via$jobportaler,$mens$45$%$angiver,$at$de$foretrækker$at$høre$om$det$via$relationer$og$
netværk$ (JR$ spm.$ 13).$ Udfordringen$ for$ rekrutteringsmedarbejderne$ består$ således$ i,$ $ om$ de$ bør$
prioritere$ at$ anvende$ de$ metoder,$ de$ mener,$ er$ mest$ effektfulde,$ eller$ om$ de$ skal$ tilpasse$ sig$ de$
ønsker,$ de$ jobsøgende$ ytrer.$ Ifølge$ Holm$ tilpasser$ virksomhederne$ sig$ ofte$ de$ jobsøgende$ (Holm,$
2014:435),$men$i$jobsøgningsA$og$rekrutteringsprocessen,$hvor$begge$parter$har$mulighed$for$at$vælge$
til$ og$ fra$ (Larsen,$ 2010:87A88),$ vil$ det$ være$ en$ fordel,$ hvis$ begge$ parter$ ligeledes$ er$ en$ del$ af$
tilpasningsprocessen.$
$
$
4.2.1$Delkonklusion:$Relationer$
$
De$jobsøgende$og$rekrutteringsmedarbejderne$har$samme$udgangspunkt$for,$hvad$en$god$relation$er,$
hvilket$givet$et$godt$udgangspunkt$for,$at$der$skabes$en$relation$mellem$de$to$parter.$
$
HRAmedarbejderne$ kan$ med$ fordel$ fokusere$ mere$ på$ deres$ svage$ relationer$ og$ anvende$ disse$
relationers$ viden$ om$ potentielle$ kandidater.$ Omvendt$ kan$ de$ også$ med$ fordel$ anvende$ de$ svage$
relationer$til$at$dele$information$om$eksempelvis$ledige$stillinger$i$virksomheden.$HRAmedarbejderne$
er$ dog$ bedre$ til$ at$ danne$ og$ vedligeholde$ relationer$ sammenlignet$ med$ de$ jobsøgende,$ hvilket$
formodentlig$er$et$resultat$af,$at$de$jobsøgende$ikke$har$samme$erfaring$med$brug$af$relationer,$og$at$
de$ikke$altid$mener,$de$har$nok$at$tilbyde$til$at$skabe$en$relation.$
$
De$jobsøgende$tror$ikke$i$samme$grad$som$HRAmedarbejderne,$at$der$er$en$værdi$i$en$relation$mellem$
de$ to$ parter.$ De$ jobsøgende$ bør$ udnytte,$ at$ HRAmedarbejderne$ tror$ på$ denne$ værdi,$ og$ være$
opsøgende$i$at$skabe$relationen.$
$
Rekrutteringsmedarbejderne$skal$være$opmærksomme$på,$at$mange$af$de$ jobsøgende$har$det$bedst$
med$at$tale$med$personer,$de$har$været$i$kontakt$med$tidligere.$Derfor$kan$det$være$en$udfordring$for$
dem$at$gå$i$dialog$med$en$rekrutteringsmedarbejder,$som$for$dem$er$fremmed,$uanset$om$det$er$den$
jobsøgende$eller$rekrutteringsmedarbejderen,$der$tager$kontakt.$
$
Baker$ er$ fortaler$ for,$ at$ man$ ikke$ må$ være$ fokuseret$ på,$ at$ der$ både$ skal$ gives$ og$ modtages$ i$
relationen.$ I$praksis$ses$det$dog,$at$der$er$et$uundgåeligt$ fokus$på$dette.$Når$folk$spørges$direkte,$så$
giver$de$udtryk$for$at$være$meget$fokusrede$på$at$give,$mens$de$ved$andre$spørgsmål$svarer,$at$de$har$
fokus$på$gensidigheden.$
$
$
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4.3!Personlighed!
$
I$ afsnit$3.$Analysegrundlag$blev$det$belyst,$ at$holdningerne$ til,$ hvor$ stor$ indflydelse$personligheden$
bør$ have,$ når$ en$ kandidat$ vælges$ til$ eller$ fra,$ er$ forskellige.$ De$ adspurgte$ HRAmedarbejdere$ og$
jobsøgende$er$enige$om,$at$personlighed$har$stor$betydning$i$rekrutteringsprocessen.$
$
HRAmedarbejderne$ blev$ spurgt$ ind$ til,$ hvilke$ parametre,$ de$ primært$ ansætter$ på$ (RR$ spm.$ 5)$ og$
ligeledes$hvilke$parametre,$de$primært$fravælger$ud$fra$(RR$spm.$6).$Kandidatens$personlighed$er$den$
parameter,$der$har$størst$betydning,$både$når$der$skal$vælges$til$og$vælges$fra.$
81$%$angiver,$ at$ kandidatens$personlighed$er$den$parameter,$de$primært$ ansætter$på.$Kandidatens$
faglige$kompetencer$(65$%)$har$også$betydning$for$tilvalg,$ligesom$kandidatens$tidligere$erfaring$(42$
%)$er$med$blandt$de$tre$parametre,$der$er$mest$betydningsbærende$for$en$ansættelse.$Det$er$samme$
parametre,$HRAmedarbejderne$primært$fravælger$ud$fra,$og$prioriteringsrækkefølgen$er$den$samme;$
kandidatens$personlighed$(72$%),$kandidatens$ faglige$kompetencer$ (54$%)$og$kandidatens$ tidligere$
erfaring$(28$%).$Det$vil$altså$sige,$at$kandidatens$personlighed$er$den$faktor,$der$har$størst$betydning,$
både$når$en$HRAmedarbejder$vælger$en$kandidat$til$og$vælger$en$kandidat$fra.$$
$
Informanterne$har$samme$holdning,$og$udtrykker$præferencen$for$personlighed$på$følgende$måder:$
”Altså* jeg* vil* jo*mene,* at* det* er* ret* forskelligt,* alt* efter* hvem*man* spørger.* Jeg* vil*mene,* personlighed*

fylder*rigtig,*rigtig,*rigtig*meget.”$(Morten$Højberg,$Bilag$6).$
”Det*er*måske*frækt*at*sige,*men*faglighed*er*jo*næsten*en*hygiejnefaktor.*[…]*udgangspunktet*er*jo,*at*de*

har*styr*på*deres*fagområde.*Og*så*kan*man*have*det*i*flere*grader,*men*dertil*kommer*personligheden,*

det*er*derfor,*man*møder*folk*og*taler*med*dem.”*(Iben$Sønderskov,$Bilag$6).$Tinna$Kjær$Pallesen$giver$
udtryk$for,$at$hun$kigger$på$den$jobsøgendes$personlighed,$når$hun$skal$vurdere,$om$denne$vil$passe$
til$et$givent$job$(Bilag$5).$LeneALouise$Steenfat$nævner,$at$personligheden$er$vigtig,$men$at$fagligheden$
også$skal$inddrages:$”Som*udgangspunkt*tiltrækker*vi*jo*på*kompetencer,*og*i*princippet*fravælger*vi*på*
personlighed.*Fordi*der*kommer*ikke*nogen*i*proces*uden*at*have*kompetencerne.*Sådan*meget*firkantet*

skitseret.”$(Bilag$4).$
$
Som$ Münster$ fremhæver$ det,$ kan$ præferencerne$ for$ personlighed$ ligefrem$ ændre$ opfattelsen$ af$
fagligheden.$ Det$ skyldes,$ at$ vi$ hellere$ vil$ arbejde$ sammen$med$ de$ personer,$ vi$ godt$ kan$ lide,$ også$
selvom$ det$ ikke$ nødvendigvis$ indebærer,$ at$ de$ er$ de$ fagligst$ mest$ kompetente$ personer$ blandt$
kandidaterne.$HRAmedarbejderne$tilkendegiver$dog,$at$de$er$bevidste$om,$at$personligheden$er$vigtig,$
men$ifølge$Münster$kan$personligheden$få$indflydelse$på,$hvordan$HRAmedarbejderne$ellers$opfatter$
kandidaten:$$
”Således*vil*den*sympatiske*person*fremstå*langt*mere*intelligent*og*fornuftig*end*den*usympatiske.*Vi*vil*

lægge* langt* mere* vægt* på* det* rigtige* og* fornuftige,* som* den* flinke* fyr* siger,* mens* vi* kan* have* en*

tilbøjelighed*til*kun*at* lægge*mærke*til*alle*de* tåbeligheder,*der*kommer*ud*af*munden*på*den,*vi* ikke*

kan*lide*–*også*i*de*situationer,*hvor*de*faktisk*siger*det*samme.”$(Münster,$2014:246).$Ulempen$herved$
er,$at$der$risikeres$at$ansætte$i$eget$billede,$hvilket$fremmer$ensartetheden$(Münster,$2014:247).$Som$
følge$ heraf$ er$ der$ en$ risiko$ for,$ at$ virksomhedens$ netværk$ bliver$ homogent,$ hvilket$ hæmmer$
tilstrømningen$ af$ ny$ information$ om$ eksempelvis$ jobsøgende$ (Granovetter,$ 1973:1361A1369;$
Meyerson,$1994:433).$
$
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HRAmedarbejderne$ er$ blevet$ spurgt$ om,$ hvad$der$ har$ været$ de$ centrale$ parametre$ i$ de$ succesfulde$
rekrutteringer,$de$har$foretaget$(RR$spm.$9).$Dette$spørgsmål$er$inddraget$–$til$trods$for,$at$det$delvist$
dækker$over$de$forudgående$spørgsmål$(RR$spm.$5$og$6)$–$for$at$få$belyst$deres$holdning,$når$de$har$
haft$mulighed$for$at$vurdere$kandidatens$performance$og$ikke$udelukkende$forud$for,$at$kandidatens$
muligvis$ ansættes.$ Her$ tilkendegiver$ 92$ %$ af$ respondenterne,$ at$ kandidatens$ personlighed$ er$ en$
central$ parameter.$ Det$ ses$ således,$ at$ personlighed$ både$ fylder$ meget$ i$ vurderingen$ forud$ for$
ansættelsen,$og$at$personligheden$også$vægtes$højest,$når$HRAmedarbejderne$har$haft$mulighed$for$at$
reflektere$betydningen$i$forhold$til$de$succesfulde$rekrutteringer.$
$
Personligheden$er$et$betydningsbærende$element$for$rekrutteringsmedarbejderne,$og$en$stor$andel$af$
disse$ giver$ udtryk$ for,$ at$ et$ faceAtoAface$ møde$ med$ kandidaten$ er$ den$ bedste$ måde$ at$ vurdere$
kandidatens$personlighed$(RR$spm.$7).$
$
RR!spm.!7:!Hvordan!vurderer!du!bedst!kandidatens!personlighed?!
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
FaceAtoAface$mødet$forventes$derfor$at$være$en$del$af$rekrutteringsprocessen$i$de$fleste$virksomheder.$
Det$er$altså$afgørende$for$kandidaten$at$komme$til$eksempelvis$en$samtale$for$at$give$udtryk$for$deres$
personlighed.$$
$
Da$ det$ ofte$ vil$ være$ andre$ personer$ end$ rekrutteringsmedarbejderen,$ kandidaten$ skal$ omgås$ i$
hverdagen,$er$det$derfor$også$relevant$for$andre$parter$at$få$mulighed$for$blandt$andet$at$få$et$indtryk$
af$kandidatens$personlighed.$Derfor$blev$de$ jobsøgende$spurgt$om,$hvem$der$har$været$ involveret$ i$
rekrutteringsprocessen$i$ forbindelse$med$deres$nuværende$eller$seneste$ansættelse$(JR$spm.$15),$og$
HRAmedarbejderne$blev$spurgt$om,$hvem$der$involveres$i$forbindelse$med$en$rekruttering$(RR$spm$4).$$
$
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HRAmedarbejderne$giver$udryk$ for,$ at$det$ typisk$er$medarbejdere$ fra$HRAafdelingen$ (80$%)$og$den,$
der$ vil$ blive$ kandidatens$ leder$ (85$ %),$ der$ er$ involverede$ i$ forbindelse$ med$ en$ rekruttering.$
Derudover$involveres$også$en$eller$flere,$af$dem,$der$vil$blive$kandidatens$kolleger$(46$%).$Analyse$af$
resultaterne$ af$ de$ jobsøgendes$ besvarelser$ viser$ samme$ tendenser.$ Den$ kommende$ leder,$
afdelingsleder,$medarbejdere$ fra$HRAafdelingen$og$kommende$kolleger$ er$dem,$ jobsøgende$primært$
oplever,$bliver$involveret$i$en$rekrutteringsproces.$Ifølge$rekrutteringsvirksomheden$Speedrecruiters$
sker$ mange$ ansættelser,$ uden$ at$ der$ tages$ hensyn$ til,$ om$ kandidaten$ kan$ arbejde$ sammen$ med$
kolleger$og$kunder.$Derudover$oplyser$de,$at$dårlig$kemi$med$den$direkte$leder$er$årsag$til,$at$over$en$
tredjedel$af$alle$medarbejdere$siger$op$(Speedrecruiters,$u.å.).$Det$personlige$møde$er$således$også$en$
mulighed$for$kandidaten,$at$vurdere$modparten,$inden$et$eventuelt$ansættelsesforhold$indgås.$
$
De$ jobsøgende$ har$ en$ nogenlunde$ tilsvarende$ opfattelse$ af,$ hvilke$ parametre$ der$ har$ været$
betydningsbærende$for,$at$de$er$blevet$ansat,$som$rekrutteringsmedarbejderne$tilkendegiver,$idet$de$
jobsøgende$ også$ angiver$ personlighed,$ faglige$ kompetencer$ og$ tidligere$ erfaring,$ som$ de$ tre$ mest$
betydningsbærende$elementer$(JR$spm.$16).$Dog$tilkendegiver$kun$64$%$af$de$jobsøgende,$at$de$tror,$
deres$personlighed$har$været$mest$betydningsbærende$for,$at$de$blev$ansat$ i$deres$nuværende$eller$
seneste$ ansættelse.$ Over$ en$ tredjedel$ har$ altså$ ikke$ en$ holdning,$ der$ stemmer$ overens$ med$
rekrutteringsmedarbejderne.$Det$kan$give$nogle$fordele$til$de$jobsøgende,$hvis$de$bliver$mere$bevidste$
om$deres$personligheds$betydning$i$jobsøgningsA$og$rekrutteringsprocessen.$$
$
$
4.3.1$Delkonklusion:$Personlighed$
$
Den$ jobsøgendes$ personlighed$ er$ uden$ tvivl$ den$ parameter,$ der$ har$ størst$ betydning,$ når$ en$
rekrutteringsmedarbejder$vælger$til$og$fra.$De$jobsøgende$er$bekendte$med$dette.$De$jobsøgende$skal$
dog$være$opmærksomme$på,$at$deres$personlighed$spiller$mere$ind,$end$de$antager.$Det$er$vigtigt$for$
dem$at$skabe$en$mulighed$for$at$deres$personlighed$kommer$i$spil.$Det$kan$eksempelvis$være$ved$at$
komme$til$samtalen$eller$det$kan$være$ved$at$danne$relation$til$en$HRAmedarbejder,$hvorved$denne$vil$
få$ kendskab$ til$ personligheden.$ Derudover$ kan$ relationer$ som$ medie$ generelt$ inkorporere$ det$
personlige$ islæt,$ da$ relationer$ typisk$ bygger$ på$ et$ kendskab$ til$ hinanden$ og$ derved$ også$ til$
personligheden.$En$relation$kan$således$være$mediet$til$at$præsentere$en$relations$personlighed.$
$
$ !
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4.4!LinkedIn!
$
I$det$følgende$vil$jeg$belyse,$hvordan$de$jobsøgende$og$HRAmedarbejderne$gebærder$sig$på$LinkedIn$i$
forhold$til$jobsøgningsA$og$rekrutteringsprocessen$og$i$forhold$til$at$bruge$relationer$i$den$forbindelse.$
Analysen$og$diskussionen$fokuserer$således$mere$på$de$mennesker,$der$skal$bruge$værktøjet,$end$det$
handler$om$selve$værktøjet.$
$
94$ %$ af$ HRAmedarbejderne$ angiver,$ at$ de$ anvender$ LinkedIn$ som$ værktøj$ i$ forbindelse$ med$
rekruttering,$mens$77$%$af$de$jobsøgende$anvender$værktøjet$i$forbindelse$med$jobsøgning$(RR$spm.$
23$og$JR$spm.$27).$
$
De$ jobsøgende$ og$ HRAmedarbejderne$ er$ blevet$ spurgt$ ind$ til,$ hvordan$ de$ anvender$ LinkedIn$ som$
værktøj$i$forbindelse$med$henholdsvis$jobsøgning$og$rekruttering$(JR$spm.$28,$RR$spm.$24).$
De$jobsøgende$benytter$sig$i$første$omgang$af$de$passive$muligheder,$værktøjet$tilbyder.$79$%$angiver,$
at$ de$ kigger$ efter$ stillingsopslag,$ og$ 71$ %$ angiver,$ at$ de$ holder$ øje$ med$ ”Job$ der$ kunne$ have$ din$
interesse”3.$$
Denne$adfærd$stemmer$overens$med$den$adfærd$rekrutteringsmedarbejderne$har$på$LinkedIn.$57$%$
tilkendegiver,$at$de$poster$statusopdateringer$med$jobopslag$fra$virksomhedens$Company$Page,$og$55$
%$ angiver,$ at$ de$ poster$ statusopdateringer$ med$ jobopslag$ i$ kraft$ af$ deres$ funktion$ som$
rekrutteringsmedarbejdere.$ Derudover$ betaler$ halvdelen$ af$ virksomhederne$ for$ stillingsopslag$ i$
LinkedIns$jobdatabase,$som$er$de$opslag,$der$blandt$andre$metoder$når$ud$til$de$jobsøgende$via$”Job$
der$kunne$have$din$interesse”Afunktionen.$
$
Rekrutteringsmedarbejderne$ (55$ %)$ anvender$ derudover$ LinkedIn$ til$ at$ søge$ efter$ relevante$
kandidater.$ Dog$ tilkendegiver$ kun$ 6$ %,$ at$ de$ leder$ efter$ kandidater$ blandt$ dem,$ der$ følger$
virksomhedens$Company$Page.$Der$er$et$uudnyttet$potentiale$i$at$finde$kandidater,$der$i$forvejen$har$
tilkendegivet$deres$ interesse$i$at$arbejde$for$virksomheden,$da$70$%$af$de$ jobsøgende$oplyser,$at$de$
følger$ virksomheder,$ de$ har$ interesse$ i$ at$ arbejde$ for.$ Forskellen$ mellem$ de$ jobsøgende$ og$
rekrutteringsmedarbejderne$er$lidt$mindre$om$end$mærkbar$i$ forhold$til,$hvordan$de$benytter$sig$af$
grupper.$ 53$ %$ af$ de$ jobsøgende$ melder$ sig$ ind$ i$ forskellige$ grupper,$ mens$ kun$ 17$ %$ af$
rekrutteringsmedarbejderne$ leder$ efter$ relevante$ kandidater$ i$ forskellige$ LinkedInAgrupper.$
Medlemskab$ af$ en$ gruppe$ angiver$ ofte$ en$ interesse,$ og$ det$ kunne$ derfor$ være$ en$ fordel$ for$
rekrutteringsmedarbejderne,$ at$ søge$ i$ de$ grupper,$ hvis$ eksistens$ bygger$ på$ et$ relevant$ tema$ for$
virksomheden.$
$
De$jobsøgende$gør$også$brug$af$deres$relationer$på$LinkedIn$ved$at$fortælle$dem,$at$de$er$jobsøgende$
(25$%)$eller$ved$at$tage$kontakt$til$personer,$der$kan$hjælpe$dem$med$at$finde$et$ job$(29$%).$Der$er$
flere$ jobsøgende$ (23$ %),$ der$ tager$ kontakt$ til$ personer,$ der$ slår$ stillingsopslag$ op,$ end$ der$ er$
jobsøgende,$der$tager$kontakt$til$personer,$der$deler$stillingsopslag$(11$%).$De$jobsøgende$tager$altså$
gerne$ den$ direkte$ kontakt$ til$ personen,$ der$ har$ slået$ et$ opslag$ op.$ Det$ kan$ være$ en$ fordel$ for$ de$
jobsøgende$at$bruge$deres$ relationer,$ som$deler$et$ stillingsopslag,$ til$ at$ få$uddybende$ informationer$
om$stillingen$og$virksomheden$ forud$ for,$ at$ virksomheden$kontaktes.$ $Virksomhederne$bruger$ i$ høj$

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
3$En$funktion$på$LinkedIn,$hvor$en$algoritme$finder$ligheder$mellem$jobopslag$og$de$elementer,$der$er$udfyldt$på$
brugerens$profil.$
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grad$(66$%)$deres$medarbejdere$til$at$dele$stillingsopslag.$Medarbejdernes$relationer$på$LinkedIn$får$
altså$ mulighed$ for$ via$ relationer$ at$ få$ information$ om$ ledige$ stillinger$ i$ virksomheder.$ Derudover$
opfordrer$ mange$ virksomheder$ (45$ %)$ deres$ medarbejdere$ til$ at$ tage$ kontakt$ til$ deres$ relation$ i$
forhold$ til$ en$ åben$ stilling.$ Virksomhederne$ er$ altså$ interesserede$ i,$ at$ få$ kontakt$ til$ potentielle$
kandidater$ via$ deres$ medarbejdere.$ Ifølge$ Granovetter$ er$ der$ større$ sandsynlighed$ for,$ at$ den$
jobsøgende$ er$ mere$ modtagelig$ over$ for$ kommunikation$ med$ relationer$ frem$ for$
massekommunikationen$ (Granovetter,$ 1973:1374),$ hvilket$ virksomhederne$ altså$ udnytter$ via$
LinkedIn.$
$
Da$jeg$sammenlignede$de$25A29$årige$med$de$45A49$årige$fremstod$en$forskel$på,$hvilken$strategi$de$
har$ i$ forbindelse$ med,$ hvem$ de$ connecter$ med$ på$ LinkedIn.$ I$ det$ følgende$ sammenligner$ jeg$ den$
generelle$strategi$for$de$jobsøgende$med,$hvilken$strategi$rekrutteringsmedarbejderne$har$for,$hvem$
de$ connecter$med$på$LinkedIn$ (JR$ spm.$30,$RR$ spm.$25)$ for$på$den$måde$ at$ give$de$ jobsøgende$ en$
forståelse$for,$hvordan$de$eventuelt$kan$etablere$en$relation$til$en$HRAmedarbejder.$
$
Størstedelen$(77$%)$af$de$jobsøgende$giver$udtryk$for,$at$de$connecter$med$personer,$de$kender$uden$
for$LinkedIn.$30$%$connecter$med$personer,$de$ikke$kender$uden$for$LinkedIn.$Over$20$%$oplyser,$at$
de$connecter$med$personer,$der$kan$hjælpe$dem$med$at$ finde$et$ job.$En$næsten$ lige$så$stor$andel$af$
rekrutteringsmedarbejderne$ (17$ %)$ tilkendegiver,$ at$ de$ connecter$ med$ alle,$ der$ sender$ en$
anmodning,$og$40$%$angiver,$at$de$connecter$med$personer,$der$er$potentielle$kandidater$til$et$ job$i$
den$virksomhed,$de$er$ansat$i$(JR$spm.$30).$De$jobsøgende$kan$altså$med$fordel,$hvis$virksomheden$er$
en$ relevant$ arbejdsplads$ for$ dem,$ sende$ en$ connectAanmodning$ til$ en$ HRAmedarbejder$ i$
virksomheden.$
$
Knap$hver$femte$af$de$jobsøgende$har$ingen$strategi$for,$hvem$de$connecter$med$på$LinkedIn,$og$der$
kan$også$ spores$ vidt$ forskellige$holdninger$ til$ connectAanmodninger,$ når$de$uddybende$besvarelser$
analyseres.$En$jobsøgende$giver$udtryk$for,$at$denne$skal$kunne$mærke$interessen$fra$den$person,$der$
anmoder,$ før$ de$ accepterer$ en$ anmodning:$ ”Hvis* personer* ønsker* at* connecte* og* ikke* sender* en*
personlig* besked,* kigger* jeg* efter* om* de* har* besøgt*min* profil.* Har* de* ikke* det,* mener* jeg* ikke* de* er*

seriøse,*da*de*ikke*har*interesseret*sig*for*hvem*jeg*er,*og*hvad*vi*måske*kan*sammen,*dvs.*jeg*afslår.”$(JR.$
spm.$30).$En$anden$respondent$giver$udtryk$for$at$være$åben$over$for$alle$anmodninger$og$begrunder$
valget$således:$”Jeg*connecter*som*regel*med*alle.*Man*ved*aldrig*hvornår*man*kan*bruge*lige*netop*dén*
person*eller*visse*kompetencer.”$(JR$spm.$30).$
$
Kun$lidt$over$10$%$af$rekrutteringsmedarbejderne$giver$udtryk$for,$at$de$kun$connecter$med$personer,$
der$ har$ skrevet$ en$ personlig$ besked$ i$ connectAanmodningen.$ Dog$ er$ næsten$ en$ tredjedel$
opmærksomme$ på$ altid$ selv$ at$ skriv$ en$ personlig$ besked$ sammen$med$ deres$ connectAanmodning.$
Mindre$ end$ 20$%$ af$ de$ jobsøgende$ skriver$ altid$ en$ personlig$ besked$ sammen$med$ deres$ connectA
anmodninger.$ For$ at$ imødekomme$ en$ større$ del$ af$ rekrutteringsmedarbejdernes$ ønske,$ kan$ de$
jobsøgende$ inddrage$ en$ personlig$ besked$ i$ deres$ connectAanmodning.$ En$ rekrutteringsmedarbejder$
uddyber$ sin$ besvarelse$ ved$ at$ fortælle,$ hvordan$ vedkommende$ tager$ kontakt$ til$ personer,$ de$ ikke$
kender.$ Vedkommende$ uddyber$ sin$ besvarelse$ således:$ ”Hvis* jeg* anmoder* om* en* jeg* ikke* kender,*
skriver* jeg* altid*min* hensigt.*Min* anmodning* skal* være* kendt* og* give*mening.”$ (RR$ spm.$ 25).$ Denne$
adfærd$ kan$ de$ jobsøgende$ med$ fordel$ efterligne.$ Ifølge$ Iben$ Sønderskov$ skal$ der$ også$ være$
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konsistens,$ når$ hun$ connecter:$ ”Jeg* vil* ikke* hooke* op* med* nogen,* som* jeg* ikke* kan* blive* ringet* op*
omkring.”*(Bilag$6).$
$
En$ del$ af$ de$ jobsøgende$ og$ rekrutteringsmedarbejderne$ er$ altså$ opmærksomme$ på$ og$ selektive$
omkring,$hvem$de$connecter$med$på$LinkedIn,$mens$en$andel$er$åbne$over$for$at$connecte$med$alle.$$
Undersøgelsen$ belyser$ ikke,$ hvorvidt$ en$ åben$ eller$ selektiv$ tilgang,$ har$ indflydelse$ på,$ hvor$ stor$ en$
andel$af$respondenternes$relationer$på$LinkedIn$de$vil$hjælpe$og$bede$om$hjælp,$men$det$antages,$at$
der$er$en$sammenhæng$herimellem.$
$
Den$største$andel$af$de$ jobsøgende$(23$%)$angiver,$at$de$vil$hjælpe$80A100$%$af$deres$relationer$på$
LinkedIn$i$forbindelse$med$jobsøgning$(JR$spm.$31).$Dog$angiver$en$næsten$lige$så$stor$andel$(22$%),$
at$det$kun$er$40A60$%$af$deres$relationer$på$LinkedIn$de$vil$hjælpe.$Ved$en$sammenlægning$af$tallene$
ses$det,$at$54$%$af$de$jobsøgende$vil$hjælpe$mellem$60$og$100$%$af$deres$forbindelser,$mens$35$%$kun$
vil$hjælpe$mellem$20$og$60$%$af$deres$forbindelser.$De$jobsøgende$er$også$blevet$spurgt$om,$hvor$stor$
en$andel$af$deres$forbindelser$på$LinkedIn,$de$vil$bede$om$hjælp$i$forbindelse$med$jobsøgning$(JR$spm.$
32).$Her$angiver$den$største$andel$(24$%),$at$de$kun$vil$bede$0A20$%$af$deres$relationer$om$hjælp.$En$
sammenlægning$af$tallene$afslører,$at$den$største$andel$af$de$jobsøgende$vil$bede$om$hjælp$fra$under$
60$%$af$deres$relationer,$mens$mindre$end$en$tredjedel$vil$bede$om$hjælp$fra$60$%$af$deres$relationer.$
$
Resultaterne$viser$altså,$at$flere$af$de$jobsøgende$vil$hjælpe$en$større$del$af$deres$relationer,$end$de$vil$
bede$ om$ hjælp$ fra$ dem.$ Flere$ mulige$ årsager$ til$ denne$ fordeling$ kan$ diskuteres.$ Det$ kan$ være$
begrundet$ i,$ at$ de$ jobsøgende$ ikke$ vil$ have$ hjælp$ fra$ deres$ relationer,$ fordi$ de$ ikke$mener,$ de$ har$
evnerne$til$at$hjælpe,$at$det$er$sværere$at$bede$andre$om$hjælp,$end$det$er$at$hjælpe$dem,$der$spørger,$
eller$at$de$føler,$som$teorien$foreskriver$(Baker,$2000:71),$at$det$er$vigtigt$at$give$og$ikke$nødvendigvis$
være$ fokuseret$på$at$ få$ igen.$Sidstnævnte$årsagsforklaring$er$dog$ tidligere$blevet$modargumenteret,$
da$de$netop$ofte$har$fokus$på$gensidighed.$
$
Rekrutteringsmedarbejderne$vil$hjælpe$en$mindre$del$af$deres$relationer,$end$de$jobsøgende$har$givet$
udtryk$for$(RR$spm.$26).$Spørgsmålene$til$rekrutteringsmedarbejderne$adskiller$sig$fra$spørgsmålene$
til$ de$ jobsøgende.$ Rekrutteringsmedarbejderne$ er$ blevet$ spurgt$ om,$ hvor$ stor$ en$ andel$ af$ deres$
relationer$på$LinkedIn$de$vil$hjælpe$i$forbindelse$med$et$jobskifte$(RR$spm.$26),$og$hvor$stor$en$andel$
af$deres$relationer$på$LinkedIn,$de$vurderer,$vil$hjælpe$dem$i$forbindelse$med$rekruttering$(RR$spm.$
27).$ Kun$ 40$%$ af$ rekrutteringsmedarbejderne$ vil$ hjælpe$mellem$60$ og$ 100$%$ af$ deres$ relationer$ i$
forbindelse$med$et$jobskifte,$mens$49$%$vil$hjælpe$mellem$20$og$60$%$af$deres$relationer.$En$stor$del$
af$rekrutteringsmedarbejderne$vurderer,$at$en$lille$del$af$deres$relationer$vil$hjælpe$dem.$Hele$66$%$
angiver,$at$de$vurderer,$at$mellem$20$og$60$%$af$deres$relationer$vil$hjælpe$dem$i$forbindelse$med$en$
rekruttering,$mens$ kun$ 23$%$ vurderer,$ at$mellem$ 60$ og$ 100$%$ af$ deres$ relationer$ vil$ hjælpe$ dem.$
Ligesom$for$de$jobsøgende$kan$flere$mulige$årsager$til$denne$fordeling$diskuteres.$Kun$en$fjerdedel$af$
rekrutteringsmedarbejderne$ har$ angivet,$ at$ de$ connecter$med$personer,$ de$mener,$ kan$ hjælpe$ dem$
(RR$ spm.$ 25),$ hvorfor$ en$ forklaring$ kan$ være,$ at$ rekrutteringsmedarbejderne$ ikke$ har$ fokus$ på,$ at$
dem,$de$er$ forbundet$med$på$LinkedIn,$ skal$kunne$hjælpe$dem.$En$anden$ forklaring$kan$bero$på,$at$
rekrutteringsmedarbejderne$ikke$har$tiltro$til,$at$deres$relationer$kan$hjælpe$dem,$når$det$handler$om$
en$rekruttering.$Rekrutteringsmedarbejderne$kan$tilsyneladende$ikke$udnytte$det$potentiale,$der$er$i$
at$ bruge$ relationer$ på$ LinkedIn$ i$ forbindelse$med$ rekruttering.$Disse$medarbejderes$ relationer$ kan$
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ellers$ fungere$ som$ svage$ relationer$ og$ etablere$ broer$ til$ andre$ cirkler$ af$ relevante$ relationer$ eller$
kandidater.$
$
$
4.4.1$Delkonklusion:$LinkedIn$
$
LinkedIn$bliver$i$høj$grad$anvendt$til$at$poste,$dele$og$holde$øje$med$stillingsopslag.$De$jobsøgende$kan$
gøre$bedre$brug$af$deres$relationer$til$at$ få$ informationer$om$jobs,$da$virksomhederne$ofte$benytter$
deres$medarbejdere$ til$ at$ dele$ stillingsopslag$ og$ til$ at$ tage$ kontakt$ til$ deres$ relationer$ vedrørende$
åbne$stillinger$i$virksomheden.$
$
Der$er$et$stor$afstand$mellem$de$ jobsøgende$og$rekrutteringsmedarbejderne$ i$ forhold$til$at$anvende$
virksomhedens$Company$Page$som$platform$for$at$skabe$kontakt$på$baggrund$af$interesse.$
$
Såfremt$en$virksomhed$er$en$relevant$arbejdsplads$for$den$jobsøgende,$kan$denne$med$fordel$sende$
en$ connectAanmodning$ til$ en$ HRAmedarbejder$ i$ virksomheden,$ da$ disse$ gerne$ vil$ connecte$ med$
relevante$kandidater.$
$
$
4.5!Opsamling!analyse!og!diskussion!
$
Analysen$ og$ diskussionen$ af$ empirien$ har$ hjulpet$ mig$ til$ at$ svare$ på$ de$ arbejdsspørgsmål,$ der$ er$
oplistet$i$introduktionsafsnittet,$og$som$hjælper$med$at$besvare$specialets$problemformulering.$
$
Jeg$har$således$fået$behandlet,$hvilke$medier$rekrutteringsmedarbejdere$og$jobsøgende$anvender,$og$
hvordan$ relationer$ som$medier$anvendes$ i$ jobsøgningsA$og$ rekrutteringsprocesser.$Desuden$har$ jeg$
belyst,$ hvilken$ holdning$ rekrutteringsmedarbejdere$ og$ jobsøgende$ har$ til$ brug$ af$ relationer,$ og$
hvordan$ deres$ adfærd$ i$ nogle$ tilfælde$ stemmer$ overens$ og$ i$ andre$ tilfælde$ ikke$ stemmer$ overens.$
Denne$adfærd$i$forhold$til$at$anvende$netværksværktøjet$LinkedIn$er$blevet$inddraget.$
$
Derudover$ har$ jeg$ analyseret$ og$ diskuteret,$ hvilken$ betydning$ personlighed$ har$ i$
rekrutteringsprocessen$
$
Jeg$har$ løbende$diskuteret$og$ fortolket$mulige$årsagsforklaringer$ for$at$opnå$det$ forstående$niveau,$
som$er$formålet$med$specialet.$
$
I$ det$ følgende$ vil$ jeg$ samle$ op$ på$ de$ delkonklusioner,$ der$ indgår$ i$ nærværende$ afsnit$ for$ at$ kunne$
besvare$min$problemformulering.$

$ !
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5.!KONKLUSION!
$
$
I$ de$ forudgående$ afsnit$ har$ jeg$ klarlagt$ teori$ og$ metode$ samt$ analyseret$ og$ diskuteret$ teorien$ og$
resultaterne$ af$ empirikonstruktionen.$ Jeg$ vil$ nu$ foretage$ en$ opsamling$ af$ mine$ resultater$ og$
fortolkninger$og$svare$på,$hvordan$jobsøgende$og$rekrutteringsmedarbejdere$gør$brug$af$relationer$i$
jobsøgningsprocessen$og$rekrutteringsprocessen.$
$
Specialet$blev$ indledt$med$at$kortlægge,$at$relationer$er$mediet$ til$at$nå$de$rette$kandidater,$men$at$
stillingsannoncer$ er$ det$ mest$ anvendte$ medie.$ Resultaterne$ i$ min$ spørgeskemaundersøgelse$ har$
bekræftet$denne$uoverensstemmelse.$
$
Anvendelsen$ af$ relationer$ er$ dog$ udbredt$ blandt$ såvel$ jobsøgende$ som$ rekrutteringsmedarbejdere.$
Rekrutteringsmedarbejdere$ er$ mere$ opmærksomme$ end$ de$ jobsøgende$ på$ at$ skabe$ og$ bruge$
relationer.$Begge$parter$bruger$relationer$til$at$dele$ information$og$til$at$få$ information$om$stillinger$
eller$kandidater.$Der$er$dog$en$ lav$grad$af$opmærksomhed$rettet$mod$de$svage$ relationer,$ som$kan$
være$adgangen$til$mere$og$ny$information,$hvorfor$de$jobsøgende$og$rekrutteringsmedarbejderne$bør$
udnytte$det$potentiale,$der$ligger$heri.$
$
Begge$ parter$ giver$ udtryk$ for,$ at$ de$ gerne$ vil$ kontaktes.$ De$ jobsøgende$ får$ en$ øget$ interesse$ for$
stillingen$ og/eller$ virksomheden,$ når$ de$ har$ været$ i$ kontakt$ med$ en$ rekrutteringsmedarbejder.$
Ligeledes$er$der$større$sandsynlighed$for,$at$den$jobsøgende$bliver$valgt$til$jobbet,$hvis$denne$forinden$
har$taget$kontakt$til$rekrutteringsmedarbejderen.$
$
Ved$sammenligning$af$de$uafhængige$variable$blev$det$tydeligt,$at$den$mere$erfarne$aldersgruppe$har$
et$ større$ fokus$ på$ at$ danne$ og$ dyrke$ relationer,$ end$ den$ yngre$ aldersgruppe,$ som$ er$ mere$
tilbageholdende.$Kvinderne$viste$sig$også$at$være$mere$tilbageholdende$end$mændene$i$forhold$til$at$
anvende$relationer$i$ jobsøgningsprocessen,$mens$de$omvendt$er$bedre$til$at$bibeholde$de$relationer,$
de$ skaber.$ Der$ foreligger$ altså$ en$ mulighed$ for$ adfærdsændring,$ der$ kan$ optimere$
jobsøgningsprocessen.$ Samtidig$ er$ det$ dog$ vigtigt,$ at$ rekrutteringsmedarbejderne$ i$
rekrutteringsprocesserne$er$bevidste$om$disse$forskelle.$
$
Jobsøgende$og$rekrutteringsmedarbejdere$er$fokuserede$på,$at$en$relation$bygger$på$gensidig$hjælp$og$
tillid.$ Dog$ har$ analysen$ kortlagt,$ at$ de$ forskellige$ typer$ af$ spørgsmål$ skaber$ forskellige$ svar.$
Respondenterne$ mener$ at$ være$ givende,$ når$ de$ bliver$ spurgt$ direkte$ ind$ til,$ hvordan$ de$ er$ som$
relationsskabere.$ Når$ spørgsmål$ indirekte$ kredser$ om$ dette$ aspekt,$ har$ de$ større$ fokus$ på$
gensidigheden.$De$ har$ svært$ ved$ at$ definere$ dem$ selv$ som$ relationsskabere$ og$ har$ ikke$ en$ entydig$
brug$af$relationer.$
$
Når$ jobsøgende$og$ rekrutteringsmedarbejdere$ anvender$netværksværktøjet$ LinkedIn$ i$ jobsøgningsA$
og$ rekrutteringsprocesser$afspejler$det$deres$generelle$ adfærd$ i$disse$processer.$De$ jobsøgende$har$
således$også$her$mulighed$ for$at$være$opsøgende$ i$ at$ skabe$dialog$med$rekrutteringsmedarbejdere,$
hvor$de$med$fordel$kan$være$personlige,$når$de$skaber$kontakten.$Da$en$stor$del$af$arbejdsstyrken$er$
samlet$ på$ LinkedIn,$ og$ såvel$ aktive$ som$ passive$ jobsøgende$ er$ tilgængelige$ på$ platformen,$ har$
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rekrutteringsmedarbejderne$ mulighed$ for$ at$ danne$ relationer$ med$ de$ jobsøgende$ gennem$ dette$
medie.$
Analysen$ og$ diskussionen$ har$ afdækket,$ at$ personlighed$ har$ en$ afgørende$ betydning$ i$
rekrutteringsprocessen.$ Over$ 90$ %$ af$ de$ adspurgte$ tilkendegav,$ at$ personligheden$ har$ været$ en$
afgørende$ faktor$ i$de$ succesfulde$ rekrutteringer.$En$del$ af$de$ jobsøgende$ tror,$ at$deres$ faglighed$og$
tidligere$erfaring$er$bestemmende$for,$om$de$bliver$udvalgt.$Fagligheden$og$erfaring$har$betydning$for$
valget$ af$ kandidat,$ men$ det$ er$ personligheden,$ der$ afgør$ udfaldet.$ Personlighed$ kan$ også$ være$
afgørende$ for,$ at$ en$ jobsøgende$ ikke$ bliver$ valgt$ på$ trods$ af,$ at$ denne$ rent$ fagligt$ er$ den$ bedste$
kandidat.$De$jobsøgende$har$mulighed$for$at$benytte$relationer$til$at$præsentere$deres$personlighed.$
Derudover$er$mødet$med$rekrutteringsmedarbejderen$essentielt,$da$det$er$ved$det$personlige$møde,$
rekrutteringsmedarbejderen$bedst$vurderer$personligheden.$
$
Relationer$har$vist$sig$at$være$et$centralt$element$ i$ jobsøgningsA$og$rekrutteringsprocessen,$og$både$
jobsøgende$og$ rekrutteringsmedarbejdere$gør$ i$ et$afgrænset$omfang$brug$af$ relationer.$Mit$ speciale$
har$ kortlagt,$ at$ der$ er$ et$ potentiale$ i$ at$ bruge$ relationer,$ som$ på$ nuværende$ tidspunkt$ ikke$ bliver$
udnyttet.$
$

$ $
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6.!VURDERING!
$
$
Formålet$med$afhandlingen$har$været$at$bidrage$til$en$bedre$forståelse$for,$hvordan$der$gøres$brug$af$
relationer,$ og$ hvilke$ muligheder$ der$ ligger$ i$ at$ gøre$ brug$ af$ disse$ i$ jobsøgningsA$ og$
rekrutteringsprocessen.$Jeg$vurderer,$at$specialet$bidrager$til$en$forståelse$for,$hvordan$der$gøres$brug$
af$ relationer,$ og$ at$ resultaterne$ er$ relevante$ for$ såvel$ jobsøgende$ som$ rekrutteringsmedarbejdere.$
Resultaterne$ giver$ dem$ indblik$ i$ den$ anden$ parts$ adfærd,$ holdninger$ og$ ønsker$ og$ giver$ dermed$
mulighed$for$tilpasning.$
$
Det$har$været$en$fordel$at$udføre$projektet$i$samarbejde$med$en$virksomhed.$Dels$har$virksomheden$
fungeret$ som$ sparringspartner$ og$ kritiker,$ dels$ har$ jeg$ opnået$ adgang$ til$ en$ række$ fagpersoner$ og$
distributionskanaler$ i$ empirikonstruktionen,$ som$ jeg$ ikke$ havde$ haft$mulighed$ for$ at$ tilgå,$ hvis$ jeg$
havde$ arbejdet$ alene.$ Specialeprocessen$ har$ som$ resultat$ af$ samarbejdet$ til$ dels$ været$ styret$ af$ en$
praktisk$ tilgang$ til$ undersøgelsen,$ og$ nogle$ beslutninger$ er$ taget$ ud$ fra$ et$ andet$ erfaringsmæssigt$
perspektiv,$end$jeg,$på$baggrund$af$min$erfaring,$havde$kunnet$tilføre$specialet.$
$
Som$det$er$fremhævet$undervejs$i$analysen$og$diskussionen$og$ligeledes$inddraget$i$konklusionen,$er$
det$ svært$ at$ svare$ entydigt$ på,$ hvordan$ jobsøgende$ og$ rekrutteringsmedarbejdere$ gør$ brug$ af$
relationer.$En$del$af$de$kommentarer,$der$er$tilføjet$besvarelserne$i$spørgeskemaerne$giver$udtryk$for,$
at$respondenterne$tager$forbehold$for$deres$svar$eller$søger$at$sætte$dem$i$en$kontekst$ved$at$angive$
eksempelvis:$ ”[…]* Kommer* også* an* på* om* det* er* en* lederstilling* (samt* hvilket* niveau)* eller* en*
specialiststilling.”$(RR$spm.$9)$og$”Det*vil*være*meget*forskelligt*fra*relation*til*relation.”$(JR$spm.$26).$
Det$ville$styrke$specialet,$hvis$der$blev$udført$en$metodisk$triangulering$i$form$af$uddybende$interview$
på$baggrund$af$spørgeskemaundersøgelsens$resultater.$Fordelen$ved$at$udføre$triangulering$frem$for$
udelukkende$at$benytte$de$interview,$som$blev$udført$forud$for$spørgeskemaundersøgelsen,$er,$at$det$
ville$ give$mulighed$ for$ spørge$ ind$ til$ de$ udsagn,$ respondenterne$ tilkendegiver,$ og$ derved$ skabe$ en$
forståelse$for$bagvedliggende$tanker$og$holdninger.$$
$
Da$ undersøgelsestilgangen$ for$ projektet$ tager$ udgangspunkt$ i$ den$ induktive$metode,$ har$mit$ fokus$
primært$ været$ rettet$mod$ empirien.$ Derfor$ er$ en$ del$ af$ fortolkningerne$ og$ konklusionerne$ fremsat$
med$udgangspunkt$i$analyse$og$diskussion$af$empirien,$mens$jeg$i$andre$situationer$læner$mig$op$ad$
teorien$for$at$forklare$forskellige$observationer$i$undersøgelsen.$Havde$jeg$valgt$en$deduktiv$tilgang,$
hvor$ udgangspunktet$ havde$ været$ teori,$ ville$ undersøgelsen$ koncentrere$ sig$ om$ nogle$ andre$
perspektiver$ på,$ hvordan$ jobsøgende$ og$ rekrutteringsmedarbejdere$ gør$ brug$ af$ relationer$ i$
jobsøgningsA$og$rekrutteringsprocessen,$og$jeg$var$dermed$nået$frem$til$andre$konklusioner$end$dem,$
der$gør$sig$gældende$i$nærværende$speciale.$
$
Jeg$vurderer,$at$denne$afhandling$bidrager$ til$praksis$ i$ rekrutteringsA$og$ jobsøgningsprocesser.$ I$det$
følgende$ vil$ jeg$ beskrive,$ hvilke$ fremtidige$ forskningsmæssige$ muligheder,$ resultaterne$ af$
nærværende$speciale$åbner$op$for.$
$

$ $
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7.!PERSPEKTIVERING!
$
$
Som$ nævnt$ i$ introduktionen$ til$ dette$ speciale,$ erkender$ jeg,$ at$ videnskab$ bevæger$ sig$ fremad$ og$
forandrer$sig.$ Jeg$vil$ i$dette$afsnit$kortlægge$de$perspektiver,$ jeg$mener,$det$kunne$være$relevant$at$
arbejdere$videre$med$ud$fra$de$resultater$og$konklusioner,$jeg$har$fremsat$i$mit$speciale.$Derudover$vil$
jeg$ også$ diskutere$ de$ væsentligste$ perspektiver,$ jeg$ kunne$ have$ sat$ på$mit$ speciale,$ som$ ville$ have$
biddraget$til$at$belyse$andre$aspekter$af$resultaterne.$$
$
Jeg$har$afgrænset$mig$til$at$fokusere$på$det$danske$marked.$En$lignende$undersøgelse$udført$i$et$andet$
land,$ vil$ med$ stor$ sandsynlighed$ give$ andre$ resultater.$ Det$ kunne$ i$ det$ tilfælde$ være$ væsentligt$ at$
undersøge,$om$det$danske$arbejdsmarked,$som$er$kendetegnet$ved$at$være$dynamisk$og$fleksibelt,$har$
indflydelse$ på,$ i$ hvor$ høj$ grad$ og$ hvordan$ relationer$ anvendes,$ sammenlignet$ med$ andre$ landes$
arbejdsmarkeder.$
$
Resultaterne$ har$ blandt$ andet$ vist,$ at$ rekrutteringsmedarbejderne$ har$ intentionen$ og$ lysten$ til$ at$
danne$ og$ bruge$ relationer,$men$ at$ det$ er$ en$ tidskrævende$proces,$ som$de$ ikke$ altid$mener$ at$ have$
ressourcer$ til.$ På$ den$ baggrund$ mener$ jeg,$ det$ kunne$ være$ interessant$ at$ inddrage$ en$ analyse$ af$
lederes$brug$af$relationer$og$deres$holdning$til,$hvilke$tidsmæssige$ressourcer,$der$bør$anvendes$til$at$
skabe$og$anvende$relationer.$I$forlængelse$heraf,$kunne$det$være$vedkommende$at$undersøge$effekten$
af,$at$en$given$rekrutteringsmedarbejder$kunne$afsatte$al$sin$arbejdstid$ til$at$ fokusere$på$relationer.$
Ville$dette$give$anledning$til$bedre$udbytte$af$rekrutteringsprocessen?$
$
Til$dette$projekt$har$jeg$indsamlet$en$stor$mængde$data,$hvoraf$et$udsnit$er$blevet$belyst,$analyseret$
og$diskuteret.$Med$udgangspunkt$ i$den$demografiske$data,$kunne$det$være$ interessant$at$kortlægge,$
om$ der$ er$ forskel$ på$ brugen$ af$ relationer$ i$ forskellige$ brancher,$ på$ baggrund$ af$ uddannelse,$ på$
baggrund$af$respondenternes$geografiske$placering$eller$på$baggrund$af$virksomhedens$størrelse.$$
Derudover$ giver$ empirien$ også$ muligheder$ for$ at$ foretage$ krydsreferencer$ og$ dermed$ afdække$
holdninger$ og$ adfærd$ på$ baggrund$ af$ de$ svar,$ respondenterne$ giver.$ Opdelingen$mellem$ aktive$ og$
passive$ jobsøgende$ ville$ formodentlig$ kortlægge$ nogle$ signifikante$ forskelle$ i$ brugen$ af$ relationer.$
Ligeledes$ kunne$ det$ være$ interessant$ at$ krydsreferere$ svarene$ fra$ RR$ spm.$ 2$ med$ resultater$ fra$
spørgsmål$ om$ relationer.$ Spørgsmål$ 2$ i$ Rekruttering* og* relationer$ afdækker,$ om$
rekrutteringsmedarbejder$er$tilfredse$med$de$kandidater,$de$ansætter.$
$
I$ interviewene$ blev$ brugen$ af$ personlighedsanalyser$ diskuteret,$ hvorfor$ der$ indgår$ spørgsmål$ om$
dette$ i$ spørgeskemaerne.$ Denne$ del$ er$ udeladt$ af$ nærværende$ speciale,$ da$ det$ viste$ sig$ at$ være$ et$
omfattende$emne,$der$kræver$mere$ fokus,$ end$hvad$ jeg$kunne$efterlade$plads$ til$ i$mit$ speciale.$Det$
ville$dog$være$interessant$at$gå$i$dybden$med,$hvilken$betydning$personlighedsanalyser$tillægges.$En$
fjerdedel$ af$ rekrutteringsmedarbejderne$ angav,$ at$ det$ er$ via$ en$ personlighedsanalyse,$ de$ bedst$
vurderer$kandidatens$personlighed$(RR$spm.$7).$
$ $
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BILAG&1& &

1"af"1"

Interviewguide&
&
EMNER&& & & & & &&&&&&&&&SPØRGSMÅL"
"
Introduktion"til"projektet"
Oplysning"om"hvad"projektet"handler"om,"hvem"
de" implicerede" parter" er," og" om" hvordan"
resultaterne"skal"anvendes."
"
Oplysninger"om"mulighed"for"anonymitet."

< Vi" ønsker" at" afdække" holdninger" og" adfærd"
hos" jobsøgende" –" aktive" og" passive" –" samt"
rekrutteringsmedarbejdere."

< Udbyttet"af"interviewene."
< Hvis"du"ønsker"det,"vil"vi"ikke"knytte"dit"navn"

og"virksomheden"til"interviewet."
Rekruttering"
Belyse"informanternes"tilgang"og"til"rekruttering"
og"de"udfordringer,"der"eksisterer."

< Hvordan"foregår"rekrutteringsprocessen?"
< Hvilke"redskaber"bruger"du?"
< Hvordan" er" samspillet" mellem" forskellige"

redskaber?"
< Hvilke"udfordringer"møder"du?"
< Hvilke" oplevelser" har" du" haft" med"

fejlrekruttering?"
Jobsøgning"
Oplevelser"af"jobsøgere"og"jobsøgning."
"
"

< Hvad"anbefaler"du"jobsøgende?"
< Hvilke" redskaber" anbefaler" du" de"

jobsøgende?"
< Hvordan"er"jobsøgende?"

Relationer"
Relationers"rolle"i"jobsøgning"og"rekruttering."

< Hvordan"gør"du"brug"af"relationer?"
< Hvordan" gør" jobsøgende" brug" af" deres"

relationer?"
< Hvordan" er" jobsøgende" som"

relationsskabere?"
< Hvad" er" relationens" betydning" i" forhold" til"

faglighedens"betydning?"
< Har" du" fokus" på" nuet" eller" fremtiden" i"

forhold"til"relationer?"
Personlighed"
Personlighedens" betydning" i" jobsøgning" og"
rekruttering"

< Hvilken" betydning" har" personligheden" i"
rekrutteringsprocessen?"

< Hvad"er"personlighedens"betydning"i"forhold"
til"faglighedens"betydning?"

< Hvilke"parametre"lægger"du"vægt"på"hos"den"
jobsøgende?"

LinkedIn"
LinkedIn" som" værktøj" i" jobsøgning" og"
rekruttering."

< Hvordan"anvender"du"LinkedIn?"
< Hvilke" fordele" og" ulemper" rummer"

værktøjet?"
Andet"
Informanternes" mulighed" for" at" tilføje"
kommentarer"eller"stille"spørgsmål."

< Har"du"noget"at"tilføje?"
< Har" du" nogen" spørgsmål," du" gerne" vil" have"

svar"på?"
"
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Transskriberingskoder&
&
&
Jeg!anvender!følgende!system!i!transskriberingen.!
&
&
”!”! angiver!gengivelsen!af!andres!udtalelser.!
!
!
’!’! angiver!en!udtalt!tanke.!
!
!
[!]! teksten!heri!angiver!fysiske!forhold!eller!forklaringer.!
!
!
…! mellem!to!sætninger!af!samme!person!angiver,!at!personen!afbryder!sig!selv.!
!
!
…! i!forlængelse!af!et!ord!angiver,!at!personen!bliver!afbrudt!i!en!sætning.!
!
!
(?)! angiver,! at! det! ikke! kan! høres! på! lydfilen,! hvad! der! bliver! sagt,! og! at! transskriptionen! er!

ufuldstændig.!
!
!
Haha! angiver,!at!de!griner.!Indgår!i!transskriptionen!for!at!angive!stemningen.!
!
!
Eventuelt!opklarende!kommentarer!angives!i!parentes.!
&
&
En!del!af!deltagerne!bruger!ofte! ”øh”!og!andre! lignende! fyldord! i!deres!kommunikation.!For!at! lette!
læsningen,!indgår!disse!ord!ikke!i!transskriptionen.!
!
!
Deltagerne! anvender! løbende! engelske! ord! og! udtryk.! Jeg! har! ladet! de! fleste! ord! og! udtryk! indgå!
umarkerede!i!transskriptionen.!Mange!af!de!engelske!ord!er!brugt!med!en!dansk!bøjning!typisk!i!nutid!
eller! som! adjektiv.! Disse! fordanskede! ord! har! også! fået! lov! at! stå! umarkerede! i! deres! udtalte! form.!
Hvor!jeg!har!følt!det!nødvendigt,!har!jeg!i!parentes!angivet!en!oversættelse!af!ordet!eller!udtrykkets.&
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Interview&med&Peter&Gornstein&
!
Interviewede:!Peter!Gornstein!(P)!
Interviewer:!Maria!Rasmussen!(M)!
Meddeltager:!Christen!Mau!(C)!
!
!
[Samtalen!er!indledt!med!en!kort!introduktion!til!emnet]!
!
M:! Hvordan! bruger! du! relationer?! Det! er! det,! du! bruger,! kommer! du! selv! ind! på.! Hvordan! opstår!
kontakten?!
!
P:!Den!opstår!–!som!i!øvrigt!er!besværligt!i!Danmark!generelt!–!ved!at!være!åben!over!for!mennesker,!når!
man!møder!dem.!Og!oprigtigt!interessere!sig!for,!hvad!de!siger.!For!eksempel!mødte!jeg!Christen!på!Riccos!
kaffebar.! Vi! sad! ved! siden! af! hinanden.! Det! skete! bare.! Det! var! organisk.! I! Danmark! er! folk! meget!
beskyttede!i!forhold!til!at!snakke!med!andre.!Der!er!den!der!SStogskultur,!hvor!man!sætter!sig!ind!i!et!SS
tog,!og!så!gælder!det!om!ikke!at!have!øjenkontakt!med!nogen!og!ikke!snakke!med!nogen.!
!
C:!Vi!har!begge!to!et!højt!A!og!vores!laveste!faktor,!det!er!lavt!C.!Det!er!vores!præferencer.!Vi!kan!se!ting!
meget!overordnet.!
!
P:!Jeg!er!meget!ufordomsfuld.!Hvis!folk!kommer!til!mig!…!Jeg!vil!give!et!eksempel.!Jeg!var!keynote!speaker!
i! Frankfurt,! og! ham! der! er! dommer! i! den! svenske! XSfactor,! han! var! også! med.! Han! er! sådan! en!
fremtidsforsker.!Han!er!den!svenske!version!af!ham!den!skaldede,!hvad!hedder!han!nu…!
!
M:!Blachman.!
!
P:!Ja.!Han!er!den!kontroversielle,!den!bruske.!Det!er!ham,!der!siger!alt!det!hårde!og!barske.!Han!var!med,!
og!han!er!sådan!en,!der!godt!kan!lide!at!chokere!folk.!Han!kommer!i!prikket!skjorte!med!kæmpe!grønne!
sokker!og!Vans!og!er!sådan!mere!eller!mindre!dressed!up!som!en!klovn.!Kæmpe!langt!fuldskæg,!skaldet.!
Han! sidder! ved! siden! af!mig! og! snakker.! Det! er! fin!middag.! Så! prøver! han! at! snakke! om! science! og! vil!
promovere! sin! bog,! som! han! har! skrevet.! Og! så! kan! han! se,! at! det! ikke! chokerer! eller! noget,! når! han!
udtaler! sig! politisk! radikalt.! Og! så! ender! han! med! at! snakke! om! sit! privatliv! og! hans! seksuelle!
tilbøjeligheder,!og!hvordan!han!er!sammen!med!en!transseksuel,!og!hvordan!hans!ekskone!er!lesbisk!og!
biseksuel! og! kalder!ham!den! smukkeste! kvinde!med! en!penis,! hun!kender,! og! sådan!noget.!Og! tag!nu! i!
betragtning,!at!jeg!har!mødt!manden!et!kvarter!forinden.!Men!det!chokerer!mig!ikke.!Og!jeg!kunne!se,!at!
han!var!pissesur!over,!at!han!ikke!kunne!chokere!mig,!og!at!jeg!bare!kørte!med!på!den,!og!sagde:!“Nå,!det!
er!da!spændende.!Super!kompliment,!at!du!fik!lavet!en!afstøbning!af!din!tissemand!til!hende!som!hendes!
dildo.”,!whatever!!Og!jeg!var!bare!sådan!lidt!‘so!what’.!Det!kan!bare!ikke!røre!mig,!det!kan!ikke!ryste!mig.!
Samtidig!var!jeg!også!åben!over!for!bare!at!snakke.!Og!det,!tror!jeg,!karakteriserer!mig!meget!godt.!Mange!
var!blevet!fornærmede!eller!stødte!eller!havde!syntes,!det!var!ubehageligt,!eller!mærkeligt!eller!...!Der!er!
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jeg!bare!sådan! lidt! ’whatever! rocks!your!world,! floats!your!boat’.!Det!gør!bare,!at! jeg!generelt!er!meget!
åben!over!for!folk.!Nu!har!jeg!også!boet!steder!hvor!…!Jeg!har!boet!i!San!Fransisco!i!mange!år!og!i!L.A.!…!
Det,!der!måske!ville!være!ret!radikalt!i!Danmark,!er!ikke!så!radikalt!andre!steder.!
!
M:!Er!du!opmærksom!på!din!egen!åbenhed?!
!
P:!Ja,!det!er!jeg.!Jeg!er!også!relativt!åben!omkring!…!Selvfølgelig!lodder!jeg!stemningen.!Hvis!jeg!kunne!se!
at!du!stejlede!helt!vildt,!når!jeg!fortalte!det!her,!så!ville!jeg!nok!tone!ned!i!forhold!til!at!gå!i!den!retning.!På!
den!måde!tror!jeg,!at!hvis!man!har!en!personlighed,!som!er!meget!tuned!…!Så!jeg!lever!meget!min!relation!
til!folk,!så!hvis!jeg!kan!se,!at!der!er!steder,!som!ikke!er!en!positiv!oplevelse,!så!tror!jeg!måske,!jeg!ville!ikke!
lyve!over!for!dig,!men!jeg!ville!trække!diskussionen!i!en!anden!retning.!
Jeg!tror!det!med!at!være!åben!over!for!folk,!og!når!folk!tænker,!at!jeg!er!mærkelig,!eller!tænker!‘hvad!vil!
han?’! eller! er! mistænksomme,! det! tror! jeg! bare,! man! kan! lettere! komme! i! kontakt! med! folk,! og! de!
kontakter!kan!man!lynhurtigt!få!en!positiv!winSwin!situation!ud!af.!Hvis!man!vel!at!mærke!er!interesseret!i!
at!fortsætte,!så!kan!man!møde!folk.!Det!er!altid!let!for!mig!at!møde!mennesker.!
Så! jeg!er! forholdsvis!ukompliceret.! Jeg! føler! ikke,! jeg!stiller! store!krav! til!andre.!Vi!er!meget!uformelle! i!
forhold!til!at!mødes.!Der!er!vi!begge!to!sådan,!at!jeg!bliver!ikke!sur,!hvis!folk!en!time!før!siger,!at!de!bliver!
nødt!til!at!skulle!noget!andet,!eller!”Jeg!kan!ikke.”,!eller!”Der!er!lige!et!eller!andet!andet.”,!eller!”Ej,!det!går!
ikke.”.! Det! tager! jeg! stille! og! roligt.! Jeg! sætter! ikke! store! krav! på! den! måde! til! andre! folk.! Jeg! stiller!
selvfølgelig!krav!til!deres!oprigtighed,!men!ikke!krav!til!at!eje!deres!tid!eller!deres!personlighed.!
!
C:!Gør!du!det!med!alle!typer!mennesker?!
!
P:!Ja,!det!synes!jeg.!
!
C:!Eller!er!der!nogen,!hvor!du!ændrer!dine!præferencer!i!forhold!til!deres!præferencer!for!at!(?)!?!
!
P:! Ja,! det! kan! jeg! godt.! Professionelt! er! jeg! meget! mindre! fleksibel,! end! jeg! er! privat.! Mine! private!
relationer! og! personligt,! der! er! jeg! meget! large! omkring! aftaler! og! tager! det! lidt,! som! det! kommer.!
Professionelt! forventer! jeg,! folk! lever! op! til! de! krav,! jeg! har.! Jeg! gider! ikke! spise!med! folk,! som! ikke! er!
seriøse.!
!
M:!Men!er!det!ikke!svært!at!skelne!mellem,!hvornår!det!er!privat!og!professionelt,!når!du!netop…!
!
P:!Jo,!i!sådan!en!situation,!som!vi!diskuterede!før,!der!bliver!det!meget!svært,!Og!det!er!det!generelt!i!min!
branche,! for!man!er!også! sammen!…!Man!er! rigtig!meget! sammen!med! folk.!Når!man!er!på! set,! er!man!
sammen!med!dem!7/24.!Der!kan!det!være!svært!at!finde!ud!af,!hvor!grænsen!mellem!det!private!og!det!
professionelle!er.!
!
C:!Oplever!du!nogle!gange,!at!du!tager!dit!professionelle!liv!med!hjem?!
!
P:!Mit!professionelle! liv!er!også!mine!private!venner.!Mit!arbejde!er!min!hobby.!Jeg!synes!jo!ikke,!det!er!
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arbejde,! at! sætte!mig! og! sidde! og! arbejde! til! klokken! et! om! natten.! Det! gør! jeg,! fordi! jeg! synes,! det! er!
spændende,!og!fordi!jeg!kan!lide!det,! jeg!arbejder!med.!Det!er!ikke!noget!problem.!Som!jeg!sagde!før,!da!
jeg!var!gift,!før!jeg!blev!skilt,!til!min!daværende!kone!sagde!jeg:!”Du!kan!lige!så!godt!være!indstillet!på,!at!
jeg!har!en!elskerinde,!og!det!er!mit!arbejde.”.!Det!var!ikke!noget!problem!–!den!gang.!
Når!ens!arbejde!er!ens!hobby,!så!er!det!jo!ikke!et!arbejde,!så!er!det!det,!man!kalder!dagværk.!Det,!tror!jeg,!
er!generelt!for!folk,!der!godt!kan!lide!at!lave!det,!de!laver.!Så!er!man!hele!tiden!i!den!der!proces,!jeg!tænker!
hele!tiden!på!…!Hele!tiden!rumsterer!der!noget!om!den!næste!historie,!det!næste!pitch.!Det!er!ikke!noget,!
jeg!lægger!fra!mig!på!den!måde.!Desværre!måske.!Det!er!i!hvert!fald!sjældent,!jeg!gør!det.!!
!
M:!Men!er!der!forskel!på,!hvor!tæt!du!lukker!folk!ind?!
!
P:!Ja,!det!er!klart.!Der!er!forskellige!grænser.!Men!det!kommer!også!an!på,!hvor!meget!man!fuldender!det!
samme! (?).! Fordi! Christen! kender! mig! allerede! bedre! end! de! fleste! til! trods! for,! at! vi! kun! har! kendt!
hinanden!i!et!år.!Måske!mere.!Vi!har!ikke!set!hinanden!konstant.!Det!har!noget!at!gøre!med,!at!man,!med!
nogle!mennesker!kan!man!bare!mærke,!hvordan!de!dømmer!en,!og!hvordan!de!selv!er,!og!det!er!klassisk!
noget,! man! også! ser,! når! man! instruerer! scener.! Der! er! en! meget! kendt,! når! man! instruerer! scener,!
menneskelig! transaktion,!som!hedder,!at! jeg! fortæller!dig!noget!personligt,!og!så! fortæller!du!mig!noget!
personligt.! Det! er! den! behandling,! der! foregår,! det! er! den! måde! man! opbygger! tillid! på.! Hvis! du! kan!
mærke,!hvor!lagt!folk!gider!gå!i!den!transaktion,!eller!hvor!langt!du!selv!gider!gå!i!den,!og!hvis!folk!ligesom!
med!det!samme!markerer,!at!de!ikke!har!lyst!til!at!gå!langt.!Det!vil!sige,!at!hvis!du!revealer!en!lille!ting!om!
dig!selv,!og!der!så!ikke!kommer!noget!tilbage,!så!er!der!et!klart!signal!om,!at!det!er!her!til,!vi!går.!(?)!Det!er!
sådan!en!bytteSbytteSkøbmandSting.!Hvis!folk!ikke!gider!bytte,!så!stopper!man!også!hurtigt!med!at!bytte!
selv.! Og! hvis! folk! gider! bytte,! kan! man! overveje,! hvor! meget! man! gider! bytte! med! dem.! Det,! tror! jeg,!
afhænger! af,! om! man! klikker! med! dem! personlighedsmæssigt.! Også! afhængigt! af! hvilken! situation! du!
møder!dem.!Er!det!arbejdsrelateret!eller!...!
!
C:!Prøv!at!spørge!ham,!om!han!er!en!A/C!eller!en!B/D!som!type?!Læs!højt!her!fra.!
!
M:!A/C,!Proaktiv.! Initiativ,!motiverer!sig!selv,!konkurrencepræget! tilgang!til!at! få! tingene!gjort,! reagerer!
positivt!på!tidspres,!højt!tempo,!ambitiøs.!Utålmodig!og!befinder!sig!dårligt!med!rutiner.!
!
P:!Det!giver! jo!næsten!sig!selv,!du!behøver! ikke! læse!mere.!Det!er!spotSon!mig,!haha.!Det!beskriver!mig!
fuldstændigt.!
!
M:!Som!person,!i!dit!arbejde!eller!?!
!
P:!Både!i!mit!arbejde!og!som!person.!Det!der!med!at!sidde!og!se!fjernsyn,!jeg!kan!jo!blive!helt!sindssyg.!Der!
skal!ske!noget,!og!det!må!gerne!ligesom!…!
!
M:! Har! du! været! sådan! altid! som! person,! eller! er! din! personlighed! opstået! i! kraft! af! dit! arbejde! eller!
omvendt?!
!
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P:!Nej,!jeg!tror!det!er!den!anden!vej.!Jeg!tror,!det!er!min!personlighed,!der!har!været!sådan,!og!det!arbejde!
passede!til.!!
!
M:!Og!så!har!du!udviklet!dig!også!i!takt!med!det!eller!?!
!
P:! Ja,! jeg! har! var! jo! ordblind!og! lærte!meget! sent! at! læse.! Jeg! var! rigtig! god! til! at! tegne! og!udfolde!mig!
kreativt.!Jeg!tror,!hvis!jeg!havde!været!god!til!at!læse,!var!jeg!sikkert!blevet!læge!eller!sådan!noget,!kunne!
jeg!forestille!mig.!Eller!biolog.!Jeg!var!bare!ikke!god!til!at!læse,!og!blev!det!først,!da!jeg!var!12.!Så!der!havde!
jeg! kompenseret! ved! at! udvikle! andre! ting,! jeg! var! god! til.! God! til! at! tegne,! til! at! male,! til! at! fortælle!
historier!og!kunne!underholde!alle!folk.!Så!det!var!naturligt!for!mig!at!køre!den!vej.!
!
M:! Vil! du! høre! den! anden! type?! Uformel.! Udadvendt,! åben! adfærd,! utvungen! venlighed,! afslappethed,!
uformel!i!al!social!kontakt,!livlig,!entusiastisk,!overbevisende!tale,!uddelegerer!detaljer!frit.!
!
P:!Jeg!ville!sige!ja.!
!
C:!Hvad!hælder!du!mest!til?!
!
P:!Den!første.!Begge!de!to!passer!rigtig!godt!til!mig.!
!
C:!Men!man!kan!kun!være!den!ene,!så!hvad!vil!du!sige!er!mest!rigtigt?!
!
P:! Den! første.! Men! jeg! vil! sige,! at! det! er! en! kombination! af! dem.! Den! første! beskriver! mig! rigtig! godt!
arbejdsmæssigt,!men!personlighedsmæssigt!…!Nu!er!jeg!også!tvilling,!hvis!man!tror!på!den!slags!lort.!Men!
personligt!sådan!socialt!vil!jeg!sige!den!anden.!
!
C:!Jeg!ser!dig!som!den!første.!Tydeligt.!
!
P:!Det!er!jeg!også.!
!
C:!Det!er!der,!dine!præferencer!ligger,!når!du!bliver!presset.!Så!vil!jeg!også!sige!noget!andet!…!Du!har!lært!
det! over! tid,! til! dels! bliver! kanterne! slebet,! hornene! bliver! slebet! af! over! tid,! og! du! har! brækket! nogle!
stykker!undervejs,!som!jeg!plejer!at!sige.!
!
P:!Det!har!man!da.!
!
C:!Men!du!er!en!relationsskaber.!Du!har!høje!kognitive!evner.!Det!vil!sige,!du!er!god!til!at!sætte!dig!i!nye!
(?).!Det!har!ikke!noget!at!gøre!med,!om!du!har!en!matematisk!(?).!Det!har!noget!at!gøre!med,!du!er!god!til!
at!sætte!dig!ind!i!ting.!Du!er!også!god!til!at!spørge,!hvis!der!er!noget,!du!ikke!har!forstået.!
!
P:!Ja,!ja.!
!
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C:!Når!jeg!nu!siger!de!her!ting,!kunne!jeg!forestille!mig,!at!du!kan!bekræfte,!at!nogle!af!de!effekter!om!dig!
selv,!det!har!været!med!til!at!få!dig!der!hen,!hvor!du!er!i!dag.!
!
P:!Ja,!helt!sikkert.!Det,!tror!jeg!også,!går!tilbage!til!det,!jeg!snakkede!om!med!ordblindhed,!hvor!man!får!en!
masse!slag!tidligt.!Hvor!man!enten!knækker,!eller!også!tror!man!på!sig!selv.!Hvis!man!ikke!tror!på!sig!selv!
og!har!en!selvtillid,!så!knækker!man!rigtig!hurtigt.!
!
C:!Enormt!stor!tiltro!til!egne!evner.!
!
P:!Jeg!kan!fortælle!…!Mit!sidste!job,!der!var!jeg!global!director!of!cinematics!i!et!firma,!der!hedder!Critex!i!
Tyskland!i!tre!år.!Og!der!havde!jeg!en!360!evaluation,!som!du!sikkert!kender,!som!er!sådan!en,!hvor!du!får!
10!chefer!på!samme!niveau,!10!under!og!10!helt!front!level!til!at!vurdere!dig!anonymt,!og!så!giver!de!dig!
feedback.!Så!får!de!et!spørgeskema!om,!hvordan!du!er.!Og!der!scorede!jeg,!og!nu!praler!jeg!bare,!fordi!det!
er!rigtigt,!der!scorede!jeg!højest!i!hele!firmaet!som!værende!den!bedste!leder.!
!
M:!Men!her!skal!du!inddrage!din!egen!feedback!også!…!
!
P:! Ja,!og! jeg!skal!også!vurdere!mig!selv.!Det!der!var! lidt!skamfuldt!var,!at! jeg!vurderede!mig!selv!højere.!
Altså!de!var!tårnhøjt!begge!to,!men!jeg!havde!faktisk!generelt!vurderet!mig!lidt!højere,!end!folk!vurderede!
mig.!Jeg!havde!vurderet!mig!95!ud!af!100,!og!de!vurderede!93!ud!af!100.!Det!var!ret!sjovt.!De!var!høje,!men!
jeg!var!mere!selvglad.!Stadigvæk!rigtig!flot.!
!
C:!Du!har!ikke!grint!af!det,!du!har!smilet!af!det,!og!så!har!du!tænkt:!‘I!tog!fejl’.!
!
P:!Hahaha.!Selvfølgelig!skal!man!jo!også!have!nogle!hug,!den!er!jo!anonym.!Det!var!lidt!sjovt!at!se.!
!
C:!Noget!af!det,!der!også!er!meget! interessant!at! tale!om!–!hvordan!har!du!det!med! forberedelse?!Hvor!
meget!forbereder!du!dig?!
!
P:!Det!er!forskelligt.!Fordi!nogle!gange!forbereder!jeg!mig!ned!til!sidste!detalje,!og!andre!gange!winger!jeg!
den.!
!
C:!Helt!ærligt,!hvordan!har!du!det!med!forberedelse?!
!
P:!Jeg!er!doven.!Jeg!er!for!doven.!For!eksempel!var!jeg!inviteret!til!et!foredrag.!Jeg!blev!ved!med!at!sige,!at!
nu!skulle!jeg!forberede!mig.!Og!så!endte!jeg!alligevel!med!at!sidde!sidste!aften!og!skrive!noget.!Men!jeg!vil!
så!sige,!at!en!del!af!den!mentale!gymnastik!var,!at!jeg!havde!gået!og!tænkt!rigtig!meget.!Jeg!ved!godt,!at!det!
ikke!en!gang!tæller!i!min!egen!verden.!Jeg!havde!brugt!en!aften!på!at!skrive!temaer!ned!og!svar!på!mine!
egne!spørgsmål.!Så!havde!jeg!lagt!det!fra!mig!igen,!og!så!måtte!jeg!tage!det!op!igen!sidste!aften,!fordi!jeg!
tænkte,!at!det!var!for!pinligt!bare!at!sjusse!den.!Men!det!var!sådan!halvsjus.!Men!det!gik!godt.!
!
M:!Men!hvad!bunder!det!i?!Arbejder!du!altid!på!den!måde?!
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!
P:!Nej,!det!er!sådan!lidt!ADHDSagtigt,!at!jeg!bare!ikke!kan!fokusere,!før!det!er!nødvendigt.!Jeg!ved!det!ikke.!
Det!er!heller!ikke!altid!sådan.!Måske!hvis!jeg!skal!være!hudløst!ærlig,!handler!det!også!lidt!om!arrogance.!
Jeg!kan!godt!være!lidt!arrogant,!når!det!kommer!til!stykket,!det!er!jeg!nok.!Sådan!lidt!‘arh,!come!on’.!
!
C:!Jeg!tror,!jeg!vil!sige!det!på!en!anden!måde!–!hvis!du!vil!det,!så!kan!du.!
!
P:!Ja.!
!
C:!Men!du!skal!ville!det.!For!eksempel!siger!du,!at!du!er!ordblind,!det!kender!jeg!godt!fra!mig!selv.!Jeg!kan!
forestille!mig,!uden!at!vide!det,!hvis!der!er!noget,!du!er!meget!passioneret!omkring,!så!staver!du!fint.!
!
P:!Ja,!selvfølgelig.!
!
C:!Og!så!er!der!ikke!fejl.!Men!så!er!det!personlighed!og!vilje,!der!driver!det.!
!
P:!Men!så!kræver!det!også!bare,!at!man!sætter!sig!ned!og!fokuserer.!
!
C:!Ja,!men!du!behøver!måske!ikke!nødvendigvis!være!så!fokuseret,!hvis!det!er!noget,!du!brænder!for.!Så!
gør!du!det!bare.!
!
P:!Ja,!det!har!du!nok!ret!i.!Det!kommer!også!meget!naturligt,!hvis!det!er!noget,!man!brænder!for.!Så!er!det!
let!at!kommunikere!den!passion.!
!
C:!Ja,!for!den!type!mennesker,!du!er.!
!
P:!I!håndbogen,!jeg!er!dén!type!menneske!i!håndbogen.!
!
C:!Nu!er!det!jo!bare!præference.!Altså!foretrukne!præferencer.!Man!kan!jo!være!mange!ting.!Jeg!siger!ikke,!
du!er!sådan!der,!jeg!formoder!det!i!forhold!til!det,!du!har!opnået,!den!måde!du!lever!dit!liv!på!og!de!evner,!
du!har.!Også!mere!det!der!med,!at!du!har!helt!sikkert!en!holdning!til!andre!mennesker,!men!du!har!ikke!
behov!for!at!sætte!dig!over!andre.!
!
P:!Det!er!rigtigt.!Det!kan!man!godt!sige.! Jeg!synes!også!selv,! jeg!meget!respekterer!andre!mennesker!og!
deres!behov.!Jeg!synes!ikke,!jeg!prøver!at!tvinge!dem!ned!i!(?).!Nu!skal!det!være!sådan!og!nu!skal!det!være!
sådan.!Jeg!er!meget!laissezSfaire.!
!
C:!Vi!kan!kalde!det!persuasive!sales.!
!
P:!Ja,!det!kan!godt!være.!
!
C:!Mange!af!de!typer,!Maria,!du!vil!møde!i!mit!netværk,!som!jeg!har!en!stærk!relation!til,!det!er!sådan!nogle!
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som!Peter,!de!minder!meget!om!mig!selv.!Der!er!ikke!den!store!forskel.!!
!
P:!Vi!er!jo!som!sælgere!begge!to.!
!
C:!Persuasive!sales.!
!
P:!Jeg!skal!jo!hele!tiden!pitche!ideer!og!overbevise!folk!om!min!vision!og!få!teams!til!at!spille!sammen.!Jeg!
skal!samle!et!helt!team!af!mennesker,!og!man!skal!have!alle!med!på!sin!vision,!det!er!jo!meget!sådan,!at!de!
er! fokuserede! på! mål.! Mange! siger,! at! det! må! være! så! glamourøst! at! være! filminstruktør.! Det! er! lidt!
ligesom!at!være!manager!i!virkeligheden.!For!kun!10!%!af!det,!jeg!laver,!er!at!stå!på!settet!og!sige!”action”.!
Alt! det! andet! er! jo! i! virkeligheden! coaching! af! folk.! Styre! folk! samtidig! med! at! få! dem! til! at! være!
engagerede!og!føle,!de!har!ejerskab.!
!
C:!Peter!han!er!ikke!en!single!(?)!
!
P:!Hvad!vil!det!sige?!
!
C:!Du!har!det!faktisk!ret!udmærket!med!at!levere!gennem!andre.!Du!er!ret!god!til!at!(?).!
!
P:!Ja,!det!er!helt!klart!sådan,!at!jeg!siger,!at!hvis!folk!har!en!bedre!ide!end!mig,!så!absolut,!så!hapser!jeg!den!
og!inkluderer!dem.!Jeg!er!meget!inkluderende!og!god!til!at!se,!når!andre!folk!er!dygtigere!end!mig,!og!så!
bruge!dem!til!de!ting,!de!er!dygtige!til!i!stedet!for!at!eje!det!hele!selv.!
!
C:!Men!der!er!ikke!nogen,!der!skal!tage!dit!shine.!Du!er!godt!klar!over,!hvad!du!er!værd.!
!
P:!Jeg!er!ikke!bange!for!at!give!folk!input!og!credit,!overhovedet.!Jeg!gider!heller!ikke!stå!på!mål!for,!eller!
gå!til!side!for!folk,!hvis!de!skal!med!på!en!freebie!(?).!
!
C:! Kan! du! ikke! bruge! fem! minutter! på! at! fortælle,! hvordan! jobverdenen! egentlig! fungerer! inde! i! det!
kreative!fag.!Om!det!er!evner!eller!forbindelser,!og!hvad!der!vægtes!mest?!
!
P:!Det!er!en!kombination.!Jeg!har!set!folk,!der!er!super!succesfulde!og!stort!set!ikke!kan!en!skid.!Fordi!de!
er!rigtigt,!rigtigt!gode!til!personlige!forbindelser.!Særligt!i!den!industri,!der!er!der!jo!mange!pseudodygtige!
mennesker.!Altså!der!er!rigtigt!mange,!der!egentlig!ikke!er!skidedygtige,!men!i!og!med!at!de!passer!ind!i!
netværket! eller! er! gode! personer! og! har! relationer! og! er! rigtigt! gode! til! at! sælge! deres! vare! og! deres!
passion,! så! kan! de! komme! rigtigt! langt.! Det! skiller! ligesom! to.! Du! har! dem,! der! er! håndværksmæssigt!
meget!begavede,!og!så!har!du!dem,!der!relationsmæssigt!er!meget!begavede.!Og!så!er!alle!en!eller!anden!
form!for!gradbøjning!af!det.!Nogle!er!sindssygt!gode!til!relationer,!og!det!er!så!det,!de!er!gode!til.!Det!er!
dem,!der!skal!bullshitte!sig!igennem.!De!kan!ikke!rigtigt!håndværket,!og!de!kommer!tit!rigtig!langt.!Jeg!har!
eksempel!på!folk,!jeg!kender,!som!skal!forblive!unavngivne,!eftersom!vi!optager,!men!hvor!de!har!formået!
at! postulere! noget! og! hoppe! fra! redningsbåd! til! redningsbåd.! De! forsvinder! fra! projekterne,! når! det!
begynder!at!gå!dårligt!for!dem,!når!de!begynder!at!skulle!levere!ned!i!detaljen!og!levere!hardcore.!De!er!
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der,! de! hopper! fra! projekt! til! projekt.! Og! så! er! der! dem,! der! er! mere! resultatfokuserede! og! mere!
fokuserede!på!håndværket,!og!de!kan!så!tage!projekterne!til!slut.!Dem!der!(?).!Det!er!deres!egentlige!force.!
De!er!rigtigt!gode!til!at!starte!projekter!og!få!dem!i!gang.!Men!så!snart!der!skal!leveres!ved!kasse!1,!så!dur!
de! ikke!mere.!Og! så! er!der!de! andre,! de!kan!også! være! gode! i! opstartsfasen,!men! i! virkeligheden!er!de!
bedre!til!at!…!De!er!mere!højtflyvende.!Så!er!der!dem,!der!kører!projekterne!til!dørs.!
!
C:!I!alle!projekter,!det!er!min!erfaring,!er!der!folk,!der!kan!starte!projekter,!og!folk!der!kan!afslutte!dem!og!
har!lyst!til!at!lave!det!samme!dag!ud!og!dag!ind.!Det!er!meget!normalt.!Og!det!er!det,!man!så!skaber!gode!
dynamikker!med.!
!
P:!Jeg!går!tit!godt!i!spænd!med!folk,!der!er!rigtigt!gode!til!at!starte!ting!op.!Det!er!ikke,!fordi!jeg!ikke!selv!
(?),!det!er!jeg!også.!Men!jeg!er!også!rigtig!god!til!at!følge!dem!til!dørs!altså.!!
!
C:!Det!lægger!formentlig!i!din!erfaring!over!tid.!Du!ved!at!for!at!lykkes,!så!skal!du!konkurrere!(?).!Men!det!
er!ikke!noget,!du!synes,!er!så!fantastisk.!
!
P:!Nej,!nej,!jeg!ville!hellere!være!med!i!opstartsfasen!og!kun!blive!der.!Men!jeg!ved!bare,!at!hvis!man!skal!
sikre,!det!man!laver,!har!en!kvalitet,!så!er!man!nødt!til!at!følge!det!til!dørs.!For!mig!er!det!enormt!vigtigt!at!
få!alt!med,!at!man!kan!sige,!at!putte!på!rullen!og!sige,!at!den!film!har!jeg!lavet.!Der!er!jeg!for!…!Aflevere!et!
projekt,!der!vil!jeg!rigtigt!gerne!have,!at!det!bliver!sådan,!som!jeg!havde!tænkt.!Der!vil!jeg!gerne!være!med,!
i!hvert!fald!have!føling!på!det!bliver,!som!jeg!gerne!så,!det!blev.!For!ellers!som!jeg!ser!det,!kan!et!projekt!
hurtigt!blive!kun!90!%.!Og!så!er!alt!det!andet!spild,!hvis!det!er!stumbling!on!the!finish!line.!Det!er!sådan!en!
klassisk!kreativ!disciplin,!at!folk!følger!det!90!%!til!døren,!og!så!lige!inden!de!skal!aflevere,!så!mister!de!
følingen,!og!det,!de!afleverer,!er!noget!lort.!
!
C:!Og!det,!du!hører!ham!sige,!når!du!arbejder!med!personlighedstyper,!det!er,!at!der! ikke!er!nogen,!der!
skal! tage!hans! shine.!Det! er! faktisk!det,! du!hører!ham!sige.!Og!det! er! sådan,!man! sikrer!kvalitet.!Det! er!
sådan!nogle!mennesker,!der!egentlig!skaber!de!store!ting.!
!
P:!Min!shine.!Haha,!det!vidste!jeg!så!ikke.!Er!det!et!teknisk!udtryk?!
!
C:! Ja,! det! er! det,!man! siger.! Så! plejer!man! også! at! sige:! ”Hvad! er! det,! der! får! ham! til! at! stille! sig! op! på!
piedestalen?”.!
!
M:!Men!hvordan!bruger!du!selv!dit!netværk?!
!
P:!Jamen!altså.!Altså!personligt!eller!professionelt?!Eller!alting!på!en!gang?!For!det!er!jo!en!kombination.!
Mit! personlige! netværk! og!mit! professionelle! netværk! er! jo! nærmest! det! samme.!Der! er! i! hvert! fald! et!
kæmpe!overlap.!Og! jeg!kan!mærke,! at! jo!ældre,!og!man! får!mindre! tid! til!både!det!ene!og!det!andet,! så!
bliver!ens!personlige!og!professionelle!netværk!meget!det!samme.!Fordi!jeg!simpelthen!bare!ikke!har!tid!
til!at!dyrke!begge!dele.!Dem!der!også!overlapper!professionelt!kommer!bare!ind!…!Mere!interessante!end!
dem!der!kun!overlapper!personligt.!
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!
M:!Så!man!skiller!nogle!fra?!
!
P:!Ja,!det!gør!man.!Man!skiller!nok!nogen!fra,!som!ikke!udfordrer!en!kreativt,!vil!jeg!sige.!Der!er!jo!rigtigt!
mange!venner,!som!er!vokset!op!i!Birkerød,!de!siger!mig!bare!ikke!en!skid!mere.!
!
C:!Statistisk!set!så!vælger!sådan!nogle!typer!bare!meget!fra.!
!
P:!Men!dem!jeg!så!har!som!mine!gode!venner!…!Når!jeg!først!finder!nogen,!som!jeg!klikker!med,!så!har!jeg!
dem!resten!af!mit!liv,!så!forsvinder!de!jo!aldrig.!Jeg!har!10S15!personer,!som!jeg!vil!gå!gennem!ild!og!vand!
for,! som! jeg! stoler! 100! %! på.! Hvis! de! siger! noget! til! mig! ikke! spiller,! så! tager! jeg! det! virkelig! til!
efterretning.!Og!de!kan!også!være!ærlige!over!for!mig!og!kalde!mig!en!nar,!når!jeg!gør!noget,!som,!de!ikke!
synes,!er!cool.!!
!
C:!Man!taler!om!de!100!nære!relationer,!cirka.!Det!er!cirka,!hvad!sådan!nogle!typer!har.!Vi!skelner!ikke!så!
meget!mellem,!om!det!er!privat!eller!forretning.!
!
P:!Nej,!der!er!et!overlap.!Det!handler!mest!for!mig!om,!om!jeg!føler,!jeg!får!noget!ud!af!relationen.!Og!det!er!
ikke,!fordi!jeg!mener,!jeg!kun!skal!have!noget,!jeg!skal!selvfølgelig!også!give!noget.!Ellers!er!det!selvfølgelig!
ikke!interessant.!
!
C:!Du!giver!da!rigtig!meget.!Altså!som!menneske!er!du!meget!givende.!
!
P:!Ja!altså,!det!kan!jeg!jo!ikke!selv!vurdere.!Det!føler!jeg!da,!at!jeg!gør.!
!
M:!Er!der!situationer,!hvor!du!kunne!finde!på,!at!det!kun!går!den!ene!vej?!
!
P:!Altså!hvor!jeg!kun!tager?!Det!kan!jeg!jo!ikke!vurdere.!Fordi!hvis!jeg!kun!tager,!så!føler!jeg!sikkert!ikke,!at!
jeg!kun!tager.!Det!må!andre!vurdere.!Det!er!svært,!det!er!der!jo!sikkert.!Der!kan!da!sikkert!godt!være!en!
ekskæreste!derude!et!sted,!som!kan!bekræfte!den!teori.!
!
C:!Det!er!der!formentlig.!
!
P:!Formentlig.!
!
C:!Det!er,!fordi!de!ligger!et!andet!sted.!
!
P:! Ja,!de! ligger!så! ikke.! Ja,!det!er!sgu!svært.!Som!min! far!altid!siger:! ”If!you!wanna!make!an!omelet,!you!
gotta!break!some!eggs.”,!haha.!Der!er!lidt!den!der,!nogen!gange!er!man!nødt!til!at!…!Jeg!prøver!altid!at!lave!
winSwin.!Men!nogle!gange!er!man!nødt!til!at!sige,!at!det!går!bare!ikke.!Og!der!vil!jeg!sige,!at!med!alderen!er!
jeg!blevet!bedre!til!det!og!bedre!til!at!finde!det!hurtigt!og!tænke:!‘hvor!er!det!spild!af!tid,!det!gider!jeg!ikke’.!
!
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C:!Og!det!er!jo!klart,!fordi!kanterne!bliver!slebet!af!baseret!på!erfaring.!
!
M:!Men!hvis!den!anden!part!ikke!oplever,!at!det!er!spild!af!tid,!er!det!så…!
!
P:! Så! bliver! det! tricky.! Det! kommer! meget! an! på,! hvad! der! er! (?).! Hvad! tænker! du,! personligt! eller!
professionelt?! Professionelt! kan! man! jo! bare! sige! det,! som! det! er! meget! hurtigt.! Jeg! arbejder! med! en!
forfatter,! som! ikke!kunne!knække!nødden!på!en!historie,! vi! havde,! og!der! gik!…!Og! jeg!var!meget,! ville!
rigtigt!gerne!have,!at!det!skulle! lykkes! for!ham.!Men!efter!et!par!måneder!kunne! jeg!se,!at!det! ikke!ville!
komme!til!at!lykkes,!så!der!måtte!jeg!sige:!”Prøv!at!høre,!du!er!skidedygtig!og!jeg!vil!gerne!lave!noget!andet!
med!dig,!men!den!her,!ligegyldig!hvor!meget!du!vil!det,!så!kan!du!det!ikke.!Sådan!er!det!bare!nogle!gange.!
Nogle!gange!så!er!det!bare!en!historie,!man!ikke!kan!knække.!Det!kan!du!ikke!på!den!her,!og!så!må!vi!finde!
noget!andet.”.!Der!blev!han!meget!stødt!og!såret!på!sin!professionalisme.!Der!tog!vi!nogle!samtaler,!fordi!
jeg!gerne!ville!bevare!den!professionelle!relation!til!ham.!Der!måtte!jeg!gå!ind!og!sige,!at!jeg!ikke!synes!han!
er!et!dårligt!menneske,!og!jeg!anfægtede!ikke!hans!talent,!men!”Du!bruger!simpelthen!for!meget!af!min!tid,!
og!du!kommer!ikke!langt!nok.”.!Og!nu!er!vi!gode!venner!igen,!men!det!tog!lige!en!måned,!hvor!han!var!ret!
bitter!på!det.!Og!det!er!igen!det!der!med!at!skabe!relationer.!Jeg!så!en!værdi!i!ham,!så!ville!rigtigt!gerne,!at!
vi!liges!om!kunne!arbejde!igen!og!mødes.!Det!kan!man!godt!kalde!en!kynisk!beregning.!Altså!jeg!synes,!han!
er!dygtig,!jeg!vil!gerne!arbejde!med!ham!igen,!men!han!kunne!bare!ikke!det!der,!han!kunne!ikke!knække!
historien.!
!
M:!Du!snakkede!i!starten!om,!at!nogle!værktøjsmæssigt!ikke!er!begavede,!hvor!det!er!relationsmæssigt!det!
hele.!Men!der!er!vel!grænser!for,!hvor!langt!man!kan!komme!på!relationer?!
!
P:!Jeg!vil!sige!det!sådan,!hvis!jeg!skal!tro!på,!hvad!jeg!selv!sagde!i!Berlin,!med!passion!og!relationer!kan!du!
faktisk! komme!hele! vejen.!Hvis! du! er! passioneret! nok,! folk! er! faktisk! rimeligt! ligeglade!med! faktum!og!
virkelighed.!Det!de!gerne!vil!have,!det!er!passionen.!De!vil!gerne!have,!at!du!sælger!dem!vision!og!passion.!
Fordi!uanset!om!de!er!rationelle!eller!ej,!så!reagerer!de!ud!fra!deres!følelser.!Så!hvis!du!kan!engagere!dem!
følelsesmæssigt,!så!kan!du!engagere!dem!i!hvad!som!helst.!Men!det!kræver,!at!du!selv!tror!på!det.!Eller!i!
hvert!fald!for!mig,!hvis!jeg!ikke!selv!tror!på!det,!så!kan!jeg!ikke!sælge!det.!Og!det!er!derfor,!det!er!så!svært!
for!mig!at!lave!reklamer.!For!dybest!set!så!interesserer!det!mig!overhovedet!ikke!på!nogen!måde,!hvad!en!
orangutang!laver,!og!hvordan!den!skal!sælge!juice.!Jeg!kunne!ikke!være!mere!fløjtende!ligeglad.!Og!det!er!
bare!mig.!Og!de!sidder!og!går!mega!op!i!det!og!synes,!det!er!det!fedeste,!og!”Lad!os!snakke!om!det!og!bruge!
fem!timer!på!det.”.!Så!har!jeg!det!sådan,!det!her,!det!er!overstået!på!fem!minutter!at!finde!ud!af,!hvad!en!
orangutang!skal!lave,!og!så!er!vi!videre!til!næste.!For!mig!er!det!ikke!mere!værd.!
!
M:!Men!du!vælger!alligevel!at!gå!ind!i!sådan!et!projekt?!
P:! Ja,! men! det! var! for! pengenes! skyld.! For! det! var! super! let! for! mig! at! lave.! For! mig! er! det! bare! et!
regnestykke!om!at!få!X!antal!kroner,!og!de!kan!købe!mig,!så!skal!jeg!arbejde!på!det!projekt!i!treSfire!dage,!
og!så!køber!det!mig!tre!måneders!frihed,!for!så!skal!jeg!ikke!tænke!på!at!lave!andre!penge!i!tre!måneder.!
Så!kan!jeg!bruge!dem!på!at!lave!noget,!som,!jeg!synes,!er!spændende.!No!problem,!så!laver!jeg!gerne!den!
trailer.!Og!jeg!kan!sagtens!spille!det!spil!og!virke,!som!om!jeg!er!interesseret!i,!hvad!den!orangutang!laver,!
i!hvert!fald!et!stykke!tid.!Jeg!vil!sige!at!efter!tre!timer!med!det,!så!var!jeg!rimelig!klar!til!at!komme!videre.!
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Også!fordi!det!var!så!tydeligt,!at!skuespilleren,!som!var!til!stede,!var!hovedattraktionen.!De!var!meget!lidt!
interesseret!i!at!løse!opgaven!på!en!god!måde.!De!var!meget!mere!interesserede!i!at!sidde!på!en!cafe!eller!
en! fin! restaurant!med!de! rigtige!mennesker.!Og!det! er! sgu!useriøst! for!mig.! På! et! eller! andet! tidspunkt!
bliver!det!svært!for!mig!at!tage!det!alvorligt.!!Og!igen!det,!tror!jeg,!har!noget!med!de!der!kanter!at!gøre.!Jeg!
tror,! havde! jeg! været! yngre,! havde! jeg! bare! været!med! på! den! og! syntes,! det! var! fedt.! Også! fordi!man!
arbejder!med!de!der!mennesker,!man!kender!dem!og!omgås!dem,!og!så!er!de!jo!ikke!filmstjerner,!så!er!de!
bare!mennesker.!Så! for!mig!var!det!bare! irriterende!at!skulle!sidde!og!snakke!med!en!amatør,!som!ikke!
vidste,!hvad!fanden!han!lavede.!Men!fordi!der!var!et!navn!eller!en!kendis,!så!det!ham!(?).!Måske!har!jeg!lidt!
svært!ved!at!spille!andenviolin,!det!tror!jeg!ikke,!jeg!er!så!god!til.!Kan!det!være!det?!Det!er!et!issue!for!mig,!
det!må!jeg!nok!erkende.!Det!er!meget!mærkeligt!med!sådan!et!interview,!fordi!jeg!har!hele!tiden!lyst!til!at!
spørge!ind!til!dig.!Men!det!kan!man!jo!slet!ikke!altså,!det!er!helt!noget!andet.!
!
M:!Det!er!i!hvert!fald!ikke!noget,!der!kan!bruges!som!empiri.!!
!
C:!Det!er!faktisk!meget!interessant!at!se,!for!med!det!underbygger!du!jo!også,!at!relationer!for!dig!ikke!kun!
er!om,!hvad!du!kan,!men!også!hvem!du!er,!og!hvad!du!laver.!Det!vil!sige,!du!har!det!egentlig!ikke!særlig!
godt!med!at!være!på!uden!at!den!anden!bidrager.!
!
P:!Nej,!lige!præcist.!Jeg!har!virkelig!lyst!til!at!spørge!ind!til,!hvem!du!er,!hvad!du!kan,!hvad!du!laver,!hvad!
du!kan!lide!og!sådan!noget.!Det!er!meget!svært!for!mig!bare!at!acceptere,!at!jeg!bare!skal!give!uden!at!få!
noget!igen.!Fordi!det!bliver!svært!for!mig!at!vide,!hvor!langt!kan!jeg!gå.!Hvor!meget!kan!jeg!give?!Fordi!det!
er!sådan!en!byttehandel.!Jeg!vil!have!noget!igen.!Du!skal!vise!en!tillid!til!mig,!før!jeg!gider!give!dig!alt!mit.!
!
C:!Kan!du!forstå,!hvorfor!vi!startede!her?!
!
P:!Det!er!meget!skægt!for!mig.!Det!er!meget!pudsigt!bare!at!skulle!sidde!her!og!levere.!Udlevere!mig!selv.!
Uden!at!kunne!bede!om!noget!igen.!Den!byttehandel,!vi!snakkede!om.!
!
[Alle!taler!kort!om!påklædning]!
!
M:!Jeg!synes!faktisk,!det!var!interessant,!det!du!lige!sagde!med,!at!vi!sidder!her,!og!det!går!den!ene!vej.!Men!
altså!det!er,!fordi!du!føler,!du!åbner!op!for!dig!selv!uden!at!vide,!om!du!får!noget!tilbage?!
!
P:!Ja,!jeg!kan!ikke!vurdere,!for!vi!er!i!en!situation,!hvor!du!ikke!behøver!give!mig!noget!tilbage.!Så!jeg!kan!
ikke!vurdere,!hvordan!det!går.!Det!kan!jeg!jo!så!alligevel,!fordi!jeg!kan!læse!dit!kropssprog!og!se!dit!udtryk.!
Du! sidder! jo! ikke! og! vender! øjne! af!mig,! så! du! synes! ikke,! jeg! er! en! fuldstændig! psykonar.! Jeg! får! for!
eksempel!ikke!lov!til!at!vide,!hvilken!person!du!er.!Hvad!du!kan!og!interesserer!dig!for,!og!hvordan!du!ser!
dig!selv.!Det!er!sådan!lidt!pudsigt.!
!
M:!Jeg!er!ikke!blevet!placeret!i!arket!endnu.!
!
P:!Det!tror!du!ikke,!han!har!gjort?!
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M:!Jo,!jo,!han!har!gjort!det.!
!
P:!Det!tør!jeg!vædde!på,!han!har.!
!
M:!Det!har!han!gjort!for!4S5!år!siden,!eller!hvornår!jeg!nu!mødte!ham.!
!
P:!Jeg!er!sikker!på,!han!har!en!god!personlighedsprofil!af!dig.!
!
M:!Jeg!bliver!ved!med!at!vende!lidt!tilbage!til,!hvordan!du!bruger!dine!relationer.!Hvis!man!har!brug!for!
noget,!skriver!du!da!direkte!til!nogen?!
!
P:! Ja,! men! jeg! prøver! at! have! en! relation,! der! er! så!menneskelig! som!mulig.! Jeg! havde! et! hold! på! 140!
mennesker,! som! jeg! var! instruktør,! director! for,! og! som! jeg! styrede! kreativt.! For! mig! var! det! enormt!
vigtigt,!at!jeg!så!alle!dem,!som!arbejdede!for!mig,!at!jeg!så!dem!som!et!menneske,!og!at!de!så!mig!som!et!
menneske.!Og!det!er!sådan!et!helt!banalt!kneb,!at!når!jeg!skal!give!kritik,!så!er!det!første,! jeg!går!hen!og!
gør,!ikke!at!sige,!hvad!der!er!galt.!Der!er!mange,!der!tænker,!at!han!arbejder!for!mig,!så!han!skal!bare!gøre,!
hvad! jeg! siger.! Det! gør! jeg! ikke.! Jeg! spørger,! hvordan! det! går,! om! de! har! det! godt,! lige! bruger! toStre!
minutter!på!at!have!en!menneske!(?).! I! stedet! for!at!stå! lænet!over! folk,! som!folk! tit!gør,! så!kommer!de!
over!til!computeren,!hvor!der!sidder!en!og!arbejder,!så!står!du!lænet!over!dem!og!taler!ned!til!dem.!Det!er!
en!enorm!ubehagelig!måde!at!sidde!sådan!her!og!få!feedback!på.!Så!jeg!vil!altid!sætte!mig!på!hug!eller!på!
en!stol,!så!vi!enten!er! i!øjenhøjde,!eller! jeg!er! lavere!end!den!person,! jeg!sidder!med,!så!de! ikke!har!den!
følelsesmæssige!intimidering.!Og!så!bruge!fem!minutter!på!at!sige!hej!og!sige:!”Du!er!også!et!menneske,!og!
lad!os!løse!et!problem.”,!fordi!så!er!folk!generelt!bare!meget!mere!åbne!over!for!det!input,!du!giver!dem.!
Hvis!du!bare!kommer!over,!og!det!er!kunstnertyper!mange!af!dem,!altså! folk!som!er!genialt!gode! til!en!
ting,! men! måske! ikke! har! så! gode! menneskelige! egenskaber! eller! kognitive! evner.! For! eksempel!
computerspil! som! er! det! sidste,! jeg! har! lavet.! Det! er! specialister.! Der! kan! det! være! rigtig! godt! lige! at!
trække!folk!tilbage!og!sige:!”Vi!er!mennesker,”!først!”og!der!er!ikke!nogen,!der!dør,!hvis!det!her!fucker!op.”.!
Vi!arbejder!jo!ikke!på!Rigshospitalet!på!neonatal!afdeling!med!babyer.!Altså!det!er!cool,!hvis!man!fucker!
op.! Det! er! okay! at! fucke! op.! Ud! fra! det! synspunkt,! når! man! har! sagt:! ”Jeg! er! et! menneske,! du! er! et!
menneske,!hvordan!går!det!med!dig!i!dag?!Har!du!travlt?!Jeg!ved!godt,!du!er!stresset.!Er!der!et!eller!andet!
problem,! hvad! kan! jeg! gøre! for! dig?”.! Det! starter! jeg! samtalen!med.! Hvordan! kan! jeg! hjælpe?!Hvordan!
bliver!det!en!winSwin!situation?!Inden!jeg!begynder!at!sige,!hvad!det!er,!jeg!gerne!vil!have!ud!af!den!anden!
person.! Eller! hvad! jeg! gerne! vil! have! inden! for! deres! direction.! Altså! give! dem! feedback,! tit! starte!med!
noget!positivt.!For!så!åbner!du!folk!op,!og!så!er!de!villige!til!at!lytte!til,!hvad!du!siger.!Hvis!du!starter!med!
noget! negativt,! så! lukker! de! ned! med! det! samme.! For! så! er! det! første! at! have! paraderne! op! med! det!
samme.!For!så!har!du!allerede!påpeget!en!fejl,!sagt!noget!negativt.!Og!så!er!de!allerede!i!forsvarsposition!
og!tænker!’hvorfor!synes!han!det!om!mig’!og!’det!passer!ikke’!og!bla!bla!bla.!Og!så!er!de!ikke!åbne!over!for!
det!input,!du!giver!dem.!Giver!det!mening?!
!
M:!Ja,!meget.!Er!det!folk!du!kender!i!forvejen?!
!
P:! Nej,! ikke! nødvendigvis.! Det! kan! være! folk,! jeg! bare! arbejder! med.! Jeg! kan! umuligt! lære! alle! folk!
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personligt! at!kende,!når!man!har!140! i! et! team.!Og!alligevel! er!det!vigtigt,! at!du!husker,!næste!gang!du!
kommer!over!og!snakker!med!dem,!at!de!sagde!sidste!gang,!at! ”min!kone!er!på!hospitalet”!eller!et!eller!
andet!pis.!For!folk!vil!lukke!det!mest!…!Hvis!du!selv!er!åben!over!for!at!dele,!så!vil!de!jo!også!dele!med!dig.!
For!eksempel!starter!jeg!tit!med!at!fortælle!om!et!eller!andet,!jeg!har!gjort!galt:!”Ej,!hvor!har!jeg!fucket!op.!
Jeg!kan!huske!…”.! Jeg!er!også!sådan!en,!der!er!gået!op!igennem!systemet!(?).! Jeg!har! ligesom!været!hele!
trinnet!igennem,!så!jeg!kan!altid!en!eller!anden!historie.!Giv!dem!et!eller!andet,!”Kan!du!huske,!da!vi!lavede!
den!der?!Så!stod!der!en!og!skreg!af!mig!og!totalt!tumpe.”,!”Nå,!har!du!også!lavet!den.!Det!kender!du!godt?!
Du!ved!godt,!hvordan!det!føles?”,!og!så!et!eller!andet!med!”Hvordan!går!det!med!dig?!Hvordan!går!det!med!
barnet?!Er!din!kone!sur?!Det!kender!jeg!godt!derhjemmefra.!Det!må!være!hårdt.!Hvordan!klarer!du!den?!
Har!du!brug!for!en!fridag?”,!og!så!straks!er!vi!på!et!helt!andet!sted,!så!er!jeg!ikke!en!boss,!der!kommer!hen!
og! skriger! af! dem! og! stresser! dem! i! en! situation,! hvor! de! allerede! er! stressede.! Så! er! jeg! et! andet!
menneske,!som!har!brug!for!deres!hjælp.!Og!også!meget!i!stedet!for!”Du!skal!gøre!”,!så!sige!”Jeg!har!behov!
for.”,!eller!”Vi!skal.”.!Det!er!banale!management!tricks.!Men!de!virker!meget.!
!
M:!Ja,!men!som!mange!ikke…!
!
P:! Som!utroligt!mange,! som!er! utroligt! højt! oppe! ikke! gider! tage! sig! tid! til.! Og! så! er! der!mange,! når! de!
kommer!højt!op,!som!får!den!der,!hvad!hedder!det!på!dansk,!hvor!de!fortjener!det!uden!at!have!ydet!det,!
‘”Jamen!jeg!er!jo!din!chef!”.!For!mig!er!det!den!største!falliterklæring!som!chef!at!sige,!at!nogen!skal!gøre!
noget,!fordi!jeg!er!din!chef.!Så!har!du!tabt!efter!min!mening,!så!er!du!allerede!færdig,!for!så!har!du!ingen!
respekt!fra!dem,!du!arbejder!med.!Jeg!tror!måske,!jeg!sagde!det!efter!tre!år,!men!der!sagde!jeg!det!med!et!
smil:!“Nu!har!vi!diskuteret!det!der,!og!vi!er!uenige!om!det,!men!nu!er!det!jo!mig,!der!er!chef,!så!jeg!vil!rigtig!
gerne! have,! du! gør,! som! jeg! siger.”.! Der! er!min! erfaring! desværre! bare,! at! mange! begynder! at! føle! sig!
fortjent!til!magten,!og!derfor!taler!de!ned!til!folk.!De!taler!ikke!oneStoSone,!men!som!til!en!underordnet.!Og!
sådan!fungerer!verden!bare! ikke!mere.!Det!er!meget!svært!med!kreative!mennesker,!at!“Jeg!er!din!chef,!
gør!hvad!jeg!siger!”.!Det!kan!du!lidt!bedre!på!film!end!på!spil,!men!generelt!synes!jeg!ikke,!det!er!en!særlig!
god!indstilling.!Du!kommer!i!hvert!fald!ikke!langt!med!det,!og!du!får! ikke!gode!personlige!relationer.!En!
anden!ting,!der!også!er!enormt!vigtig,!er,!at!man!har!deres!back.!Man!skal!kunne!stå!på!mål!for!sine!egne!
fejltagelser,! man! skal! ikke! prøve! at! tørre! den! af! på! dem,! der! er! under! en,! hvis! man! har! lavet! en.! Det!
vigtigste!er,!at!man!…!Også!hvis!du!ikke!har! lavet!den.!Hvis!du!foran!holdet!en!gang!tager!den,!og!siger:!
“Det!er!mig.”,!og!ikke!lader!dem!stå!på!mål.!Hvis!for!eksempel!ejeren!kommer!ned!og!siger:!“Det!er!fucked!
up!”,! så! siger!du:! “Ja?!Hvorfor!er!det! fucked!up?!Prøv!at!høre,!det!er!mig,! jeg!er! instruktør,! jeg! skal!nok!
ordne!det!der.!Det!var!en!fejl,!jeg!tager!ansvaret.”,!så!kan!jeg!love!dig!for,!at!det!hold!de!har!din!ryg!næste!
gang.!For!de!ved,!at!hvis!de!fucker!op,!så!er!det!dem,!det!går!galt!for.!Så!der!kan!du!vinde!rigtig!meget.!Og!
det!koster! ikke!så!meget.!Hvis!du!med!det!samme!tager!ansvar,!så!er!den! ikke! længere.!Så!kan!din!chef!
ikke!rase!over!dig,!dine!ansatte!bliver! ikke!sure!på!dig.!Så!hvis!man!bare! tager!ansvaret!på!sig!med!det!
samme,! så! punkterer! man! ballonen.! Så! er! der! ikke! mere! at! komme! efter! der.! Det! er! super! let! i!
virkeligheden.!Det!er!det!bedste,!man!overhovedet!kan!gøre.!Selvom!det!umiddelbart! føles! flat!med!det!
samme,!når!det!sker,!så!er!det!kæmpe!win!for!din!egen!bane!at!tage!ansvar!med!det!samme.!
Så!er!der!ingen,!der!kan!være!bitre.!Du!har!ret,!du!har!sagt:!“Ja,!jeg!har!fucket!op,!men!her!er,!hvad!vi!gør!
for!at!gøre!det!bedre!og!anderledes!næste!gang.”.!Alle!er!glade!for!dig.!Hvis!du!begynder!at!fedte!den!af,!så!
vil!alle!gå!derfra!og!tænke,!at!du!er!en!nar!og!tænke,!at!du!ikke!beskyttede!dem.!Og!chefen!vil!tænke,!at!du!
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ikke!stod!på!mål!for!noget.!Han!vil!aldrig!gå!derfra!og!tænke!noget!godt!om!dig,!hvis!du!begynder!at!sige:!
“Det!var!ham!derovre.”,!det!kender!man!jo!godt!selv!fra!andre,!da!man!var!lille.!Det!går!ikke,!det!er!en!selv.!
Som! jeg! altid! siger,! når! man! er! instruktør! på! et! stort! projekt,! så! er! det! dig,! der! har! ansvaret.! Det! er!
ligegyldigt,!hvad!du!siger,!det!er!dig.!Og!det!kan!du!også!bruge,!hvis!folk!siger,!at!de!synes,!det!skal!være!
sådan!og!sådan,!så!kan!du!sige,!at!det!er!dig,!der!har!ansvaret,!det!er!din!røv,!der!er!på!spil,!“Så!hvis!du!vil!
gå!op!og! forsvare!det,! så!gør!det,!men!hvis!det!er!mig,!der! skal! tage!ansvaret,! så! skal! jeg!også! tage!den!
endelige!beslutning.”,!og!det!forstår!folk!nok.!De!fleste!gør!i!hvert!fald.!!
!
M:!Nu!snakker!du!selv!om!det!her!med!nogle!gange!at!indlede!med!at!samle!op!på!de!personlige!ting,!som!
man!har!snakket!om!tidligere.!Men!man!kan!vel!ikke!huske!alt?!
!
C:!Så!du,!hvad!jeg!gjorde!lige!før?!Jeg!gav!mit!visitkort!og!skrev!efterfølgende!ned,!hvem!hun!var,!og!hvad!
hun!lavede.!
!
P:!Der!vil!jeg!sige,!at!jeg!er!…!Hvis!det!er!noget,!der!ikke!interesserer!mig,!så!glemmer!jeg!det!fem!minutter!
efter.! Jeg!har!meget!selektiv!hukommelse.!Hvis!det!er!noget,!der!interesserer!mig,!så!kan!jeg!huske!hver!
eneste!lille!detalje!for!evigt.!
!
C:!Du!kan!summe!det!op.!Hvis!det!er!noget,!han!gerne!vil,!så!kan!han!godt.!Og!hvis!ikke!han!vil,!så!kan!han!
formegentlig!ikke.!
!
P:!Så!kan!jeg!ikke.!Så!er!jeg!elendig!til!det.!
!
C:!Det!er!helt!typisk.!
!
P:!Meget!selektiv.!Også!hukommelsen.!Nogle!ting!kan!jeg!huske!knivskarpt,!og!så!er!der!andre!ting,!jeg!har!
glemt!fem!minutter!efter.!
!
C:!Du!er!også!fikseret!efter!at!nå!målet.!
!
M:!Men!står!man!så!ikke!nogen!gange!i!situationer,!hvor!man!skulle!have!husket!nogle!ting?!
!
P:!Jo,!absolut.!Jeg!siger!ikke,!det!er!en!god!ting.!Jeg!siger!bare,!at!sådan!er!jeg.!Men!der!er!jeg!blevet!bedre,!
jeg!er!begyndt!at!skrive!ting!ned.!Også!i!det!private,! ligesom!sådan!et!møde!her.!Ellers!kan!jeg!bare!ikke!
huske!det.!Også!fordi!jeg!lynhurtigt,!hvis!det!ikke!interesserer!mig,!så!vandrer!mine!tanker!et!andet!sted!
hen.! Det! er! enormt! frustrerende! for! andre!mennesker,! at! jeg! godt! kan! virke! distræt.! Inden! for! treSfire!
minutters!samtale,!hvis!det!ikke!interesserer!mig,!så!er!jeg!helt!væk.!Og!det!er!virkelig!irriterende,!det!har!
jeg! fået!mange! klø! for,! sådan! privat.! Og! det! er! ikke! for! at! være! ondskabsfuld,! jeg! kan! bare! ikke! holde!
koncentrationen.!Det!er!ikke!så!godt,!det!er!ikke!særligt!charmerende.!
!
C:!Det!kommer!meget!an!på,!om!man!er!opmærksom!på,!at!man!er!sådan,!og!andre!folk!kan!forstå,!at!det!
ligger!i!ens!præferencer.!Det!er!jo!ikke,!fordi!du!ikke!kan!være!til!stede!i!nuet.!
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P:!Nej,!absolut!ikke.!Men!man!kan!sige!relationsmæssigt!også,!der!bruger!jeg!en!del!tid!på!at!touche!base!
med! folk.! Jeg! kan! tit! skrive! 10! eSmails,! som! ikke! handler! om! arbejde,! før! jeg! så! slår! ind! på! noget!
arbejdsmæssigt!igen.!
!
C:!For!lige!at!lave!en!kort!opsummering,!så!er!det!vigtigt,!du!siger,!at!du!ikke!skelner!mellem!privatliv!og!
arbejdsliv!i!dine!egne!præferencer.!
!
P:!Nej,!men!jeg!vil!sige,!at!hvis!jeg!skal!være!bundløs!ærlig,!så!når!det!kommer!til!min!mandlige!relationer,!
så!prioriterer!jeg!klart!dem,!der!både!kan!give!mig!noget!personligt!og!professionelt,!frem!for!hvis!de!kun!
kan!give!mig!noget!personligt.!Nu!har!vi!(Peter!og!Christen)!jo!ikke!noget!direkte!professionelt!kørende,!
men!vi!har!rigtig!stærk!personlig!relation.!
!
C:!Men!vores!relation!er!stadigvæk!også!professionel.!Vi!er!det!nære!netværk.!
!
P:!Hvis! der! nu! kommer! en! og! spørger,! om! vi! skal! bruge! en!masse! tid! sammen!på! at! spille! fodbold.!Nu!
spiller!jeg!godt!nok!ikke!fodbold,!for!det!interesserer!mig!dybest!set!ikke,!det!er!bare!skåret!helt!fra.!Men!
altså!sådan!noget!ville!jeg!ikke!bruge!særligt!meget!tid!på.!Sociale!klubber!som!enten!ikke!er!folk,!jeg!har!
kendt! igennem! rigtig! lang! tid,! ikke! er! barndomsvenner! eller! som!udelukkende! er! socialt,!men! ikke! har!
relation!til!noget,!der!interesserer!mig,!så!er!det!svært,!synes!jeg.!Jeg!får!ikke!mange!nye!relationer,!som!
enten!ikke!interesserer!mig!meget!kraftigt!personligt!eller!professionelt!–!og!gerne!en!kombination.!Det!er!
svært! for!mig! at! engagere!mig!med! en!masse! folk! i! bordtennisklubben,! og! som!gerne! vil! se! bordtennis!
hver!onsdag!aften,!det!gider!jeg!ikke.!Det!interesserer!mig!ikke.!Jeg!har!altid!sagt,!at!jeg!på!mange!måder!er!
den!perfekte!mand,!for!jeg!ser!ikke!sport,!og!jeg!drikker!ikke!særlig!meget.!Det!gør!jeg!ikke.!
!
M:!Så!det!er!tvunget!nu?!
!
P:!Haha,!nej!jeg!ville!aldrig!selv!have!bestilt!en!flaske.!Det!havde!været!danskvand!med!citrus.!
!
C:!Det!er!jeg!godt!klar!over,!men!jeg!skal!have!dig!til!at!tale.!Du!skal!jo!åbne!op.!
!
[Alle!griner]!
!
P:!Jeg!er!også!sådan!til!firmafester,!jeg!er!altid!den!sidste,!der!bliver!fuld.!Jeg!synes,!man!!kan!lære!enormt!
meget!af!fulde!mennesker.!Jeg!venter!altid!til!sidst!med!at!blive!fuld,!hvis!jeg!overhovedet!bliver!fuld.!Det!
er!meget!specielt.!
!
C:!Der!er!en!hovedregel,!der!hedder,!at!chefen!aldrig!skal!være!fuld.!
!
P:!Det!er!den!anden!ting.!Det!gælder!om!at!holde!en!vis!distance,!selvom!du!gerne!vil!være!personlig!og!
engageret! i!dem,!så!skal!du!så!vidt!muligt!undgå!at!gå!for!meget!ud!og!drikke!dig!stiv!med!dem.!De!skal!
ikke!være!dine!venner!på!den!måde.!Du!kan!godt!gøre!det!en!gang!imellem,!men!man!skal!lige!holde!dem!i!
en! armslængde.! For!man! skal! fyre! nogle! af! dem!på! et! tidspunkt.!Og! så! kan!de! godt! blive! sure.!Og! dine!
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bedømmelsesevner!kan!godt!blive!slørede,!hvis!du!er!blevet!for!gode!venner!med!folk.!!
!
C:!Jeg!er!god!til!at!træffe!de!overordnede!beslutninger.!
!
P:!Du!er!også!lynhurtig!til!at!træffe!en!afgørelse.!Det!tager!dig!fem!sekunder,!så!ved!du,!om!du!gider!bruge!
tid!på!det!eller!ej.!Sådan!er!jeg!også!selv.!Det!er!et!håndtrykShurtigt.!Jeg!har!et!meget!nyligt!eksempel.!Efter!
et! håndtryk! kunne! jeg! bare! fornemme,! at! den! var! død.! Det! var! da! du! (Christen)! skulle! interviewe! en!
person.!Da!jeg!selv!fik!håndtrykket,!vidste!jeg!bare,!at!det!allerede!var!overstået.!
!
C:! Det! havde! jeg! glemt.! Det! var! mere! den! der! bussemand,! den! irriterede! mig.! Hun! havde! sådan! en!
bussemand!hængende,!det!var!virkelig!ikke!godt.!
!
P:!Det!var!håndtrykket!for!mig.!
!
C:!Det!var!virkelig!slapt,!det!var!helt…!
!
P:!Det!var!sådan!en!halvt!død!hånd.!
!
M:!En!du!skulle!interviewe?!
!
C:!Det! er,! fordi! jeg!har! sådan!en!holdning,!det! er!måske! ikke!helt! fair,!men!mange!af!dem,!der! ikke!har!
noget!job,!det!er!deres!egen!skyld.!Sådan!har!jeg!altid!haft!det.!Og!så!har!jeg!også!tænkt!på,!hvor!hurtigt!
folk! klikker! på!min! profil,! hvis! de! har! ’jobsøgende’! stående! i! deres! felt,! og! hvis! de! så! klikker! og! bor! i!
København,!og!jeg!kan!se,!at!de!måske!har!nogle!evner,!jeg!måske!kan!bruge!til!noget,!så!vil!jeg!gerne!tage!
en!samtale!med!dem!for!at!afdække,!om!der!kan!være!et!muligt!samarbejde.!
!
P:!Det!er,!fordi!du!er!sådan!en!networker.!Du!lever!jo!rigtig!meget!af!dine!relationer.!
!
C:!Så!var!der!en,!hun!var!fra!Østeuropa.!Og!hun!var!formentlig!analytisk!enormt!stærk,!god!til!at!arbejde!
med!data!og!undersøge!ting,!gå!helt!ned!i!detaljen.!Men!i!sociale!sammenhænge!fungerede!hun!slet!ikke.!
Du!kan!se!vores!korrespondance!på!et!tidspunkt.!Jeg!er!hele!tiden!opbyggende!i!min!kommunikation,!hun!
er!hele!tiden!afvisende.!
!
M:!Var!det!hende,!du!havde!som!praktikant?!
!
C:!Nej.! Jeg! overvejer! stadigvæk,! om!du! skal! have! en! researchassistent,! eller! om! jeg! skal.! Til! at! sidde!og!
kigge!alle!de!der!ting!igennem.!Men!vi!sad!sammen!ved!siden!af,!og!jeg!kunne!mærke!på!ham!(Peter)!uden!
at!sige!noget,!at!det!der!var!at!spilde!min!tid.!Vi!var!fuldstændigt!enige.!
!
M:!Hvad!havde!du!hende!til!interview!til?!
!
C:!Jeg!havde!sagt,!at!jeg!måske!havde!behov!for!en!researcher,!og!at!jeg!gerne!ville!snakke!med!hende.!Men!
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det,!der!er!problemet!med!researchassistenter,!er,!at!de!ikke!kan!afslutte.!Og!så!er!det!ikke!dygtige!nok.!Og!
derfor!er!det!meget!vigtigt!for!mig,!at!jeg!lige!får!(?).!Hun!var!meget!’what’s!in!it!for!me?’,!sådan!er!jeg!ikke,!
så!vil!jeg!ikke!betale!for!det.!Lidt!ligesom!ham!(Peter).!!
!
[Peter!forlader!bordet]!
!
C:!Hvad!synes!ud!om!ham!som!menneske?!
!
M:!Meget! tiltalende,!meget! tillidsvækkende.! Jeg!kan!godt! lide,!at!han!siger,!at!det!handler!om!at!give!og!
tage.!Og!hvis!man!kun!tager,!så!er!det,!fordi!man!ikke!er!bevidst!om!det.!Det!kan!selvfølgelig!sagtens!være!
noget,!han!bare!sidder!og!siger,!men!jeg!tror,!han!mener!det.!
!
C:!Han!kan!ikke!lyve.!
!
M:!Det!er!lidt!sjovt,!at!han!synes,!at!det!er!lidt!svært!at!sidde!her!i!den!her!situation,!fordi!han!har!lyst!til!at!
få!noget!igen,!fordi!han!sidder!og!åbner.!
!
[Peter!kommer!tilbage!til!bordet]!
!
M:!Inden!vi!begyndte!at!optage,!snakkede!vi!om,!at!der!aldrig!gøres!brug!af!annoncering!i!Peters!verden.!
Og!at!kompetencer!på!CV’er!selvfølgelig!har!betydning,!men!at!det!hænger!sammen!med!personligheden.!!
!
C:!Hvis!vi!laver!en!sammenligning!mellem,!hvordan!Kenneth!vurderer!dig!og!Peter!vurderer!dig.!!
!
M:!Kenneth!har!kun!haft!det!på!skrift!og!billedet,!hvor!vi!snakkede!kropssprog!med!videre!med!Peter.!
!
C:!Kenneth!vil!du!også!møde!og!snakke!med.!Han!vil!spørge!ind!til!dine!behov!på!en!helt!anden!måde.!
!
P:!Nu!har!jeg!jo!ikke!spurgt!så!meget!ind.!
!
M:!Nej,!du!har!ikke!haft!chancen!for!det.!
!
C:!Du!har!ikke!fået!lov.!
!
P:!Jeg!har!heller!ikke!givet!mig!selv!lov.!Det!er!meget!mærkeligt,!men!jeg!har!prøvet!at!holde!den!oneSway.!
Jeg!giver!og!giver!og! får! ingenting! igen.!Det!er! jo! lidt! irriterende,!haha.!Det!er!meget! imod!min!normale!
strategi.!
!
M:!Men!det!er!vel!ikke!i!forhold!til!situation,!at!være!den!der!taler…!
!
P:!Nej,!nej,!det!er!jeg!meget!tryg!ved,!som!du!nok!har!lagt!mærke!til.!
!
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M:!Så!det!er!mest,!fordi!du!er…!
!
P:!Jeg!er!nysgerrig.!Og!fordi!den!normale!måde,!jeg!gør!det!på,!er!at!bytte.!Jeg!bytter!information.!Og!det!er!
også!den!måde,!jeg!danner!et!billede!af!den!anden.!Jeg!har!været!inde!og!kigge!på!din!LinkedInSprofil,!så!
jeg!ved!da!noget.!Men!det!er!det,!jeg!kalder!udstillingsvinduet.!
!
C:!Nu!siger!jeg!noget!andet!til!dig.!Og!det!skal!du!huske!i!alle!markedsføringsøjemed,!og!når!det!er!dig,!der!
er!ude,! så! skal!du!spørge:! ”Er!det!okay,! at! jeg! connecter!med!dig!på!LinkedIn?”,!og!du!skal! sige!det,! for!
ellers!er!det!uanmodet!henvisning,!det!skal!italesættes.!
!
M:!Så!Peter,!er!det!okay,!jeg!connecter!med!dig,!haha?!
!
P:! Det! er! lidt! sent,! men! ja,! det! er! det,! haha.! Jeg! kender! rigtig! mange! i! udlandet,! der! bare! sender! en!
anmodning!af!sted,!hvor!jeg!ikke!har!mødt!dem!i!forvejen.!
!
M:!Har!du!nogensinde!skullet!ansætte!nogen?!
!
P:!Masser.!Tons!af!folk.!Jeg!ansatte!jo!et!helt!hold,!hundrede!mennesker…!
!
M:!Benyttede!du!nogen,!du!kender?!
!
P:!Nej,!slet!ikke,!det!var!der!ikke!plads!til.!Der!er!det!meget!baseret!på!noget!meget!faktuelt,!godt!instinkt.!
Det! handler! mere! om,! om! jeg! kommer! godt! overens! med! dem,! om! jeg! kan,! der! er! en! menneskelig!
forbindelse.!Min!indstilling!er!meget,!at!hvis!jeg!kan!mærke,!jeg!connecter!med!dem!som!mennesker,!så!er!
jeg!sikker!på,!at!jeg!også!kan!være!instruktør!for!dem.!
!
M:!Hvor!møder!du!dem!så?!
!
P:!Ved! jobinterviewet.! Jeg! får!CV’er! ind,!og!så!bliver!de! fløjet! ind,!og!så!møder! jeg!dem!der.!Så!det!er!en!
kombination,!selvfølgelig!skal!de!kunne!det,!de!skal!kunne.!Men!valget!går!egentlig!på..!Hvis!der!er!to,!hvis!
den!ene!er!mere!teknisk,!og!den!anden!har!jeg!en!god!kemi!med,!så!vil!jeg!vælge!den!sidste.!
!
M:! Så! altså! helt! traditionelle! jobinterview.! Og! forud! for! det,! hvad! er! så! baggrunden?! Du! sagde! at!
stillingsopslag!ikke!bliver!brugt.!Bruger!du!selv!det!til!at!ansætte?!
!
P:!Ja!ja,!det!gør!man.!HR!sender!CV’erne!til!mig,!og!så!skal!jeg!godkende,!at!de!skal!til!interview.!Så!tager!
man!skype!call!eller!lignende.!Så!har!jeg!nogle!spørgsmål,!og!så!kan!man!lynhurtigt!mærke!på!folk,!om!det!
er!bullshit!eller!ej,!det!er!rigtig!let.!Også!når!man!spørger!ind!til!processer!og!så!videre.!Folk!er!sgu!deres!
egen! værste! fjende.! De! lukker! nogle! gange! så! meget! lort! ud,! at! man! tænker,! at! de! har! en! forskruet!
selvopfattelse!eller!ikke!har!den!erfaring,!der!skal!til.!Det!går!rimelig!stærkt.!!
!
M:!Ville!du!kunne!ansætte!et!team!uden!at!bruge!annoncering!som!første!skridt?!
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!
P:!Nu! ville! jeg! godt! kunne,! fordi! jeg! kender! så!mange!mennesker.!Men!det! kommer!også! an!på,! hvilket!
budget!jeg!har.!For!de!fleste!dygtige!mennesker!arbejder!hele!tiden,!og!der!ville!man!skulle!kunne!lokke!
dem!med!noget,!hvis!de!skal!gå!fra!den!stilling,!de!har.!Men!jeg!kender!nok!mennesker!nu!til,!at!jeg!ville!
kunne!sætte!dem!sammen.!
!
C:!Har!du!også!fornemmelsen!af,!at!du!arbejder!sammen!med!faste!teams?!
!
P:!Altså!det!er!de!samme!folk,!jeg!kender,!som!jeg!har!arbejdet!sammen!med!de!sidste!15!år!on!and!off!i!
forskellige!konstellationer.!Så! ja.!Og!det!er!derfor,!det!er!så!vigtigt,!at!bevare!en!god!relation.! Jeg!har!en!
forhenværende!chef,!som!på!mange!måder!var!en!stor!idiot,!og!hvor!jeg!tænkte,!jeg!ikke!gad!arbejde!med!
ham.!Men!nu!har!vi!en!god!relation!igen.!Det!er!så!vigtigt!at!bevare!den!relation!i!forhold!til,!at!jeg!tror,!at!
han! får!gang! i!noget! igen,! som!er!vigtigt! for!mig,! så!der!må!man!selvfølgelig!gå!på!kompromis.!Der!skal!
rigtig!meget!til,!før!jeg!brænder!en!bro,!selvom!det!sagtens!kunne!være!retfærdigt!at!gøre!det.!Men!det,!jeg!
så!lærer,!er,!at!bruge!dem!lidt!anderledes.!Eller!i!hvert!fald!sørge!for!ikke!at!sætte!mig!selv!i!den!samme!
situation.!
!
M:!Hvis!du!skal!have!kontakt!til!en!ny!relationer,!hvor!starter!du!så?!
!
P:!Det!kommer!an!på,!hvor!man!møder!dem?!
!
C:!Kunne!du!starte,!hvor!jeg!gjorde,!med!kortet!og…!
!
P:!Det!kunne! jeg!sagtens,!det!er! slet! ikke!usædvanligt! for!mig.!For!eksempel! i!Malmø! ligger!der!et! stort!
computerspilsfirma,! der! hedder! Massive,! og! der! skrev! jeg! til! direktøren! på! LinkedIn,! helt! koldt,! bare!
sendte!ham!mit!CV,!og!så!skrev!han,!at! jeg!havde!en!fed!profil,!og!så!skete!der!ikke!en!skid.!Så!skrev!jeg!
igen!og!spurgte,!hvorfor!det!faldt!på!gulvet.!Så!ringede!HR,!og!så!skal!jeg!over!og!møde!dem!i!næste!måned.!
Der!fik!jeg!en!lillefinger,!og!så!tog!jeg!hele!armen.!
!
M:!Men!en!helt!ny!relation!eller..!
!
P:!Fuldstændig!helt!ny.! Jeg!kendte! ikke!et!øje.!Den! smarte!måde!at! gøre!det!på,! eller! som! jeg!gjorde!på!
LinkedIn.! Altså! han! (Christen)! er! jo! mere! ekspert,! end! jeg! er.! Det! er! at! finde! nogle,! der! er! lavere! i!
hierarkiet,!og!så!connecter!du!med!dem,!og!når!du!så!har!en!femSseks!stykker,!så!kommer!der!en!senior!
på,!så!connecter!du!med!dem,!fordi!du!kender!alle!de!andre.!Og!så!lige!pludselig!er!du!oppe!et!sted,!hvor!
du! lige! pludselig! får! direktøren.! Og! så! skriver! du,! og! så! kan! han! se,! at! du! har! 17! andre! i! firmaet,! som!
kender!dig.!Og!så!er!det!lidt!en!voucher!på,!at!du!er!fin.!Og!så!ser!han,!om!du!kan!noget.!Og!så!har!du!hans!
opmærksomhed,!og!så!skriver!du,!og!hvis!han!så!responder!bare!en!lille!smule,!så!er!du!inde!ad!døren.!Og!
det!jeg!så!gjorde,!da!det!gik!lidt!langsomt,!var!at!skrive!igen:!“Jeg!synes,!jeres!firma!er!enormt!spændende,!
jeg!synes!min!profil!…!Jeg!tror,!jeg!kan!tilbyde!jer!rigtig!meget.!Er!det!ikke!noget!med,!jeg!kan!komme!over!
og! holde! foredrag! om,! hvordan! vi! for! eksempel! gjorde! det! på! Rise?! Hvordan! jeg! designede!
historiefortælling,!hvordan!jeg!skrev!manuskriptet,!hvilken!proces!vi!gik!igennem.!Det!kunne!være!noget,!
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der! var! interessant! for! jer.”,! jeg! samlede! op!med! en! ekstra! pointe! til! ham,! efter! vi! havde! snakket.! Han!
sagde,!at!det!var!ikke!nødvendigt,!men!de!ville!gerne!have!(?).!Og!så!var!jeg!inde.!
!
C:!Min!profil!er!opbygget!til,!at!jeg!ikke!behøver!gøre!det!der.!
!
[Utydelig!snak]!
!
M:!Du!ville!aldrig!være!gået!direkte!til!øverste?!
!
P:! Jo,! jo,! det! gør! jeg.! Jeg! skriver! normalt! direkte! til! direktøren! eller! HRSdirektør.! Men! her! kendte! jeg!
overhovedet! ikke! nogen.! Normalt! kender!man,! det! er! en! ret! lille! industri.! Når! det! kommer! til! stykket,!
kender!man!altid!nogen.!Lige!med!ham!gik!jeg!stort!set!direkte!til!direktøren.!Men!der!havde!jeg!allerede!
skrevet!eSmails!og!sendt!åben!ansøgning!til!de!to.!Og!jeg!er!sådan!rimelig!senior!oppe!i!hierarkiet,!så!det!er!
lidt! professionelt! uforskammet! ikke! at! høre!noget!med!det! anciennitetsniveau,! jeg!har,! at! jeg! ikke! i! det!
meste! får! en! eller! anden! form! for! acknowledgement.! Så! skrev! jeg! direkte! til! dem,! og! så! havde! han! et!
forklaringsproblem!i!forhold!til!den!professionelle!protokol,!der!er!i!branchen.!Det!er!bare!dårlig!stil.!For!
jeg!er!på!niveau!med!ham,!og!han!ville!også!forvente!det!samme!af!mig.!For!hvis!han!skrev!til!mig,!ville!jeg!
give!ham!den!respekt!og!svare,!at!selvfølgelig!skal!vi!lige!snakke.!Så!det!puttede!ham!i!en!situation,!hvor!
jeg!var!meget!venlig!over!for!ham!og!tilbød!ham!noget,!selvom!han!teoretisk!ikke!havde!fulgt!proceduren.!
Så!han!var!forlegen!og!skyldte!mig!noget!allerede!fra!starten.!
!
M:!Men!du!er!ikke!nogen!gange!bange!for,!at!din!venlighed!kan!forskyde!forholdet!til,!at!de!udnytter!det?!
!
P:!Nej,!for!jeg!skal!nok!få!det!ud!af!det,!jeg!gerne!vil!have!ud!af!det.!I!det!øjeblik!jeg!føler!det,!skal!jeg!nok!
skrue!bissen!på,!så!får!tonen!en!anden!lyd.!Så!jeg!er!meget,!meget!venlig,!indtil!jeg!ikke!er!venlig!mere.!!
!
C:!Du!kan!også!høre!det!på!hans!stemmeføring,!når!du!spørger!ham.!Den!går!lige!op.!Han!er!helt!klar!over!
det.!
!
P:!Jeg!er!venlig,!så!længe!jeg!føler,!det!er!den!bedste!strategi.!Hvis!folk!begynder!at!blive!ufine!i!kanterne!
eller!begynder!at!prøve!at!udnytte!det,!så...!
!
C:!Når!du!hører!folk!tale,!som!Peter!gør,!så!går!Peter!efter!målet.!!Hvis!relationerne!ikke!virker,!finder!vi!en!
anden.!
!
P:!Og!jeg!er!heller!ikke!blank!for!at!skrive!til!andre,!at!…!Eller!at!gå!hen!over!hovedet!på!folk.!Jeg!gik!jo!i!
virkeligheden! hen! over! hovedet! på! HR.! Jeg! havde! skrevet! til! dem,! og! så! var! de! ikke! hurtige! nok! på!
aftrækkeren.!SÅ!skrev!jeg!bare!til!chefen.!Megapinligt!for!dem!også.!
!
M:!Der!er!du!ikke!bange!for!at!støde!nogen?!
!
P:!Nej,!overhovedet!ikke.!Slet!ikke,!for!det!er!deres!fejl.!Jeg!føler!jo,!at!jeg!fortjener!den!respekt.!
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!
C:!Du!har!enormt!høj!tiltro!til!egne!evner.!Det!skal!nok!gå.!Vi!løser!problemet.!
!
P:!Ja,!fuldstændig.!Jeg!har!endnu!ikke!været!i!en!situation,!hvor!jeg!tænkte,!at!det!magter!jeg!ikke,!eller!at!
det!kan!jeg!ikke!løse,!eller!at!det!er!for!teknisk.!Jeg!kan!huske,!der!faktisk!var!en,!der!spurgte!mig,!da!jeg!
lavede!det!sidste!projekt,!der! lavede!vi!noget!performance!capture!sammen!med!en!researcher!og!hans!
firma,!der!hedder!(?),!som!er!de!samme!folk,!der!har!lavet!Tintin!og!Gollum,!der!er!ham,!der!spiller!Gollum,!
og!det!er! sindssygt!dyrt!med!en!pris!på! flere! tusind!pund.! “Tænker!du!aldrig!på,!hvor!mange!penge!du!
bruger,!når!tingene!ikke!fungerer!og!vi!står!og!man!ligesom!skal…?”,!“Nej,!det!tænker!jeg!overhovedet!ikke!
på,! det! er! ikke!mit! problem.”,! jeg! fokuserer! bare!på!min!opgave.!Når! jeg! forbereder!mig,! er! jeg! enormt!
grundig!modsat!andre!ting,!hvor!jeg!ikke!er!særlig!grundig.!Så!jeg!ved,!når!jeg!kommer!derind,!så!har!jeg!
gjort!alt,!hvad!jeg!kan!gøre,!for!at!putte!mig!selv!i!en!succespulje.!Og!så!er!jeg!ikke!nervøs!for!noget.!For!jeg!
har!forberedt!mig.!Og!hvis!der!så!er!noget,!der!fucker!op,!så!ved!jeg,!at!jeg!har!lavet!mit!hjemmearbejde,!så!
hvis! det! fucker! op,! er! det! bare,! fordi! det! fucker! op,! og! jeg! ikke! er! dygtig! nok,! og! så! må! jeg! løse!
problemerne.!Men!det! skal! bare! ikke! fucke! op,! fordi! jeg! har! været! doven! eller! ikke! har! været! opgaven!
moden.!!
!
C:!Har!du!fået!de!svar,!du!gerne!vil!have?!
!
M:!Det!synes!jeg.!
!
C:!Jeg!er!helt!sikker!på,!han!gerne!vil!følge!op.!
!
P:!Ja,!ja.!
!
M:!Ja,!det!kan!jo!godt!være,!der!opstår!et!eller!andet,!når!jeg!arbejder!videre!med!det.!
!
P:!Så!skal!du!bare!forvente,!at!jeg!også!spørger!ind!til!dig.!
!
C:! Jamen! altså! sådan! som! relationer! fungerer,! så! synes! jeg,! I! skal! lave! et! nyt! møde,! hvor! I! taler! om!
hinanden.!
!
P:!Ja,!det!kan!vi!godt,!haha.!
!
M:!Det!virker!du!ikke!helt!tryg!ved.!
!
P:!Jo,!jo.!Jeg!har!ikke!noget!at!skjule.!Men!med!hele!mit!kropssprog!pakker!jeg!mig!bare!ind.!Haha.!
!
C:!I!skal!jo!tænke!på,!at!I!er!en!del!af!mine!100!nære!relationer.!
!
P:!Så!hvis!vi!kender!ham,!så!må!der!være!noget…!
!
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C:!Nej,!men!det,!man!bruger!sine!100!nære!relationer!til,!er!at!forkorte!afstanden!mellem!et!køb!og!et!salg.!
!
[Interviewet!ender!over!i!privat!snak.!Jeg!takker!for!Peters!hjælp!og!tid!og!interviewet!afsluttes]!
!
!
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Interview&med&Lene1Louise&Steenfat&
!
Interviewede:!Lene1Louise!Steenfat!(L)!
Interviewer:!Maria!Rasmussen!(M)!
Meddeltagere:!Ian!Richter!Nielsen!(I),!Christen!Mau!(C)!
!
!
[Optagelsen! starter! lidt! inde! i! samtalen,! efter! vi! har! præsenteret! os! for! hinanden,! og! projektet! kort! er!
introduceret]!
!
L:!Jeg!er!jo!fuldstændig!uforberedt,!men!det!ved!du!jo.!
!
M:!Ja,!jamen!der!er!heller!ikke!så!meget!at!forberede.!Vi!laver!det!her!projekt.!Jeg!er!specialestuderende,!og!
vi!undersøger!i!samarbejde!omkring!rekruttering,!annoncering!i! forhold!til!personlig!kontakt,!samspillet!
mellem!de!to!og!forskelle!mellem!de!to.!Og!så!er!vi!ude!og!snakke!med!nogle!forskellige!for!at!finde!ud!af,!
hvad!du!gør!brug!af,!hvordan!du!gør!det,!hvad,!du!føler,!virker!bedst.!
!
L:!Rekruttering!og!tiltrækning?!
!
M:!Ja.!
!
I:!Fastholdelse.!Fordi!du!ikke!har!gjort!dit!forarbejde!rigtigt…!(?)!
!
M:!Men!sådan!dialogbaseret.!Så!vi!ser,!hvad!der!kommer!af!spørgsmål!undervejs,!men!jeg!vil!gerne!starte!
med!at!høre!om,!hvordan!I!gør.!
!
L:! Jamen! ud! over! alle! de! traditionelle!med! at! slå! stillinger! op! sådan! rent! selection,! helt! traditionelt! på!
selvfølgelig!LinkedIn!og!andre!relevante!online!platforme,!vi!bruger!aldrig!print,!det!er!online!platforme.!
Så!ud!over!de!helt!almindelig,!traditionelle!selection!processer,!så!searcher!vi,!og!det!er!primært!LinkedIn,!
men!også,! i!Danmark,! Jobindex’! kandidatdatabase.!Xing! i!Tyskland,! som!heldigvis!bruger!mere!og!mere!
LinkedIn!også.!Fordi!det!er! jo! tysk.!Men!så!searcher!vi!også!og!går!ud!og!prikker,!og!så!bruger!vi!vores!
netværk,!vores!branchenetværk!også!på!researchdelen.!Og!så!kan!man!sige,!så!prøver!vi!at!hype!nogle!ting!
på!vores!sociale!netværk,!altså!primært!Twitter,!hvor!vi!hele!tiden!forsøger!at!italesætte,!hvad!det!er!for!
nogle!talenter,!vi!er!på!udkig!efter.!Uden!at!der!nødvendigvis!er!et!specifikt!job.!Det!er!meget!det.!I!forhold!
til!karrieremesser!og!uddannelsesmesser!og!så!videre,!der!har!det!været!meget!lidt,!men!måske!kommer!
vi!til!at!gøre!det!fremadrettet.!Og!nok!primært!inden!for!Danmarks!grænser.!!
!
M:!Og!bruger!I!det!hele!i!samspil!omkring!enkelte!stillinger,!eller!er!det!delt!op!alt!efter,!hvilke!stillinger!I!
skal!besætte?!
!
L:! Ja,!det!er!delt!op.!Man!kan!sige,!hvis!vi!søger!en!bogholder,!så!er!det! fint!bare!at!bruge!en!almindelig!
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selection,!der!får!vi!det,!vi!skal!bruge.!Men!ligeså!snart!det!er!profiler,!der!er!lidt!svære!at!tiltrække,!eller!
hvor!der!er!flaskehalse,!så!går!vi!ret!hurtigt,!eller!med!det!samme!i!search.!
!
M:!Og!anvender!I!den!personlige!kontakt?!
!
L:!Ja,!så!bruger!vi!også!både!selvfølgelig!mit!netværk!men!også!vores!medarbejderes!netværk.!
!
I:!Får!I!mange!uopfordrede!ansøgninger?!
!
L:!Ja!og!nej,!altså!vi!er!jo!en!virksomhed!på!80!mennesker,!så!der!er!selvfølgelig!også,!altså!vi!har!jo!ikke!
noget!brand!på!den!måde,!der!trækker,!men!jeg!vil!sige!faktisk!i!forhold!til!vores!størrelse!og!beliggenhed!
og! så! videre,! så! får! vi! faktisk! rigtig! mange! uopfordrede.! Men! også! rigtig! mange,! altså! 80! %! er! ikke!
interessante! for! os.! Og! det! er! fordi,! det! er! de! her! brainy! folk! med! tre! uddannelsestitler! fra! Indien! og!
Pakistan.!Så!dem!har!vi!aldrig!i!spil.!
!
I:!Og!det!er,!fordi!for!at!rekruttere!globalt…!
!
L:!Det!er,!fordi!vi!ikke!rekrutterer!globalt!til!vores!headquarters!i!Danmark.!
!
I:!Har!du!kun!med!rekruttering!i!Danmark!at!gøre!eller?!
!
L:!Nej,!vi!har!også!til!vores!datterselskaber.!
!
C:!Hvor!er!det!henne,!datterselskaberne?!
!
L:! Vores! datterselskaber! det! er! i! Polen! og! Tyskland! og! USA! og! England,! og! så! har! vi! medarbejdere! i!
Ukraine!også,!men!vi!har!ikke!et!etableret!selskab,!men!vi!har!seks!medarbejdere,!der!sidder!i!Ukraine.!!
!
C:!I!Vestukraine?!
!
L:!Ja,!i!(?).!Jeg!tror,!det!er!meget!generelt!billede,!at!alle!får!de!her!uopfordrede!fra!Indien!og!Pakistan!og..!.!
!
I:!Det!er!meget!normalt.!
!
L:!Det!har!vi!også!fået!alle!andre!steder,!jeg!har!arbejdet.!
!
C:!Det!er!lige!nu!en!dille!i!Mellemøsten.!
!
L:!Nå.!Der!får!vi!ikke!noget!fra!faktisk.!
!
I:!Der!sidder!mange!indere!i!Dubai!og!i!Emiraterne,! i!servicecentrene.!Nå,!det!er! ikke!det,!vi!skal!snakke!
om.!
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L:!Og!det!er!ikke!fordi,!de!ikke!er!kvalificerede,!men!omkostningerne!ved!at!trække!en!inder!til!afløn!(?),!
altså!det!giver!simpelthen! ikke!mening.!Der!er!både!noget!kulturelt!og!noget!omkostningsmæssigt,! som!
ikke!umiddelbart!kommer!til!at!spille.!!Besvarer!det!dit!spørgsmål?!
!
M:!Dit!eget!personlige!netværk,!hvordan!anvender!du!det?!
!
L:! Jamen,!øh.!Man!kan!sige,!det!gør! jeg! jo!både!direkte!og! indirekte,!når! jeg!slår!en!stilling!op!via!vores!
Company!Profile!på!LinkedIn,!så!går!jeg!ind!og!sharer!den!også!i!mit!eget!netværk,!og!så!hvis!der!er!nogle!
profiler,!som!ikke!er!så!nemme!at!tiltrække,!så!kan!jeg!godt!finde!på!at!bruge!mit!eget!netværk!til!sådan!at!
sparre!og!høre,!hvor!de!har!fundet!sådan!nogle,!og!hvad!er!deres!approach,!og!jeg!har!etableret!sådan!et!
HR1netværk,!hvor!vi!mødes!en!gang!i!kvartalet,!og!der!kan!de!her!tiltrækningsproblematikker!også!være!
noget!vi!diskuterer.!Men!ellers!er!det!nok!faktisk!mere!på!retention1delen,!at!jeg!bruger!det!netværk.!Hvad!
gør!man!rundt!omkring!for!at!fastholde!medarbejdere?!
!
C:!Har!du!faste!søgetråde,!der!ligger!på!din!profil,!så!hver!gang!du!udvider!dit!netværk,!så!får!du!også!de!
kandidater!i!andres!netværk,!som!kunne!være!relevante!for!dig?!
!
L:!Ja,!altså!det!har!jeg!på!den!her!Premium!Account,!jeg!har!på…!
!
C:!Ja,!du!har!en!Lite![LinkedIn!Recruiter!Lite].!
!
L:!Ja,!præcis.!På!LinkedIn,!hvor!jeg!så!opretter!cases,!og!så!kommer!der,!når!der!dukker!kandidater!op,!der!
matcher!mine!søgekriterier,!så!dukker!de!op.!Så!det!er!meget!automatiseret.!Det!er!fint.!
!
C:!Det!kan!du!også!gøre!fra!din!personlige!profil.!Der!har!du!tre!alarmer.!Det!er!bare,!så!du!ved!det.!
!
L:!Ja!okay.!Men!jeg!har!først!gjort!det,!efter!jeg!fik!det!andet.!Og!det!fungerer!fint.!Og!tit!så!er!det!faktisk!
relevante!profiler.!!
!
C:!Hver!gang!eller?!
!
L:!Nej,!ikke!hver!gang.!
!
C:!Hvor!tit!vil!du!sige,!det!er!relevante!profiler?!
!
L:!Jamen!jeg!vil!sige,!jeg!kan!godt!forstå,!at!systemet!præsenterer!dem,!men!der!vil!altid!...!Så!er!der!jo!altid!
den!her!menneskelige!faktor,!der!gør,!at!man!tænker!‘aarrh’.!Altså!det!kan!være!mange!hyppige!jobskrifter!
og! sådan! nogle! ting,! der! gør,! at! man! tænker,! at! det! ikke! er! interessant,! når! man! sidder! og! vurderer,!
evaluerer!en!profil.!Men!i!forhold!til!de!søgekriterier,!jeg!har!stillet!op,!så!synes!jeg,!at!systemet!fungerer.!
Det!gør!du!ikke,!kan!jeg!godt!se!på!dig,!haha.!
!
C:!Jo,!det!gør!jeg.!Men!jeg!synes!både!ja!og!nej.!For!det!kommer!an!på,!hvordan!man!søger.!Men!det,!som!er!
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udfordringen,! det! er,! at! ...! Det,! der! er! det! gode! ved! det,! er,! at! hvis! du! laver! den! samme! søgning!mange!
gange,!og!hvis!dit!netværk!også!bygger!på!personer!inden!for!det,!du!søger!efter,!så!virker!det.!Så!derfor!er!
jeg!glad!for!at!høre,!at!det!reelt!set!virker.!Nu!har!vi!ikke!gået!ind!og!talt!om!sprog.!Det!skal!vi!ikke!tale!om!i!
dag,!det!er!en!kæmpe!udfordring.!
!
L:!Ja,!det!er!en!stor!udfordring.!
!
C:!Men!jeg!er!da!glad!for!at!høre,!du!får!det!meste!af!det,!du!gerne!vil.!
!
L:!Jamen!det!synes!jeg,!jeg!gør.!Altså!det!synes!jeg.!Men!jeg!tænker!også,!at!det!er!et!system,!der!kan!gøre!
så!meget,!og!så!skal!der!bare!denne!her!subjektive!vurdering!ind!over!i!forhold!til!alle!de!andre!match,!der!
skal!være.!Det!er! jo!på!kompetencer.! Jeg!skriver! ikke! i!et! søgefelt,! at!du!skal!være!super!sød!og!nem!at!
arbejde!sammen!med,!haha.!
!
C:!Det!er!der!nok!nogle,!der!skriver!i!deres!summary.!
!
L:!Ja,!og!det!er!jo!fint.!
!
I:!Bruger!du!samme!metode!uanset!hvilke!lande,!du!rekrutterer!til?!
!
L:!Nej,!fordi!I!nogle!regioner!hedder!en!stilling!noget,!for!eksempel!søgeord!på!funktioner!skal!jeg!ændre,!
fordi!nogle!steder!så!er!det,!der!er!en!...!Nu!er!det!meget!teknisk!personale,!jeg!rekrutterer,!nogle!steder!så!
hedder!det!jo!en!‘engineer’,!selvom!man!kun!er!elektrikeruddannet!og!andre!steder,!der!hedder!det!noget!
helt!tredje.!Så!jeg!bliver!nødt!til!at!finde!ud!af,!hvad!er!det!landespecifikke!udtryk!for!de!her!funktioner?!
Hvad!hedder!man,!når!man!laver!det!her!job!i!det!enkelte!job!eller!region?!
!
I:!Men!du!tilgår!det!på!samme!måde?!Følger!du!samme!skema?!Når!I!har!en!stilling,!så!er!det!jobdatabasen,!
den!bliver!slået!op!på,!eller!i!Danmark!går!du!ud!og!bruger!LinkedIn,!går!ud!og!laver!søgninger?!
!
L:!Nåå,!ja!ja.!På!den!måde.!
!
I:!Så!du!arbejder!på!samme!måde!uanset!markedet?!!
!
L:! Ja.! Det! gør! jeg! nok.!Men!det! skyldes! nok! i! virkeligheden!min!manglende! kreativitet.! Og! sådan! at! det!
virker.!Har!erfaring!med,!at!det!virker.!!
!
C:!Bruger!du!‘AND’,!‘OR’!og!‘NOT’!i!dine!søgninger!på!LinkedIn?!
!
L:!Ja,!det!gør!jeg.!
!
C:!Bruger!du!‘OR’,!‘OR’,!‘OR’,!‘OR’?!
!
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L:!‘OR’,!‘OR’,!‘OR’,!‘OR’,!ja,!haha.!
!
C:!Og!parenteser!også!i!forhold!til!regioner?!
!
L:! Ja! altså,! jeg! er! jo! egentlig! ret! godt! skolet! på! LinkedIn,! fordi! jeg! kommer! fra!Moment,! hvor! vi! fik! ret!
massiv!uddannelse!i!brugen.!Så!lige!det!der,!altså!redskabsmæssigt,!tror!jeg!egentlig,!jeg!er!okay!med.!Og!
så! havde! vi! en! super,! super! researcher! i!Moment,! som! så! godt! nok! ikke! er! der!mere,!men! er! flyttet! til!
London,!men!hende!har! jeg! faktisk!kontakt!med,!hun!er!min!hotline.! “Hvordan!var!det!nu! lige?”.!Så! lige!
LinkedIn!og!søgninger!og!sådan,!der!føler!jeg!egentlig,!jeg!er!okay!godt!udstyret.!
!
C:!Og!du!er!godt!klar!over,!at!begrænsninger!i!søgninger!er!netværk!i!forhold!til!den!Lite1udgave,!du!har?!
!
L:!Ja,!også!den!del!ja.!Men!det!er!jo!en!afvejning.!Vil!vi!op!og!betale!Premium,!eller!kan!vi!nøjes?!Og!lige!nu!
kan!vi!nøjes.!
!
C:!Jamen!jeg!tror!også!…!Nu!har!jeg!kigget!lidt!i!forhold!til!dit!netværk,!og!så!vil!jeg!sige,!at!du!sagtens!kan!
finde!de!kandidater,!du!skal!bruge!i!Danmark.!Men!når!du!så!kommer!uden!for!Danmark,!vil!du!have!nogle!
udfordringer!med!LinkedIn.!
!
L:!Ja,!og!der!har!vi!jo!heldigvis,!kan!man!sige,!nogle!af!vores!lokalansatte,!der!kan!jeg!så!bede!dem!om!at!
aktivere!deres!netværk!også.!Og!det!bruger! jeg!også.!LinkedIn!er! jo!privat!profilmæssigt,!men!jeg!synes,!
folk!generelt!er!meget!åbne!i!forhold!til!at!aktivere,!når!vi!har!behovet.!Og!det!behøver!jo!ikke!at!være,!at!
de!går!ind!og!searcher!i!deres!netværk,!det!kan!jo!være,!de!bare!skal!skrive!en!status,!at!vi!er!på!udkig!efter!
kolleger!til!det!og!det.!Og!det!synes!jeg,!folk!generelt!er!meget!åbne!over!for!og!gode!til.!Og!så!samarbejder!
vi!jo!også!med!nogle!både!rekrutterings1!og!searchvirksomheder!i!de!forskellige!lande,!som!også!går!ind!
og!searcher!i!for!eksempel!polske!netværk.!Der!er!jeg!jo!hægtet!af!fuldstændig,!det!går!jo!ikke,!det!kan!jeg!
ikke.!
!
C:!Dit!polske!er!ikke!godt!nok?!
!
L:!Nej,!der!er!jeg!lidt!basic,!det!må!jeg!sige,!haha.!Jeg!kan!sige!“vodka”,!haha.!
!
I:! Hvad! fungerer! så! bedst,! hvis! du! skal! kigge! på! de! rekrutteringer,! I! har! haft?! Dem! man! kan! kalde!
succesfulde!ansættelser,!hvor!folk!også!har!kunnet!performe.!
!
L:!I!forhold!til!tiltrækningsdelen!eller!hvad?!
!
I:!Ja,!altså!når!nu!I!har!en!stilling,!hvad!er!det!så!for!en!metode,!der!har!fungeret!bedst!for!jer?!Altså!netop!
snakker!vi!opslag,!snakker!vi!(?),!snakker!vi!rekrutteringsbureau?!Hvor!får!I!egentlig!det,!du!føler,!er!det!
bedste!resultat?!!
!
L:!Det,!synes!jeg!faktisk,!er!svært!at!svare!entydigt!på.!Jeg!synes,!det!kommer!meget!an!på!profilen.!!



!

6!af!22!

C:! Kan! vi! så! prøve! at! indsnævre! spørgsmålet! lidt,! hvis! vi! for! eksempel! siger! ingeniører,! og! vi! siger!
Danmark,!hvad!er!så!bedste!fremgangsmåde!ud!fra!de!ingeniører,!du!vælger?!
!
L:! Ingeniører,! Danmark.! Der! tror! jeg! egentlig,! at!man! ...! Altså! ’vind’! er! jo! faktisk! en! lille! branche.! Altså!
mediemæssigt! fylder! ‘vind’! jo!rigtig!meget!og!er!meget!eksponeret,!men!profilmæssigt!er!det!en!ret! lille!
branche.! Og! der! er! noget! uhensigtsmæssigt! ved! at! fortsætte! den! der! fætter1/kusinefest,! der! har! været!
igennem!mange!år,!så!alle!kender!jo!nærmest!alle.!Så!jeg!synes!egentlig,!at!det!vi!har!haft!bedst!erfaring!
med,!det!har!ikke!meget,!på!ingeniørdelen!har!det!ikke!så!meget!været!de!personlige!netværk,!fordi!det!er!
gamle!kendinge!hele!vejen!rundt.!Men!det!har!været!en!kombination!af!det!her!search!and!selection.!
!
C:!Bruger!I!LinkedIn!Job!Post!til!at!slå!job!op?!
!
L:!Ja,!ja.!
!
C:!Hvor!mange!har!du?!
!
L:!Hvor!mange!jeg!har?!Lige!nu?!
!
C:!Ja.!
!
L:!En!Job!Slot,!eller!det!ændrer!sig!så!fra!første!januar,!vi!har!købt!en!anden!account1type!nu.!Sådan!at!vi!
hele!tiden!kan!lave!rullende!opslag.!Og!der!har!jeg!faktisk!en!strategi!om,!at!hver!eneste!uge!skal!der!er!et!
nyt!job!på.!Og!det!bliver!jo!gengangere,!så!mange!jobs!har!vi!jo!ikke.!Men!det!er!fint!nok,!fordi!så!bliver!det!
aktiveret!hver!evigt!eneste!uge.!
!
C:!Jeg!ville!nok!holde!den!til!hver!14.!dag.!Erfaringsmæssigt.!Ikke!en!uge,!for!så!kommer!den!længere!ud.!
Men!det!er!jo!en!Job!Slot,!du!har!til!rådighed!hele!tiden.!
!
L:!Ja,!ja,!det!kører!bare.!Nå,!men!det!er!meget!godt!input,!for!jeg!havde!faktisk!tænkt!en!gang!om!ugen.!
!
C:!Ja.!Men!14!dage,!for!ellers!kan!folk!ikke!rigtigt!følge!med.!Der!er!faktisk!lang!interaktionstid,!fra!de!ser!
det,!og!til!de!trykker!på!knappen.!Det!har!noget!at!gøre!med!personlighed.!Der!er!nogle,!der!lige!skal!have!
lov!til!at!tænke.!
!
M:!Hvilken!feedback!oplever!du!typisk,!når!du!bruger!LinkedIn!til!opslag,!personlig!kontakt!tilbage!via!din!
LinkedIn1profil!eller!?!
!
L:!Nej,!altså!vi!directer!folk!til!vores!hjemmeside!direkte!fra!LinkedIn,!og!der!vil!jeg!jo!rigtig!gerne!have,!at!
man! bare! søger.!Man!må! gerne! ringe! og! spørge,! hvis!man! har! noget.!Men! der! er! en! gang! imellem,! der!
kommer! nogle! mails! af! sted! til! mig! fra! interesserede! på! min! LinkedIn! account,! fordi! mine!
kontaktoplysninger!fremgår!jo!i!stillingsopslaget.!Det!er!jo!måske!en!lidt!forkælet!holdning,!men!heldigvis!
er! det! ikke! så! mange.! Og! det! er! fordi,! det! er! ekstremt! tidskrævende! at! sidde! og! besvare! individuelle!
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henvendelser.!
!
C:!Det!gør!vi!jo!ikke.!Jeg!har!nogle!standarder,!hvor!jeg!copy/paster.!
!
L:!Ja.!Men!det!er!bare!ikke!så!nemt!at!bare!knalde!standarder!af!sted.!!
!
C:!Jeg!har!en!personlig,!jeg!sender!ud!hver!gang,!ud!fra!profilen,!og!så!varierer!jeg!det!lidt!efter,!hvad!...!For!
ellers!så!bliver!jeg!jo!træt.!
!
L:!Jamen!det!er!jo!det.!Og!det,!jeg!plejer!at!gøre,!det!er,!at!jeg!sender!nærmest!en!standardskrivelse!tilbage,!
prøver!lige!at!adressere!nogle!af!de!ting,!de!spørger!ind!til,!men!så!opfordrer!jeg!dem!faktisk!til!at!ringe!til!
mig,!det!vil!jeg!meget!hellere.!Jeg!vil!meget!gerne!besvare!folks!spørgsmål,!men!tit!så!er!det!jo!sådan!noget!
med:!“Kan!du!fortælle! lidt!mere!om!stillingen?”,!“Hvad!vil!du!gerne!vide?”,! fordi!at!det!kan!jeg!sådan!set!
godt,!men!...!Og!derfor!er!der!heller!ikke!e1mailadresse!på!stillingsopslag,!der!er!kun!mit!telefonnummer.!
Det!er!ikke!tilfældigt!lige!det!i!hvert!fald.!Men!de!kan!jo!skrive!til!mig!på!LinkedIn.!!
!
I:!Er!der!større!ansættelsesgrad!af!dem,!der!har!haft!kontakten,!før!de!sendte!en!ansøgning?!
!
L:!Altid,!altid.!Medmindre!de!altså! fucker!fuldstændig!op! i!samtalen.!Man!kan!sige,!der!er! jo!også!de!der!
mennesker,!der!ringer!op!og!tror,!de!skal!gennemgå!hele!ens!CV! i! telefonen,!det!er! jo!dårlig!opdragelse,!
kan!man!sige,!eller!også!ved!de!ikke!bedre.!Men!så!igen,!når!nu!vi!for!eksempel!snakker!ingeniører,!så...!
!
I:!Det!har!vel!noget!med!deres!præferencer!at!gøre.!
!
L:!Ja,!men!man!kan!sige,!at!hvis!man!tænker!sig!bare!en!lille!smule!om!som!ansøger,!så!ved!man,!at!det!der!
er!interessant!for!virksomheden,!det!er!jo!det,!man!skal!have!fokus!på,!når!man!ringer!op!og!ikke!så!meget!
’What’s!in!it!for!me?’.!Men!igen,!det!er!jo!ikke!alle,!der!er!lige!trænede.!Men!for!eksempel!en!ingeniør,!der!
har!været!i!det!samme!job!de!sidste!otte!år,!de!er!jo!super!utrænede!i!at!gå!til!jobsamtaler!og!være!i!sådan!
en!proces.!Der!skal!man!være!sådan!lidt…!
!
I:!Hvordan!flytter!du!dem!så?!Altså…!
!
L:!Det!er!det!faglige.!Det!er!de!faglige!udfordringer.!!
!
I:!Okay.!
!
L:! De! er! ikke! sådan! til! at! flytte!med! for! ussel!mammon! eller! ...! Det! er! fordi,! der! skal! ligge! nogle! rigtigt!
spændende! opgaver.! De! er! også! lidt! ligeglade! med! brand! og! værdier! og! sådan! noget.! Det! er! ikke! mit!
indtryk,!at!det!gør!den!store!forskel!for!dem.!
!
I:!Spændende.!
!
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M:!Så!omvendt!når!I!laver!søgninger!på!relevante!profiler,!hvordan!er!så!næste!skridt!der!fra,!når!I!finder!
nogle!relevante!profiler?!
!
L:!På!LinkedIn!for!eksempel!så!skriver!jeg!til!dem,!at!jeg!har!fundet!deres!profil!og!synes,!den!ser!rigtig!ud!
til!en!stilling,!vi!skal!have!besat,!og!så!beskriver!jeg!i!overskrifter,!hvad!stillingen!går!ud!på,!og!så!lægger!
jeg!op!til,!at! jeg!godt!kunne!tænke!mig!at!komme!i!dialog!og!selvfølgelig!gerne!vil!høre! fra!dem,!hvis!de!
også!er!interesserede!i!det.!Og!så!er!der!jo!nogle,!der!vender!tilbage,!og!så!vil!det!næste!skridt!typisk!være,!
at!vi!simpelthen!booker!en!halv!time1tre!kvarter!til!den!indledende!snak!over!telefonen,!hvor!de!får!noget!
mere!information,!og!jeg!får!noget!mere!information.!Det!er!jo!meget!forskellige,!hvor!meget!jeg!kan!læse!
ud!af!et!CV!på!LinkedIn.!Der!er! jo!mange,!der!skriver!rigtig!meget,!og!så!er!der!nogle,!der!nærmest! ikke!
skriver!noget.!For!ligesom!at!få!forventningsafstemt!og!få!præsenteret,!hvad!det!er,!netop!få!præsenteret!
udfordringerne!der!ligger!i!et!givent!job,!og!hvad!de!har!at!kunne!byde!ind!med!og!finde!ud!af,!om!der!er!
basis!for!at!mødes!in!real!life!her!fra.!Så!det!er!sådan!processen.!Og!hvis!der!er!det,!vil!der!typisk!være!to!
samtalerunder!hos!os.!
!
M:!Og!personligheden,!hvor!meget!spiller!den!ind?!
!
L:!Det!er!meget!vigtigt.!Og!det!er!jo!ikke!noget,!vi!får!afdækket!over!telefonen.!Nogle!gange!kan!det!være!så!
skævt,!at!man!allerede!der!tænker,!at!det!ikke!er!aktuelt.!Men!ellers!så!er!det!jo!i!det!personlige!møde,!vi!
finder!ud!af,!om!vedkommende!kan!arbejde!sammen!med!os,!og!om!vi!kan!se!vedkommende!i!vores!teams.!
!
I:!Tænker!I!det!med!personlighed!struktureret?!For!eksempel!får!man!nogle!personlighedsanalyser?!
!
L:! Ja,! altså! vi! har! nogle! test.! Det! kører! vi! i! første! samtalerunder.! I! anden! samtalerunde! bliver! alle!
kandidater! præsenteret! for! en! case,! som! de! får! tilsendt,! og! som! vi! beder! dem! om! at! forberede! og!
præsentere.!Det!siger!også!rigtig!meget!om,!hvem!man!er!som!person,!og!hvordan!man!arbejder,!når!man!
skal!præsentere!sin!case.!Og!det!vil! typisk!være!en! faglig!problemstilling!og!et!personligt!dilemma,!som!
man!bliver!bedt!om!at!forholde!sig!til.!
!
I:!Hvordan!kigger!I!på!de!teams,!som!de!skal!indgå!i,!når!I!også!for!eksempel!kigger!på!personligheden?!
!
L:!Ja,!det!gør!vi.!Vi!laver!ikke!teamanalyser!som!sådan,!hver!evigt!eneste!gang!vi!har!en!rekruttering.!Men!
det! er! jo!meget! i! samarbejde!med! lederen,! vi! rekrutterer,! og! lederen! kender! jo! sit! team!og! vil! have! en!
rigtigt!god!fornemmelse!af,!om!det!her!kommer!til!at!spille.!!
!
I:!Altså!på!de!personlige!parametre!også?!
!
L:!Ja.!!
!
I:!Det!er!vigtigt.!
!
L:!Det!er!meget!vigtigt.!Man!kan!jo!være!...!Altså!det!er!jo!en!klassiker!at!være!super!fagligt!dygtig,!og!hvis!
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man! så! ikke! passer! ind!menneskeligt,! så! er! det! jo! lige!meget.! Så! er! der! jo! ikke! noget! samarbejde! eller!
videndeling!eller!noget!som!helst.!!
!
I:!Og!endnu!værre,!hvis!det!også!trækker!de!andres!produktivitet!ned.!
!
L:!Ja,!og!det!gør!det,!hvis!der!er!dårligt!samarbejdsklima.!
!
I:!Har!I!oplevet!det!ved!ansættelser?!I!fik!hevet!noget!ind,!der!måske!(?).!
!
L:!Ja.!Faktisk!ikke!så!meget!på!vores!medarbejderniveau,!havde!jeg!nær!sagt.!Men!vi!har!faktisk!prøvet!det!
på!en!ledelsespost,!hvor!vi!troede,!at!det!her!lidt!anderledes!take!på!mange!ting!ville!være!med!til!at!løfte!
nogle!ting.!Og!det!gjorde!det!slet!ikke.!!
!
I:!Var!det!en!ekstern!rekruttering!eller?!
!
L:!Ja,!ja,!det!var!en!ekstern!til!en!lederstilling.!Og!det!spillede!slet!ikke.!!
!
I:!Hvad!tror!du,!det!skyldtes?!
!
L:!Jamen,!at!den!anderledes!tilgang!til!ledelse!og!take!på!hele!job!(?)!i!den!her!lederstilling,!som!vi!havde!
håbet!ville!...!Rystede!posen!i!afdelingen.!
!
I:!Var!det!ingeniører,!han!skulle!styre?!
!
L:! Salgsingeniører,! projektledere! og! en! enkelt! administrativ.!Men! vi! havde! sådan! set! håbet,! at! den! her!
meget!anderledes!måde!at!gå!til!ledelse!ville!bidrage!positivt.!Men!det!gjorde!det!ikke.!
!
I:!Okay.!
!
C:!Var!det!kun!(?).!
!
L:!Ja.!Stort!set.!Og!det!blev!sådan!en!nedadgående!spiral,!vi!forsøgte!at!(?)!nogle!ting!undervejs,!men…!
!
C:!Og!profiltyperne!i!afdelingen,!minder!de!meget!om!hinanden?!
!
L:!Ja.!Ingeniører!og!projektledere.!Ja,!det!synes!jeg!egentlig.!Der!er!ikke!sådan!kæmpe!stor!forskel!på!dem.!
!
C:!Så!både!uddannelsesmæssigt!og!socialt?!
!
L:!Ja,!de!er!en!rigtig!god!afdeling!i!sig!selv!og!har!det!godt!sammen!og!alt!det!her.!Det!er!selvfølgelig!derfor,!
vi!forsøgte!med!noget!andet!rent!ledelsesmæssigt.!De!performer!ikke!til!det!niveau,!det!forventes.!Men!har!
faktisk!også!været!lidt!hårdt!ramt!rent!ledelsesmæssigt.!Det!er!der!sikkert!en!grund!til.!
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I:!Men!der!er!mange!måder!at!udnytte!potentiale!på.!Mange!måder!at!lede!på!ikke!mindst.!
!
L:!Ja,!det!er!jo!det.!
!
I:! Jeg! plejer! at! sige,! at! man! kun! kan! behandle! folk! ens! ved! at! behandle! dem! forskelligt! ud! fra! deres!
præferencer.!
!
L:!Den!pågældende!leder!og!vi!blev!også!enige!om,!at!det!ikke!fungerede.!Han!trivedes!jo!heller!ikke!i!det.!
Fordi! han! havde! nogle! passioner! omkring! ledelse,! som!han! bare! blev! ved!med! at! ramme!hovedet!mod!
muren.!!
!
I:!Fraveg!I!nogle!af!jeres!principper,!da!I!rekrutterede!vedkommende?!
!
L:!Nej,!det!gjorde!vi!faktisk!ikke.!Det!var!meget!bevidst,!vi!vidste!også!godt,!og!vi!prøvede!også!at!briefe!og!
massere!det!her!glade!budskab!om,!at!nu!kom!(?),!ikke!andet,!haha.!Så!ja,!jeg!kan!faktisk!ikke!se,!og!det!er!
ikke! fordi,! vi! kan! sagtens,!men! lige! i! den!her!proces,! der! kan! jeg! faktisk! ikke! se,! at! vi! skulle! have,! eller!
kunne!have!gjort!det!så!meget!anderledes.!Andet!end!måske!vi!skulle!briefe!det!her!på!at!være!lidt!mere!
tålmodig!end!at!de!her!...!Det!er!svært!med!de!her!ledere,!de!vil!jo!gerne!ind!og!pisse!deres!territorium!af!
med!det!samme.!!
!
I:!Jo,!nogle!vil.!
!
L:!I!hvert!fald!dem,!vi!møder.!
!
I:!Har!I!lært!noget!af!det?!Når!I!kigger!på!jeres!rekruttering!og!sammensætninger?!
!
L:!I!den!pågældende!stilling!eller!bare!generelt?!
!
I:!Generelt.!Jeg!synes!jo!typisk,!det!er!ved!modgang,!man!lærer!mest.!
!
L:!Det,! synes! jeg! så! faktisk,!er!noget! fis,!haha.! Jeg!synes!selv,! at! jeg! lærer! rigtig!meget,!når! jeg! føler!mig!
dygtig!og!styrkebaseret.!Og!det!er!også!mit!udgangspunkt!for!alt!mit!HR1arbejde.!Jeg!tror!i!den!her!proces,!
der!lærte!vi,!at!der!kan!være!meget!langt!fra,!hvad!vi!sidder!i!corporate!og!synes,!er!en!god!ide,!til!hvad!
man!så!ude!i!de!enkelte!afdelinger!oplever.!I!hvert!fald!på!ledelsesniveau.!Og!det!var!ikke!fordi!...!Vi!havde!
faktisk!meget!høj!involveringsgrad,!vi!laver!sådan!en!funktions,!eller!hos!os!hedder!det!position!profile!for!
hver!ny!rekruttering,!og!der!havde!vi!faktisk!dem!med!til!at!byde!ind!på,!hvad!det!er,!de!gerne!vil!have!i!en!
ny!leder.!Og!jeg!synes,!det!var!en!god!proces.!Og!de!efterspurgte!også!nogle!af!de!her!ting.!“Ryst!posen.!Vi!
bliver! nødt! til! at! se! tingene.”.! Men! det! er! jo! lidt! ligesom,! når! Gallup! ringer! og! spørger,! om! vi! spiser!
økologisk:!“Ja!”.!Sådan!er!det!også!nogle!gange.!
!
C:!Jeg!bor!på!Østerbro,!så!det!gør!vi,!haha.!
!
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L:!I!hvert!fald!når!Gallup!ringer.!
!
C:!De!ringer!aldrig.!Jeg!handler!i!Irma,!så!det!gør!jeg,!der!er!ikke!så!mange!andre!muligheder.!
!
L:!Men!det!der!med,!at!spørge!...!
!
C:! Nu! spørger! jeg! meget! værktøjsspecifikt,! hvad! er! det,! I! spørger! jeg! medarbejdere! om?! Er! det! både!
personlige!og!faglige!præferencer?!
!
L:!Ja,!det!er!det.!
!
C:!Hvad!for!et!program!bruger!I?!
!
L:!Vi!bruger!ikke!noget!program.!Altså!vi!har!sådan!en!template.!Til!rekrutteringer!tænker!du,!ikke?!
!
C:!Ja.!Og!det!tager!også!højde!for!deres!præferencer?!
!
L:! Nej,! ikke! nødvendigvis.! Men! det! var! det,! vi! så! gjorde! i! det! her! specifikke! tilfælde,! hvor! vi! skulle!
rekruttere! en! ny! leder! til! en! enhed.! Og! netop! fordi! der! har! været! nogle! udfordringer! med!
performancedelen,!og!der!har!været!noget!udskiftning!på!lederniveauet,!så!synes!jeg,!det!var!en!god!ide!at!
involvere!og!spørge,!hvad!det!egentlig!var,!de!var!på!udkig!efter.!Og!det!var!nogle!af!de!her!egenskaber,!
som! denne! her! person! så! repræsenterede,!men! da! det! så! kom! til! rent! faktisk! at! skulle! ryste! posen! og!
skulle!begynde!at!gøre!nogle!ting!anderledes,!end!vi!plejer!at!gøre,!så!kom!der!enormt!meget!modstand.!
Og!der!tror!jeg,!læringen!var,!at!vi!skulle!have!briefet!den!pågældende!på!at!være!mere!tålmodig,!altså!at!
det!ikke!var!noget,!der!skulle!gøres!overnight.!
!
C:!Du!har!en!case!hos!en!stor!dansk!virksomhed,!der!har!med!noget!viden!og!nogle!medarbejdere...!
!
I:!Ja,!men!det!var!mere!teknikere.!Det!her!var!jo!en!leder,!der!blev…!
!
C:!Det!jeg!egentlig!tænkte!over,!det!var!PRO’en,!som!jeg!aldrig!har!arbejdet!med.!!
!
L:!PRO?!
!
I:!Det,!som!den!gør,!det!er!...!Normalt!når!vi!tester!folk,!laver!en!personanalyse!på!folk,!så!har!den!en!eller!
anden! form! for! (?).!Og!det!her!værktøj,! der!hedder!PRO,! gør,! at!man!ud! fra! jobbet!kan! lave! tilsvarende!
personprofiler.!Hvad!er!det!for!nogle!personlige!egenskaber,!man!er!ude!efter?!Og!den!kan!man!så!netop!
sende!ud!til!forskellige!mennesker!og!få!deres!input!til!stillingen.!Og!på!den!måde!kan!man!faktisk!se,!hvad!
det!er,!de!reelt!beder!om,!og!så! tage!diskussionen!der! fra!og!se!på,!hvad!det!er! for!en!person,!vi!er!ude!
efter.!Det!er!det,!det!værktøj!er!rigtig!godt!til.!Fordi!man!kan!lægge!det!ind!over!de!kandidater,!man!har,!og!
se,!om!det!så!matcher.!
!
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L:!Det!har!vi!også!i!Qubex!(?),!der!hedder!det!bare!en!job!profile.!Jeg!har!arbejdet!med!det!en!del!tidligere,!
og! jeg!har! lavet!et!positivt! fravalg!på!det!værktøj! i!SCADA,!fordi!både!de!ledere!og!de!medarbejdere,! jeg!
arbejder!med,!er!så!lidt!trænede!i!de!her!processer,!så!jeg!kan!godt!være!lidt!nervøs!for,!at!hvis!man!har!
lavet!sådan!en!jobprofil,!og!lægger!den!ned!over!kandidatfeltet,!så!vil…!
!
I:!Så!vil!de!bruge!den!som!facitliste.!
!
L:!“Jeg!sagde!9!ved!detaljeorientering,!ham!her!er!kun!7,!så!kan!vi!jo!ikke!bruge!ham.”.!
!
I:!De!bruger!det!som!facitliste!frem!for!et!værktøj.!
!
L:!Ja,!lige!præcis.!Og!derfor!har!jeg!faktisk!valgt!ikke!at!bruge!det,!fordi!vi!bliver!nødt!til!at!have!det!(?).!
!
I:!Det!er!jeg!helt!enig!i.!Ingen!tvivl!om!det.!
!
L:!Og!det!er!meget!ofte,!i!min!erfaring!er!det!meget!ofte!de!her!tekniske!profiler,!som!kommer!til!at!bruge!
det!som!en!facitliste!i!stedet!for!at!vejlede,!guide1agtigt.!
!
I:! Det! er! jo! også! et! eller! andet! sted,! det,! vi! synes,! er! rart,! når! de! laver! noget! ingeniørarbejde,! at! de! er!
detaljeorienteret.!Det!er!vigtigt,!hvor!kommaet!står.!
!
L:!Præcis.!
!
I:!Om!det!er!med!to!decimaler!eller!med!syv!decimaler,!det!er!også!nogle!gange!vigtigt.!
!
L:!Det!er!meget!vigtigt,!altid.!
!
I:!Men!de!overfører!det!simpelthen.!
!
L:!Det!gør!de.!Og!det!er!jo!ikke!sådan,!jeg!arbejder!med!det.!De!er!jo!alle!sammen!teknikere!og!ingeniører.!
Men!det!kan!være!et!rigtig!godt!redskab,!især!når!man!har!mange!stakeholders,!synes!jeg,!at!forsøge!at!se!
det!samlede!billede.!Hvad!er!det!så,!vi!vil!gå!på!kompromis!med?!Og!hvad!er!det,!der!ikke!er!til!forhandling!
på!profilsiden?!
!
C:!Nu!kommer! jeg! ind,!nu! flytter! jeg! lige! fokus! lidt.!Fordi!du!arbejder!med!Xing!og!Tyskland!også.!Don’t!
mention!the!war,!men!det!er!en!krig.!Jeg!har!et!mere!end!overfladisk!kendskab!til!Xing.!På!den!ene!side!er!
det!enormt!begrænset,!og!jeg!har!brugt!det!over!et!par!år,!bare!for!at!se,!hvad!det!er,!det!kan.!Mobiliteten!i!
Danmark!er!noget!højere!end!i!Tyskland.!Xing!er!heller!ikke!så!dynamisk.!Det!vil!sige,!folk!har!ikke!sat!det!
op!på!mails!og!er!ikke!lige!så!kommunikerende!på!Xing,!som!de!er!på!andre!sociale!medier.!Er!det!noget,!
du!kan!nikke!genkendende!til?!
!
L:!Ja,!bestemt.!Og!jeg!bliver!ved!med!at!tro,!at!nok!er!fordi,!jeg!ikke!er!skarp!nok!til!det!tyske,!at!jeg!bliver!
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ved! med! at! ramme! panden! mod! en! mur! rent! systemmæssigt.! Men! jeg! har! rigtig! mange! dygtige!
tyskkyndige!i!teamet!og!har!fået!noget!hjælp!og!fundet!ud!af!nogle!ting!og!sådan.!Og!fundet!ud!af,!at!det!er,!
fordi! det! ikke! kan! det.! Og! det! er,! fordi! jeg! går! ind!med! en! forventning! om,! at! det! er! en! tysk! udgave! af!
LinkedIn,!og!det!er!det!slet!ikke.!Så!det!kan!jeg!bestemt.!Og!det!er!pisseærgerligt,!og!jeg!synes!bare,!de!skal!
få!lukket!det!lort!og!så!komme!over!på!LinkedIn!alle!sammen.!
!
C:! Der! er! sket! et! tiltag! i! Tyskland,! der! er! kommet! en! million! nye! brugere! i! år! (?),! tyske! brugere.!
Hovedsageligt! i!og!omkring!München,!det!er!mønsteret.!Så!kan!vi!diskutere,! for!der!har!de!også! lavet!et!
kontor!dernede,!altså!localization.!
!
L:!Men!det!skal!de!bare!blive!ved!med.!Og!lidt!hurtigt.!
!
C:!Det,!som!jeg!har!lært!en!gang,!og!hvis!man!skal!have!et!svar!fra!en!tysker,!skal!du!bede!om!det.!Nærmest!
i!‘ja’!og!‘nej’.!“Er!det!her!noget,!der!kunne!være!interessant?!Svar!udbedes!”.!
!
L:!Ja.!Bitte!antworten,!haha.!
!
C:!Det!er!det,!jeg!har!erfaret!over!tid,!det!er!lettere.!Så!får!man!faktisk!et!svar.!Det!er!tit!korte!svar,!men!så!
får!du!svar.!
!
L:!For!ikke!så!længe!siden!lavede!jeg!en!search!på!teknikerprofiler!i!Tyskland,!altså!på!LinkedIn,!og!blev!
positivt!overraskede!over,!hvor!mange!der!var!registrerede.!Det!troede!jeg!faktisk!ikke.!Altså!det!var!min!
første!search!på!den!type.!Det!er!elektrikere.!Og!der!var!faktisk!mange.!
!
C:!Hvor!henne?!Kan!du!huske!det?!Hvilket!geografisk!område?!
!
L:!Det!er!Nordtyskland,!jeg!søger.!Det!er!der,!vi!har…!
!
C:!Så!det!er!Slesvig1Holstein?!
!
L:!Hamburg!og!opefter! i! virkeligheden.!Det! var!også!nogle!meget!kortfattede!profiler.!De! stod!kun!med!
overskrifter!og!årstal.!Men!det!var!også!nok!til!mig!lige!i!den!sammenhæng.!
!
C:!Og!det!vil!sige,!du!kunne!faktisk!...!Var!du!i!2.!og!3.!led?!
!
L:!Ja,!begge!dele!tror!jeg.!Vi!har!faktisk!lige!ansat!en,!som!vi!fandt!i!den!search.!
!
C:!Bruger!du!grupper?!Melder!du!dig!ind!i!faggrupper?!
!
L:! Ja,! det! gør! jeg.! Og! jeg! synes,! måske! har! jeg!meldt!mig! ind! i! for!mange,! for! jeg! synes,! jeg! bliver! lidt!
oversvømmet!af!alle!de!pop1ups!og!ting,!der!sker!i!grupperne.!
!
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C:!Du!kan!faktisk!slå!informationen!fra.!
!
L:!Ja,!haha,!jeg!ved!det!godt.!
!
C:!Og!så!bruge!det!til!kun!at!udvide!dit!netværk!med!gruppens!medlemmer,!når!du!laver!en!søgning!efter!
dine!kandidater.!På!den!måde!så!får!du!også!dem!med!i!en!bruttoliste.!
!
L:!Det!er!også!rigtig!godt,!for!det!bliver!lidt!for!meget.!
!
C:!Hvordan!har!du!det!med!grupper?!Du!er!også!sådan…!
!
I:!Det!er!sådan!noget,!der!dukker!op!i!ens!nyhedsstrøm,!og!så!overvejer!man,!om!det!overhovedet!er!værd!
at! læse!det,!der!bliver!præsteret,!endsige!kommentere!på,!hvad!det!sjældent!er.!Men! igen!udvidelsen!af!
netværket,!således!at!man!har!nogle!relevante!søgninger,!der!kan!bruges!rigtig!meget.!
!
L:!Det!er!rigtigt.!Jeg!bruger!meget…!
!
I:!Jeg!har!også!slået!notifikationer!fra!på!en!stor!del!af!grupperne.!
!
L:!Jamen!det!bliver!for!meget.!
!
I:!Det!tangerer!spam.!
!
L:!Ja,!præcis.!
!
C:!Du!skal!oprette!en!tysk!sprogvariant!på!LinkedIn.!Det!vil!jeg!gerne!vise!dig,!hvordan!du!gør.!
!
L:!Kan!du!se,!hvor!tabt!jeg!bliver?!Haha.!
!
C:!Men!du!behøver!ikke!lave!andet!end!stillinger.!
!
L:!Tysk!sprogvariant.!Men!det!er!så!vores!Company!Profile…!
!
C:! Nej,! det! er! din! egen! personlige! profil,! fordi! du! har! en! Lite,! så! det! er! den! alle! søgninger! tager!
udgangspunkt!i.!
!
L:!Ja,!men!det!laver!vi!...!Skal!jeg!skrive,!at!Christen!gør!det?!Haha.!
!
C:!Det!kan!du!godt,!haha.!Så!skal!jeg!have!din!kode.!Det!tager!ikke!lang!tid!for!mig!at!gøre!det.!
!
L:!Okay.!Det!ville!jeg!gerne!høre!mere!om!i!hvert!fald.!
!
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C:!Det!er!meget!simpelt.!Det!er!sådan,!at!den!eneste,!der!ved,!hvad!der!er!relevant!for!en!søgning,!det!er!
søgeren.!Og!det!vil!sige,!at!søgeren!tager!udgangspunkt!i!interfacesøgninger,!i!sprog,!og!i!Tyskland!er!det!
formegentlig!tysk.!
!
L:!Altid,!ja.!
!
C:!Så!hvis!du!har!en!tysk!sprogvariant,!så!vil!du!vægtes!højere!i!søgninger,!du!vil!også!få!flere!profiler!vist.!!
!
L:!Det!er!der,!udfordringen!er,!at!hvis!vi!skal!ansætte!folk!i!Tyskland,!så!skal!de!kunne!engelsk.!Og!det!er!
der! en! ...! Altså! faktisk! helt! op! til! ingeniørniveau,! de! er! pissedårlige! til! engelsk.! Altså! det! er! jo! et!meget!
væsentligt! screeningskriterium,! så! hvis! jeg! narrer! dem!med! en! tysk!profil,! så! kan!det! være,! de! tror,! de!
skal…!
!
C:!Du!kan!godt!have!en!til!profil!udfyldt!med!engelske!stillinger.!Du!må!bare!ikke!have!engelske!ord!nede!i!
teksten!uden!noget!andet.!Du!kunne!godt!have!en!med!tysk,!det!ville!give!mening.!
!
L:!Okay,!men!det!kan!vi!lige!se!på…!
!
I:!Jeg!vil!bare!sige,!at!engelsk!kommer!i!mange!varianter,!haha.!I!den!internationale!rekruttering.!
!
C:!Danlish.!
!
I:!Men!det!sjove!er,!at!det!jo!faktisk!primært!er!danskere,!der!kan!høre,!når!det!er!en!anden!dansker.!De!
andre!kan!bare!høre,!at!det!ikke!er!britisk!engelsk!eller!amerikansk.!
!
L:!Indfødt!engelsk.!Men!bare!det,!at!man!kan!gøre!sig!forståelig,!det!er…!
!
M:!Jeg!kunne!egentlig!godt!tænke!mig!at!følge!lidt!op!på!noget!af!det,!du!snakkede!om!før.!Nu!lød!det!som!
om,!det!var!meget!tydeligt!med!den!her!leder,!I!havde!fået!ind,!at!det!ikke!fungerede.!Hvis!det!ikke!er!så!
tydeligt,! er! det! noget! I! ...! Hvordan! følger! I! op! på! de! forskellige! rekrutteringsmetoder,! I! har! anvendt,! i!
forhold!til!hvordan!det!fungerer!i!virksomheden?!
!
L:!Altså!man!kan!sige,!sådan!helt!systemmæssigt,!der!har!jeg!sådan!en!tremåneders!statussamtale!med!alle!
nye!medarbejdere,!hvor!vi!blandt!andet!snakker!om!selve!rekrutteringsfasen,!deres!oplevelse!af!den.!Hvor!
vi!også!kommer! ind!omkring,!hvis!det!er!en,! jeg!har!kontaktet,! så!spørger,!hvordan!oplevelsen!var!af!at!
blive!kontaktet.!Hvis!det!var!en!selection,!altså!de!så!stillingsopslaget,!så!spørger!vi,!hvad!der!specifikt!fik!
dem!til!at!søge!på!stillingen,!om!de!kan!huske,!hvad!det!var,!de!syntes,!var!attraktivt!ved!det!job.!Og!alt!det!
bliver!skrevet!ned!og!gemt.!Men!mere!systematiseret!er!det!ikke.!!
!
M:!Men!kan!du!se!forskel!på,!hvordan!de!er!kommet!ind?!
!
L:!Ja.!Jeg!synes,!jeg!kan!se!meget!stor!forskel!på,!hvilke!forventninger,!man!har.!Alt!efter!om!man!er!blevet!
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prikket,! eller!man! selv!har! søgt.!Men!det! er!der! jo! ikke!noget!nyt! i.!Det! er! jo! klart.!Og! vi! skal! være,! jeg!
synes,!vi!skal!være!langt!mere!skarpe,!når!vi!er!ude!og!prikke!folk,!på!forventningsafstemning,!end!folk!der!
søger.!De!har!jo!sendt!et!købssignal,!når!de!har!søgt!et!job.!Folk!der!sidder!i!job,!og!vi!går!ud!og!prikker!og!
får!over,!dem!skal!vi!have!en!hel!anden!opmærksomhed!på.!!
!
C:!Hvor!meget!søger!du!fra!mobilen?!
!
L:!Jeg!søger!altid!på!pc’en.!Det!er!for!småt,!jeg!er!blevet!for!gammel,!jeg!kan!ikke!se!noget.!Haha.!For!mange!
tommelfingre!og…!
!
C:!Vil!du!logge!dig!på!herovre?!
!
L:!Så!laver!du!den!lige!på!Deutsch!eller!hvad?!
!
C:!Ja.!
!
L:!Det!er!fandeme!i!orden.!Men!jeg!har!stadigvæk!den!engelske!også,!ikke?!
!
C:!Jo,!jo.!Jeg!opretter!bare!en!sprogvariant,!det!er!ikke!farligt.!Det!tager!ikke!lang!tid.!!
!
L:!Jeg!føler,!jeg!bliver!lidt!hacket!nu.!Fik!du!svar!på!det!spørgsmål?!
!
M:!Det! synes! jeg.!Men!også! igen! i! forhold! til! jeres! situation,!du! fortalte!om! før.!Hvor!meget! involverer! I!
medarbejderne! typisk! i! en! rekrutteringsproces?! Altså! dem! I! allerede! har! i! virksomheden,! hvor! stor!
involveringsgrad!er!der,!når!I!skal!ansætte!nye?!
!
L:!Jamen!det!er!der!ikke.!
!
M:!Det!er!der!ikke?!
!
L:!Ikke!som!udgangspunkt.!Ej,!det!er!der!ikke.!
!
M:!Det!var!et!specielt!tilfælde?!
!
L:!Ja,!det!var!det.!Men!ellers!så,!altså!den!involveringsgrad,!der!er,!det!er,!at! jeg,!som!sagt!har!vi!den!her!
position!profile,!som!lederne!egentlig!skal!udfylde,!og!det!er! første!step! i!en!rekrutteringsproces,!og!der!
opfordrer!jeg!altid!lederne!til!egentlig!at!sende!den!ud!i!teamet!til!dem,!der!er!relevante!eller!har,!som!har!
noget!at!byde!ind!med!i!forhold!til!den!pågældende!stilling.!Det!kan!være!på!opgaveniveau,!det!kan!også!
være!på!kompetenceniveau.!Og!det!bruger!de,!men!derudover!så!er!de! ikke! involverede.!De!sidder! ikke!
med!til!samtalerne.!Og!er!heller!ikke!med!i!loopet!i!forhold!til!at!vælge!kandidater!overhovedet.!Og!det!ved!
jeg!heller!ikke,!om!jeg!synes,!de!skal!være,!faktisk.!
!
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I:!Har!du!lederen!med?!
!
L:!Ja,!hele!vejen!med.!
!
I:!Hvilke!parametre! ligger! I! vægt!på,! når! I! ansætter?!Altså! vi! har! jo! både!de! faglige! kompetencer!og!de!
personlige,!og!fremtoning!og…!
!
L:! Potentiale.! Som! udgangspunkt! tiltrækker! vi! jo! på! kompetencer,! og! i! princippet! fravælger! vi! på!
personlighed.!Fordi!der!kommer!ikke!nogen!i!proces!uden!at!have!kompetencerne.!Sådan!meget!firkantet!
skitseret.!
!
C:!Heller!ikke!unge!mennesker?!Trainee1stillinger!og!sådan!nogle!ting?!
!
L:!Nu!har!vi!ikke!trainees,!men!jo!selvfølgelig.!Vi!har!lige!ansat!to!nyuddannede!maskinmestre,!og!der!ved!
vi!jo!godt,!at!kompetencegrundlaget!er!meget!begrænset.!Men!så!ved!vi!jo!det,!og!så!tager!vi!udgangspunkt!
i! de! kompetencer,!man!nu! kan! have! som!nyuddannet.!Man! kommer! jo! ikke! og! er! kompetenceløs,! fordi!
man!er!nyuddannet.!Der!tager!vi!jo!bare!udgangspunkt!i!det.!
!
C:!Værsgo.!
!
L:!Vielen!Dank,!haha.!
!
C:!Bitte!schön.!
!
L:!Nu!har!jeg!simpelthen!en!tysk!sprogversion?!
!
C:!Nu!har!du!en!tysk!sprogvariant.!
!
L:!Er!det!sådan!noget!google!translate!eller!hvad?!
!
C:!Overhovedet!ikke.!Det!eneste,!jeg!har!gjort,!er!at!oprette!den.!Det,!det!handler!om,!normalt!er!det!ikke!
noget,!jeg!rådgiver!i,!men!i!Tyskland!og!Danmark!der!har!vi!ikke!oversat!titler.!Så!det!er!ikke!nødvendigvis!
med!i!indekseringen.!Det!er!faktisk!noget!af!det,!der!er!ret!interessant.!I!Danmark!skal!du!have!en!engelsk!
sprogvariant,! ellers! så! er! du! ikke! synlig.!Men! jo! flere! sprogvarianter,! du!har,! jo! større! synlighed! er! der!
reelt!set.!Fordi!folk!søger!på!det!lokale!interface!for!et!land!(?).!Så!hvis!folk!skriver!“HR!director”,!så!vil!du!
faktisk!komme!op.!
!
I:!Har!du!flere!spørgsmål,!Maria?!
!
M:!Jamen,!Christen!anbefaler!jo!nogle!ændringer!i!forhold!til!din!personlige!profil.!Men!hvor!føler!du,!der!
ligger!størst!værdi,!i!din!personlige!profil!eller!i!jeres!virksomheds!Company!Page?!
!
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L:! Jeg!ville! jo!ønske,!at!det!var!vores!Company!page,!men!den!er!meget!(?),! tror! jeg!godt,!man!kan!kalde!
den.!Og!har!været!administreret!af!mig!indtil!for!ganske!nylig,!og!nu!tager!vores!marketingchef!så!over!her!
fra!første!januar,!og!det!glæder!jeg!mig!rigtig!meget!til.!Jeg!kan!jo!se,!at!klikkene!på!min!profil!stiger.!Der!er!
den!der,!lige!så!snart!jeg!slår!en!stilling!op,!så!er!der!meget!stor!søgning,!fordi!man!åbenbart!skal!kigge!på!
min!profil!for!at!komme!videre!til!jobbet,!eller!hvad!ved!jeg.!Eller!også!får!man!det!bare!ud!begge!steder.!
!
C:!Det!kan!du!faktisk!gå!ind!og!vælge!fra.!Du!kan!på!Job!Poster!slå!fra,!hvem!det!er,!man!skal!kontakte,!men!
generere!det!videre!til!URL’en.!!
!
L:!Jamen!det!gør!jeg!også.!Jeg!sender!videre!til!vores!hjemmeside.!
!
I:!Den!der!har!posted!jobbet…!
!
L:!Ja.!
!
C:!Det!kan!du!godt!slå!fra.!
!
L:!Men!det!giver!jo!god!mening!for!mig!at!gå!ind!og!se,!hvem!der!har!kigget!på!mig.!Er!der!nogle!profiler,!
jeg!synes,!der!er!særligt!interessante,!som!skal!prikkes!lidt!til.!Så!på!den!måde!er!det!jo!fint.!Men!jeg!ville!jo!
egentlig!hellere!have,!at!de!bliver!directed!over!på!Company!Page,!og!kunne!komme!til!at,!kunne!sidde!og!
generere! nogle! rapporter! på! den! trafik,! der! har! været.! Hvad! er! det! for! nogle! profiler,! vi! får! besøg! af?!
Rammer! vi! helt! forkert?! Skal! vi! i! virkeligheden! kalde! et! job! for! ‘control! engineer’! i! stedet! for! ‘SCADA!
engineer’!eller?!Prøve!at!lave!lidt!research!på!det.!Og!blive!lidt!klogere.!
!
C:!Har!I!stadig!samarbejde!med!Moment?!Eller!har!du?!
!
L:! Ikke! på! LinkedIn.! Men! ellers! ja.! Vi! kører! nogle! andre! samarbejder! på! vores!
medarbejdertilfredshedsanalyse.!
!
C:!Fortæl!hvad!du!skal!i!morgen.!
!
M:!Jamen!der!skal!jeg…!
!
L:!Ind!og!snakke!med!Morten!og!Thomas!og!Christina?!
!
M:!Med!Morten.!
!
L:!Fedt.!Du!må!hilse!ham.!!
!
M:!Det!skal!jeg!gøre.!
!
L:!De!er!gode.!
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I:!Hvad!bruger!I!jeres!medarbejderundersøgelser!til?!
!
L:!Ikke!en!skid.!Men!så!har!vi!dem.!Er!det!helt!forkert?!Haha.!
!
I:!Det!er!et!typisk!svar.!
!
L:!Men!det!er!jo!ikke!rigtigt.!Selvfølgelig!er!det!ikke!rigtigt.!Vi!bruger!dem!faktisk!ret!meget.!Det!andet!år,!
jeg!har!jo!kun!være!i!SCADA!i!to!og!et!halvt!år.!Vi!har!kørt!den!i!to!år.!Grunden!til,!vi!har!et!samarbejde!med!
Moment,! er,! at! jeg! ringede! til! Morten! Højberg! og! sagde! til! ham,! at! jeg! skulle! etablere! en!
medarbejdertilfredshedsanalyse!i!SCADA,!og!jeg!syntes,!at!den,!vi!havde!på!Moment,!var!supergod,!så!jeg!
spurgte,!om!jeg!måtte!få!den.!Det!måtte!jeg!da!godt.!Og!så!har!jeg!jo!så!SCADA1ficeret!den!en!lille!smule.!
Beholdt!den!så!meget!lig!Moments!(?),!som!den!hedder.!Så!vi!blev!også!enige!om,!i!den!sammenhæng!at!
bruge!hinanden!som!benchmark1virksomheder,! snakke! indsats!og!hvad!det!er,!man!gør,!når!man! får!en!
relativt!lav!score!på!nogle!parametre.!Og!vi!har!jo!totalrapporten,!som!ledergruppen!arbejder!med,!og!så!
har!vi!(?),!og!så!har!hver!afdeling!med!tre!eller!flere!besvarelser!deres!rapport,!som!de!så!arbejder!med.!Så!
jeg!synes!egentlig,!at!vi!bruger!det!ret!meget!og!tager!det!ret!alvorligt.!Men!samtidig!synes!jeg!også,!det!er!
skidesvært.!
!
I:!Hvad!synes!medarbejderne?!
!
L:!Jeg!tror,!det!er!meget!forskelligt!faktisk,!hvad!folk!synes,!fordi!jeg!tror,!nogle!synes,!at!det!er!fuldstændig!
abstrakt!og!sådan!lidt!akademisk.!Vi!har!jo!medarbejdere,!som!giver!udtryk!for!i!deres!MUS1samtaler,!at!
hvis!bare!de!kan!få!lov!at!høre!P4!ude!i!værkstedet!hele!dagen,!så!er!den!sådan!set!hjemme.!Og!så!har!vi!
andre!medarbejdere,!som!gerne!vil!i!gang!med!en!MBA!for!ligesom!at!føle,!at!de!bliver!udviklet.!Så!jeg!tror,!
det!er!meget!forskelligt,!men!generelt!kan!man!sige,!at!det!her!statement:!”Jeg!har!besvaret!åbent!og!ærligt!
på!medarbejdertilfredshedsanalysen.”,!der!ligger!scoren!ret!højt.!Så!jeg!tror!egentlig,!at!folk!generelt!giver!
deres!mening!til!kende!meget!ærligt.!
!
C:!Nu!har!jeg!et!spørgsmål:!Hvor!mange!af!dem,!der!får!lov!til!at!tage!en!MBA!fortsætter!i!virksomheden?!
Har!du!et!tal!på!det?!
!
L:!Jamen!der!er!ingen,!der!får!lov!til!at!tage!en!MBA.!!
!
C:!Så!nemt!et!det.!Heller!ikke…!
!
L:! Jo,! vi! har!nogle! stykker.! Jeg! skal! selv! i! gang!med! en! cand.merc.psyk! lige! om! lidt.!Og! en! enkelt! har! vi!
faktisk!lavet!en!uddannelsesklausul!på.!!
!
I:!Okay.!
!
L:!Fordi!vi!tænkte,!at!vi!skal!altså!lige!nå!at!have!lidt!udbytte!af!ham,!inden!han!smutter,!fordi!det!gør!han.!
Og!det!er!okay.!Men!vi!skulle!lige!nå!at!have!lidt!ud!af!ham.!
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C:!Hvor!gammel!er!han?!
!
L:!Jeg!tror,!han!er!40.!
!
C:!Hvor!læser!I!så!MBA?!Må!han!selv!vælge!eller?!
!
L:!Det!er!sådan!lidt!en!snak!frem!og!tilbage.!Hvad!vi!synes,!der!giver!mening!i!forhold!til!forretningen,!og!
hvad!den!enkelte!gerne!vil.!Så!det!er!meget!individuelt.!
!
C:!Hvor!lander!I!så!henne?!Er!der!nogle!helt!specifikke!MBA1uddannelser,!I!tager?!
!
L:!Nej,!det!har!der!faktisk!ikke!været.!Den!sidste,!jeg!havde!faktisk!ikke!hørt!om!det!før.!Det!er!sådan!et!lidt!
specielt!forløb.!Men!det!var!meget!den!enkelte!medarbejder,!som!virkelig!brændte!for,!at!det!skulle!være!
der,!og!det!gav!mening!og!var!relevant!for!ham.!Og!der!har!vi!egentlig!bare!lagt!os!om!på!skjoldet!og!sagt,!
at!det!er!det,!vi!gør.!Men!altså!jeg!vil!gerne!med!ind!over!og!lige!kvalitetssikre,!om!det!er!noget!med!noget!
substans.!Altså!en!MBA!er!jo!ikke!bare!en!MBA!i!min!verden.!
!
C:!Heller!ikke!i!min.!
!
I:!Hvad!gør! I!omkring!det,! jeg!vil!kalde! intern! rekruttering,! at! finde!emner! til! lederstillinger,!hvad!gør! I!
der?!
!
L:!Indtil!nu!har!det!faktisk!været!meget!lidt!sat!i!system,!men!jeg!har!faktisk!lige!i!sidste!uge!præsenteret!
sådan! et! ‘succession! planning! tool’,! hvor! vi! havde! et! strategiseminar! med! lederne,! og! igen! vi! er! 80!
mennesker,!der!er!også!grænser!for,!hvor!mange!systemer!vi!skal!have,!men!for!at!få!italesat,!at!vi!har!for!
eksempel!den!her! leder,!som!vi!ved!forsvinder,! lige!så!snart!han!er!ude!af!klausulen,!så!giver!det!måske!
meget! god!mening! at! begynde! at! tænke! noget! succession! planning.! Hvem! har! vi,! der! kan! træde! i! hans!
spor?!Hvad!er!det!for!nogle!indsatser,!der!skal!til!inden?!Og!så!videre.!Så!den!del!kommer!til!at!handle!om!i!
første!omgang!at!få!introduceret!nogle!kritiske!nøglepersoner,!hvad!er!det!så,!vi!skal!i!forhold!til!det?!Så!
det! er! egentlig! ret! relevant,! fordi! selvom!vi! er! små,! så! er! vi! jo!også! ekstremt! sårbare,! og!vores!pulje! er!
måske!også!begrænset!derefter.!Det!bliver!skidespændende!og!også!lidt!angstprovokerende!for!nogle.!!
!
I:!Hvilke!tanker!har!du!gjort!om,!hvad!I!skal!kigge!efter!i!den!person,!der!skal!steppe!op?!
!
L:!Specifikt!på!denne!her!person?!
!
I:!Måske!når!man!kigger!på!sådan!succession!planning!og!måske!netop!skal!skubbe!teknikere!opad,!hvad!
egenskaber!de!skal!besidde.!
!
L:!Jeg!tænker!egentlig!ikke,!at!det!behøver!at!være!ret!meget!anderledes,!end!hvis!vi!kiggede!eksternt.!Man!
kan!sige,!der!er!noget!af!det!her!kultur1fit!og!people1fit,!som!vi!ved,!om!der!er!et!match,!det!behøver!vi!jo!
ikke! på! den!måde! at! teste,!men! det! er! klart,! at!man! går! fra! ikke! at! have! haft! ledelse! til! at! skulle! have!
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ledelse,!så!skal!vi!jo!ind!og!vurdere!på!de!kompetencer,!der!er!nødvendige!i!en!lederstilling.!!
!
I:!Hvad!er!vigtigst!for!dig!i!en!lederstilling?!
!
L:!Hvad!der!er!vigtigt!for!vores!ledere?!
!
I:!Hvad!er!vigtigt!for!en!leder!hos!jer?!
!
L:! Noget! af! det,! som! er! ekstremt! vigtigt! og! er!meget! vanskeligt,! det! er! evnen! til! at! uddelegere.! Og! det!
handler!jo!om,!at!vi!er!en!virksomhed,!der!har!vækstet!enormt!meget.!Så!når!man!startede!som!leder!for!to!
år!siden,!der!var!man!meget!mere! i!driften,!end!man!skal!være! i!dag.!Og!rigtig!mange! ledere!bliver!ved!
med!at!træde!op!ad!stigen,!men!glemmer!at!sætte!bagagen!på!det!trin,!hvor!de!nu!er.!Så!mange!af!dem!går!
billedligt!talt!sådan!her![mimer!en!person!med!en!tung!rygsæk],!og!det!er!rigtig,!rigtig!svært.!
!
I:!Jeg!er!tilbøjelig!til!at!kalde!det!en!klassiker.!
!
L:!Ja,!præcis.!Og!det!er!jo!specialister,!teknikere,!som!har!så!svært!ved!at!slippe!deres!specialistviden.!Altså!
de!vil!gerne!stadigvæk!være!de!dygtigste!på!deres!felt.!Så!der!er!ikke!noget!nyt!overhovedet.!Men!når!man!
arbejder!med!det!i!det!daglige,!så!skal!jeg!lige!hilse!og!sige,!at!det!kan!være!svært.!De!kan!godt!se!det.!
!
I:!Ja,!ja,!de!kan!godt!se!det.!Men!de!gør!jo!ikke!noget!ved!det.!Det!ligger!i!deres!præferencer.!
!
L:!Ja,!ja,!det!er!comfort!zone.!
!
I:!Have!fingrene!i!dejen!selv.!
!
L:!“Det!er!jo!det,!jeg!er!dygtig!til!”.!
!
I:!Har!du!nogle!spørgsmål,!du!mangler!at!stille?!
!
M:!Jeg!synes,!vi!er!kommet!ret!godt!rundt!om!meget!af!det,!som!jeg!havde!noteret.!!
!
C:!Nu!er!det!jo!også!netværk,!så!hvis!der!er!noget,!jeg!kan!gøre!for!dig,!eller!Ian!eller!Maria!kan!gøre!for!dig,!
så!siger!du!til.!
!
L:!I!lige!måde.!Og!du!er!velkommen!til!at!ringe!eller!skrive,!jeg!skal!nok!svare,!haha.!
!
C:!Jeg!tror!meget!gerne,!vi!vil!have!hjælp.!Nu!laver!vi!en!spørgeundersøgelse.!Vi!vil!meget!gerne!have!hjælp!
til,!at!du!deler!det!til!HR1direktører!og!andre!i!dit!netværk,!altså!folk!der!har!samme!stilling!som!dig!andre!
steder.!Det!kunne!være!ret!relevant.!
!
L:!Og!I!laver!en,!jeg!hørte!ikke!det!første?!
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M:!En!spørgeskemaundersøgelse.!
!
L:!Ja,!den!kan!jeg!da!dele!i!mit!HR1netværk!og!med!andre!også,!jeg!kender.!Som!kommer!til!at!handle!om!
attraction!og!retention!og!alt!det,!der!er!ind!imellem?!
!
M:!Ja,!altså…!
!
C:!Det!er!vi!ikke!helt!afklaret!om!endnu,!men!det!vil!den!formentlig!gøre.!Det!vil!tage!udgangspunkt!i!de!tre!
samtaler,!vi!har!haft!med!folk!inden.!Før!vi!laver!udkastet.!Og!så!har!Ole!også!noget!input.!Ole!er!også!med.!
!
L:!Ole?!
!
C:!Bach!Andersen.!
!
L:!Interesting.!!
!
C:!Så!har!LinkedIn1drengene!sikkert!også!noget!input.!Det!kunne!man!forestille!sig.!Og!jeg!skulle!hilse!fra!
Christian.!Ham!arbejder!jeg!meget!sammen!med.!
!
L:!Det!er!godt.!Ham!hører!du!rimelig!tit!om.!Det!var!noget!internt.!
!
C:!Christian!Jacobsen1Petersen!ja.!
!
L:!Godt.!
!
C:!Mangler!du!noget?!
!
M:!Ja.!Christen!og!Ole!har!lavet!en!rapport,!Salg!med!LinkedIn.!Og!den!vil!vi!gerne!sende!til!dig!som!tak!for!
din!hjælp.!Og!fordi!du!har!sat!tid!af!til!at!snakke!med!os.!
!
L:!Meget!gerne.!Fedt.!
!
M:!Så!den!sender!jeg!til!dig.!
!
C:!Det!var!det!hele.!
!
L:!Så!kan!vi!godt!tage!brillerne!af.!
!
[Vi!takker!igen!og!interviewet!afsluttes.]!
!
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Interview&med&Morten&Tange,&Tinna&Kjær&Pallesen,&Malene&Lundgren&
"
Interviewede:"Morten"Tange"(MT),"Tinna"Kjær"Pallesen"(T),"Malene"Lundgren"(ML)"
Interviewer:"Maria"Rasmussen"(M)"
Meddeltagere:"Ian"Richter"Nielsen"(I),"Christen"Mau"(C)"
"
"
[Optagelsen"starter"lidt"inde"i"samtalen,"efter"vi"har"hilst"på"hinanden]"
"
C:"Skal"vi"have"en"kort"præsentationsrunde?"Er"det"det,"der"er"det"vigtige?"
"
M:"Ja,"det"synes"jeg."Jeg"starter."Jeg"er"specialestuderende,"samarbejder"med"Christen."Jeg"skal"jo"skrive"et"
speciale"om"det,"men"vi"skal"også"sammen"lave"en"undersøgelse"omkring,"eller"det"som"mit"speciale"også"
handler"om,"en"undersøgelse"omkring"rekruttering,"personlig"kontakt,"annoncering,"hvad"virker,"hvordan"
virker"de" forskellige"måder"at" rekruttere"på," i" samspil"med"hinanden,"hver" for"sig,"men"som"sådan"med"
hovedspørgsmålet:"Hvordan"får"man"fat"i"den"bedste"medarbejder?"Det"er"det,"vi"arbejder"ud"fra.""
"
I:"Jeps."Jeg"er"med,"fordi"jeg"er"Christens"mentor,"og"jeg"er"også"inde"over"det"her"projekt,"lidt"overordnet,"
og"også"fordi"jeg"har"erfaring"med"at"sætte"teams"sammen,"der"kan"finde"ud"af"at"arbejde"sammen,"trække"
i"samme"retning."Så"ser"jeg"primært"på"personlige"præferencer.""
"
C:" Jeg"hedder" selvfølgelig"Christen,"og"det" er"min" skyld," vi" sidder"her,"det"beklager" jeg" selvfølgelig" til" at"
starte" med." Jeg" arbejder" med" branding" og" digital" strategi" med" fokus" på" det" komplicerede" begreb," der"
hedder" synlighed." Og" jeg" har" erfaret," at" synlighed" langt" hen" ad" vejen" er" adfærdsbetonet," og" det" er"
resultatet" også." Og" jeg" er" den" danske" Superbruger" på" LinkedIn’s" platform" og" arbejder" meget" med"
typografi,"men"hjælper"også"virksomheder"med"at"bruge"LinkedIn"rigtigt."
"
MT:"Ja."Jeg"hedder"Morten,"og"jeg"har"KarriereCoach"og"fungerer"også"som"sådan"en,"en"karrierecoach,"og"
arbejder" meget" med" udvikling" af" karriererelationer" og" udvikling" af" personlige" kompetencer" og"
karriererelateret,"hvad"kan"man"kalde"det,"værdier"og"skills"til"at"kunne"brande"dem,"og"så"overlade"det"til"
Malene"at"gøre"det" fuldt"ud."Men"ellers"så,"mit"speciale"er"egentlig"at"kunne" få"mennesker" til"at" fungere"
bedst"muligt"i"rammerne,"de"bliver"sat"i,"og"herunder"har"jeg"også"lavet"en"del"rekruttering"og"har"lavet"en"
del"genplacering,"det"vil"sige,"mange"facilitering"ude"i"forhold"til"at"kunne"gen..."De"områder,"folk"skal"ind"i"
og"kunne"finde"de"rigtige"træk"hos"folk.""
"
ML:" Jeg" hedder" Malene." Og" jeg" har" firmaet" Budskab," hvor" jeg" arbejder" også" med" LinkedIn" og" sociale"
medier," hjælper" virksomheder"med" at" skabe" relationer" og" resultater,"markedsføring." Jeg" arbejder" også"
stadigvæk"nede"på"KarriereCoach"som"ekstern"underviser"hver"tirsdag."Og"jeg"underviser"primært"ledige"
i,"hvordan"de"kan"bruge"LinkedIn"og"andre"sociale"medier"til"at"komme"i"job.""
"
T:"Jeg"hedder"Tinna,"jeg"havde"bare"sådan"en"lyst"til"at"drikke"kaffe"med"Christen,"så"det"er"derfor,"jeg"er"



2"af"38"

her,"haha."Nå,"udover"det"så"er"jeg"psykolog"og"har"mit"eget"lille"CVRZnummer,"men"arbejder"rigtig"meget"
ude"ved"KarriereCoach"og"en"del"med"Silkeborg"kommune"med"sygedagpenge"og" sager."Og" jeg"er" rigtig"
meget" interesseret" i"mennesket," i" liv" og" særligt" i" deres" arbejdsliv" og" i" differentieringer" i" alt" det," der" er"
bøvlet"eller"besværligt,"uanset"om"det"er"på"vej" til"næste" job"eller"noget,"der"roder"rundt," fordi"man"har"
haft"det"skidt"i"det"forrige"job."Så"menneskers"arbejdsliv,"er"det,"jeg"primært"er"interesseret"i"og"(?)."Og"jeg"
er"næsten"flyttet"ind"ude"ved"KarriereCoach,"det"skete"i"september."Men"jeg"er"der"meget."
"
M:"Godt."
"
C:"Så"vi"sidder"faktisk"fem"virksomhedsejere"her."
"
MT:"Mine"referencerammer"er"til"high"performance"teams,"af"at"jeg"er"gammel"eliteidrætsudøver."Man"kan"
sige,"at"det"bruger"jeg"i"hvert"fald"meget"sådan"i"mine"fortællinger"om"det."Jo"mere"jeg"er"rodet"ind"i"sådan"
mere"business"relationer,"vil"jeg"sige,"at"det"er"mange"år"siden,"jeg"har"prøvet"at"italesætte,"hvor"fantastisk"
man" var" som" idrætsudøver" og" til" at" kunne" gå" ind" i" high" performance" teams," og" hvad"man" fik" tilbudt."
Anerkende" i" dag," at" jeg" måske" nok" kunne" se" (?)" kunne" tilbyde" performance" på" banen." Men" det" er"
stadigvæk"mange"af"de"termer,"jeg"bruger.""
"
I:"Hvad"var"du"eliteudøver"inden"for?"
"
MT:"Håndbold.""
"
I:"Det"er"jo"en"holdsport."Hvor"henne?"
"
MT:"Her"i"Århus."Århus"KFUM,"Århus"Håndbold,"Århus"GF"og"Århus"Elite"og"hvad"det"nu"ellers"har"heddet."
Jeg"har"også"været"direktør"for"selskabet.""
"
I:"Du"har"bolden."
"
M:" Jeg"har"bolden."Vi"kan"starte"med"et" lidt"bredt"spørgsmål." Jeres"brug"af" relationer,"netværk,"hvordan"
præger"det"jeres"hverdag"og"på"hvilken"måde?"
"
MT:"Jamen"jeg"kan"da"godt"lægge"ud."Jeg"synes"da,"det"præger"min"verden"rigtig"meget,"men"jeg"vil"sige,"at"
jeg"sidder"jo"også"i"en"verden,"hvor"jeg"hele"tiden"er"konfronteret"med"mennesker"mere"eller"mindre."Det"
kommer"til"at"fylde"mindre"og"mindre,"når"hverdagen"er"fyldt"med"professionelle"kontakter,"men"det"er"jo"
stadigvæk"netværk,"så"det"er"sådan"meget,"man"kan"lægge"ud"med,"hvad"er"netværk?"Jeg"bruger"jo"rigtig"
meget" netværk" også," de" mennesker" jeg" møder" professionelt" også" at" prøve" at" lære" i" bund" og" grund,"
hvordan"kan"vi"bruge"hinanden."Det"kommer"også"meget"andet"på,"hvad"netværkstanken"er.""
"
M:"Jeg"hører"dig"lidt"sige,"at"du"har"adskillelse"mellem"dit"personlige"og"dit"professionelle"netværk?"
"
MT:"Jamen"det"er"mere,"hvad"du"tænkte"i"det?"
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M:"Altså"det,"synes"jeg"jo"egentlig"også,"er"interessant"at"høre,"om"der"er"en"adskillelse,"eller"om"der"er"en"
sammenhæng?"Måske"sådan"mest"til"det"professionelle,"men"egentlig"begge"dele"af"det,"hvis"du"anvender"
begge"dele?"
"
MT:"Jo,"men"det"er"sådan,"når"vi"nu"er"i"en"jobkontekst,"når"det"er,"man"skaffer"job"til"hinanden,"at"nogen"
ringer,"eller"man"hjælper"hinanden."Der"er"mange,"hvor"man"sørger"for"hinanden"og"hjælper"hinanden,"og"
det"er"det"her"nære"netværk."Og"så"til"den"mere"professionelle"relation,"hvor"man"nok"ikke"altid"sætter"en"i"
spil"med,"hvor"man" ikke"sådan" føler,"man"har"helt" samme,"kan"stå" inde" for"dem"på"samme"måde."Og" til"
nogle"der"sådan"er"helt"ovre"i"den"professionelle,"hvor"man"får"penge"for"at"gøre"det."Det"skiller"jeg"da"i"en"
eller"anden"grad"ad,"det"er"ikke"de"samme"ting,"jeg"vil"lægge"vægt"på."
"
I:"Hvad"lægger"du"så"vægt"på,"hvis"du"får"penge"for"det?"
"
MT:" Så" er" det" i" højere" grad" opnåelse" af" målbare" successer." I" bund" og" grund" at" der" rent" faktisk" bliver"
kreeret" noget" netværk," eller"man" får" sendt"nogle" ud" til" nogle" samtaler," der" forhåbentlig" kan" føre"noget"
positivt"med"sig,"hvor"jeg"i"forhold"til"at"bruge"mit"private"netværk,"i"hvert"fald"er"meget"mere"fokuseret"
på," at" det" skal" være" personlige" ting," jeg" tror" på," de" kan" spille" sammen," jeg" tror" på," det" er" en" god"
fornemmelse,"at"de" ikke"vil" træde"nogen"over" tæerne," i"bund"og"grund" fordi"det"er"nogle," jeg"skal"møde"
mange"gange."Jeg"er"nok"lidt"mere"pushy.""
"
I:"Og"hvilke"kriterier"bruger"du"så"i"forhold"til,"hvor"du"sender"folk"hen?"
"
MT:"Undskyld,"den"skal"jeg"have"igen."
"
I:"Nu"er"vi"stadig"i"en"kontekst,"hvor"du"får"penge"for"at"tage"dig"af"den"her"person,"hvilke"kriterier"bruger"
du"så"i"forhold"til,"hvor"du"sender"vedkommende"hen?"
"
MT:"Det"vil"være"meget"mere"på"hvilke"kompetencer,"hvor"jeg"tror,"de"kan"tilføre"værdi,"end"hvor"jeg"tror,"
de"spiller"godt"sammen"med"nogle."
"
I:"Altså"mere"personlige"kompetencer"eller"faglige?"
"
MT:"Nok"mest"de"faglige"kompetencer."
"
T:" Jeg" gør" begge" dele." Helt" klart." Altså" jeg" kigger" helt" klart" også" på," ikke" bare" på" om" de" har" de" faglige"
kompetencer," men" i" høj" grad" også" på" den" personlighedstype," jeg" fornemmer," jeg" sidder" over" for." Hvis"
vedkommende"siger,"at"denne"passer"ind"i"pandekagebutikken,"og"jeg"tænker,"at"det"er"jeg"ikke"sikker"på,"
så" går" jeg" i" dialog" med" den" del." Det" kan" godt" være," du" har" de" hardcore" kompetencer," men" hvis" din"
personlighed" ikke"passer" ind"ved"dem," jeg" forestiller"mig,"eller" jeg"kan"google"mig" frem"til," som"er" i"det"
team,"så"vil"jeg"helt"klart"hjælpe"vedkommende"med"at"blive"opmærksom"på,"at"det"kan"være,"der"ligger"et"
andet"pandekagehus,"som"hedder"noget"andet,"eller"et"andet"sted,"så"for"mig"er"det"ikke"kun"de"hardcore"
kompetencer."
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MT:"Jeg"vil"også"sige,"at"dialogen"med"vedkommende,"synes"jeg"også,"er"ekstremt"vigtig."Men"sådan"i"selve"
skubfasen"ud"mod"noget,"man"måske"ikke"kender"så"godt"eller"slet"ikke"kender,"så"vil"det"jo"også"ofte,"altså"
matche"en"personlighed"op"mod"en,"du"ikke"ved,"hvem"er,"så"vil"det"i"hvert"fald"ofte"blive"på"noget"fagligt."
"
T:"Ja."Altså"jeg"bruger"i"hvert"fald"tid"med"mine"kandidater"på"rigtig,"også"på"kommunerne,"at"se"hvad"det"
er"for"nogle"giraffer,"de"skal"ringe"til"eller"ud"til,"hvordan"ser"han/hun"ud,"så"det"er"match"på"alle"planer,"
også"for"dem,"som"vi"ikke"kender."Og"ikke"kun"på"de"hardcore"kompetencer."Men"det"er"måske"derfor,"jeg"
er"psykolog."
"
C:"Hvordan"definerer"du"relationer?"Har"du"samme"definition"som"Morten?"
"
T:"Nej,"det"tror"jeg"ikke,"jeg"har."Jeg"kan"godt"være"i"relation"med"nogle,"som"jeg"stort"set"ikke"kender,"og"
som" jeg" kan" connecte"med"på" ingen" tid" og" kan"både"bruge"og"misbruge"på" alle" planer."Uden" altså" ikke"
hæmningsløst,"men"dog"til"kanten."Og"er"det"i"den"gode"sags"tjeneste,"og"det"behøver"ikke"bare"at"være,"det"
er"både,"når"jeg"får"penge"for"at"gøre"det,"og"når"jeg"ikke"får"penge"for"at"gøre"det,"så"gør"jeg"det."Uanset"om"
det"er"for"andres"skyld,"eller"for"min"egen,"eller"for"min"fars"eller"min"onkels"eller"whatever."Altså"jeg"har"
slet" ikke"nogen," jeg"skelner" ikke."Altså" for"mig"er"en"relation"en"relation,"som"vi"opbygger,"og"det"kan"vi"
være"et"helt"liv"om,"og"det"kan"vi"sådan"set"også"gøre"på"10"sekunder."Ja,"det"er"ikke"noget"problem."Så"jeg"
bruger"altså,"jeg"kan"ringe"til"lederen"af"mine"børns"børnehave"og"sige,"at"jeg"sidder"med"en"kandidat,"som"
tror"på,"at"det"eneste"rigtige"i"livet,"det"er"at"blive"pædagog."Altså"må"de"komme"forbi"dig"og"sige"hej?"Altså"
jeg"har"ikke"nogen"hæmninger."Jo,"det"har"jeg,"men"hvis"det"gælder"om"at"folk"skal"videre,"så"går"jeg"altså"
til"kanten."Og"jeg"sidder"også"nogle"gange"søndag"aften"med"praktikanten,"så"det"er"ikke"..."Ja,"jeg"skelner"
ikke"mellem,"om"jeg"skal"møde"dem"mange"gange"eller"få"gange,"overhovedet"ikke."Slet"ikke."Altså"fordi"jeg"
skal"kunne"se"dig"lige"så"meget"i"øjnene,"som"jeg"skal"med"de"relationer,"som"jeg,"altså"jeg"er"ligeglad"med,"
om" jeg" skal"møde"dig" én"gang"eller" tusind"gange," så" er"der" en" relation,"der" er" en" connection," og"den"er"
vigtigt."Så"der"har"jeg"helt"klart"en"anden"definition,"og"jeg"har"ikke"nogen"barriere"eller"noget"filter"eller"
‘det"er"pinligt’,"eller"‘kan"man"nu"spørge"den"der"mor’."Det"har"jeg"overhovedet"ikke."Det"gør"jeg"bare."Altså"
jeg"ringede"til"min"kørelærer,"jeg"fik"kørekort,"da"jeg"var"ung,"og"jeg"har"ikke"brugt"det,"og"så"ringede"jeg"til"
min"kørelærer"i"går"og"sagde:"“Ved"du"hvad?"Jeg"sidder"med"en,"der"siger,"han"gerne"vil"have"erhvervskort."
Han"mener,"nu"skal"han"ud"at"køre."Hvem"er"den"bedste"i"byen?"Hvem"kan"give"ham"det"kørekort"hurtigt"
og" billigt" og" mest" effektivt?”," jeg" er" ligeglad" med," hvem" jeg" skal" ringe" til." Det" foregår" så" også" i" 103"
(henvisning"til"kontor"i"KarriereCoach),"så"ved"du"det."Har"jeg"en"relation"med"en"mand,"jeg"har"kørt"i"bil"
med"fire"gange?"Det"ved"jeg"ikke."Det"synes"jeg,"jeg"har."Jeg"synes"godt,"jeg"må."Why"not?"
"
I:"Får"du"folk"i"arbejde?"
"
T:"Folk"får"sig"selv"i"arbejde,"jeg"hjælper"dem"videre."Ja,"de"kommer"i"arbejde"nogle"af"dem."Altså"udbud"og"
efterspørgsel"styrer"jo"en"del."
"
I:"Selvfølgelig."
"
T:"Og"resten"hjælper"vi"med."Ja,"der"kommer"folk"i"arbejde."Jeg"skriver"det"ikke"på"vores"tavle,"der"er"sådan"



5"af"38"

en"tavle,"hvor"man"kan"skrive,"at"nu"er"Peter"kommet"i"arbejde,"eller"Ove"eller"Ole."Men"ja,"der"er"desværre"
folk,"der"forlader"os"før"tid.""
"
I:"Fordi"de"har"fået"arbejde?"
"
T:"Fordi"de"har"fået"arbejde,"ja,"haha."
"
C:"Hvorfor"skriver"du"det"ikke"på"tavlen?"
"
T:"Jeg"har"ikke"noget"særligt"stort"konkurrencegen,"så"jeg"tænker,"det"er"vigtigt,"at"den"kandidat"ved,"at"han"
eller"hun"er"kommet"videre,"og"at" jeg"ved"det,"og"så"tænker" jeg,"at"det"er" fint"med"mig."Altså"hvis" jeg"nu"
skulle"indrapportere"det"til"nogen"eller"noget,"så"ville"jeg"gøre"det,"men"det"bruger"vi"ikke."Så"jeg"tænker,"
det"vigtigste"er,"at"jeg"har"gjort"mit"arbejde"tilstrækkeligt,"og"det"er"ikke"altid"at"få"folk"i"arbejde."Det"kan"
også"være"nogle"gange"at"få"ryddet"op"i"alt"det,"der"har"forhindret"en"i"at"komme"videre."
"
C:"Hvor"mange"kandidater"har"du"igennem"et"år?"
"
T:"Det"ved"jeg"ikke."Hvad"har"jeg,"15"samtaler"om"ugen"nede"ved"jer?"Eller"20."
"
C:"Hvor"hurtigt"skal"de"i"arbejde?"
"
T:"Det"skal"de"gerne"inden"for"den"første"time,"hvis"det"kan"lade"sig"gøre."Fordi"det"sparer"samfundet"en"
masse"penge."
"
C:"Det"er"jeg"jo"enig"med"dig"i."Hvor"er"det,"vi"er"henne?"Hvad"er"det"mest"normale?"
"
MT:"Vi"får"betaling"for"fire"gange"en"time"i"dag,"det"er"droslet"så"meget"ned,"så"vi"har"ikke"så"lang"tid,"hvor"
vi"kan"(?),"men"vi"formår"dog"især"inde"for"de"her"fire"timer,"der"har"vi"stadigvæk"en"procent,"som"sidst,"jeg"
har"regnet"det"ud,"så"ligger"den"omkring"20,"vi"når"på"de"her"fire"uger.""
"
T:"Jeg"beder"mine"om"at"sms’e"eller"maile,"altså"hvis"jeg"sådan"tænker,"at"de"har"to"jobsamtaler"i"næste"uge,"
så"må"vedkommende"gerne"forstyrre"mig"lørdag"aften"og"skrive:"“Juhu,"jeg"fik"det!”,"eller"“Jeg"gik"videre"til"
anden"samtale.”."
"
I:"Gør"de"så"det?"
"
T:"Ja,"mine"gør."Men"jeg"lægger"jo"også"i"høj"grad"op"til,"at"det"er"ud"over"den"professionelle"relation,"så"har"
det" faktisk"også"en"betydning"for"mig,"om"du"er" lykkedes"med"det,"som"du"har"gang"i." Ikke"bare"for"min"
skyld."Altså"det"er"derfor"jeg"ikke"behøver"at"slå"det"fast"på"tavlen,"men"for"din"skyld,"så"du"kommer"videre,"
der"hvor"du"skal"hen"med"din"karriere,"med"dine"mål."Så"det"gør"de,"og"jeg"tænker,"at"det"er"da"også"at"have"
respekt"for"den"gensidige"relation,"vi"har,"at"de"rent"faktisk"hører,"at"det"ikke"bare"er"sådan"professionelt."
Jeg"er"oprigtigt"interesseret"i,"om"de"kommer"videre."Så"det"gør"de.""
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M:"Opnår"du"vedvarende"relationer,"bevarer"du"de"relationer"efterfølgende?"
"
T:"Altså"spørger"du"om"mersalg"eller"hvad?"
"
M:"Nej,"ikke"som"sådan,"men"relationsmæssigt."Nu"siger"du"selv,"at…"
"
T:"Dem"som"jeg"professionelt"rådgiver,"dem"drikker"jeg"ikke"kaffe"med"i"min"fritid."Så"jeg"bevarer,"at"de"må"
ringe,"eller"skrive"og"de"må"også"gerne"hilse"på"mig"nede"i"byen"og"sådan"noget,"men"jeg"har"ikke"noget…"
"
MT:"Haha,"så"opdelte"du"den"der"alligevel."
"
T:"Jeg"har"ikke"omgang"med"dem"uden"for"lønningslisten."Det"har"jeg"så"alligevel,"for"så"en"gang"imellem"så"
er"der"en,"der"bliver" fyret" igen"eller"et"eller"andet,"hvor" jeg" tænker" ’pis"og" lort,"det"kan"kraftedeme"ikke"
passe’,"og"så"tager"jeg"dem"lidt"ind"alligevel"uden"at"få"løn"for"det,"fordi"altså,"så"må"vi"gøre"det"lidt"bedre."
Så"på"den"måde"gør"jeg,"og"der"er"rigtig"mange,"som"også"bevarer"en"relation"til"mig,"som"bliver"ved"med"at"
maile" eller" sms’e" eller" skrive." Ja," det" gør" jeg." Og" der" er" også" nogle," der" undskylder." Jeg" havde" en," der"
ringede"og"undskyldte" i" går," at"hendes" liv"var" i" krise,"og"hun" ringede" til"mig." Jeg"kender" sangen."Du"må"
gerne,"kom"du"bare"(?)."Men"jeg"har"ikke"sådan"privat"omgang"med"nogle"folk,"altså…"
"
C:"Er"det"at"drikke"kaffe,"privat"omgang"for"dig?"Fordi"det"er"det"ikke"for"mig."
"
T:" Jamen" det" kommer" an" på," hvad" for" en" type" kaffe" det" er," haha." Ja," altså" hvis" det" er" folk," jeg" har" haft"
rådgivet"og"fået"penge"for"at"gøre"noget"med,"så"skal"der"være"en"grund"til,"vi"skal"drikke"den"kaffe."Men"
jeg"kunne"jo"godt"forestille"mig,"at"Malene"og"jeg"kunne"drikke"en"kop"kaffe"eller"spise"en"sandwich"på"en"
bænk"med"det"formål"at"bare"bonde"og"hygge"og"sidde"tæt"og"kigge"ud"over"vandet."Så"der"er"forskel."
"
C:"Men"du"tænker"ikke"i"fremtiden,"mersalg,"hvis"(?)"en"der"kommer"et"sted"hen,"hvor"du"(?)"bange"for"på"
den"måde"at"opbygge"en"større"relation."
"
T:"Jo,"det"gør"jeg"jo"i"høj"grad,"og"det"bliver"jeg"skarpere"og"skarpere"på"at"gøre,"fordi"det"er"nødvendigt."Så"
jo,"det"gør"jeg."
"
MT:"Nu"sidder"jeg"og"tænker"på"i"dag."Hold"kæft"hvor"er"jeg"slem"til"at"niveaudele."Allerede"her"der"har"jeg"
jo"truffet"beslutningen"med"første"møde,"om"det"er"en,"jeg"et"eller"andet"sted"vil"opbygge"et"netværk"med,"
bevare."Er"der"en"forretning"i"det"her"på"sigt"også."Er"man"slem"så?"Det"er"jeg"sikkert."Men"derudover"så"
rubricerer"jeg"relativt"tidligt,"om"det"er"noget,"jeg"vil"opbygge"et"netværk"omkring."
"
T:"Altså"det"gør" jeg"også" forstået"på"den"måde," at" jeg" for"eksempel" ikke" linker"op"på"LinkedIn"med"alle"
dem," som" betaler" for" at" få" rådgivning" af" mig." Der" er" simpelthen" nogle" af" dem," jeg" ikke" gider" at" være"
connected"med." Så"der"er" jeg"også"en"hardcore" selekter." Jeg" selekterer"helt"klart." Fuldstændig."Koldt"og"
kynisk."
"
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I:" I" relation" til" at" forstå," hvad" er" det" for" en" type" kandidater," I" har" igennem?" Er" det" specialister," er" det"
ledere,"eller"er"det"hele"paletten?"
"
MT:"Vi"har"hele"paletten"bortset"fra"topledere."Sådan"absolutte"topledere"har"vi"ikke."
"
I:"Hvor"ligger"jeres"overvægt"så"henne?"
"
MT:"Det"er"klart"på"funktionærsiden.""
"
I:"Okay."Så"typisk"kontorarbejde"og"så"videre."
"
MT:"Ja."
"
T:"Ja."
"
MT:"Funktionærsiden"fylder"helt"klart"mest.""
"
I:" Og" hvis" I" sådan" skal" vægte"mellem"mellemledere" og" almindelige" funktionærer,"mellemledere" er" også"
typisk"funktionærer."
"
MT:"Jamen"det"er"rigtigt,"men"der"er"flere"lederansvar."
"
I:"Okay."Sådan"80/20"eller"snakker"vi"90/10?"
"
MT:"80/20"er"vist"sådan."
"
C:"Hvis"vi"så"taler"om"funktionærerne,"hvilken"uddannelsesmæssige"baggrund"har"de"så"hovedsageligt?"Er"
det"mest"de"bløde"fag"eller?"
"
MT:"Det"er"klart,"vi"har"en"overvægt"at"mellemlange"videregående,"det"vil"sige…"
"
T:"Professionsbachelorerne."Altså"lige"nu"er"jeg"næsten"ved"at"blive"kvalt"i"pædagoger."Og"pædagoger"har"
sådan"en"opfattelse"af,"at"LinkedIn"ikke"kan"bruges"til"noget"i"forhold"til"dem."Jeg"synes,"jeg"sidder"med"en"
stor"opgave"i"forhold"til"nogle"af"professionsbachelorerne,"socialrådgiverne"også"har"lidt"den"samme"sang.""
"
MT:"Mange"HK’ere."Jeg"har"sådan"en"kæmpestor"overvægt,"jeg"har"rigtig"mange,"der"bare"kommer"udvalgt"
på"det"kriterium,"at"de"er"over"55."Fordi"vi"har"lavet"speciale"i"det."
"
T:"Og"jeg"har"hele"blandingen."Den"unge,"22Z"eller"24Zårige,"der"er"gået"smooth"igennem,"og"har"fået"en"(?),"
ikke"ved"om"vedkommende"skal"læse"videre"eller"arbejde"i"et"andet"land"eller."
"
C:" Har" de" nogen" typiske" personlighedstræk," hvis" vi" taler" om" de" her" unge"mennesker," der" har" læst" en"
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professionsbachelor?"Hvordan"har"de"det"med" sig" selv?"Er"de"udadvendte," er"de" indadvendte," kan"man"
lave"en"skarpere"opdeling?"
"
T:"Det"tror"jeg"da"sagtens,"man"kan."Man"kunne"jo"starte"med"at"teste"dem."Du"kunne"jo"starte"med"at"lave"
en"DiSCZprofil"på"dem"alle"sammen." Jeg"synes" ikke," jeg"har"ret"mange"specielt" introverte,"hvis" jeg"sådan"
skal"sige"noget"uden"at"have"testet"dem."Jeg"synes"faktisk,"der"er"en"del"udadvendte,"men"måske"ikke"sådan"
udadvendte"i"forhold"til"at"kunne"både"bruge"deres"eget"netværk"eller"bruge"professionel"rådgivning."Der"
er"måske"sådan"en"tilbageholdenhed"i"forhold"til"rådgivning."Eller"sådan"’hvor"meget"kan"man"tillade"sig?’."
Men"det"er"ikke"sådan"på"skarp"personlighedstræk,"er"det"ikke"meget"indadvendte"mennesker,"det"er"mere"
sådan" tilbageholdende," lidt" det" der" hvor" jeg" siger," at" jeg" går" helt" til" kanten," og" så" håber" jeg," at" jeg" ikke"
falder"ned."Ellers"må"du"jo"sige"til"mig,"at" jeg"er"upassende."Hvor"de"holder"sig" fuldstændig"tilbage,"hvor"
mange"af"mine"gør."Der"er"sådan"en"pænhed."
"
MT:" Det" er" ikke" på" baggrund" af" deres" uddannelse," at"man" kan" udlede" de" karaktertræk." Det" er" nok" på"
baggrund"af,"man"kan"sige,"mange"af"de"her,"de"er"ledige."Der"er"helt"klart"en"stor"overvægt"af"dem,"der"er"
ledige," der" er" mere" introverte," end" dem" der" får" et" job," for" de" ekstroverte" har" bare" nogle" særlige"
muligheder," specielt" i" det" samfund" vi" er" i." Selv" de" introverte" stillinger," bliver" besat" af" ekstroverte"
personligheder,"fordi"de"dybest"set,"man"vil"gerne"være"sammen"med"nogle,"der"er"udadvendte."Indtil"man"
har"siddet"sammen"med"dem"længe"nok."
"
T:" Jeg" har" mange," der" er" bange" for" at" ringe" ud." Altså" hvor" jeg" sådan" virkelig" skal" tage" nogle" skarpe"
psykologiske"briller"på"for"at"kunne"forstå,"for"virkelig"at"forstå"den"der"angst"for"at"ringe"og"sige:"“Goddag,"
jeg"hedder"Lars"Larsen,"jeg"ringer"bare"for"at"stille"et"spørgsmål"om"...”,"et"eller"andet."Jeg"har"en"overvægt"
af" folk,"der"er"bange" for"at"ringe."Og"hvor" jeg"sådan"tænker,"at"så"er"der" lang"vej" til"at"drikke"kaffe"eller"
mødes"og"besøge"en"virksomhed"eller"noget"andet.""""
"
I:"Hvorfor"tror"du,"det"er"de"ekstroverte,"der"får"job"nemmere,"hvorfor"tror"du,"det"er"nemmere?"
"
MT:" Jeg" følger" en," der" i"mange" år" (?)" …" i" en" eller" anden" grad" sidder" og" bliver"mere," bliver" optaget" på"
førstehåndsindtryk" af" en," der" er" ekstrovert." Det" kan" vi" tydeligt" se." Specielt" i" den" her" uprofessionelle"
rekruttering," der" foregår" i" specielt" de"her" små"og"mellemstore" virksomheder," for"det" er" sådan"mere," at"
man"kommer"ud"og"overbeviser"noget."For"ikke"så"lang"tid"siden,"der"var"der"ofte"kun"en"samtale,"der"var"
ikke" noget" assessment," der" var" ikke" noget" personlighedsanalyse," der" er" sat" op." Så" det" er" sådan" et"
førstehåndsindtryk."Føles"det"godt?"Kunne"man"se"sig"sammen"med"vedkommende"til" julefrokosten?"Og"
det"basale,"er"det"dækket"af"CV’et?"Og"det"er"egentlig"det."
"
I:" Er" der" en" tendens" til," at" folk" hyrer" i" eget" billede?"Altså" at" personen," der" hyrer" også" er" ekstrovert" og"
derfor…"
"
MT:"Det"tror"jeg"også."Men"jeg"tror"faktisk"selv,"introverte"personligheder"ofte"ansætter"ekstroverte,"fordi"
de"føler,"det"er"blevet"en"mangel"hos"dem,"fordi"det"er"blevet"meget"et"samfundstema,"at"man"skal"være"
udadvendt."Udadvendt,"opsøgende,"skal"være"livlig,"morsom"og"engageret"og"skal"synes"som"om,"man"er."
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Jeg" vil" godt" kalde" det" næste" et" samfundsproblem." For" det" er" jo" ikke" sådan," at" virkeligheden" er" skruet"
sammen,"at"virksomheden"nødvendigvis"har"behov"for"det"i"samme"omfang,"som"de"egentlig"rekrutterer"
efter.""
"
T:"Ej,"de"introverte"er"jo"altså"også"kloge"og"reflekterede"mennesker"og"alt"muligt"andet,"og"det"tænker"jeg,"
er"ret"vigtigt"at"have"med."Så"det"er"ikke"sådan,"det"kun"er"os,"der"er…"
"
C:"Det"tror"jeg"også,"jeg"synes"om"de"introverte,"jeg"omgiver"mig"med,"at"de"er"kloge"og"reflekterende,"haha."
"
T:"Men"når" jeg" siger" det" sådan," så" er" det" fordi," der" rent" faktisk" bliver" udbudt" kurser" for" ledige," som"er"
introverte," og" fordi" der" er" sådan" nogle" billeder," måske" også" nogle" gange" nogle" selvbilleder" hos" dem"
omkring,"at"de"ikke"er"gode"nok"og"at"det"er"de"udadgående,"så"det"var"ikke"bare"for"at"være"sjov,"jeg"sagde"
det."Der" er" faktisk" en" opdeling" af," fuldstændig" sådan" black" and"white," at" de" gode" er" de" udadvendte," og"
sådan"er"det"ikke."Men"man"kunne"godt"i"en"rekruttering"tænke,"at"det"er"sådan,"det"foregår."
"
C:"Taler"du"om"gode,"jeg"må"jo"sige,"at"det"kommer"meget"an"på,"hvad"man"skal"bruge"dem"til."Altså"hvad"
ens"rolle"er"i"en"virksomhed,"det"tager"jo"også"udgangspunkt"i"referencer"og"(?)."
"
T:"Det"kommer"da"an"på,"hvem"der"caster,"havde"jeg"nær"sagt."
"
C:"Ja,"men"for"at"følge"tilbage"til"Ian,"at"der"bliver"ansat"i"eget"billede."Nu"ved"jeg"jo"godt,"hvordan"mange"
rekrutteringsfolk" er." Så" kommer" (?)." Dem" kan"man" desværre" heller" ikke" alle" sammen" proppe" i" samme"
kasse."
"
T:"Nej,"det"er"jeg"med"på."
"
C:"Selvom"man"gerne"ville"det."Så"hvis"man"tager"det"udgangspunkt,"så"kommer"det"jo"meget"an"på,"hvad"
det"er,"de"rekrutterer"til."Det"kommer"også"an"på"(?),"egen"rekruttering,"det"er"en"specialist"og"hvor"tiden"
bliver"lagt."Jo"mere"det"er"en"specialist,"du"skal"bruge,"jo"mere"bliver"der"nok"søgt"og"tjekket"og"undersøgt."
Er"du"ikke"også"af"samme"opfattelse?"
"
I:"Jo."
"
T:"Hvor"er"det"godt,"I"er"enige,"haha."
"
I:"Haha,"vi"er"bestemt"ikke"enige"om"alt."
"
T:"Okay."
"
I:"Det"kan"jeg"godt"mane"til"jorden"med"det"samme."
"
C:"Bare"rolig."
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M:"Du"snakkede"også"om"dem"her,"der"har"svært"ved"at"gribe"telefonen"og"ringe"ud,"altså"de"introverte"og"
ekstroverte."Men"hvis"det"med"at"kunne"ringe"ud,"hvis"det"var"det"skridt,"de"kunne" tage,"er"det"så"nok" i"
forhold"til,"at"du"også"snakker"om"den"gode,"når"du"siger"den"ekstroverte?"
"
T:"Nej,"jeg"tror"ikke,"det"er"nok."Jeg"ved,"at"jobcentret"på"et"tidspunkt"havde"forsøgt"at"lave"et"eller"andet"
kursus"for"folk,"der"havde"problemer"med"at"ringe"ud."Jeg"tror"da,"der"er"mange"parametre,"som"..."Jeg"tror,"
man"skal"lave"andet"end"telefontræningskursus,"jeg"tror,"der"skal"flere"ting"til."
"
MT:"Det"er"også"andet"i"det,"om"man"er"ekstrovert."Nu"tænker"jeg"i"for"eksempel"at"gribe"knoglen"og"ringe"
ud."Der"er"også"noget"metodik"og"noget"opdragelse,"der"er"rigtig"meget"opdragelse"i"det."Hvis"vi"går"tilbage"
til" seniorgruppen,"der"er"en"klar"overvægt"af"over"55Zårige,"der"siger,"at"det"kan"man" ikke."Uanset"hvor"
ekstroverte"de"måtte"være,"og"hvor"glade"de"er"for"andre"mennesker."
"
T:"Ja,"så"kan"man"ikke"forstyrre."
"
MT:"Så"tager"man"bare"ikke"og"prøver"at"bede"om"noget"fra"nogle"andre."
"
T:"Ja,"det"er"rigtigt."
"
MT:"Så"det"er"måske"karaktertræk,"men"ikke"personlighedstræk."
"
T:"Det"er"jeg"enig"med"dig"i."
"
C:"Det"er"måske"også"påvirket"af"en"generation,"der…"
"
MT:"Helt"bestemt."
"
C:"Altså"en"periode,"man"er"vokset."
"
T:"Ja,"og"så"tror"jeg"da"i"høj"grad,"at"hvis"vi"kigger"ind"i"det"lokale,"jeg"sidder"i,"så"tror"jeg"da"helt"klart,"at"der"
er"mange,"som"..."Altså"du"skal"ikke"have"ret"svagt"eller"lavt"selvværd,"selvværdsfølelse,"hvis"du"ikke"synes,"
du"har"tilstrækkeligt"meget"at"byde"på,"eller"du"ikke"er"klædt"fuldstændigt"tilstrækkeligt,"føler"dig,"klædt"
nok"på."Så"er"der"også"en"barriere" i"at" lave"salg."Både"på"skrift"men"også"med"at"ringe,"eller"bare"drikke"
netværkskaffe."Fordi"så"har"du"din"egen"indre"stemme,"der"hele"tiden"skriger,"at"du"ikke"er"god"nok,"og"de"
andre"er"meget"bedre."Og"så"bliver"det"svært"at"ringe"og"stille"bare"ét"kvalificeret"spørgsmål."Eller"lave"et"
godt"salgsbrev:"”Tag"mig,"tag"mig"i"stedet"for"de"her."Det"kan"godt"være,"jeg"ikke"kan"det"hele"100"%,"men"
jeg"kan"da"noget"af"det,"resten"lærer"vi"hen"ad"vejen.”,"det"tænker"jeg,"er"måske"et"større"problem.""
"
C:"Der"bliver"tænkt"meget"i"de"kredse,"jeg"kommer"i,"at"det"er"folks"eget"ansvar,"at"komme"i"arbejde."Det"er"
sådan"udgangspunktet."Og"nu"arbejder"I"med"nogle"af"dem,"der"har"det"svært"og"har"været"ledige"længe."
Hvordan"har" I"det"med"den"udmelding?"Er"det"noget," som" I"kan," er" I" enige" i"det," er" I" til"dels"enige"eller"
synes"I,"at"udgangspunktet,"at"det"er"meget"at"forlange?"
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MT:"Jeg"er"til"dels"enig,"til"dels."Forstået"på"den"måde,"at"jeg"tror"ikke,"man"kan"gøre"andet"end"at"give"et"
værktøj,"der"er"deres"eget."Det"er"op"til"dem"selv."Vi"prøver"også"kun"at"supportere"dem"i"vejen"derhen."Og"
nogle"skal"så"have"lidt"mere"hjælp"end"andre."Men"der"er"nogle,"der"i"hvert"fald"har"nogle"udfordringer"på"
vejen,"der"er"så"store,"så"det" tager" tid."Og"det"man"kan"gøre,"det"er"at"hjælpe"med"at"prøve"at"nedbryde"
nogle"barrierer"både"hos"dem"selv"men"også"hos"andre."55Zårige,"der"søger"typisk"de"puljer,"jeg"har"nogle"
HK’ere,"de"søger," så"kommer"de" tilbage"og"siger,"at"der"var"1080"ansøgninger."Så" ligger"de" ikke"øverst" i"
bunken,"når"man"søger"inden"for"HKZområdet,"når"man"er"over"55."Det"handler"for"mig"meget"om"at"kunne"
give"dem"modet"måske"mere"end"at"være"karriererådgiver."Det"handler"om"nogle"andre"ting"på"vejen."
"
T:""Jeg"synes,"det"handler"om,"hvorvidt"det"skal"være"et"politisk"svar"eller"et"humanistisk"svar."At"det"skal"
være"samfundsansvar."Fordi"hvis"vi"kigger"tilbage"til"dagslejerne" i"20’erne"og"30’erne" i"Danmark,"så"var"
der" jo"mange"flere,"der"stod"i"kø"for"at" få"en"dags"hårdt,"betalt"arbejde"i"roemarken," fordi"der"ikke"rigtig"
fandtes"såkaldte"velfærdsydelser,"det"samfund"som"er"skruet"sammen"nu,"så"svaret,"tror"jeg,"i"høj"grad"vil,"
de"svar,"du"får"på"det"spørgsmål,"afhænger"af,"hvilket"politiskZ"og"menneskesyn,"opfattelse,"den"enkelte"af"
os"har."Og"der"ville"mit"svar"helt"klart"være,"at"jeg"mener"både,"at"vi"har"et"ansvar"for"det"samfund,"vi"lever"
i,"men"den"enkelte"har"også"et"ansvar"for,"at"få"øje"på,"hvor"deres"fejl"og"mangler"er."Hvor"er"mine"huller"i"
osten,"som"gør,"at"jeg"ikke"kan"gå"ud"og"sælge"min"arbejdskraft?"Så"jeg"synes,"det"er"begge"dele."Jeg"synes,"
det"er"både"og."
"
MT:"Når"man"er"sådan"socialmerkantil,"sådan"lidt"midt"imellem,"så"synes"jeg"da"i"hvert"fald"…"Altså"der"er"
jo"de"jobs,"der"er."Det"er"argumentationen,"man"altid"kan"hive"op."
"
T:"Udbud"og"efterspørgsmål."
"
MT:"Ja," jeg"tror"egentlig"meget"på"udbud"og"efterspørgsmål."Så"er"spørgsmålet,"om"man"skal"sørge"for"at"
tage"nogle"af"de"svageste"CV’er" ind" foran" i"køen"og"sige,"at"vi"skaber"bedre"arbejdsmarked."Eller" ikke"at"
gøre" det," fordi" det" vil" skabe" en" dårligere" konkurrenceevne." Det" vil" gøre" det" ret" ringe" at" være" dansker."
Sådan"overordnet"set."Så"det"handler" jo"mere"om"at"sige,"at"man"skal"skabe"plads"forneden"for"at"kunne"
sluse"nogle"ind."Det"kan"man"jo"kun"gøre"ved,"at"det"er"de"rigtige,"der"blive"ansat"først."I"høj"grad."Der"synes"
jeg"måske,"at"indsatsen"er"lidt"forfejlet,"fordi"man"i"højere"grad"siger,"at"man"skal"have"alle"de"her"ind"foran"
i"køen."
"
T:"Må" jeg" komme"med"et" eksempel." Jeg" kørte" i" bil" for"nogle"måneder" siden," hvor" jeg" skulle"undervise" i"
Horsens,"med"en"kvinde"som"kommer"fra"Østukraine,"og"hun"sagde"til"mig:"“Det"er"meget"mærkeligt,"at"i"
Danmark,"der"er" I" simpelthen" ikke"særligt"gode" til" at" sørge" for" jeres"egen"overlevelse."Heller" ikke,"når" I"
bliver" gamle."Min"mor" hun" er" en" gammel" dame," og" hun" ved," at" hun" skal" stå" både" i" sin" butik," hvor" hun"
sælger"herretøj"i"sin"lille"by,"og"så"skal"hun"ud"og"dyrke"sine"grøntsager,"for"ellers"er"der"ikke"penge"nok."
Hun"kan"ikke"få"mad"nok"hele"året,"hvis"hun"kun"skal"leve"af"det"der"herretøj.”."Og"på"en"eller"anden"måde,"
så" tænkte" jeg," at" det" er" sådan" set" rigtigt," at" vi"måske" kommer" til" at" flytte" os"meget" fra" et" overlevelses,"
arbejdsmæssigt" overlevelsesperspektiv," fordi" vi" har" indrettet" os" samfundsmæssigt," som"vi" har" lige" nu" i"
forhold"til"at"have"et"arbejde"eller"ikke"at"have"et"arbejde."Så"det"er"lidt"en"forlængelse"af"det"svar,"jeg"gav"
før." Jeg"synes,"vi" skal" styrke"dem,"der"er"svage,"men"det"betyder" ikke,"at"det"skal"være"på"bekostning"af"
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dem,"der"kan"gå"direkte"ud"og"få"et"arbejde."
"
I:"Hvad"gør"du"for"at"motivere"dem,"der"nu"har"svært"ved"det?"
"
MT:"Det"kommer"ekstremt"meget"an"på,"hvem"de"er,"og"hvorfor"de"selv"føler,"altså"hvilke"barrierer"de"selv"
føler"..."Altså"dem,"der"føler,"det"er"alderen,"der"er"en"barriere,"der"kan"man"jo"ikke"bare"gå"ind"og"sige,"at"så"
laver"vi"om"på"den."Så"der"handler"det"mere"om"at"prøve"at"give"dem"nogle"nye"teknikker,"det"handler"om"
at"få"dem"til"at,"jeg"vil"sige,"egentlig"sætte"sig"ud"over,"ja"i"bund"og"grund"og"prøve"at"sætte"sig"ind"i"nogle"
nye"områder."Bare"få"dem"til"at"gøre"noget."Enhver"handling"(?),"hvis"det"er"en"succes"for"dem,"hvis"de"rent"
faktisk" gør" det." Jeg" arbejder" meget" med" laveste" fællesnævner," eller" nærmeste" indlæringsmuligheder,"
hedder"det"vist."
"
I:"Men"hvad"er"den"typiske"barriere"for"dem,"I"har"igennem?"
"
MT:"Selvtillid."
"
T:"Ja.""
"
C:"Selvtillid"eller"selvværd?"
"
MT:"Ej,"jeg"vil"sige,"på"det"her"tidspunkt,"der"er"det"selvtillid.""
"
C:"Hvad"siger"du?"
"
T:" Jamen" jeg"siger,"at" for"rigtig"mange"af"dem,"som"jeg" taler"med,"der"er"der"helt"klart"selvværdsZissues,"
som"går" langt" tilbage"og"kombineret"med,"at"når"du"har"været" ledig,"altså"der" findes"undersøgelser,"der"
viser," at" efter" toZfire"måneders" ledighed," så" begynder" vores" følelse" af" at" være" ikkeZkompetent" at" blive"
mere"og"mere"markant,"så"det"vil"sige,"at"før"var"jeg"god"til"at"lave"en"kop"kaffe,"men"jeg"begynder"at"tvivle"
på"min"egen"evne"til"at"kunne"lave"den,"så"hvis"jeg"ikke"bliver"testet"og"udfordret"i,"om"jeg"stadigvæk"kan,"
så"begynder"jeg"at"tro"på"de"tanker,"jeg"tænker"omkring,"at"det"kan"jeg"ikke."Så"jeg"tænker"helt"klart,"at"for"
mange"af"mine,"der"er"der"grundlæggende"problemer"med"at"tænke"om"sig"selv,"at"jeg"er"værdifuld,"og"jeg"
er"god"nok,"og"når"du"så"er"ledig,"så"bliver"kompetencerne"vasket"meget,"meget"langt"tilbage,"og"så"bliver"
det"også"selvtilliden.""
"
ML:"Jeg"kommer"meget"ind"over,"hvordan"de"kan"bruge"nettet"til"at"skabe"relationer"med"netværk,"og"jeg"
synes"også,"at"mine"oplevelser"er,"at"det"handler"mindre"og"mindre"om"værktøjer"egentlig,"så"det"handler"
næsten"mere" og"mere" om," at" de" skal" have" omstillet" tankerne" til," hvordan" de" egentlig" kan" bidrage"med"
noget." Det" der" med" også" at" tænke" i," hvordan" jeg" kan" hjælpe" andre." Hvordan" kan" jeg" opbygge" nogle"
relationer?"Rigtig"mange"sidder"og"siger,"at"de"da"ikke"har"noget,"at"de"ikke"kan"noget."Så"det"er"sådan"også"
det"der"med"at"få"motiveret"dem"til"at"tænke,"hvordan"de"rent"faktisk"kan"gå"ud"og"hjælpe"andre,"så"kan"det"
være,"at"du"på"den"måde"kan"få"opbygget"en"relation,"og"at"det"så,"at"man"så"får"noget"igen.""
"
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I:"Er"der"nogle"af"jeres"folk,"I"har"igennem,"der"så"sidder"i"grupper,"for"eksempel"til"din"undervisning,"finder"
ud"af"gennem"relation,"at"du"kan"det"der," jamen"jeg"kender"da"…"Er"der"nogle,"der"får" job"den"vej"rundt,"
fordi"de"bare"bliver"sat"sammen"med"andre"i"en"kontekst?"Er"det"noget,"der"sker?"Det"er"måske"lidt"søgt,"
det"ved"jeg"ikke."
"
T:"Altså"jeg"har"fået"det,"men"det"var"i"et"jobsøgningsnetværk"en"gang,"sidst"jeg"var"arbejdsløs."Men"ja,"altså"
jeg"synes"da,"på"andre"parametre,"jeg"har"siddet"med"en"gruppe"i"dag,"jeg"synes,"de"får"øje"på,"hvad"de"kan"
bruge"hinanden"til." Ikke"nødvendigvis,"at"det"er"det"næste"job,"altså:"”Her"er"et"telefonnummer"til"en,"du"
kan"ringe"til"på"et"job.”,"men"at"få"øje"på,"hvad"hinandens"barrierer"er."Det"er"vel"i"virkeligheden"det"rum,"vi"
kan"skabe,"uanset"hvad"vi"vil,"det"er"det" fysiske"rum,"som"jeg"sidder"med" lige"nu,"og"det"er"det"virtuelle"
rum,"det"er"det,"vi"kan"skabe"i"forhold"til"relationer."
"
C:"Kun"barrierer,"ikke"styrker?"
"
I:"Du"sagde,"de"så"barrierer…"
"
T:"Jo."Vi"snakkede"om"test"i"dag"og"i"forhold"til"rekruttering,"fordi"en"af"kandidaterne"havde"været"igennem"
en" lang"række" test,"et" forløb,"og"vi" snakkede"om,"hvor"brugbart"det"værktøj"var,"hvor"nogle"af"de"andre"
ligesom" kunne" sige," at" det" faktisk" kunne" styrke" dem" på" de" og" de" parametre," så" jo," også" på" styrker."
Hovedfokus" med" gruppen" er" opbyggelse" af" ..." Vi" starter" et" andet" sted," med" udgangspunktet" at"
slutresultatet"gerne"skulle"være"styrker,"det"er"klart."
"
C:" Det" jeg" gør," når" jeg" er" ude" at" holde" oplæg" for" studerende," det" er," jeg" starter" faktisk"med" at" fortælle"
ganske"kort,"hvad"jeg"hedder,"og"så"siger"jeg:"“Nu"har"jeg"fortalt,"hvad"jeg"hedder,"og"relationer"det"handler"
om" at" lære" hinanden" at" kende," og" hvis" ikke" I" fortæller" hvad" det" er" I" vil," og" hvad" I" kan.." I" har" nu" 30"
sekunder,"det"er"et"helt"naturligt"pitch,"og"så"kan"I"bruge"hinanden"senere.”."Og"så"tvinger"jeg"dem"faktisk"
til"at"gå"rundt"og"give"alle"hånd."Og"bagefter"siger"jeg,"at"nu"er"vi"i"familie."Og"der"mener"jeg"jo"selvfølgelig"
den"der"kristne"familieforståelse."Jeg"siger"det"meget"sarkastisk"til"dem."Men"det"jeg"siger,"det"er,"at"når"de"
tager"dialogen"med"hinanden"bagefter,"så"er"der"bare"større"og"større"sandsynlighed"for,"at"de"kan"hjælpe"
hinanden"og"komme"i"netværk"med"hinanden"og"på"den"måde"skabe"(?)."Men"det"kræver"jo,"at"man"lytter"
til"andre,"og"at"man"kan"finde"ud"af"at"gå"i"dialog."Jeg"må"sige"af"erfaring,"at"I"Århus"og"København,"der"går"
det"udemærket,"og"i"Aalborg,"der"går"det"slet"ikke."Det"kommer"jo"også"lidt"an"på,"hvor"man"er"fra,"hvordan"
man"gør."Men"det"virker"for"mig,"det"er"måden,"jeg"gør"det"på."Og"er"selvfølgelig"meget"(?)."
"
MT:"De"her"high"performance"teams,"hvad"er"det?"Hvornår"er"det"det?"
"
I:" Det" er" jo" altid" en" meget" god" vurdering," men" typisk" er" det" at" sammensætte" folk" på" personlige"
kompetencer,"fordi"hvis"du"har"en"gruppe"af"ens"personligheder"..."For"eksempel"lad"os"tage"en"hel"gruppe"
specialister,"så"opnår"man,"er"min"erfaring," typisk"sådan"en" form"for"selvfedhed,"hvor"man"siger:" “Ej,"du"
gjorde"et"godt"stykke"arbejde," jeg"kunne"ikke"have"gjort"det"bedre"selv.”,"og"det"er"jo"fuldstændig"rigtigt,"
fordi" du" havde" løst" opgaven" på" præcis" samme" måde." Så" det" vil" sige," at" du" opnår" ikke" nødvendigvis"
udvikling,"og"på"den"måde,"man"opdager"det"egentlig" ikke"selv,"når"man"står" i"det,"men"du"opnår"en"vis"
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form"for"stilstand,"fordi"alle"spejler"sig"i"folkene"omkring"sig,"fordi"de"netop"er"ens,"og"på"den"måde"opnår"
man" netop" ikke" fremdrift," men" faktisk" nærmere" det" modsatte." Når" man" så" begynder" at" lege" eller"
sammensætte"baseret"på"personligheder,"hvor"man"sætter"komplimenterende"folk"ind,"så"kan"man"typisk"
opnå"noget"mere"drive"og"noget"mere"udvikling"og"på"den"måde" faktisk"være" i" stand" til"at" levere"mere,"
enten"på"kortere"tid"eller"netop"i"mere"lange"seje"træk"og"på"den"måde"udvikle"og"kan"tage"mere"(?)"uden"
at"tilføje"folk."Så"det"er"sådan,"jeg"ser"high"performance"teams."Jeg"har"et"konkret"eksempel,"hvor"jeg"som"
leder" overtog" en" gruppe," som" altid" arbejdede" over," leverede" for" sent," det" var" nogle" afstemninger,"
regnskabsbøger," altid" leverede" for" sent" og" i" en"meget"dårlig" kvalitet."Der" var" stor"personaleomsætning."
Kun"et"team"på"omkring"(?)."Eller"var"de"seks,"det"kan"jeg"ikke"huske,"det"er"snart"10"år"siden."Men"ved"at"
gå"ind"og"hjælpe"dem"baseret"på"personlige"kompetencer,"lykkedes"det"os"netop"faktisk"at"få"sat"tingene"så"
meget" i"system,"og"at"der"var"de"rette"kræfter" til"at"drive"det."Da" jeg" forlod"teamet,"og"det"var"kun"efter"
cirka"trekvart"år,"så"skulle"jeg"tilbage"til"Danmark,"på"det"tidspunkt,"der"var"der"ikke"mere"overarbejde,"de"
leverede"til"tiden,"men"det"der"manglede"at"blive"kigget"på,"det"var"at"kvaliteten"også"blev"forbedret."Men"
det" var" simpelthen" ved" at" kigge" på" deres" personlige" præferencer," få" opgaverne" delt" op" således" så"man"
også"kunne"fordele"dem"baseret"på"de"forskellige"kompetencer,"der"var,"fordi"det"var"jo"et"eller"andet"sted"
urimeligt,"at"man"fordelte"kagen"lige"ud,"kan"man"sige,"fordi"der"var"nogle,"der"var"hurtigere"og"bedre"til"
deres"arbejde"end"andre."Det"var"heller" ikke"rimeligt,"at"de"skulle"have"mere"arbejde"end"de"andre."Men"
det" gjorde," at"man" kunne," nogle" gange" driller" tingene" i" sådan" nogle" afstemninger," så" kunne"man" lægge"
nogle"ekstra"kræfter"ind,"der"hvor"det"drillede."Så"det"var"simpelthen"en"organisering"af"arbejdet"samtidig"
med" de" mennesker," der" var." Der" var" nogle," der" trak" mere" frem" end" andre," men" det" fik" også" sat"
personaleomsætningen"ned."På"den"måde"et"high"performance"team,"der"begynder"at" levere" faktisk"det,"
man"skal."Og"var"jeg"blevet"der,"var"de"selvfølgelig"begyndt"at"levere"over"forventning,"ikke?"Haha."
"
MT:"Naturligvis."
"
I:"Men"de"leverede"sådan"set"også"allerede"over"forventning"der,"fordi"vi"fik"ikke"betaling"for"overarbejde,"
så"vidt"jeg"husker,"eller"gjorde"de,"det"kan"jeg"ikke"huske."Det"var"i"et"ikke"så"omkostningsrigt"land."
"
MT:"Hvis"du"siger,"at"deres"personaleomsætning"falder,"så"må"der"jo"også"være"sådan"en"selvopfyldende"
tilfredshed"idet."
"
I:" Ja,"det" er"der"helt"klart."Det" er"det," jeg"mener"med"high"performance" teams."Nogle"hvor"du"har"nogle"
komplimenterende" kompetencer" inde," hvor" du"dels" har" nogle" til" at" køre"driften" og"det" daglige" arbejde,"
men"du"er"også"nødt"til"at"kunne"håndtere"den"her"skæve"opgave."Der"kommer"en"fra"tid"til"anden"ind"fra"
siden," nogle" der" prototyper" ting," altså" det" kan" være" også" bare" en" opgave:" “Vi" skal" have" fundet" en" ny"
løsning"på"det"her.”,"det"der"driver"vedkommende"vil" typisk"være"at" løse"opgaven,"men"at"vedligeholde"
den" og" drifte" den," altså" som" jeg" siger," gøre" det" hver" dag" ind" og" dag" ud," det" er" typisk" nogle" andre"
kompetencer" og" personlige" præferencer," der" styrer" det," jamen" på" den"måde" lave" et" high" performance"
team,"du"har"nogle,"der"kan"få"sat"tingene"i"gang,"prototype,"overlevere"det."Det"beklager"jeg,"jeg"skal"styre"
mine" armbevægelser." Og" så" netop" dem," der" kører" videre" og" på" den"måde" egentlig" holde" hinanden" på"
tæerne,"for"de"er"rigtigt"gode"til"at"køre"driften,"de"er"rigtig"gode"til"at"sætte"nye"ting"i"gang,"men"du"kan"
ikke"nøjes"med"et"ensidigt"syn"på"det"ene."
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MT:"Hvordan"afdækker"du"det?"Er"det"test?"Når"nu"du"siger"personligheder."
"
I:"Det"er"en"personlighedsanalyse,"der"primært"afdækker"de"personlige"kompetencer."Hedder"Predictive"
Index."
"
MT:"Okay,"ja."
"
I:"Sammenholdt"med"en"kognitiv"test."Det"som"den"her"fortæller"noget"om,"det"er"foretrukken"adfærd."Jeg"
ved"ikke,"hvor"meget"vi"skal"ind"på"den"nu."
"
T:"Det"giver"jo"også"de"bedste"rekrutteringsresultater."
"
C:"Måske"skal"vi"starte"med"lige"at"fortælle"lidt"om"modellen"(?)."Jeg"har"et"andet"spørgsmål,"hvor"stor"er"
din"tiltro"til"at"finde"den"rigtige"medarbejder"ved"hjælp"af"annoncer?"
"
MT:" Jeg" har" en" rekrutteringsrunde" på" mandag" i" København," hvor" jeg" har" haft" annoncer" ude" i" to"
ombæringer,"det"er"en"socialrådgiverstilling,"der"er"kommet"78"henvendelser."Og"der"er"to,"der"matcher."
Det"kan"sige,"den"er"ikke"særlig"stor"(?)."Det"er"ikke"voldsomt"specialiseret,"for"det"handler"om"noget"med"
sygedagpengesager" og" sådan"noget." Til" privat" socialrådgiverfirma."Og" det" vil" jeg" sige," det" er" egentlig" et"
meget"godt"billede"på"det,"synes"jeg"generelt."Når"det"handler"om"specialkompetencer,"så"virker"det"ikke."
Så"virker"det" langt"bedre"med"at" få" sendt"det" rundt" i" sociale"medier"og"nogle,"der"kan," for" så"bliver"det"
sendt"videre"til"nogle,"der"prikker"andre"på"ryggen"og"siger:"“Hey,"det"er"da"noget"for"dig!”."Jeg"ringede"ind"
til"en"bekendt"i"Allerød"kommune,"der"sidder"med"sygedagpenge"og"siger"til"hende,"at"jeg"havde"brug"for"
sådan"en."Hvad"kommer"der"inden"for"en"time?"Fire"henvendelser,"hvor"tre"i"hvert"fald"var"relevante."Så"
det"giver"allerede"bedre,"at"man"siger…"
"
C:"Tog"du"fat"i"socialrådgivernes"fagforening?"
"
MT:"Nej."
"
C:"Brugte"du"LinkedIn"til"at"se,"hvordan"du"eventuelt"var"forbundet"med"en"socialrådgiver?"
"
MT:"Ja,"det"gjorde"jeg,"for"jeg"er"selv"uddannet"som"sådan"en,"haha."
"
C:"Hvordan"lå"jeg"i"den"søgning?"
"
MT:"Det"kan"jeg"faktisk"ikke"(?)."Men"spørgsmålet"er,"om"jeg"lavede"den,"før"vi"linkede,"det"kan"faktisk"godt"
være."
"
C:"Men"så"er"vi"jo"ude"over"(?),"så"er"vi"ovre"i"det"personlige."Det"jeg"hører"dig"sige,"det"er,"at"du"har"større"
tiltro"til"relationer?"
"
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MT:"Ja."Klart."Med"det"samme,"når"man"bevæger"sig"over"i"specialisten.""
"
I:"Der"har"I"et"bedre"billede,"end"der,"så"det"viser"jeg"lige"i"stedet"for"[viser"oversigt"over"PI]."
"
MT:"Jeg"synes"lige,"det"var"så"(?)."
"
T:"Hvorfor"spørger"du?"Fordi"du"er"socialrådgiver"eller"hvad?"
"
C:"Nej,"overhovedet"ikke."Det"er,"fordi"jeg"har"brandet"en"socialrådgiver,"der"skulle"være"næstformand"for"
Danmarks"socialrådgiverforbund."Niels"Christian"Bakholdt."
"
T:"Okay,"jeg"skulle"bare"lige"være"med"på,"hvorfor"du"spurgte"til"det."Skal"vi"have"pause?"
"
C:"Ja,"vi"skal"lige"have"fem"minutter."Jeg"skal"lige"have"fem"minutter."
"
T:"Slukker"I"for"det"der,"der"optager?"
"
M:"Ja,"det"skal"jeg"nok"gøre."
"
[Pause"i"optagelsen]"
"
[Optagelsen"genoptages."Der"indledes"med"en"snak"om"PI]"
"
I:"Vi" snakker"om,"hvad"den"egentlig"måler."Den"måler"basalt"på" fire" forskellige" ting."Dominans," i"hvilket"
omfang"personen"søger"at"kontrollere,"at"have"kontrol"over"sine"omgivelser."I"hvilket"omfang"søger"social"
omgang"med"andre"mennesker," eller" (?)." Så"har"den"noget"omkring" tålmodighed,"med"hvilket" tempo"og"
med"hvilken"hastighed"en"person"giver"sig"i"kast"med"arbejdet,"og"noget"omkring"formalitet"eller"i"hvilket"
omfang"personen"arbejder"efter"formelle"regler"og"(?)."Og"så"er"det"så"kombinationen"af"de"fire"faktorer,"
der"beskriver"de"forskellige"personligheder,"som"der"er."Og"det"danner"en"graf,"og"dermed"kan"man"netop"
se,"hvad"der"er"den"foretrukne"adfærd,"for"det"er"det,"PI"og"PLI"måler."Det"er"den,"vi"typisk"udviser,"når"vi"
er"under"pres,"når"vi"er"stressede,"men"måske"også"når"vi"sådan"falder"lidt"af"på"den"og"ikke"påtager"os"den"
..."Vi"kan"alle"sammen"gå"ud"over"vores"foretrukne"præference"afhængigt"af"hvilken"kontekst,"vi"er"i,"men"
det"er"den,"vi"vil"falde"tilbage"på,"og"den"man"vil"udvise"over"tid."Og"det"som"Predictive"Index"gør,"det"er"
basalt"set,"jeg"plejer"at"sige,"typisk"i"rekrutteringsøjemed,"jamen"så"giver"den"dig"et"forspring"på"treZseks"
måneder."For"den"finder"jo"ikke"ud"af"noget,"som"du"ikke"ville"finde"ud"af"over"tid,"når"du"lærer"personen"
at"kende."Men"den"giver"dig"det"forspring,"og"den"giver"et"ret"godt"match"(?)"netop,"fordi"udover"at"måle"de"
her"fire"ting,"så"kan"den"også"(?)"signifikansen"af"de"forskellige"faktorer,"så"man"kan"se,"hvor"udtalt"er"det"
for"eksempel,"at"den"her"person"er"ekstrovert."Hvis"en"person"er"meget"ekstrovert,"så"ser"man"det"typisk"
også"på"at"armene"går"nærmest,"og"det"er"altid"store"krammere" frem" for"et"håndtryk"og"så"videre," som"
personen"viser."Hvorimod"hvis"det"er"sådan"en"mere"smal"profil,"så"kan"det"godt"være"sværere"at"læse"folk,"
at" læse"de"her"parametre,"når"vi" sidder"over" for"hinanden" for"eksempel"at" sige," at"han"er"nok"sådan"og"
sådan,"men"det"passer"ikke."Netop"hvis"det"går"ud"over"vores"foretrukne"adfærd,"så"passer"den"ikke"i"alle"



17"af"38"

situationer," når" man" netop" har" folk" i" (?)," man" har" nemmere" ved" at" flytte" dem." Sammenholdt" med" en"
kognitiv"test,"gør"det"så"netop"også,"at"man"kan"forudsige"jobmæssig"adfærd"ret"stålsikkert."Det"er"det,"jeg"
primært"bruger"den"til."Og"vigtigst"af"alt,"som"du"jo"sikkert"godt"ved,"og"det"gør"I"alle"sammen,"er"jeg"sikker"
på,"der"findes"ikke"rigtige"og"forkerte"profiler,"der"findes"forskellige.""
"
T:" Jamen"her"måler"du" stadigvæk"på" individ,"hvor" jeg" tænker," at"det" er" jo"den"ene"del" af"historien."Den"
anden" del" af" historien" er" jo," om" den" passer" sammen" med" alle" de" andre." Hvis" vi" ikke" måler" det" som"
teamfunktion,"men"kun"som"individuel"i"forhold"til"rekruttering."
"
I:"Jamen"det"er"jo"så,"fordi"jeg"forudsætter,"at"jeg"har"sådan"en"graf"for"hele"teamet."
"
T:"Ja,"det"tænkte"jeg"nok."
"
MT:"(?)."
"
I:"Noget"hvad,"siger"du?"
"
MT:"(?)."
"
C:"(?)."Jeg"har"beskæftiget"mig"med"to"test"primært,"og"så"har"jeg"viden"om"en"anden."Jeg"har"(?)"generelt."
"
MT:"Ja,"okay."
"
C:"Så"har"jeg"forholdsvis"indsigt"i"DiSC."Så"er"det"her"helt"klart"den,"jeg"har"brugt,"den"jeg"er"mest"tryg"ved."
"
T:"Hvad"med"Core"(CoreProfile™)?"
"
C:"Jeg"kender"den"ikke."Hvad"var"det"for"en,"vi"mødte"ham"der"Asbjørn…"
"
I:"Thorbjørn."Det"var"TT38,"Talent"Test"38."Jeg"har"ikke"set"den"som"sådan."
"
C:"Jeg"prøvede"at"finde"information"omkring"den,"det"var"begrænset."
"
MT:"Det"er"jo"også"rankings"med"at"gå"ind"og"se,"hvor"valide"de"hver"især"er,"PI"ligger"også"højt."Jeg"bruger"
SKL’s"testserier,"de"ligger"stort"set"side"om"side."De"er"bare"bredere."Du"kan"vælge"at"teste"på"lige"gyldig"
hvad,"de"har"det"hele."
"
C:" Jeg" synes"det"her," det" giver"mig" flere" forskellige" ting."Det" giver"mig"et" let" overblik"med"grafen," og" så"
giver"det"mig"en"råtekst,"som"bruges"(?)."Det"er"meget"rart,"når"man"giver"det"som"feedback"og"få"udtrykt"
(?)." Det" er" et" meget" godt" værktøj." Og" så" er" der" noget" at" snakke" ud" fra." Til" at" stille" nogle" refleksive"
spørgsmålstyper"og"spørge" lidt" ind" til"det."Man"kan"også"se,"hvordan" folk"de"har"det,"når"de"har"udfyldt"
den.""
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I:"Den"der"har"tre"grafer"i"alt,"der"er"en,"hvordan"den"foretrukne"præference"er,"så"er"der"en"i"forhold"til,"
hvordan"man"selv"føler,"man"bliver"opfattet,"og"så"en"som"er"summen"af"dem,"som"er,"hvordan"man"bliver"
opfattet"pt."Der"kan"man"faktisk"nogle"gange"gå"ind"og"analysere"og"se,"om"personen"har"det"godt"eller"ej."
Om"den"er"motiveret"eller"demotiveret"i"den"nuværende"situation.""
"
T:"Men"den"screener"ikke"for"psykisk"sygdom?"
"
I:"Det"gør"den"ikke,"nej."
"
C:" Jeg" vil" sige" noget." Du" har" jo," kan" gå" ind" og" se," at" der" var" nogle," der" havde" det" så" mentalt" dårligt" i"
Sønderborg,"at"der"måtte"være"noget"andet"galt,"og"har"haft"nogle"alvorlige"samtaler"med"dem."Det"så"vi"
ret"markant"på"to"profiler.""
"
I:"Men"den"kan"ikke"afdække"det"i"sig"selv.""
"
C:"Men"det"kan"ligesom"give"en"indikator"på,"at"der"er"noget"andet."
"
T:"Og"den"finder"heller"ikke"ud"af,"om"du"er"alkoholiker?"
"
C:"Det"gør"den"ikke,"men"det"kan"man"heldigvis"nogle"gange"se."
"
T:"Der"er"jo"faktisk"nogle,"der"bliver"fyret"fra"job,"fordi"de"drikker"for"meget,"og"kommer"i"nyt"job,"og"man"
screener"dem"i"hoved"og"røv,"og"så"bliver"de"ansat,"og"så"har"de"faktisk"store"problemer.""
"
I:"Forhåbentlig"vil"man"kunne"se"det" i" form"af,"at"netop"den,"der"er"øjebliksbillede,"viser,"at"der"er"noget"
galt."Altså"det"er"det,"det,"synes" jeg" faktisk,"er"der,"vi"mest"har"set"den."Og"det"er"ofte" ikke"nødvendigvis"
arbejdsmæssige"problemer,"den"bonner"ud"med,"det"er"nogle"gange"også"personlige"problemer."Det"kan"
være,"man"er"på"vej"igennem"en"skilsmisse"eller"lignende,"altså"andre"faktorer,"som"ikke"har"noget"med"det"
arbejdsrelaterede"at"gøre,"men"man"kan"godt"se,"at"der"er"et"eller"andet,"hvor"personen"har"det"pt." ikke"
godt,"men"du"kan"ikke"sige"hvorfor."
"
C:" Jeg" vil" sige," i" Sønderborg" der" var" der" en," der" havde" nogle" problemer" med" alkohol," men" i"
udgangspunktet,"men"med"testen,"der"kunne"man"gå"ind"og"forklare,"hvorfor"han"konfliktede,"og"så"kunne"
man"sige"til"ham"på"en"pæn"måde,"at"man"ikke"vil"have,"han"drikker."“Det"skal"du"lade"være"med."Hvad"du"
gør"uden"for,"det"er"lige"meget,"men"du"skal"komme"ædru"om"morgenen.”."Det"er"sådan"nogle"samtaler,"jeg"
har"haft."Men"de"er"tit"startet"et"andet"sted."
"
T:"Jamen"alkohol"er"et"problem."Det"er"ikke"grebet"ud"af"den"blå"luft."
"
C:"Det"er"et"kæmpe"samfundsmæssigt"problem."
"
T:"Det"er"et"problem"også"i"forhold"til"(?),"at"folk"skal"have"et"nyt"job."
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C:"Så"er"der"visse"professioner,"hvor"man"nærmest"skal"være"det"for"at"kunne…"
"
T:"Jo,"jo,"det"er"klart."Ja,"det"er"sådan."
"
I:"Så"er"du"i"den"rigtige"branche,"haha."
"
C:"Det"er"jeg,"haha."
"
MT:"Der"er"faktisk"(?),"de"havde"en"(?)"eller"skulle"ansætte"en"sælger"til"(?)."Det"var"faktisk"et"kriterium,"
at…"
"
T:"Han"skulle"kunne"drikke."
"
MT:"Han"skulle"kunne"forhandle"efter"en"flaske"vodka."
"
I:"Han"skulle"kunne"tåle"vodka."
"
C:"Jeg"kan"ikke"engang"huske,"hvad"han"var,"ham"jeg"snakkede"om.""
"
I:"Nå."Jeg"kan"heller"ikke"lige"huske"hans"profil"i"hovedet."Jeg"kan"finde"den."
"
C:"Noget"af"det,"som"jeg"sidder"og"tænker"på,"nu"må"I"jo"endelig"rette"mig,"hvis"jeg"tager"fejl,"det"er,"at"jeg"
synes,"I"rådgiver"meget"forskelligt"ud"fra"jeres"egne"præferencer."Det"der"er"en"lidt"interessant"ting,"det"er,"
har" I" nogle"måleenheder" på," hvad" der" virker" bedst?" Om" I" er" bedst" ved" en" speciel" type"mennesker" (?)."
Kunne"man"kaste"bolden"op"på"den"anden"halvdel?"
"
MT:"Det"kunne"man"helt"sikkert."Jeg"kan"sige,"at"vi"har,"når"folk"kommer"ind"i"huset,"har"vi"en"vurdering"af,"
hvem" der" vil" passe"med" den" her" person" ud" fra" de," i" hvert" fald" de" kendte," udfordringer," der" er." Når" vi"
begynder"at"kende"dem"og"kan"se,"at"der"måske"er"nogle"andre,"så"vælger"vi"jo"også"(?)."Så"på"den"måde"
kan"man"sige,"så"bliver"det"sådan"lidt"selvopfyldende"profetier"i,"hvad"der"sker"for"dig,"for"hvem"er"så"..."De"
svære"havner"hos"dig,"de"gamle"havner"hos"mig,"dem"der"typisk"har"en" lederprofil,"havner"helt"sikkert" i"
kløerne" på"Malene" på" et" tidspunkt." Så" der" er" sådan" nogle" naturligheder" i" det."Men" altså" nej," vi" er" ikke"
dygtige"nok"til"at"lave"målinger"på,"hvad"der"virker"bedst."Mest"fordi"vi"blander"kortene."Det"kan"også"være"
svært,"men"selvfølgelig"kan"man"gøre"det."
"
T:"Det"kommer"også"an"på,"hvad"parameteret"er,"altså"jeg"joker"nogle"gange"med,"at"når"de"andre"skriver"
på"tavlen,"at"de"har"fået"en"i"arbejde,"så"skriver"jeg,"at"jeg"har"fået"en"til"at"drikke"tre"elefantøl"mindre."Altså"
udgangspunktet"er"jo"ret"væsentligt"for,"hvad"det"er,"vi"skal"opnå."
"
C:"Hvad"er"det,"I"bliver"målt"på"i"sidste"ende?"Er"det"at"få"folk"i"arbejde?"
"
MT:"Ja,"det"er"det."Og"der"kan"man"sige,"at"kunden"har"altid"ret,"og"det"er"det,"vi"bliver"målt"på."Det"er"bare"
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ikke"det,"jeg"helst"vil"måles"på.""
"
I:"Hvad"vil"du"så"gerne"måles"på?"
"
MT:"Jeg"er"lige"ved"at"sige,"at"jeg"kunne"allerbedst"tænke"mig"at"blive"målt"på,"hvor"mange"penge,"jeg"har"
sparet" samfundet" for" ved" at" sørge" for," at" folk" havde" haft" det" godt" i" deres" ledighedsperiode," havde" fået"
selvtilliden"tilbage"og"følte,"at"de"kunne"stå"ved"dem,"de"var,"så"de"var"klar"den"dag,"jobbet"opstod."Så"jeg"vil"
sige,"jeg"tror"da,"det"har"minimeret"perioden,"de"var"på"dagpenge"generelt"set."Men"jeg"tror"helt"klart,"det"
har" sparet" både" psykiater" og" psykologer" og" indlæggelser." Rigtigt," rigtigt" mange" penge." Millioner." Det"
kunne"jeg"godt"tænke"mig"at"blive"målt"på."
"
C:"Er"der"ikke"nogen"målinger,"der"(?)."
"
MT:"Nej."Der"vil" jeg"sige,"at"der"savner"vi"i"den"grad"et"predictive"index,"der"kunne"forudsige"(?)."Jeg"tror"
heldigvis,"kan"man"sige,"der"hvor"jeg"gerne"vil"rose"jobcentrene,"jeg"tror,"de"fanger"mange"af"de"mennesker"
og" siger:" “De"her"de"har"de" fandeme"svært,"de"har"brug" for"noget" særligt."De"har"brug" for"nogle,"der"er"
rigtigt"dygtige"til"at"håndtere"udfordringer,"der"er"andet"end"bare"ledighed.”,"de"skal"ud"til"os."
"
C:"Jeg"har"lidt"tvetydige"erfaringer"med"det."Der"er"nogle"jobcentre,"som"er"deres"forpligtigelse"voksne,"og"
så" er" der" nogle" centre," som" (?)," det" kommer" meget" an" på," hvor" man" er" i" landet," og" hvor" store" deres"
problemer"er"generelt."Der"er"jo"nogle"jobcentre,"det"har"jeg"oplevet,"de"giver"op."De"stopper."Så"skal"vi"ud"i"
udkantsområderne.""
"
T:" Jeg"tænker,"at"den"bedste"måling"er"at"screene"så"godt"som"muligt" for,"hvad"den"korteste"vej"er,"altså"
hvilke"forhindringer"der"er,"for"at"du"kan"gå"ud"og"tage"et"job,"hvis"det"er"der"i"morgen"eller"om"en"time."
Det"synes"jeg,"jeg"bruger"rigtig"meget"tid"på.""
"
C:"Hvor"meget"er"meget"tid?""
"
T:"Meget"tid"af"de"første"timer"ud"af,"hvis"vi"tager"de"fire,"vi"har"til"rådighed."Så"synes"jeg,"jeg"bruger"den"
første"time,"eller"nogle"gange"halvanden"er"en"afdækning"af,"altså"jeg"leder"efter"hullerne"i"osten,"fordi"det"
er"hullerne" i"osten,"der"skal" lukkes,"så"de" ikke"sivbløder," for"at"de"kan"komme"videre"hurtigst"muligt,"af"
dem"der"kommer"ind"til"mig."Så"jeg"tænker,"at"jeg"er"det"tætteste,"du"kan"komme"på"djævlens"advokat,"jeg"
sidder"simpelthen"og"leder"efter"alt"det,"du"ikke"siger,"du"ikke"skriver,"du"gemmer,"du"gør,"som"gør,"at"jeg"
tænker,"at"du"ser"sød"og"pæn"ud,"men"hvorfor"er"du"ikke"i"arbejde?"Og"hvad"er"det,"du"ikke"kan"være,"eller"
hvad"er"det,"du"ikke"kan,"eller"hvad"er"din"historie,"eller"hvad"er"det,"du"bliver"ved"med"at"sige"til"dig"selv?"
Fordi" der" fra," så" tænker" jeg," at" jeg" kan" begynde" at" hjælpe" dem"med" at" klæde" dem"på," sådan" at" de" kan"
komme" der" hen," hvor" de" skal." Og" det" betyder" nogle" gange," at" folk" skal" gå" til" læge," eller" de" skal" have"
medicin,"eller"de"skal"gå"til"psykolog"eller"whatever."Alt"gælder"i"min"verden."Jeg"mener"i"virkeligheden,"at"
en"skarp"screening"er"det,"der"hjælper"folk"videre.""
"
C:"I"egen"vurdering?"
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T:"I"egen"vurdering?"
"
C:"Altså"at"det"er"dig,"der"vurderer"og"screener?"
"
T:"Ja,"det"er"det"jo."Det"er"jeg"også"dygtig"nok"til"langt"hen"ad"vejen."Jeg"har"også"nogle"spørgsmål,"jeg"kan"
bruge."Men"ja,"det"er"det.""
"
MT:"Får"du"noget"her,"du"kan"bruge"til"noget?"For"jeg"tænker,"at"vi"er"meget"langt"ude"på"paletten"i"hvert"
fald."
"
M:"Det"synes" jeg"helt"klart." Jeg"har"et"opfølgende"spørgsmål"på"noget"af"det,"vi"snakkede"om"helt" i"start,"
hvor"vi"snakkede"om"det"her"med"dem,"der"har"svært"ved"at"bruge"deres"netværk."Er"det"det"personlige"
netværk,"er"det"også"noget,"de"ikke"har"lyst"til"at"bruge?"Altså"nu"deler"jeg"det"en"lille"smule"op"mellem"det"
professionelle"og"personlige"netværk."
"
MT:"Det"synes"jeg."
"
M:"Det"er"også"svært"for"dem?"
"
T:"Ja."
"
MT:"Det"synes"jeg"generelt."De"kan"godt"bruge"det,"men"det"er"pinligt.""
"
T:"Det"er"skamfuldt"at"være"ledig,"og"det"er"smertefuldt"og"ubehageligt."“Når"du"er"så"sød"og"rar"og"pæn,"så"
kan"jeg"ikke"forstå,"du"ikke"kan"få"et"arbejde.”,"siger"mor"og"far"og"kæresten"og"svigermor"og"alle"de"andre."
Og"efter"14"dage"er"det"ikke"rart"at"blive"stillet"det"der"spørgsmål."Jeg"tænker"i"høj"grad,"at"skammen"eller"
skamfuldheden"gør,"at"mange"bruger"alt"for"lidt"..."Altså"det"er"ikke"rart"at"flashe,"at"de"ikke"er"i"arbejde."Jeg"
tror,"man"kommer" til"at"gemme"sig,"mange"kommer" til"at"gemme"sig"meget" frem" for"at," jeg"vil" sige,"alle"
dem"jeg"kender,"skal"sættes"i"spil,"før"der"sker"noget."
"
M:"Men"det"er"så"nogle"forskellige"faktorer,"der"spiller"ind"for,"hvornår"det"er"svært"at"bruge"sit"personlige"
netværk"og"sit"professionelle"netværk?"
"
T:"Jeg"tror"da,"jeg"har"for"eksempel,"som"jeg"sagde"før,"mange"pædagoger,"der"siger:"“Der"er"jo"ikke"nogen"
pædagoger,"der"er"på"LinkedIn.”,"hvor"jeg"svarer,"at"det"er"lige"meget,"for"det"er"der"masser"af"ledere,"der"
er."Og"lederne"af"nogle"af"opholdsstederne"og"bostederne,"hvor"de"gerne"vil"arbejde,"de"er"der."Eller"også"
er"der"en"headhunter."Så"det"er"også"noget"med"at"sige,"hvordan"man"får"vist,"altså"den"forestilling,"de"har"i"
deres"hoved,"den"bliver"jeg"nødt"til"at" forstyrre:"“Det"er" lige"meget,"om"ham"den"anden"pædagog"ikke"er"
der,"bare"der"er"nogen,"der"gider"snakke"med"dig,"for"så"begynder"der"at"ske"noget."Hvis"vi"bliver"siddende"
her,"så"sker"der"ingenting,"vi"er"nødt"til"at"gøre"noget.”."Det"bruger"jeg"meget"tid"på."
"
ML:"Det"er"i"virkeligheden"også"det"der"med"at"opbygge"nye"relationer,"jeg"synes,"jeg"oplever"er"svært."Jeg"
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synes,"at"folk"måske"tænker,"at"deres"netværk"netop"er"deres"familie"og"deres"venner,"men"de"tænker"ikke"
i,"hvordan"de"kan"få"kontakt"til"en"person,"der"kunne"være"interessant"for"mig."“Hvordan"kunne"jeg"hjælpe"
andre?”."Det"kunne"føre"til"noget."Det"synes"jeg,"jeg"oplever"meget"som"udfordringen,"altså"at"man"tænker"
netværk"som"det"personlige"netværk"og"tænker"ikke"på,"hvordan"man"kan"opbygge"flere"relationer."
"
T:"Jeg"tror"også,"der"er"nogle"ting,"der"er"meget"branchesnævert."Nu"er"pædagogerne"bare"et"billede"på"det."
Men"hvis"man"tænker,"altså"skraldemanden"kender"også"nogle."Det"behøver"ikke"være"en"pædagog"eller"
cykelsmed."
"
C:"Du"havde"fingeren"oppe"på"et"tidspunkt?"
"
ML:" Jamen" jeg" tror,"det" var"helt" til" at" starte"med,"der" fik" jeg" ikke" sagt,"du" spurgte" til" det"der"med,"hvor"
meget" fylder"netværk," relationer," for"mig"det" fylder"alt" egentlig."Nu"er" jeg" selvfølgelig"også"nystartet"og"
prøver"at"skabe"noget"salg,"men"det"er"den"måde,"jeg"arbejder"på,"den"måde"jeg"tænker"på."Jeg"connecter"
med"mange"af"dem,"jeg"underviser"også,"og"følger"op"på"dem"og"bliver"ved"at"holde"kontakt"med"dem"og"
hører"fra"dem"igen"og"igen"efter"lang,"lang"tid,"og"så"det"fylder"alt,"synes"jeg."Men"jeg"synes"stadigvæk,"det"
er"svært"og"rigtig,"rigtig"mange,"altså"mange"af"dem"de"skal"lære"en"ny"måde"at"tænke"på."Jeg"tror,"det"var"
det."
"
C:"Jeg"er"meget"enig."
"
MT:" Jeg" tror" også," der" er" et" andet" tidspunkt," hvor" os" der" i" en" eller" anden" grad" bliver" opfattet" som"
ressourcepersonen,"som"går"hele"vejen"rundt"her,"altså"så"bliver"vi"jo"i"hvert"fald"netværk"for"rigtig,"rigtig,"
rigtig,"rigtig"mange."Og"der"bliver"enormt"sorteret"i"det,"fordi"det"bliver"man"nødt"til"for"at"overleve"i"de"her"
store"mængder."
"
T:"Ja,"ja,"ja."
"
MT:"Vi"siger" ikke" ja"til"dem,"der"kommer"nødvendigvis."Der"er"rigtig"mange,"der"gerne"vil,"hvor"det"bare"
bliver" ‘vil"have"noget’." Jeg"synes" i"hvert" fald,"vi" ser"det"her"med,"at"vedkommende" fører" til," jeg"kan"godt"
mærke,"at"jeg"nogle"gange"beskytter"mig"selv."Og"så"omkostningerne."
"
T:" Jeg" får"nogle"gange"sådan"nogle"anmodninger,"hvor"der"står:" “Hej"Tinna."Hvad"kan"du"gøre" for"mig?”,"
hvor"jeg"tænker,"at"jeg"ikke"kan"gøre"en"skid,"men"at"de"kunne"starte"med"at"spørge,"om"de"må"forstyrre"
mig."Jeg"tænker,"at"det"kommer"også"an"på,"hvordan"de"spørg."Jeg"går"jo"heller"ikke"bare"ud"på"gaden"og"
spørg,"om"folk"vil"give"mig"en"10’er,"bare"fordi"jeg"trænger"til"en"10’er."Altså"der"er"sådan"en"eller"anden…"
"
I:"Er"ledige"dårlige"netværkere?"
"
T:"Nej."
"
I:"Eller"er"dårlige"netværkere"ledige?"
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T:"Ja,"det"kan"godt"være."
"
MT:"(?)."
"
T:"Det"tror"jeg."
"
C:"Så"hvis"man"skal"i"arbejde,"så"handler"det"om"relationer?"
"
T:"Ja."Det"gør"det."
"
MT:"Det"letter"det"betragteligt."
"
T:"Og"hvis"du"så"har"en"nice"personlighed,"så"hjælper"det"også."Det"trækker"op,"haha."
"
ML:"Jeg"var"til"en"jobsamtale"på"et"tidspunkt,"jeg"synes"bare,"det"er"et"meget"godt"eksempel"på"det"egentlig."
Jeg"var"til"jobsamtale"på"et"tidspunkt,"hvor"vi"var"to"tilbage,"og"de"valgte"ikke"nogen"af"os."Vi"havde"været"
igennem" personlighedstest" og" de" her" ting," og" så" havde" jeg" sådan" egentlig" fået" opbygget" en"meget" god"
relation," de" var" tre"piger," der" sad" til" den"her" samtale," og" connectede"med"dem"på"LinkedIn"bagefter"og"
skrev"en"personlig"mail"til"dem"og"så"videre."Så"satte"jeg"mig"ned"og"tænkte"over,"om"jeg"havde"nogen"i"mit"
netværk,"som"ville"give"mening"i"forhold"til"den"her"stilling,"nu"kendte"jeg"jo"jobbet"ret"godt."Og"så"kom"jeg"
i"tanke"om"en,"som"jeg"havde"været"i"mødregruppe"med,"hendes"mand."Så"fandt"jeg"link"til"hans"LinkedIn"
og"sendte"det"ud"til"de"her"tre"piger"og"skrev,"at"jeg"kendte"ham"ikke"personligt,"men"at"han"havde"nogle"
kompetencer,"som"jeg"syntes,"de"skulle"kigge"nærmere"på."Og"han"er"blevet"ansat"i"den"stilling."Og"det"er"jo"
egentlig"et"meget"godt"eksempel"på"det,"hvis"han"havde"sendt"en"ansøgning,"hvis"de"havde"slået"stillingen"
op"igen,"så"havde"de"sikkert"ikke"fundet"ham"i"den"her"bunke"af"ansøgninger."Så"det"gør"en"forskel,"at"man"
bruger"de"der"referencer"og"relationer."
"
T:"Jeg"tænker"også,"at"det"handler"om"at"være"generøs"med"at"give.""
"
M:"Ja,"der"har"du"jo"også"være"meget"givende,"hvis"ikke"du"havde"valgt"at"gøre"det,"havde"de"jo"heller"ikke"
kommet"i"kontakt"med"ham."
"
ML:"Nej,"nej."Det"er"jo"også"en"måde"at"opbygge"en"relation,"kan"man"sige.""
"
T:"Der"er"også"noget"rart"ved,"at"folk"opsøger"en."Jeg"bliver"stadigvæk,"det"er"meget,"at"(?)"mig,"jeg"bliver"
stadigvæk"sådan"lidt,"når"nogen"for"eksempel"kontakter"mig"på"LinkedIn,"det"er"da"rart"at"være"(?),"altså"
det"der"med"at"det"ikke"hele"tiden"er"sådan"noget"med"at"skulle"sidde"og"søge,"men"at"der"rent"faktisk"også"
er"nogle,"der"kigger"på"min"profil"og"søger"og"tænker,"at" jeg"kunne"være"spændende."Det"er"bare"federe"
end"hele"tiden"at"være"den,"der"skal"søge"(?)."Altså"jeg"synes,"det"er"rart"at"være"attraktiv,"bare"lidt.""
"
MT:"Lige"gyldig"hvem?"Jeg"tror,"den"sidste"anmodning,"jeg"har"fået,"det"er"nogle"meget"mørke"fra"Uganda."
Altså"der"står,"at"de"er"medlemmer"af"nogle"håndboldklubber"dernede,"så"der"er"et"eller"andet,"men"de"har"
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sikkert"fundet"mig"via"et"eller"andet"agentnetværk."
"
T:"Nej,"ikke"ligegyldig"hvem,"men"jeg"synes"stadigvæk,"at"det"er"en"rarere"fornemmelse"at"være"interessant"
end"at"være" fuldstændig"anonym."Når" jeg"sidder"og"tænker"på"sidste"gang,"hvor" jeg"skulle"søge"arbejde,"
hvor"jeg"bare"sidder"(?),"og"der"måske"ikke"sker"ret"meget,"så"er"det"da"rart,"at"der"nogle"gange"er"nogle,"
der"bare"helt"af"sig"selv"får"øje"på"en."
"
MT:"Det"er"ikke,"fordi"jeg"har"noget"imod"Uganda.""
"
C:"Det"må"du"gerne,"det"forholder"jeg"mig"ikke"til."
"
T:"Har"I"andre"ikke"lyst"til"at"være"attraktive?"
"
MT:"Jo."
"
C:"Jeg"er"meget"selektiv"med,"hvem"jeg"connecter"med."Meget.""
"
T:"Det"synes"jeg"da"også,"jeg"er."Det"er"ikke,"hvem"jeg"connecter"med."Der"er"også"nogle,"der"bare"kigger"på"
ens"profil"uden"at"connecte."
"
C:"Ja,"det"kan"jeg"jo"også"finde"på."Men"hvis"der"er"nogle,"jeg"synes,"kunne"være"relevante,"så"skriver"jeg"til"
dem."Jeg"har"en"rigtig"højt"profilvisning."Det"er"nok"højere"end"gennemsnittet."Det"er"jo"ikke"ensbetydende"
med,"at"jeg"connecter"med"dem."
"
T:"Nej,"nej,"det"er"jeg"med"på."
"
C:"Det"er"så"den" første" frasortering." Jeg"har" lige"haft"en"oplevelse"med"en,"der"var" inde"og"kigge"på"min"
profil"flere"gange."Og"så"tog"jeg"kontakt"til"ham:"“Nu"har"du"været"inde"og"kigge"flere"gange,"er"der"noget"
jeg"kan"hjælpe"dig"med?”,"så"skrev"han"en"lang"besked"om,"at"han"var"blevet"anbefalet"det,"og"min"profil"
var"fuldt"udfyldt"og"så"videre."Og"så"sagde"jeg,"at"han"gerne"måtte"ringe"til"mig,"hvis"han"ville"snakke"med"
mig"om"det."Han"var" selvstændig"nystartet,"og"der" fik"vi"en"god"snak"om,"hvor" jeg" fortalte"ham" lidt"om,"
hvordan"præferencer"er"forskellige,"og"sagde,"at"han"gerne"måtte"være"en"del"af"mit"netværk,"og"fortalte"
ham" noget" om" etikette" også," og" hvad" man" gjorde," og" hvordan" man" (?)." Det" har" jo" været" en" positiv"
refleksion"for"mig."Og"også"for"ham."Så"vil"jeg"gerne"give."Han"var"givet"op"på"arbejdsmarkedet"og"havde"
valgt"at"blive"selvstændig"i"stedet"for."
"
M:"Lå"du"inde"med"et"spørgsmål,"som"du"søgte"svar"på?"
"
C:"Nej,"jeg"(?)."Hvilket"spørgsmål"hentydede"du"til?"
"
M:"Jeg"synes,"du"sagde"før,"at"du"havde"et"spørgsmål,"du"gerne"ville"have"svar"på."
"
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C:"Det"har"jeg"stillet."
"
MT:"Hvad"med"det"her"set"i"et"internationalt"perspektiv,"det"er"du"jo"ude"i."Er"der"forskel"rundt"i"verden?"
Nu"er"Danmark,"vi"er"nogle"af"dem,"der"er"mest"på"LinkedIn,"og"netværk"det"er"jo"en"trend"også"i"en"eller"
anden"grad."
"
I:"Jamen"altså…"
"
C:"Nej."Og"det"siger"jeg"nej"til."Undskyld,"jeg"afbryder."
"
I:"Ja,"så"lad"lige"være,"haha."
"
C:"Men"jeg"vil"godt"lige"svare."Netværk"er"ikke"nødvendigvis"en"trend,"da"det"er"(?)."Det"tror"jeg,"jeg"vil"sige."
Undskyld"jeg"afbryder."
"
I:"Som"jeg"ser"netværk,"så"ser"jeg"nærmere"relation"som"sådan."Og"i"et"internationalt"perspektiv,"kan"man"
sige," ja," jeg"har"helt" klart" nogle" forbindelser" rundt" omkring" i" verden,"men"det" er" også" et" spørgsmål" om"
netop,"at"man"opfører"sig"ordentligt,"dels"over"for"sit"netværk,"de"forretningsforbindelser"man"har,"de"man"
har"på"den"ene"eller"den"anden"måde," for"man"ved"aldrig,"hvornår"man" løber" ind" i"dem" igen." Jeg"har"et"
meget"godt"eksempel,"der"hvor"jeg"tidligere"var"ansat"og"sad"i"Centralamerika,"der"havde"jeg"kontakt"med"
en"af"de"CFO’er"der"sad,"han"sad"i"personale"på"daværende"tidspunkt,"ham"er"jeg"lige"løbet"ind"i"nu."Han"er"
nyligt" ansat" hos" den" kunde," en" af" de" kunder" jeg" har" i" øjeblikket." Her" omkring" otte" år" senere." Samme"
person."Og"man"løber"ind"i"ham"igen."Det"er"så"også"inde"for"samme"branche,"idet"det"er"shipping."Men"jeg"
kunne"lige"så"godt"have"løbet"ind"i"ham"i"en"anden"sammenhæng,"idet"han"netop"også"har"siddet,"det"kan"
jeg"godt"sige,"han"har"siddet"på"Siemens"Wind"Power"også"i"Brande"eksempelvis."Så"derfor"er"relationer"
bestemt"ikke"noget"nyt."Når"man"så"kalder"det"netværk"eller"relationer,"jeg"kan"bedre"lide"relationer,"og"ja,"
vi"har"da"spist"frokost"sammen"på"arbejde"og"fået"vendt"verden"og"også"situationen,"og"hvad"der"var"sket."
Så"det"er"mere,"jeg"er"mere"til"de"nære"relationer"og"få."Men"jeg"husker"rigtig"godt,"og"jeg"trækker"på"dem."
"
T:"Men"er"der"ikke"også"en"forskel,"fordi"vi"har"for"ikke"ret"langt"tid"siden,"jeg"har"i"hvert"fald"været"udsat"
for"første"gang"i"mit"liv"at"få"foretaget"sådan"en"DiSC"profiltest,"hvor"jeg"faktisk"var"sådan"lidt"sur"på"den"
der"test"et"kort"øjeblik,"hvor" jeg"tænkte,"at" jeg"er"skidegod"til"netværk,"hvorfor"bonner"den"ikke"ud"med"
det."Og"så"er"jeg"bare"blevet"rigtig"meget"opmærksom"på,"at"jeg"har"hele"mit"liv"været"ekstremt"ekstrovert,"
og"jeg"er"rigtig,"rigtig"god"til"følelsesmæssige"relationer,"ikke"til"hele"verden."Men"ekstremt"selektiv"og"så"
er"det" jo"uanset,"om"det"er"en"kollega"eller"en," jeg"privat"skal"drikke"kaffe"med."Men"forretningsmæssigt"
netværk,"det"er"jeg"ikke"så"god"til."Men"jeg"er"faktisk"rigtig"god"til"at"lave"tætte,"følelsesmæssige"relationer"
med"mennesker."Hvad"tænker"I"om"den"selektion?"Fordi"det"er"der"jo"ikke"ret"mange"penge"i,"men"det…"
"
C:"Det"kan"der"jo"godt"være."
"
T:"Ja,"det"kan"vi"jo"håbe,"der"bliver"på"et"tidspunkt,"siger"hun"så"lige"herovrefra,"men"jeg"kan"bare"se,"at"den"
test"i"hvert"fald"har"åbnet"øjnene"for,"at"jeg"kan"godt"danne"relationen"med"mennesker,"som"jeg"godt"kan"
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lide." I" udgangspunktet" at" jeg" synes," der" er" et" eller" andet" sympatisk,"men" jeg" er" ikke" så" godt" til" det" der"
netværksZnoget," hvor" jeg" siger," at" hele" verden" er" min" legeplads," og" at" alle" skal" lave" salg" til" alle" eller"
whatever."
"
I:"Min"vurdering"er,"at"du"connecter"forholdsvis"hurtigt"med"folk,"når"du"ser"dem,"møder"dem."
"
T:"Ja."Det"er"også"min"vurdering."
"
I:"Det"tager"ikke"særlig"lang"tid."
"
T:"Så"du"sonderer"ikke"der"mellem"de"to?"
"
I:" Jeg" sonderer" faktisk" ikke" mellem" mit" private" og" mit" professionelle" netværk," det" gør" jeg" ikke." Jeg"
definerer"dem"som"relationer,"og"så"inddeler"jeg"dem"typisk"i"cirkler"i"stedet"for."
"
T:"Sig"noget"mere"om"det,"tak."
"
I:"Forstået"på"den"måde,"at"jeg"har"nogle,"der"er"meget"tæt"på"mig."
"
T:"Ja,"nu"forstår"jeg,"hvad"du"mener"med"cirkler,"nu"er"jeg"med"igen."
"
I:"Og"jeg"har"ligesom"(?)"ringe"i"vandet."
"
T:"Jo,"jo,"jo."
"
I:"Og"så"har"jeg"nogle,"der"er"lidt"længere"ude,"men"som"jeg"stadigvæk"i"morgen"kan"gribe"knoglen"og"ringe"
til,"og"så"starter"vi"sådan"set"der,"hvor"vi"var,"og"så"kører"vi."Eller"hvad"det"nu"er,"behovet"er,"eller"det"kan"
også"bare"være"for"at"høre,"hvordan"det"går."Men"det"er"sjældent,"jeg"har"brug"for"at"ringe"til"folk"og"høre,"
hvordan"det"går."De"ved,"relationen"er"der."Det"er"mit"netværk"meget"bygget"op"omkring."
"
MT:" Når" jeg" nu" nævnte" det" der" med" det" internationale," så" er" det" også" fordi" min" erfaring" fra," jeg" har"
engagementer"i"Cambodja,"det"er"meget,"når"man"rekrutterer"der"ude,"så"handler"det"udelukkende"om,"at"
man" prøver" at" (?)" sin" familie" og" få" sine" nærmeste" (?)" kæmpe" opbrud"med" det" samme,"man" går" ind" og"
arbejder"med"HR"og"kigger"på"kompetencer,"og"det"er"jo"sådan"virkelig:"”Hold"da"op,"skal"vi"nu"også"til"at"
ansættes"på"noget,"om"vi"kan"det"eller"ej?”."
"
I:"Jeg"har"fyret"folk,"fordi"de"ikke"kunne"det,"de"skulle."Eller"ikke"opført"sig"ordentligt."Det"er"der"ingen"tvivl"
om."
"
C:"Jeg"arbejder"meget"med"det,"der"hedder"de"100"nære"relationer."
"
T:"De"100"nære?"
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C:" Relationer."Hvor" tre" af" dem" sidder" her." Og" det" er" dem," jeg" har" jævnlig" kontakt"med," det" er" dem," jeg"
bruger"som"relationer"i"mit"salg"(?)."Så"har"jeg"det"ydre"netværk"ved"siden"af,"som"jeg"også"har"en"relation"
til."Og"jeg"bruger"også"betegnelsen"‘relationer’"om"det,"der"er..."
"
T:"Det"gør"Malene"også."
"
C:"Om"det"er" folk,"der" (?)."Eller"hvis"det"er"en"der"ude" foran"det" sted,"hvor"vi"var" sidste"gang,"havde"en"
kasse"med"bøger," så" tager" jeg"også" fat" i"dem"og"spørg,"hvad"det"er."Det"er" sådan," jeg"er."Det"har" jeg"det"
rigtig"godt"med.""
"
MT:"Er"det"så"‘relationering’"i"stedet"for"‘networking’."Det"lyder"næsten"distancerende."
"
T:"Hvorfor"distancerende?"
"
MT:"Relationering."
"
T:"Nå"ja,"ordet"ja."
"
C:"Det"tror"jeg"ikke,"jeg"vil"definere."Jeg"tror,"jeg"vil"sige,"at"jeg"er"god"til"at"skabe"relation."Og"det"er"en"af"
mine"styrker."
"
T:"Men"hvis"vi"laver"en"test"på"dig,"kan"den"så"måle"det?""
"
C:"(?)."
"
I:"Det"viser"den,"at"det"kan"han,"ja."Hvis"vi"spoler"tilbage"til"før"end"jeg"…"Christen"kom"og"spurgte,"efter"vi"
havde"mødt" hinanden" forholdsvis" kort" til" et" eller" andet" netværksmøde," spurgte" om" jeg" ville" være" hans"
mentor,"så"skulle"jeg"lige"tænke"lidt"over"det,"så"sagde"jeg,"at"jeg"havde"en"betingelse,"at"jeg"ville"have"en"PI"
og"den"kognitive"test"på"ham,"fordi"det"er"den"bedste"måde,"jeg"kan"hjælpe"på."For"netop"basalt"set,"kan"du"
sidde"og"opføre"dig" som"en"anden"person" i"de"der"korte" samtaler," vi"havde"på"det" tidspunkt,"det"var" jo"
korte"møder."Der"kan"du"sidde"og"opføre"dig"som"en"anden"person,"men"for"at"jeg"virkelig"kan"hjælpe"dig"
og"rykke"dig,"så"er"jeg"nødt"til"at"have"det"her,"for"det"er"det,"jeg"kan"bruge"til"at"se"basalt"set"igennem"dig."
Jeg"ved,"hvad"dine"præferencer"er,"og"jeg"har"mulighed"for"at"udfordre"også"på,"så"bevæger"dig"ud"ad"din"
comfort"zone,"ud"af"dine"præferencer"på"nogle"områder."
"
C:"Og"det"var"ikke"en"lykkelig"oplevelse"første"gang,"det"var"meget"grænseoverskridende"for"mig"at"skulle"
give"slip,"men"det"var"meget"bekræftende."
"
T:"Det"kan"jeg"godt"genkende."
"
C:"Det" var"meget"bekræftende" for"mig," at" jeg" faktisk" fandt"ud"af," hvordan" jeg"var."Noget" af"det," som" jeg"
hæfter"mig"meget"ved,"det"var,"du"sagde"første"gang,"at"nu"findes"der"jo"ikke"rigtige"eller"forkerte"profiler,"



28"af"38"

der" findes" kun" forskellige." Det" er" jo" bare" en" indikator" (?)." Og" jeg" husker" bagefter," at" det" var" en" rigtig"
hyggelig" og" rigtig"behagelig" samtale."Det" er"de" fleste" af"mine" tilbagemeldinger." Jeg" valgte" Ian," fordi" han"
igen"var"min"diametrale"modsætning."Og"jeg"mener,"man"skal"lære"fra"folk,"der"er"anderledes."Du"er"et"sødt"
og"dejligt"menneske,"og"jeg"elsker"dig"meget"højt."
"
I:"Tak.""
"
M:"Var"det"svar"på"dit"spørgsmål?"
"
MT:"Man"skaber"jo"vinderteam."Det"der"med"modsætninger."
"
T:"Ja,"det"var"svar"på"spørgsmålet,"men"jeg"sidder"stadigvæk"og"tænker"’hvorfor"kan"min"test"ikke"vise,"at"
jeg"er"god"til"noget"med"relationer?’."
"
C:"Den"er"billigere."
"
T:"Det"er"godt,"tak."Jeg"skal"nok"vende"tilbage"til"dig."Jeg"skal"nok"komme"og"blive"testet,"når"jeg"kommer"til"
Sjælland."
"
I:" Jeg"tror,"den"bedste"måde," jeg"kan"beskrive"det"på,"er,"at"DiSC"kun"tager"et"øjebliksbillede"frem"for"de"
foretrukne"præferencer."Altså"jeg"kan"manipulere"en"DiSC"derhen,"hvor"jeg"vil."Hvis"man"er"ude"efter"en"
sælger," så"er" jeg"godt"klar"over," at"man"nok"skal"være"en" lille" smule"udadvendt,"man"skal" ikke"have" for"
meget"fokus"på"detaljen,"og"man"skal"være"god"til"netop"at"connecte"med"folk"forholdsvis"hurtigt."Er"det"en"
bogholder" den" stilling," jeg" søger," så" skal" man" nok" være" en" lille" smule" detaljeorienteret," en" lille" smule"
introvert"og"måske"også"analytisk," for"det"er" typisk"de"parametre,"der"bliver"sat"på"dem."Og"det"kan" jeg"
godt"gennemskue"ud"af"de"spørgsmål,"der"bliver"stillet."Hvad"retning"er"det,"man"trækker"kandidaten?"Jeg"
er"medlem"af"Danske"Sælgere,"og"de"sendte"for"nylig"et"spørgeskema,"hvor"man"kunne"få"sådan"en"analyse"
‘hvilken"type"netværker"er"du?’,"og"allerede"i"nogle"af"de"indledende"spørgsmål,"der"var,"fordi"det"er"sådan"
nogle"‘hvad"du"foretrækker"af"de"her"to"ting’,"som"DiSC’en"jo"også"er,"jamen"så"kan"du"godt"se,"hvad"retning"
det"trækker"i,"hvis"du"bare"har"en"lille"smule"indsigt."Netop:"“Hvad"vil"du"helst,"vil"du"gå"ind"i"en"sal"fyldt"
med"mennesker,"eller"vil"du..?”"
"
T:"Eller"en"tom."Vil"du"have"ro"og"fred?"
"
I:"“…Eller"vil"du"hellere"have"ro"og"fred?”,"og"sådan"noget."“Er"du"til"åbne"kontorlandskaber"eller"private"
kontorer?”,"og"sådan"noget."
"
T:"Jeg"er"med"nu."Jeg"er"helt"med."Jeg"er"simpelthen"så"glad"for"den"her"samtale."Tak."Det"giver"så"meget"
mening."Fedt,"tak."
"
I:"Men"sådan"er"det"jo"altså."Sådan"er"det"jo"også"for"håndværkeren,"kvaliteten"af"de"værktøjer,"han"bruger,"
resultatet"bliver"også"derefter."
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"
T:"Yes.""
"
MT:"Det"er"jo"så"også"noget"andet"..."Du"sidder"jo"med"det,"du"ville"jo"få"et"mere"præcist"billede,"jo"mere"du"
tester."Hvis"du"er"helt"oppe"og"lave"et"helt"assessment"centre,"jamen"så"har"du"den"største"validitet,"hvis"du"
går"ned"i"personlighedstesten,"det"er"måske"cirka"midt"i."Og"så"er"der"en"hel"vej."
"
C:"Jeg"har"ikke"kunnet"se"nogen"grund"til"(?)."Jeg"mangler"en"eller"anden"form"for"stabilitet"i"test."
"
MT:"Så"er"vi"to."
"
C:"Men"jeg"vidste"ikke"så"meget"om"personlighedstest"førhen."Det"er"noget,"jeg"har"læst"op"på,"læst"rigtig"
meget"op"på."
"
I:"Jeg"tror,"du"har"brugt"det"meget"ubevidst."
"
C:"Det"har"jeg."
"
I:"Nu"er"der"er"kommet…"
"
T:"Et"værktøj."
"
I:"Altså"et,"det"hedder"framework"på"engelsk."En"struktur"og"nogle"termer."
"
C:"Jeg"kunne"se"det,"når"jeg"rådgav"folk"med"LinkedIn,"at"nogle"gange"så"syntes"jeg,"jeg"ramte"for"meget"ved"
siden"af,"ud"fra"hvad"jeg"opfattede"(?),"og"det"har"så"ændret"sig"over"tid."Og"jeg"tror"også"til"at"starte"med,"
så"måtte" jeg" jo"sige"til" folk,"at"de"var"nødt"til"at"tage"kontakt"til"andre"mennesker," for"ellers"så"skete"der"
ikke"noget."Det"var"en"kæmpe"barriere."Men"det"(?)."Og"nu"er"jeg"gået"meget"over"til,"hvis"det"er"folk,"der"er"
introverte,"så"sidemandsoplæring."
"
T:"Så"hvad?"
"
C:"Sidemandsoplæring."
"
T:"Ja,"ja."
"
I:"Har"du"nogle"spørgsmål,"du"ikke"har"fået"besvaret"endnu?"
"
M:"Det"synes"jeg"ikke."
"
C:"Vil"du"(Morten)"have"en"samtale"med"ham"(Ian)?"Er"der"nogle"ting,"du"vil"spørge"om?"
"
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MT:"Hm…"
"
I:"Vi"kan"godt"sætte"os"derud."
"
MT:"Jamen"det"er"jo"generelt,"det"er"jo"ikke"meget,"jeg"har"ikke"(?)."Den"der"kender"jeg"jo"ikke"så"meget"til"i"
forvejen,"men"jeg"synes"altid,"det"er"spændende"i"vores"kontekster"og"alt"muligt"andet,"hvad"der"er."Altså"
de" der" små" (?)," til" at" udvælge" for" eksempel" sådan" noget" som" salg" og" sælgere," som" i" hvert" fald" er" en"
udfordring" i"min"biks,"det"er"der" ingen,"der"er" i" tvivl"om."Der"er" ingen"af"os,"der"er"sælgere,"vi"er"rigtigt"
gode"på"relationer"og"til"at"være"nære,"men"hvor..."
"
T:"Vi"mangler"nogle"sælgere."
"
MT:"Hvordan"får"man"skabt"salgsmetodikken"ind"i"det?"Det"er"sådan"mine"første"tanker,"i"et"winning"team,"
der"mangler,"der"skal"man"jo"have"en"eller"anden,"der"kan"lave"opbygningen."
"
I:"Det"ved"jeg"ikke."Der"findes"i"min"optik"heller"ikke"en"rigtig"og"forkert"sælger…"
"
MT:"Hahaha."
"
I:"Der"findes"forskellige"typer"sælgere."Fordi"det"afhænger"også"meget"af,"hvad"du"sælger,"fordi"du"har"brug"
for"dem,"der"både"kan"sparke"døren"ind,"men"hvis"du"nu"for"eksempel"sælger"elektronik,"der"kan"fjernstyre"
vindmøller,"så"er"det"jo"meget"teknisk."Og"den"person,"der"er"rigtig"god"til"at"sparke"døren"ind"og"bringe"(?)"
i"bund"og"grund,"er"måske"ikke"den"bedste"person"til"at"forklare"alle"detaljerne"om"produktet."Og"derfor"
ser" jeg"netop,"at"man"har"egentlig,"man"kan,"afhængig"af"hvilken"virksomhed,"man"er,"og"hvad"det"er"for"
nogle"produkter,"man"har"brug"for"at"sælge."Har"du"brug"for"at"sælge"projekter,"har"du"brug"for"at"sælge"
tekniske"detaljer," jamen"så"kan"man"måske"netop"lave"et"salgsteam"i"stedet"for"således,"at"man"både"har"
netop"ham,"der"sparker"ind,"ham,"der"siger"til"kunden:"“Tilbuddet"gælder"en"time"mere!”,"men"også"ham,"
der"endelig"kan"give"kunden"den"tryghedsfornemmelse"af,"at"det"produkter,"der"bliver"leveret,"faktisk"kan"
man" stå" inde" for," det" kan" levere" varen," firmaet" (?)," så" det" ikke" er" pistolsælgeren," sælgerZHelge"med" de"
brede" fælge" og" armen" i" karmen,"men" faktisk" er" noget," hvor" der" er" noget" substans,"men" specialisten" vil"
sjældent"presse"kunden"til"et"køb.""
"
T:"Vi"har"jo"også"masser"af"salg"i"form"af"at"levere"en"ordentlig"ydelse,"og"folk"kommer"igen"og"igen."Det"der"
er"en"stor"udfordring,"det"er"jo,"at"det"er"ledige"med"meget"få"penge,"som"har"svært"ved"at"betale"ydelsen,"
og"ikke"direktøren,"der"vil"lægge"flere"tusind"i"timen"for"en"karriererådgivning."Der"er"jo"forskellige,"bare"
så"vi"ikke"bare"siger,"vi"ikke"kun"kan"sælge,"men"det"er"rigtigt,"det"der"hardcore…"
"
MT:" Jo,"det"er" rigtigt,"men" jeg"er" jo"specielt" fået" sådan"nogle"ahaZoplevelser"ved"at"komme" ind" i"det," jeg"
sidder"i."Jeg"er"kommet"ind"i"bestyrelsen"for"et"lille"socialrådgiverfirma,"der"hedder"Bisidderhjælpen,"der"
hjælper"folk"på"kontakthjælp,"sygedagpenge"med"at"komme"igennem"i"kommunerne,"og"de"ligger,"der"er"
75"henvendelser"i"ugen,"og"de"betaler"rask"væk"et"sted"mellem"tiZ"og"tyvetusinde"kroner"ud"af"penge,"de"
ikke"har."For"at"få"hjælp."
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"
T:"Men"de"har"også"opdraget"dem"til"det,"de"har"opdraget"dem"til,"at"det"er"det."
"
MT:"De"har" ikke" ikkeZopdraget"dem"til"noget"som"helst."De" finder"dem"på"nettet,"og"så"siger"de:" “Jeg"vil"
gerne"købe"jer.”.""
"
C:"Har"I"hørt"om"(?)"headspace?"Det"er"et"national"arrangement"omkring"(?),"der"egentlig"handler"om"at"
hjælpe"dem,"der"er"dårlige"og"hjælpe"med"dem"med"at"gå"i"dialog"med"kommunerne."Det"er"blandt"andet"
lavet"af"vores"tidligere"statsminister,"Poul"Nyrup"Rasmussen,"og"han"bruger"dem,"der"er"(?)"svage."Og"de"er"
fem"kommuner"nu,"og"de"fleste"kommuner"er"faktisk"i"gang"med"at"støtte"dem."De"må"ikke"afgive"til"nogen"
(?)."Jeg"var"til"netværk"omkring"(?),"og"det"var"faktisk"interessant."Men"de"henviser"så"til"psykologerne,"de"
henviser"til"andre,"men"de"hjælper"selv"unge,"der"har"det"svært."
"
T:"Ja,"jeg"har"hørt"om"det."
"
C:"Alle"unge"mellem,"var"det"15"og"25,"kan"komme"der"gratis,"og"de"skal"have"hjælp"inden"for"nogle"timer.""
"
I:"Men"det"er"netop"sørgelige" ting,"man"har" for"eksempel"herhjemme" i"Danmark,"hvor"man"har"brug" for"
hjælp,"men"ja,"der"findes"folk,"der"er"villige"til"at"betale"for"at"kunne"få"den"hjælp,"så"de"får"det,"de"har"ret"
til."Det"er"der" ingen"(?)."Der"er"et"voksende"marked"pt."og"nok"har"været"det"de"sidste"par"år,"også"fordi"
lovgivningen"på"det"sociale"område"bliver"jo"ikke"nemmere."
"
MT:"Nej,"ingen"tvivl."
"
I:"Altså"for"menig"mand."Så"er"der"så"dem,"der"er"ressourcestærke"den"ene"eller"den"anden"vej,"der"slipper"
igennem."Det"er"økonomisk"eller"netværk,"der"gør,"at"de"slipper"igennem"kommunen."Det"er"som"regel"det,"
der"afgør"det."Og"i"min"optik,"meget"personlig"optik,"er,"at"vi"taber"alt"for"mange"på"gulvet"i"den"praktik.""
"
MT:"Helt"sikkert."
"
C:"Har"du"noget"at"tilføje?"
"
ML:"Hm…"
"
C:"Ellers"så"bryder"du"ind,"ikke?"
"
M:"Jeg"har"ikke"mere"på"min"dagsorden.""
"
I:" Jeg"var" inde"og"kigge"på" jeres"hjemmeside"og" ser," at" I" sælger"også"HRZydelse." Som"sådan."Men"vi"har"
snakket"rigtigt"meget"om"ledige."Kunne"I"ikke"sige,"hvad"I"har"gang"i?"
"
ML:" Jeg" kom" bare" lige" til" at" tænke" på" noget…" Du" sagde" det" der" med," at" vi" var" gode" til" at," altså" at" du"
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manglede" sælgere," vi" mangler" sælgere," men" egentlig" så" tænker" jeg," at" der" er" jo" ikke" nogen" ude" ved"
KarriereCoach,"der"heller"ikke"er"særlig"gode"til"at"opbygge"relationer."
"
MT:"Det"er"jo"også"det,"jeg"siger,"det"er"jo"dem,"der"er"(?)."Der"er"så"mange"fugle"på"taget"hele"tiden,"men"
der"skal"100"fugle,"i"hvert"fald"100"fugle,"for"hver"gang"vi"får"en"ny,"før"vi"gør"noget."De"skal"dumpe"ned,"de"
skal"simpelthen"dø"deroppe"og"så"falde"ned,"for"vi"gør"ingenting"for"at"skyde"dem."Haha."
"
I:"Kan"I"overleve"på"det?"
"
MT:"Nej."
"
T:"Det"kan"vi"ikke."Det"ved"vi"godt."
"
I:"Så"hvad"gør"I"ved"det?"
"
T:"Ja,"det"regnede"vi"med,"du"kan"hjælpe"os"med"lige"om"lidt,"haha."
"
I:"Nå.""
"
T:"Sagde"du"ikke,"du"var"sælger?"Haha."
"
C:" Jeg"vil" sige"en" ting;" jeg" synes," I" skal"blive"mere" (?)"på"det" samme"parameter."Og"skal"måske"overveje"
overordnet"set,"hvordan"I"rådgiver."Det"er"det," jeg"tænker."Hvis"I"har"fire"timer,"og"I"siger," I" får"20"%,"så"
synes" jeg," I" faktisk" gør" det"meget" godt."Nu" er" jeg" jo" selv" (?)," så" går"man"meget" på" (?),"men" kunne"man"
forestille"sig"en"anden"sammensætning"måske"ville"skabe"bedre"resultater?"Det" tror" jeg,"er"noget"af"det,"
jeg…"
"
T:"Ja,"en"anden"teamsammensætning?"
"
C:"Ja."
"
T:"Ja,"det"kunne"man"sagtens.""
"
C:"Hvem"er"det,"vi"har"og"(?)?"
"
T:"Ja,"det"kunne"man"godt."Siger"jeg."Det"er"ikke"mig,"der"ejer"firmaet,"haha."
"
MT:"Haha."
"
T:"Undskyld,"nu"holder"jeg"kæft."
"
MT:"Nej,"nej,"det"handler"om"at" tage" imod"alle" råd." Jeg" tager" imod"alting."Vi"har" jo" levet" livet"af," et"eller"
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andet" sted" af" den" her" selvfede," hvor" tingene" kører" af" sig" selv," hvor" vi" gør" det" rigtig" godt," vi" har" gode"
procenter,"vi" skaber"også"gode"resultater."Det"er"det,"vi" får"vores"kunder"på."Men" i"det"øjeblik,"der"sker"
noget,"vi"er"jo"meget"under"politisk"pres,"kan"man"sige,"der"har"vi"fået"en"meget"stor"del"af"vores"kunder."
Nu"nævnte"du"selv"det"her"med,"at"vi"sælger"vores"ydelser."Det"gør"vi."Vi"har"meget"stort"fokus"på"sådan"
noget"som"stresshåndtering,"hvor"Tina"sidder"og"er"medlem,"vi"har"team,"der"håndterer"stress,"vi"har"også"
managementydelser," hvor" nogle" tager" sig" af" det." Jeg" sidder" i" en" række" bestyrelser" og" hjælper" dem" og"
iværksætteri"og"sætter"dem"i"gang"og"prøver"at"få"dem"til"at"spille"sammen"og"blive"til"high"performance"
teams,"det"er"altid"nemmere"for"andre."Så"vi"har"egentlig"mange"ydelser"på"linjen,"der"relaterer"sig"til"at"
kunne,"i"hvert"fald"specielt"individer,"til"at"fungere"bedre,"i"den"bedste"udgave"af"sig"selv.""
"
T:"Men"altså"jeg"har"eksempelvis"stressZramtZbrochuren"liggende,"og"så"havde"jeg"en"af"mine"egne"private"
kunder"ude"ved"KarriereCoach"den"anden"dag,"hun"arbejder"i"Århus"kommune,"som"sagde:"“Vi"skal"have"
en"hel"dag"med"stress."Om"14"dage"der"kommer"et"eller"andet"firma."De"får"garanteret"rigtig"mange"penge"
for"det."Gud," laver"I"det"her?”,"og"jeg"sagde:"“Det"gør"vi,"det"gør"jeg"rigtig"meget"også.”,"“Det"vil" jeg"gerne"
have"med,"det"kunne"jo"være.”,"så"altså,"det"er"jo"hele"tiden"det"der"med,"at"i"hvert"fald"det"jeg"tænker,"jeg"
laver"nu," for" jeg"sidder"også"hele" tiden" i"drift." Jeg"sidder"hele" tiden" i" samtaler,"altså" jeg"når"knap"nok"at"
tisse" imellem"de"der"samtaler"og"grupper," jamen" fører"det" til"noget"om"14"dage?"Det"kan"godt"være."Og"
næste"gang"jeg"ser"hende,"så"følger"jeg"selvfølgelig"op"på"det,"men"kunne"jeg"være"mere"pågående?"Kunne"
jeg"være"mere?"
"
I:"Hvordan"allokerer"I"jeres"tid?"Er"det"100"%"på?"
"
T:"Ja,"for"mig"er"det.""
"
I:"Hvem"bruger"tid"på"salg?"
"
MT:"Det"har"vi"faktisk"stort"set"ikke"gjort."Jeg"har"brugt"rigtig"meget"tid"på"netværk."Men"ikke"salg."Sådan"
lidt"‘jamen"I"kan"jo"se,"hvor"rar"jeg"er,"så"kommer"det"nok"af"sig"selv’Zagtigt."
"
I:"Gør"det"så"det?"
"
MT:"Der"er"rigtig"mange,"der"henvender"sig"og"spørger,"om"jeg"ikke"kan"hjælpe"med"at"finde"et"job."
"
T:"Det"kommer"ikke"af"sig"selv."
"
MT:"Jeg"har"fået"sådan"en"del"flasker"vin"for"lige"at"hjælpe"et"eller"andet."
"
C:" Når" jeg" nu" kigger" på" jeres" hjemmeside," så" ser" jeg," at" det" fremstår" som" et" samlet" brand."Nogle" af" de"
ydelser," jeg" ville" købe," blandt" andet" i" mindfulness," det" køber" jeg" af" en" person," der" ved" meget" om"
mindfulness,"der"er"ansigtet"på"mindfulness"(?),"og"jeg"køber"yoga"af"en"yogainstruktør."Det"kan"godt"være,"
hun" er" i" sammenslutning," men" jeg" køber" det" af" hende." Og" det" er" sådan" med" digitale" teknologier," og"
hvordan" internettet" fungerer," der" bliver" et" brand," det" bliver"meget" tit" båret" op" på" personer," og" det" er"
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personerne,"der"egentlig"skaber"salget."Og"hvis" jeg"skulle"give" jer"et"brandingmæssigt"råd,"så"er"det"den"
vej," I" skal"gå"på"nettet."Og"det"skal" I"gøre"hurtigt."Fordi"så"vil" i" fremstå"som"om," I"har"hende"her,"der"er"
ekspert"i"det"og"det,"en"personlig"udtalelse,"I"har"en"der"hjælper"ledige"med"jobsøgning"på"sociale"medier,"
herunder"LinkedIn."Og"vi"har"en"medhjælper"for"folk,"der"har"det"lidt"svært.""
"
MT:"Ja."
"
C:"Og"det"vil"jeg"gøre."På"den"måde"vil"I"også"få"mere"ud"af"det."Og"jeg"skal"ikke"tale"om"sideindekseringer"
til"dig"(Malene)."Altså"flere"sider,"flere"undersider"med"nøgleord."
"
ML:"Det"er"jo"det,"vi"har"snakket"om"i"flere"år."Inde"i"mit"hoved,"så"er"det"jo"ikke"nyt."
"
C:"Bare"rolig,"der"er"store"banker,"der"heller"ikke"gør"det."
"
T:"Men"du"har"fuldstændig"ret."Da"jeg"startede"i"KarriereCoach"for"to"år"siden,"der"blev"jeg"præsenteret"for,"
at"vi"skulle"have"en"ny"hjemmeside,"uden"at"hænge"os"ud,"men"alligevel,"hvor"jeg"tænker"‘den"er"jo"pinlig’."
Ikke" at" min," min" egen" personlige" er" endnu"mere" pinlig," men" vi" kunne" jo" starte"med" at" sidde"med" for"
eksempel"billederne."
"
ML:" Jeg" synes," du" har" meget" ret," når" jeg" tænker" relationer," så" hænger" faglighed" og" personlighed" jo"
sammen."Det"er"det"samme"for"mig."
"
T:"Ja"og"troværdighed."
"
I:"Hvis" vi" skal" holde" os" til" pinlighederne," så" synes" jeg," det" var" nærmest," altså" jeg" blev" forvirret" af" jeres"
welcome"page."Nede"i"venstre"hjørne,"der"var"noget"med,"at"man"kunne"lære"at"lave"hjemmesider."Og"når"
jeg"så"klikkede"på"den,"så"fik"jeg"sådan"en"‘404"Not"Found’."
"
MT:"Okay."
"
I:"Troværdigheden."
"
MT:"Ja,"det"er"jo"rigtigt."
"
I:"Nu"var"det"jo"ikke"lige"det,"jeg"var"ude"efter,"men"troværdigheden"faldt"lige"med"det"samme.""
"
T:"Hvis"du"går"ind"på"billedet"af"mig"på"KarriereCoach’s"hjemmeside,"så"står"der"ikke"noget."Jeg"tænker,"at"
det"er"også"sjovt,"haha."
"
I:"Nu"klikkede"jeg"ikke"på"alle"billeder."
"
T:"Det"skal"man"jo"heller"ikke,"men"det"er"jo"interessant…"
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I:"Fordi"jeg"fandt"ud"af,"at"det"gav"ikke"noget,"når"jeg"klikkede"på"billedet."
"
MT:"Men"hvis"du"ved"det,"så"synes"jeg"bare,"du"skal"sige"det"til"mig,"haha."
"
T:"Jeg"har"sagt"det"for"lang"tid"siden."
"
MT:"Det"var"jeg"ikke"klar"over."
"
T."Det"er"lige"meget,"det"var"ikke"for"at"..."Men"det"er"mere"det"der"med,"at"hvis"vi"vil"noget,"så"skal"vi"gøre"
noget,"så"skal"vi"flytte"os"fra"den"stol,"vi"sidder"på."
"
I:"Det"var"mere"sådan,"at"man"var"i"tvivl"om,"hvad"I"laver."En"række"ydelser,"men"der"var"ikke"noget,"der"
sådan"trådte"igennem."
"
T:"Nej,"vi"snakker"ikke"sammen."
"
I:"Vi"har"stort"set"kun"snakket"om"ledige"i"dag,"ergo"går"jeg"ud"fra,"at"det"er"hovedparten"af"jeres"forretning."
Det"kunne"jeg"ikke"se"via"hjemmesiden."
"
MT:"Nej,"men"det"er"heller"ikke"meningen"(?)."Langt"hen"ad"vejen"ønsker"de"ledige"ikke"at"blive"betragtet"
som"det,"når"de"kommer.""
"
C:"Så"kunne"man"sige"’for"arbejdssøgende’."Det"er"der"mange"søgninger"på"på"nettet."Og"så"kunne"man"lave"
en" landing" page," der" måske" henvendte" sig" udelukkende" til" dem," og" på" den"måde" kan"man" gøre" rigtig"
mange"ting,"der"handler"om…"
"
T:"Det"er"også"noget"med"at"have"en"todelt"forretning"måske."Altså"sådan"at…"
"
C:" Jeg" ville" nok" have" et" enkelt" forretningsområde" eller" i" hvert" fald" en" landing" page" for" hver" af" jeres"
områder."Så"ville"jeg"også"gøre"noget"andet," jeg"ville"finde"ud"af,"hvad"det"var"for"nogle"områder,"I"tjente"
penge"på,"og"så"ville"jeg"satse"på"dem."
"
I:"Jeg"ville"også"(?)"kundesegmentet,"fordi"det"lyder"meget"som"om,"det"er"offentlige,"altså"jobcentrene,"der"
udgør"hovedparten"af"indtægterne."
"
MT:"Jo,"men"det"er"også"dem,"der"i"høj"grad"via"deres"reformer"lige"nu"vil"blive"mere"usikre."Så"vi"har"mere"
travlt"med"at"komme"i"det"private"marked,"hvor"vi"i"dag"har"ganske"få"store"kunder,"så"drys"(?)."Skal"vi"helt"
sikkert"have"nogle"større"snart,"altså,"aftaler."
"
C:"Hvem"er"din"største"kunde?"
"
MT:"Privat?"
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C:"Offentlig."
"
MT:"Det"er"Århus"Jobcenter."
"
C:"Og"hvor"mange"lignende"udbydere"er"der"som"jer"i"Århus?"
"
MT:"Lige"omkring"62."Vi"er"så"også"tredjestørst,"så"vidt"jeg"kan"regne"det"ud."Nummer"tre"er"Virksomhed"X1"
og"så"kommer"vi."
"
C:"Hvad"gør"X"for"at"tiltrække"sig"opmærksomhed?"
"
T:"Alt."
"
MT:"Boller"med"chefen,"tror"jeg,"sådan"et"eller"andet"i"den"dur,"haha."
"
C:"Lad"os"holde"det"sagligt,"hvad"gør"de"(?)"for"at"tiltrække"sig"opmærksomhed?"Det"er"ikke"fordi,"vi"ikke"
kan"gå"den"anden"vej."
"
T:"De"laver"rekrutteringsanalyse,"de"har"en"lækker"hjemmeside,"de"har"en"fin"personbeskrivelse"af"deres"
konsulenter"og"så"videre."De"er"synlige"rigtig"mange"steder,"online."
" "
C:"Hvad"er"det,"de"hele"tiden"fokuserer"på"i"alle"deres"analyser?"
"
T:"Ja,"resultater,"selvfølgelig.""
"
C:"Hvad"siger"brugerne"om"X?"
"
T:"Branding"også,"og"resultater."Det"kommer"an"på,"om"du"spørger"dem"off"eller"on"the"record."
"
C:"Hvad"siger"de"generelt?"
"
T:"Jeg"vil"ikke"citeres"for"noget,"der"handler"om"X."
"
MT:" Jamen"generelt"så" får"de" ikke"så"gode"anmeldelser."Og"det"er"blandt"andet"også"på"nogle"af"de" ting,"
som"de"er"bedre"til,"som"de"får"det"dårlige"på."Nemlig"at"de"er"meget"mere"pushy."Og"meget"metodiske,"det"
vil"sige,"man"kommer"alle"folk"i"kasser,"og"så"kører"man"igennem"et"bestemt"forløb"(?)."
"
C:"Jeg"kan"så"fortælle,"at"jeg"hører"både"godt"og"skidt."Det"hører"jeg"om"alle"i"branchen,"og"der"er"heller"ikke"
noget"her,"der"er"rigtigt"eller"forkert."Det"kommer"meget"an"på,"hvem"du"spørger."Fordi"det"langt"hen"ad"
vejen"handler"om"personlige"missioner,"og"det"er"dem"(?)."
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" """""""""""""""""""""
1"Informanterne"ønskede"ikke,"at"den"omtalte"virksomheds"navn"skulle"indgå"i"transskriptionen."
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MT:" Men" altså" de" bruger" evalueringerne," der" kommer." Der" kommer" brugerevalueringer" både" på"
jobcentrene" og" (?)." Og" vi" ligger" meget" identisk," vi" ligger" faktisk" i" top." Vi" har" helt" klart" de" bedste"
brugerevalueringer."
"
C:"Ud"med"det."
"
T:"Ja,"og"det"var"ikke"det,"jeg"sagde"før"(?)."Vi"er"ikke"særlig"gode"til"at"brande"os."
"
MT:"Nej."
"
T:"Hvis"jeg"sådan…"
"
M:"Nej,"vi"er"jo"elendige"til"det,"men"det"er"jo"også…"
"
T:"Nu"siger"jeg"vi."I"KarriereCoach."Det"er"vi"ikke"altså."
"
C:"Så"er"det"godt,"vi"sidder"her."
"
MT:"Men"det"handler"jo"kun"om,"at"(?)."Det"er"jo"sådan"den"der"sælgeragtige"tilgang."Vi"venter"på,"at"den"
falder"ned"i"turbanen,"og"jeg"er"direktør"og"ejer"af"det"hele,"og"(?)."Men"det"er"rigtig"rart"nogle"gange"lige"at"
få"sat"fokus"på"og"høre,"at"der"er"nogle,"der"skælder"en"ud"altså"fordi…"
"
C:"Jeg"har"ikke"skældt"nogen"ud."
"
MT:"Nej,"nej."
"
I:"Jeg"føler"heller"ikke,"jeg"har"skældt"dig"ud."
"
MT:"Nej."Jeg"griner"af"det."
"
T:" Altså" jeg" sidder" også" med" en" meget" stor" kærlighed" til" dig." Jeg" mener" det" faktisk," god" karma" og"
kærlighed."Morten,"det"må"du"tro"på"eller"ej."Men"det"er"det,"der"er"ikke,"men"jeg"tænker"på"jer,"altså"jeg"
tager"det"da"på"mig."Jeg"er"heller"ikke"særlig"god"til"det."
"
MT:"Nej,"men"jeg"vil"sige,"det"er"jo"ligesom"det"altid,"hvis"der"sker"et"eller"andet"nede"i"(?),"så"er"det,"fordi"
politikerne"vil"(?),"så"er"det"mig,"der"står"til"ansvar"for"de"ting,"der"ikke"fungerer."
"
C:" Jeg"synes,"du"skal"give"det"samme"slutningstilbud,"som"du"har"givet"de"to"andre."Malene"hun"har"den"
allerede."
"
M:" Malene" har" den." Det" er" en" rapport," som" Christen" har" lavet" sammen" med" Ole" Bach" Andersen," der"
hedder,"eller"den"hedder"ikke"Salg"med"LinkedIn,"men"den"handler"om"salg"med"LinkedIn."
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MT:"Jeg"har"læst"de"første"fem"sider."
"
M:"Vi"vil"gerne"sende"hele"rapporten"som"tak"for" jeres"hjælp"og"tak"for" jeres"tid."Det"har"virkelige"været"
spændende"for"mig"at"sidde"og"lytte"meget"af"tiden."
"
MT:"Jeg"siger"bare"stakkels"dig,"der"skal"hjem"og"lytte"til"det"der"og"prøve"at"dissekere"et"eller"andet"ud"af"
det."
"
M:"Jeg"synes,"det"har"været"spændende.""
"
MT:"Tak"fordi"vi"måtte"være"med."
"
M:"Det"var"dejligt,"I"ville"bruge"tiden."
"
C:"Vi"er"glade"for"(?)."
"
ML:"Hvad"med"spørgeskema?"Det"snakkede"du"lidt"om,"Christen."
"
C:"Det"her"er"udgangspunktet"for"et"spørgeskema."Og"i"dag"der"har"vi"gået"lidt"med"tankerne"om,"om"vi"skal"
have"to"forskellige"spørgeskemaer."Vi"skal"have"et"til"rekrutteringsansvarlige"i"virksomheden,"og"så"skal"vi"
have"et" til"headhuntere." Jeg"er" lidt" forbeholden" for"at"spørge"headhuntere"om"noget."Vi" skal" i"hvert" fald"
også"have"et"til"ledige."Og"det"er"det,"vi"arbejder"på."Men"(?)."Jeg"synes"personligt,"vi"har"fået"rigtig"meget"
ud"af"det"fra"jer."Jeg"kan"jo"sige"igen"og"igen,"at"relationship"matters."
"
MT:"Det"må"man"sige."
"
T:"Jamen"det"er"der"ingen"tvivl"om."Tak"for"jer."
"
C:"Selv"tak."Er"der"nogen,"der"vil"have"et"glas"vin."
"
M:"Tak"til"jer."
"
T:"Skal"vi"ikke"bare"spise"nogle"nachos?"Jeg"har"ikke"fået"mad,"haha.""
"
[Interviewet"afsluttes]"
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Interview&med&Morten&Højberg&og&Iben&Sønderskov&
!
Interviewede:!Morten!Højberg!(MH),!Iben!Sønderskov!(I)!
Interviewer:!Maria!Rasmussen!(M)!
!
!
[Optagelsen!starter!lidt!inde!i!samtalen,!interviewer!har!introduceret!projektet!for!de!interviewede]!
!
I:!Jeg!tror,!jeg!kender!ham!fra!Twitter!nemlig.!Christen.!
!
M:!Det!kan!godt!være!ja.!Han!holder!i!hvert!fald!oplæg.!Men!lige!Twitter!ved!jeg!ikke.!Altså!LinkedIn!er!jo!
hans! speciale,! en! stor!del! af!hans!arbejdsplads,! kan!man! sige.!Og!det! er! jo!også!det,! der! er! case! for!mit!
speciale,!da!der!både!bruges!annoncering,!og!det!selvfølgelig!er!netværksbaseret.!Så!jeg!vil!egentlig!gerne!
høre!lidt!om,!hvad!I!bruger!af!metoder.!!For!jeg!kan!også!se,!at!I!skriver,!at!det!er!en!del!af!jeres!mission!at!
finde!det!rigtige!match.!Hvad!gør!I!for!at!opnå!det?!
!
I:!Med!udgangspunkt!i!de!sociale!medier?!
! ! ! ! ! ! ! ! !
MH:!I!almindelighed?!
!
M:!I!almindelighed.!
!
MH:!Dels!så!lægger!vi!meget!vægt!på!at!afdække!kundens!behov!og!organisationens.!Så!det!kunne!være!alt!
lige!fra,!hvis! jeg!skulle!rekruttere!til!dig,!vil! jeg!muligvis! lave!en!test!af!dig,!eventuelt!af! teamet.!Det!helt!
rigtige!match.!Og! så! gør! jeg!meget! ud! af! at! forstå! opgaven.!Det! er! sådan! en! hygiejnefaktor,!men!det! er!
vigtigt,! ikke!desto!mindre.!Og!så!vil!vi! lave!en!rekrutteringsstrategi! for!dem.!Hvor!skal!den!annonceres?!
Hvilke!medier!skal!vi!ud!i?!Og!det!kommer!an!på,!hvad!målgruppen!naturligvis!er.!Typisk!bruger!vi!også!
LinkedIn!som!et!af!midlerne.!Og!så! får!man!en!pulje,!og!så!går!vi! i!dialog!med!dem!og!screener!dem.!Vi!
kører!personlighedstest,!hvor!de!får!en!tilbagemelding,!vi!kører!to!samtaler,!vi!arbejder!med!hypoteser,!vi!
har!hypoteser!på,!hvad!der!kan!være!værd!at!undersøge!hos!dem.!Går!i!dybden.!Vi!tager!to!referencer!og!
afprøver!hypoteserne!i!den!proces!også.!Det!er!det.!Så!laver!vi!vurderinger!af!dem!og!præsenterer!dem!for!
dig!som!kunde.!Og!så!hjælper!vi!også!med!noget!onboarding!med!at!få!dem!kørt!ordentligt!i!stilling.!Så!de!
kan!blive!ordentligt!integreret.!Det!er!sådan!processen!overordnet.!!
!
M:!Nu!nævnte!du!selv,!at!I!bruger!LinkedIn!som!middel.!Hvordan!bruger!I!det?!
!
MH:!Altså!vi!har!recruiter!licens.!Ja,!hvordan!bruger!vi!det?!Jeg!sidder!ikke!med!det!til!daglig.!Men!altså!vi!
har!researcher!på,!som!er!specialiserede!i!nogle!områder!og!bruger!meget!LinkedIn!der,!vi!bruger!talent!
pool,!vi!bruger!det!til!at!komme!i!dialog!med!dem!og!komme!til!at!tale!med!dem.!
!
M:!Men!I!laver!søgninger?!
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MH:!Ja,!meget.!
!
M:!Og!også!stillingsopslag?!
!
MH:!Ja,!også!annonceringer!på!LinkedIn.!De!er,!så!vidt!jeg!ved,!er!det!ikke!dem,!der!er!det!største…!
!
I:!Den!her!er!bare!så! ren!på!en!eller!anden!måde! [viser!en!oversigt!på! iPad].!Nu!spørger!du,!om!vi! slår!
jobopslag,!der!tænker!du!på!det!der!Job!Slots,!som!LinkedIn!også!har,!men!det!er!jo!med!udgangspunkt!i!
LinkedIn.! Så! i! virkeligheden,! som!Morten! siger,! når! vi! afdækker! opgaven,! så! finder! vi! ud! af,! hvor! svær!
opgaven!er,!og!om!det!er!en,!vi!relativt!hurtigt!kan!lukke!ved,!at!der!er!et!stort!marked!og!fiske!efter!den!
rigtige!medarbejder,!så!kan!vi!lave!en!selection.!Og!så!bliver!det!så!tungere!og!tungere!heroppe!ad.!Og!det!
er!klart,!at!når!vi!kigger!på!selection,!så!er!det!jo!tit!de!aktive!jobsøgende,!som!vi!går!ud!i!markedet!efter.!
Og!det!vil!være!i!forhold!til!LinkedIn!selvfølgelig,!de!her!Job!Slots,!men!jo!sværere!det!bliver,!jo!mere!bliver!
vi!ved!med!at!searche,!jo!tungere!bliver!det!også!i!forhold!til!LinkedIn,!at!vi!må!sende!InMails,!at!vi!må!gå!
ind! i! grupper,! at! vi!må!deltage! i! diskussioner!og! så! videre,! og!derfor!har! vi! også! lavet! en! strategi,! hvor!
vores! konsulenter! er! specialiserede! inden! for! forskellige! områder,! så! det! er! ikke! nok! med! det! aktive!
længere,!og!det!er!jo!også!Mortens!fremtidsvision,!at!vi!skal!mere!og!mere!herop!i!virksomheden,!fordi!det!
bliver!sværere!og!sværere!at!finde!de!rigtigt!dygtige!medarbejdere.!Så!der!er!ingen!tvivl!om,!at!jo!længere!
vi!bevæger!os!opad!denne!her,!jo!stærkere!skal!vi!være!ude!i!de!forskellige!steder,!hvor!kandidaterne!rent!
faktisk!befinder!sig.!Fordi!så!mange!aktivt!jobsøgende,!som!er!hammerdygtige,!findes!der!jo!ikke.!Og!hvis!
vi!skal!finde!de!allerdygtigste,!så!bliver!vi!nødt!til!at!være!der,!hvor!de!måske!ikke!har!tænkt!over,!hvor!vi!
må!lokke!dem!til!at!skifte!job.!Så!det!er!i!virkeligheden!på!baggrund!af!den!her,!vi!går!og!ind!og!ser,!her!kan!
du!se!nogle!af!de!sociale!medier,!blandt!andet!LinkedIn,!er!listet,!hvor!vi!går!ind!og!siger,!at!vi!taler!med!
kunden!og!afdækker,!kommer!frem!til!en!given!stilling!og!finder!ud!af,!jamen!de!gemmer!sig!sgu!nok!her.!
Og! så! laver! vi! simpelthen! en! søgestrategi! for! hver! enkelt! rekruttering,! vi! laver.! Og! det! er! sådan! set!
ligegyldigt!om!det!er!en!selection!med!udvalg!af!forskellige,!det!kan!også!være!Jobindex.!Det!er!jo!typisk,!
det! her! er! vores! bund! af!medier,! som! vi! altid! bruger,! og! så! kommer!mikset! så,! alt! efter! hvor! vi! er! på!
søgestregen.!Men!det,!du!skal!skrive!om,!lyder!som!om,!der!er!vi!oppe!i!de!passive!i!hvert!fald!i!forhold!til!
LinkedIn.!
!
MH:!Vi!har!så!også!selv!en!database!med!high!performers,!og!der!kan!man!sige,!der!har!vores!…!Jeg!tror,!de!
føler,!vi!har!en!eller!anden!relation!til!dem.!I!et!eller!andet!omfang.!Nogle!vi!har!været!i!dialog!med,!som!
har!været!herinde.!Som!vi!har!givet!en!tilbagemelding!på!deres!test,!vi!har!inviteret!dem!med!til,!når!vi!har!
et!arrangement!eller!et!eller!andet.!!
!
M:!Sådan!noget!relations…!
!
MH:!En!lille!smule.!Men!ikke...!
!
I:!Jeg!ved!ikke,!om!du!kender!talent!pool?!
!
M:!Det!gør!jeg!faktisk!ikke!nej.!
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I:!Men!så!skal!vi!ikke!snakke!om!det,!for!det!gør!jeg!heller!ikke.!Men!jeg!ved!bare,!at!vi!har!fået!integreret!
den! database,! som! i! mange! år! har! heddet! Moment! Talent! hos! os,! hvor! man! har! kunnet! søge!
optagelsesprøve,! hvis! du! havde! snit! over! 9,1,! tror! jeg,! det! var! på! gammel! skala,! havde! international!
erfaring!i!sit!studiejob!eller!et!eller!andet!i!udlandet,!eller!studeret!i!udlandet,!en!IQ!over,!var!det!120!eller!
sådan!noget,!jeg!kan!ikke!huske!det,!130!måske..!
!
MH:!Alt!muligt.!
!
I:!En!masse!krav.!
!
MH:!Ambitiøse!folk.!
!
I:!Og!dem!vil!vi!gerne!have!derind!i,!så!vi!kan!bearbejde!dem!videre,!så!vi!kan!se,!hvor!de!befinder!sig,! i!
hvilke! grupper,! hvad! de! siger! om! hvad! og! så! videre.! Fordi! LinkedIn! har! jo! det! der! produkt,! der! siger:!
“Good! people! knows! good! people”,! så! der,! hvor! de! befinder! sig,! er! der! andre! a! la! dem,! så! det! er! i!
virkeligheden! for! at! gå! i! halen! i! det.! Så! der! har! vi! i! virkeligheden! et! super! stærkt! udgangspunkt! i! den!
database,!Morten!taler!om.!Og!hvad!er!der,!1500!eller!sådan!noget?!
!
MH:!Men!din!mening!går!mere!på,!hvor!meget!online!kontra!personlige!relationer!eller?!
!
M:!Ja,!det!går!nemlig!også!på!det!her!med!personlige!relationer.!Og!nu!synes!jeg!også,!det!er!interessant,!I!
siger,! I! sender! InMails.! Men! er! det! specifikt! fokuseret! på! konkrete! stillinger! I! har?! I! begynder! ikke! at!
oparbejde!relationer!med!henblik!på,!I!ved,!I!måske!i!fremtiden!får!brug!for!noget!arbejdskraft?!
!
MH:!Nej,! det! gør! vi! ikke.!Til! gengæld! så!når! vi! har! opgaver,! så! får! du! vores! searcher.! Som!eksempel! så!
hørte!jeg,!vi!holdt!sådan!en!alumniafest!i!fredags,!og!der!står!der!så!en!tidligere!ansat,!der!nu!er!i!IBM!og!
sammen!med!en!af!vores!searchere,!som!sidder!med!ITaområdet,!og!de!kendte!ikke!hinanden,!for!de!har!
været!i!firmaet!på!forskellige!tidspunkter.!Så!siger!vore!searcher!til!ham!fra!IBM:!“Hvis!du!arbejder!i!IBM,!
så!burde!jeg!kende!dig.!Jeg!forstår!ikke,!at!jeg!ikke!kender!dig.”,!og!det!er!sådan!rimelig!overlegent!altså.!
“Det!siger!mig!ikke!noget.”,!!han!kendte!ikke!hende.!Så!tager!han!hendes!telefon!og!søger!på!hendes!navn,!
og!så!er!der!en!mailkorrespondance.!Så!det!er!sådan!ret!overlegent,!at…!
!
I:!Når!de!har!talt!sammen.!
!
MH:!Der!har!været!dialog!og!snak!sammen,! så!hun!kender!ham!og!har!en!eller!anden!relation!der.!Han!
havde!så!ikke!nogen!relation!til!hende,!men!jeg!tror!det,!der!gør!en!...!Det!der!selvfølgelig!virker!på!ham,!og!
i! andre!henseender,!det!er,! at!hun!har! så!godt! styr!på! sit!marked!og!ved,!hvem!der! sidder!hvor.!Og!det!
skaber!respekt!for!dem,!der!bliver!kontaktet.!Altså!hvis!du!er!på!et!vist!niveau,!så!er!du!nødt!til!at!kunne!
sproget!og!branchen,!for!ellers!er!du!bare!en!af!alle!dem,!der!kontakter,!eller!så!er!du!en!spammail.!Men!
hvis!du!føler,!at!her!er!der!en,!der!kan!hjælpe!dig,!her!er!der!basis!for!noget!samarbejde,!så!er!han!åben.!Jeg!
kunne!mærke!på!ham,!at!han!reagerede,!når!hun!hævder,!at!hun!kender!ham,!så!er!hun!nok!fornuftig!at!
kende.!!
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M:!Og!hvordan!med!jeres!eget!branchekendskab,!hvis!I!kommer!ud!i!nogle!situationer,!hvor!I!ikke,!nu!ved!
jeg!ikke,!om!det!sker,!føler!I!kommer!til!kort!i!forhold!til!branchekendskab?!
!
MH:! Jamen! igen! i! forhold! til! personlige! relationer.! Jeg!har! en! anden!opgave.!Det! var,! jeg! ved! ikke,! hvor!
officielt,!det!går!hen!og!bliver!med!din!opgave.!
!
M:!Jeg!kan!gå!ind!og!pille!navne!ud.!
!
MH:! Jeg! vil! ikke! hænge! den! kunde! ud.! Det! er! også! underordnet.! Det! er! en! kunde,! som! skulle! bruge! en!
ingeniør.!De!havde!selv!prøvet!i!ni!måneder,!de!havde!annonceret,!og!de!havde!gjort!dit!og!dat,!og!der!var!
15!i!markedet.!
!
I:!Med!de!kompetencer.!
!
MH:!Med! de! kompetencer.! Og! du! kan! finde! dem! alle! sammen! stort! set! på! LinkedIn,! i! øvrigt.! De! havde!
været! i!dialog!med!mig!en!gang,!og!de!kunne! ikke!ansætte!nogen.!Så! får!vi!opgaven!med!noget!besvær,!
men!grundet!relation,!altså!grundet!psykologi!lykkedes!det!at!få!flyttet!en!af!dem!hen!til!dem.!Og!det!er!jo!
faktisk!meget!interessant,!for!der!kan!du!sige,!at!der!kommer!LinkedIn!til!kort.!Vi!var!ikke!i!tvivl!om,!både!
dem!og!os,!vi!havde!spottet!de!samme!kandidater.!Og!de!havde!selv!været!i!dialog!med!dem.!Men!hvad!gør,!
at!man!kan!få!den!rigtige!kandidat?!Det!er!jo!personlige!relationer.!Det!er!måden,!du!taler!til!dem,!måden!
du!går!ind!i!dialogen,!og!hvad!gør!den!ene!med!god!front!for!den!anden!agtigt.!
!
M:!Men!det!er!vel!også!noget!omkring!typen!som!person!i!forhold!til!den!type,!man!møder?!
!
MH:!Jo,!og!vores!tilgang!til,!hvordan!vi!fik!åbnet!op!for!og!forstod,!hvad!kandidaten!egentlig!var!ude!efter,!
og!så!udspurgte!vi!ham!i!stedet!for!at!slå!et!job!op!på!LinkedIn.!Så!få!ham!til!at!se!og!forstå,!at!her!kan!han!
få!succes.!
!
M:!Er!der!en!type,!en!personlighedstype,!som!I!vil!mene!er!den!bedste!til!at!rekruttere!andre?!
!
MH:!En!lille!smule!empati!gør!ikke!noget,!haha.!
!
I:!I!virkeligheden!så!tror!jeg,!man!når!rigtig!langt!med!at!få!respekten!hos!kunden!ved,!at!man!ved,!hvad!
man! taler! om.! Og! derfor! så! man! føler! sig! hørt.! Jeg! er! marketingchef,! hvis! nu! jeg! skulle! ansætte! en!
marketingkoordinator,! og! jeg! havde! budget! til! at! gå! ud! og! finde! et! bureau! til! at! finde!min! kommende!
marketingkoordinator,! så! ville! jeg! synes,! det! var! super! cool! at! vedkommende! vidste,! når! jeg;! “Jamen!
vedkommende!skal!kunne!vide!noget!om!det!og!det!og!det.”,!at!de!kan!tale!med!i!fagsnak.!De!ville!give!mig!
en!ro!i!maven,!fordi!så!ved!jeg!også,!at!det!er!det,!de!søger!efter,!når!de!sidder!til!samtalerne.!Så!jeg!tror!
ikke!..!Det!er!der!ikke!noget!nyt!eller!socialt!medie!i,!det!er!good!old!fashionarådgivning,!og!det!finder!du!i!
...!Det!er!jo!ligesom,!at!du!hyrer!en!advokat,!der!så!ved!noget!om!skatteret,!eller!en!hvad!ved!jeg,!der!er!de!
her!specialer,!og!det!er!uhyre!vigtigt.!!
!
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M:!Men!hvor!meget!vægter!personligheden..!Jeg!hører!lidt,!du!siger!fagligheden,!som!det!vigtige!element?!
!
I:!Tænker!du,!om!de!er!indadvendte!eller!udadvendte!eller?!
!
MH:!Det,!tror!jeg!også,!helt!sikkert!betyder!noget,!fordi!du!skal!kunne!det!faglige,!og!så!skal!du!på!en!eller!
anden!måde!have,!altså!hvis!du!er!oversælgende,!så!mister!du!tilliden.!Og!hvis!du!er! for! forsigtig! ...!Man!
skal!ligesom!også!være!konsulenten!og!skal!kunne!skabe!tillid!mellem!...!Jeg!kan!ikke!få!dig!til!at!sige!op,!
der!hvor!du!er! i!dag!og!så!flytte!over!et!andet!sted,!uden!du!på!en!eller!anden!måde!er!tryg!ved!det,! jeg!
siger!og!overbevist,!men!min!interesse!er!kun!at!overbevise!dig,!hvis!jeg!ved,!at!det!bliver!en!succes,!fordi!
ellers!så!er!det!at!tisse!i!bukserne!for!mit!vedkommende.!!
!
I:!Jeg!kom!bare!til!at!tænke!på!den!der!tillidsbaserede!rådgivning,!som!i!virkeligheden!handler!om!det.!Det!
er!en!forkortelse,!der!hedder!TIS.!Men!jeg!kan!ikke!huske,!hvad!det!står!for.!Det!er!noget!med!tillid,!og!det!
er!noget!med!empati,!og!så!er!det!også! til! sidst!noget!med,!nu! finder! jeg!bare!nogle!synonymer! for!det,!
fordi!...!Det,!det!ender!i,!det!er,!at!du!skal!kunne!skabe!tilliden,!men!du!skal!også!kunne!tale!om!andet!end!
det.!Altså!Lars!Hancke!er!et!godt!eksempel,!det!er!en,!jeg!bruger!til!kommunikation.!En!udefraakonsulent.!
Og!så!sidder!vi!og!sms’er!i!går!aftes,!fordi!der!er!kommet!nogle!nye!Swippareklamer,!og!det,!synes!jeg,!er!
superspændende,!fordi!jeg!synes,!den!er!superdårlig,!og!så!vil!jeg!gerne,!hvad!han!synes!om!dem.!Og!så!har!
vi!en!lang!dialog!om!det.!Og!det!ville!jeg!jo,!det!er!jo,!fordi!jeg!har!tillid!til,!at!han!har!noget!spændende!at!
sige!om!det.!Og!det!er!jo!den!rolle,!som!vi!også!gerne!vil!have!hos!vores!kunder,!at!når!de!også!har!interne!
problemer! i! deres! afdeling,! lederen,! som!vi! plejer! at! rekruttere! til,! så! kender! vi! afdelingen,! fordi! vi! har!
lavet!teamanalyse,!vi!kender!medarbejderne,!for!vi!har!rekrutteret!dem.!Når!de!så!har!nogle!udfordringer,!
så!skal!det!også!være!os,!de!ringer!til!og!siger:!“Kan!du!ikke!give!mig!noget!rådgivning?!Ham!Peter!der,!han!
skaber!sgu!nogle!problemer!i!afdelingen,!og!hvordan!kan!jeg!håndtere!det!og!det?”,!så!går!de!proaktivt!til!
os.!Hvis!vi!kunne!få!den!rolle,!så!vil!vi!jo!kunne!rekruttere!til!dem!for!altid.!!
!
MH:!Altså!uden!det! er! velforberedt,!men! jeg! tror,! det! skal! være! faglighed,! formidling! og! en! eller! anden!
form!for! format,!at! jeg!taler!med!en!autoritet,! for!det!hænger!sammen!med!de!andre!ting.!Og!så!det!her!
med!empatien,!så!hvis!jeg!ligesom!ringer!og!siger,!at!jeg!kender!hele!din!branche!og!så!videre,!og!jeg!kan!
formidle!det,!jeg!tilbyder!dig!nu,!og!jeg!skal!formidle!det,!så!du!forstår!fordelene!i!det,!og!det!er!værd!at!gå!
videre,!og!så!skal! jeg!ikke!sidde!og!lyde!som!et!fjols,!du!skal! føle,!det!er!en!professionel!her!i!den!anden!
ende! af! røret.!Og! så! skal! jeg! være! god! til! at! lytte! og!udfordre,! fange!og! forstå.!Og! en!maskine! vil! aldrig!
kunne!det,!LinkedIn!vil!aldrig!kunne!gå!så!langt.!Med!empati,!det!kan!en!maskine!ikke!helt.!!
!
M:!Når!man! så! snakker! faglighed!og!personlighed! i! forhold! til,! når! I! skal! rekruttere,! hvor!meget! spiller!
parametrene!ind,!hvor!tungt!vægter!faglighed!og!personlighed!hos!kandidaterne?!
!
I:!Hos!kandidaterne,!altså!dem!der!er!til!jobsamtale?!
!
MH:!Altså!jeg!vil! jo!mene,!at!det!er!ret!forskelligt,!alt!efter!hvem!man!spørger.!Jeg!vil!mene!personlighed!
fylder! rigtig,! rigtig,! rigtig! meget.! Virksomheden! vil! gerne! have! medarbejdere,! der! er! passionerede! og!
fornuftige!oven!i!bolden!og!er!ansvarlige.!
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I:!Det!er!måske! frækt!at!sige,!men! faglighed!er! jo!næsten!en!hygiejnefaktor.! Jeg!synes! ikke,!og!derfor!så!
fylder,!udgangspunktet!er!jo,!at!de!har!styr!på!deres!fagområde.!Og!så!kan!man!have!det!i!flere!grader,!men!
dertil! kommer! personligheden,! det! er! derfor,! man! møder! folk! og! taler! med! dem.! Passer! de! ind! i! den!
kultur?!
!
MH:!Og!det!er!igen,!hvorfor!at!LinkedInamaskinen!ikke!kan.!Der!er!så!mange!kunder,!der!siger,!at!de!skal!
have!en!cand.merc.mat.!”Det!havde!vi!sidst.!Det!skal!være!en!cand.merc.mat.”,!og!nogle!har!vægt!på!deres!
uddannelsesvalg:!“Han!har!det,!det!har!den!anden!ikke.”.!Nogle!gange!set!fra!vores!side!af,!kan!vi!sidde,!og!
hvor!vi!vurderer!og!anbefaler,!at!I!får!en!bedre!medarbejder!i!personen!her,!fordi!der!er!mere!gods!i,!der!
er! ansvarlighed! og! større! passion,! og! større! intelligens! og,! vedkommende! der! har! valgt! at! læse! noget!
andet.!
!
I:! Jeg!tror!i!virkeligheden!svaret!også!er,!at!det!er!svært!at!generalisere,!altså!om!det!ene!er!vigtigere!en!
det! andet,! fordi! hvis! du! tager! en! sælger,! så! vil! personligheden! næsten! være! det! aller,! allervigtigste,! og!
uddannelsesbaggrunden! er!mindre! væsentlig.! Det! er! slet! ikke! sikkert,! de! behøver! have! en! uddannelse,!
men!har!de!den!rigtige!personlighed,!så!skal!de!sgu!nok!få!salget!igennem.!
!
MH:! En! anden! ting! til! dit! spørgeskema! kunne! også! være,! hvis! du! spørg! hvilken! som!helst! virksomhed,!
hvem! der! er! deres! bedste! medarbejder,! så! er! der! ingen! sammenhæng! mellem,! hvem! der! får! højest!
karakter,!eller!hvem!der!har!den!højeste!eller!et!eller!andet.!Det!er!typisk,!at!svaret!lander!på,!at!det!er!en,!
der!er!dybt!passioneret!og!bare!giver!den!gas.!!
!
M:!Og!når! I! så! snakker! om,! at! personligheden! er! så! vigtig! en!del,! gør! I! så! brug! af! jeres! eget! personlige!
netværk!i!nogen!situationer?!
!
I:!Du!mener,!når!vi!skal!lukke!en!opgave?!
!
MH:!Altså!vi,! jeg!vil! faktisk!sige,!at!vores,!nej.!Udgangspunktet!er!nej.!Vi!er! ikke!det!der!klassiske!gamle!
headhunterfirma,! som! så! kender! tyve! mand! inde! på! golfbanen,! og! så! hiver! vi! fat! i! dem,! når! vi! får! en!
opgave.!Nej.!Når!vi!får!en!opgave,!så!går!vi!ret!metodisk!til!værks.!Vi!er!ret!højt!på!proces!og!compliance,!så!
det! er! sådan!nogenlunde! samme!vej,! vi! går! hver! gang! for! at! løse! en! opgave.!Når!det! er! sagt,! så! i! vores!
søgestrategi,!der!kan!det!jo!godt!være,!vi!siger,!at!vi!har!hørt,!at!Accenture!eller!Danske!Bank!skal!have!en!
eller!anden!super!ambitiøs!champ,!så!ringer!en!klokke!hos!os,!der!siger!high!performeragruppen,!så!kan!
det!meget!vel!være,!at!det!popper!op,!og!vi!kan!søge!der!og!finde!nogle,!der!er!rigtig!potentielle,!som!man!
kender!og…!
!
I:!Eller!hvis!man!lige!har!haft!en!anden!stilling!i!spil,!der!minder!om!det,!så!kan:!“Hey,!jeg!havde!samtale!
med!ham!her!i!sidste!uge,!han!er!meget!bedre!til!den.”.!
!
MH:!Og!vores!researcher,!der!sidder,!kender!rigtig,!rigtig,!rigtig!mange!derude!og!ved,!at!en!person,!ham!
ovre!fra!IBM,!han!er!helt!oplagt,!ham!skal!vi!have!fat!i!igen.!Så!ja,!altså!...!Men!det!kommer!ind!i!sådan!en!
professionel! proces,! sådan! så! vi! ved,! at! …! Der! er! ikke! noget! hokus! pokus! i! rekruttering.! Det! er! bare!
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processer,! sørge! for! at! det! sker! komprimeret,! og! så! en! ordentlig! proces,! og! så! vi! får! dækket! alle! de!
relevante!kandidater.!!
!
M:!Hvordan! og! hvorledes!med! opfølgning! på,! nu! sagde! du! onboarding! også,!men! stopper! det! der,! eller!
fortsætter!I!opfølgningen!med!jeres!kunder,!hvordan!det!går!i!forhold!til!at!have!fundet!det!rigtige!match?!
!
I:!Nu!trykker!du!på!en!knap!derovre,!haha.!
!
MH:! Det! er! vores! specialeområde.! Vi! hjælper! også! videre! med,! at! de! kommer! ordentlig! ind! i!
virksomheden.!Men!det!vil!sige,!der!er!vi!så!forbi!med!det!rigtige!match,!vi!bidrager!til,!altså!vi!tror!på!at!
finde!de!rigtige!talenter!og!så!få!det!maksimale!ud!af!de!medarbejdere.!Det!er! ikke!nok,!altså!der!kan!vi!
hjælpe!yderligere!ved!at!føre!dem!ind!i!en!virksomhed.!!
!
M:!Men!det!stopper!på!et!eller!andet!tidspunkt?!
!
MH:!Ja,!på!et!eller!andet!tidspunkt!stopper!det,!det!kommer!an!på,!altså!som!standard,!som!udgangspunkt,!
hvad!der!er!gratis,!kan!man!sige,!når!vi!hjælper,!så!ender!vi!med!at!aflevere!en!rapport!efter!2!½!måned!til!
lederen,!og!hvor!vi!har!lavet!en!analyse!af,!hvor!godt!vedkommende!er!integreret.!Og!så!kan!I!tage!den!der!
fra.!Men!vi!kan!godt!hjælpe!yderligere!og...!
!
I:!Det!er!ikke!en!del!af!rekrutteringsprocessen.!
!
M:!Har!I!oplevet,!at!der!skulle!justeres?!
!
MH:!Ja,!det!sker!jo!tit,!det!sker!jo!rigtig!tit,!at!der!er,!og!det!er!jo!nok!noget!med!det!nye!i!fremtiden,!kan!du!
sige,!eller!hvad!er!vigtigt.!Tingene!bliver!mere!og!mere!og!mere!transparente,!og!hvem!vi!er!i!kamp!om,!om!
talenterne!er!de!rigtige,!så!det!der!med!at!forventningsafstemme,!hvad!det!er,!vi!går!ud!og!søger,!at!vi!ikke!
går!ud!og!oversælger!et!eller!andet,!eller!du!glemte!at!sige!et!eller!andet,!eller!at!direktøren!havde! ikke!
udtrykt! sine! ambitioner! til! de! resultater,! du! skulle! skabe,! og! så! efter! et! par!måneder,! så! er! der! bare! et!
mismatch!mellem,!at!enten!har!man!ikke!fået!afdækket,!hvordan!de!passede!socialt!ind,!medarbejderen!til!
gruppen,! eller!medarbejderens! forventninger! til! lederen,! var!de!afdækket!ordentligt?!Eller! resultaterne,!
var!det!realistisk!at!det!kunne!opnås?!Eller!fagligheden,!hvad!var!det!egentlig!vedkommende!skulle!lave?!
Hvis!du!har!en!programmør!og!bagefter! finder!de!ud!af,!at!det!var!backaend!eller! frontaend,!altså!noget!
helt!andet,!og!har!glemt!at!afdække!nogle!ting!og!forventningsafstemme.!
!
M:!Har! I! en! ide!om,!hvilke! faktorer!der!vægter!mest,! om!det! er! fagligheden,!om!det! er! social! tilpasning!
eller?!
!
MH:!Ja,!det!har!vi.!Vi!er!ved!at!afdække!det.!!
!
M:!I!noget!undersøgelse!eller?!
!
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MH:!Ja,!al!vores!onboarding!er!vi!ved!at!lave!nogle!værktøjer!til.!Og!har!et!helt!scenarium!i!januar,!hvor!vi!
holder!det!nede!i!Bremen,!Gyldenløvsgade,!så!hele!det!der!onboarding,!der!er!vi!ved!at!lave!værktøjer,!der!
får!vi!også!noget!benchmark!og!noget!statistik!og!sådan!noget.!Men!det!er!ikke!noget,!jeg!kan!svare!på!lige!
nu,!fordi!det!har!jeg!ikke.!
!
I:!Men!det!er!faktisk!meget!atypisk.!Vi!er!i!hvert!fald!de!første!og!måske!stadigvæk!de!eneste.!Jeg!har!ikke!
hørt! ...!Altså!rekruttering!starter!med,!at!man!afdækker!kunden,!det!gør!alle!rekrutteringsbureauer,!men!
ellers!så!slutter!alle!ved,!at!man!skriver!under,!og!kandidaten!starter,!og!så!sætter!virksomheden!en!buket!
blomster,! og! så! slutter! det.! Og! rekrutteringshuset! er! væk.! Og! der! fortsætter! vi! jo! så,! med! den! her!
onboarding,!det!her!værktøj,! som!går! ind!og!måler!på! integrationen!af!medarbejderen.!Så!det!er! faktisk!
atypisk,!og!det!er!en!del!af!vores!faste!proces.!Og!så!kan!vi!så!tilbyde…!
!
MH:!Du!kan! sige,!der!kommer!noget!mere!kontrol.! Fordi! så!går!vi!ud!og! laver,!det!kunne!være!en! time!
workshop!eller,!det!er!jo!også!med!at!hjælpe.!Nu!er!du!startet,!nu!hjælper!vi!dig!yderligere!ind!i!gruppen.!
Jo!mere!du! investerer! i!det!der,! jo!mere!bliver!du! integreret,!og!efter!vores!mening!er!det!alle!pengene!
værd.!
!
M:!Det!vil!jeg!nemlig!også!høre,!for!det!må!jo!være!en!stor!ressource,!der!skal!bruges!til!det!også?!
!
MH:!Ja,!og!markedet!er!ikke!til!det!lige!nu.!Så!det!ser!ud,!når!folk!bruger!penge,!så!siger!man,!at!der!er!et!
eller!andet!paradoks!i,!at!medarbejderne!gør!hele!forskellen!i!virksomheden,!det!sidder!folk!og!nikker!til,!
det! kan! de! godt! se,! omvendt! når! de! så! skal! ud! og! rekruttere,! så! siger! de! til! nærmeste! leder:! “Brug!
LinkedIn,!og!du!rekrutterer!selv,!og!så!skal!du!i!øvrigt!nå!alle!dine!egne!mål.”,!så!folk!bruger!ikke!penge!på!
et!eller!andet!rekrutteringsbureau,!det!er!jo!ikke!noget!hokus!pokus,!vi!gør,!vi!bruger!bare!masser!af!tid!på!
at!ansætte!en! til!dig!og!er! specialiserede! i!det.!Og!det!koster!penge.!Lad!os!sige!100.000!kroner.!Det!vil!
virksomhederne! ikke! betale,! så! de! sætter! så! en! eller! andet! leder! til! at! lave! en! forkølet,! siger! jeg,!
rekruttering! via! LinkedIn! eller! Jobindex! eller! whatever,! og! så! er! de! bare! stressede! og! hele! den!
arbejdsbyrde! lå! ikke! i!deres!budgetter,!og!når!vedkommende!så!skal!starte,! jamen!så! lå!der!absolut!slet!
ikke!nogen!budgetter!til!at!få!vedkommende!ordentligt!integreret!andet!end!måske!en!flaske!rødvin!eller!
en!buket!blomster,!og!det!er!de!ledelsesforudsætninger,!der!er!til!stede!derude.!Så!det!er!det,!i!den!ideelle!
verden,! jeg! synes,! det! kunne! være! spændende! med! et! scenarium! om,! hvad! nu! hvis! du! brugte,! satte!
300.000!af!hver!gang!til!rekruttering!af!en!ny!medarbejder,!eller!en!tredjedel!af!årslønnen,!eller!hvad!ved!
jeg,!et!eller!andet,!og!sagde,!at!det!bruger!vi!så!på!for!at!få!vedkommende!hurtigt!ind,!for!kan!vi!få!en,!der!
er!så!passioneret!og!ansvarlig,!og!vedkommende!er!intelligent,!så!det!er!de!penge!værd.!Efter!min!mening.!
Men!jeg!er!jo!præget!af,!hvilke!brancher!jeg!kommer!fra.!!
!
I:!Men!der!er!jo!to!interessante!tal.!Det!ene!er,!vi!har!lavet!en!undersøgelse,!den!kan!du!få!med,!når!du!går,!
om! at! en! fejlrekruttering! i! gennemsnit! koster! omkring! 600.000,! så! hvorfor! ikke! kaste! 100.000! efter! at!
finde!den!rigtige,!det!er!en!forsikring.!Og!vi!garanterer!i!øvrigt!også,!så!får!de!ikke!den!rigtige,!så!har!de!
mulighed!for!at!få!en!anden!inden!for!tre!måneder.!Det!er!den!ene!ting.!Den!anden!ting!er,!at!man!også!har!
kigget!på,!hvor!hurtigt!en!medarbejder!faktisk!er!sin! løn!værd.! Jeg!mener!også,!det!er!sådan!noget,!seks!
måneder!eller!sådan!noget.!
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!
MH:!6,2!måneder.!
!
I:!6,2!måneder.!Så!kan!du!selv!regne!ud,!hvis!vedkommende!får!40.000!om!måneder,!hvad!koster!det!så.!Så!
hvorfor! ikke! kaste! 30.000! efter! en! effektiviseringsproces,! det! lyder! ikke! pænt,! men! altså! sørge! for! at!
vedkommende!har!de!rette!værktøjer!til!hurtigt!at!komme!i!gang!med!intranettet!eller!de!systemer,!eller!
(?)!eller!CRM,!eller!hvad!vedkommende!nu!skal!sidde!og!arbejde!med,! for!hurtigt!at! få!dem!i!gang,! fordi!
hvis!bare!du!kan!rykke!tallet!6,2!ned!til!4,3!måneder,!så!er!det!allerede!en!hundredemand,! ikke?!Så!den!
værdi,!det!er!lige!som!om!at!HR!...!Det!er!jo!meget!blødt,!vi!er!jo!de!bløde,!det!er!meget!feminint!det!der!
med!rekruttering!og!sådan!noget.!Men!hvis!nu!man!i!virkeligheden!forholdt!sig!lidt!mere!til!de!tørre!tal,!og!
blev!lidt!mere!maskulin!i!sin!kommunikation!omkring!det:!“Hey,!hvis!vi!kan!få!den!ned!fra!6!til!4,!så!sparer!
du!100.000,!vil!du!så!give!30.000!for!at!få!den!ned?”,!“Ja,!så!vinder!jeg!60,!ikke?”.!Altså!i!virkeligheden,!så!
er!det!måske!noget!af!rekrutteringsbranchens!store!udfordringer.!
!
M:! Men! det! er! vel! på! kort! og! lang! sigt,! hvornår! man! ser,! skal! man! vente! i! længere! tid! på! at! finde!
medarbejderen,!eller!skal!man!få!en!ind!hurtigt?!
!
MH:!Jo!og!mange!ledelser,!det!ligger!bare!implicit,!at!det!er!en!leder,!det!er!typisk!en!eller!andet,!der!har!
klaret!sig!fint,!så!får!de!noget!mere!ansvar,!fordi!man!vil!fastholde!dem,!så!får!de!ledelsesansvar,!så!får!de!
at!vide,!at!de!skal!ansætte! to!medarbejdere.!Så! forudsætter!de,!at!den!medarbejder! laver! to!succesfulde!
rekrutteringer!af!to!gode!medarbejdere,!for!der!er!ikke!midler!til!andet.!Altså!det!er!jo!lidt!paradoksalt.!!
!
I:!Fuldstændig,!altså!det!er!jo!at!tisse!i!bukserne.!
!
MH:!Det!er! fandeme!svært!at! lave!det!ordentligt,!men!altså!det!er!virkelig!krævende.!Altså!vi! laver! ikke!
andet.!Du!kan!sige,!vi!er!en!maskine,!der!ikke!laver!andet.!Nu!har!jeg!ikke!en!gang!tallene,!men!hvad!laver!
en!konsulent?!Det!er!jo!begrænset,!hvor!mange!de!lukker!på!en!måned.!!
!
I:!Det!er!meget…!
!
MH:!Det!er!jo!ikke!særlig!mange,!vi!lukker!pr.!konsulent!overhovedet,!og!de!bruger!fuld!tid!på!det.!Altså!en!
eller!anden!leder!der!lige!skal!ansætte…!
!
I:!Som!gør!det!en!gang!hvert!tredje!år.!
!
MH:!Ja,!han!skal!lige!ansætte!en!håndfuld!og!så!skal!det!være!stjernemedarbejdere,!han!får!om!bord.!Det!er!
undervurderet.!
!
M:!Og!at!have!den!rette!viden!til!at!gøre!det,!fordi!man!jo!typisk!ansætter!en,!der!afspejler!en!selv,!og!det!er!
jo!også!det,!I!kommer!ud!over.!
!
MH:! Jo,! og! jeg! synes,! LinkedIn! er! genialt,! det! skal! jeg! gerne!være!den! første! til! at! sige,! og! vi! har! stået! i!
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Bremen!og!andre!steder!og!holdt!foredrag!og!anbefalet!LinkedIn.!
!
I:!Sammen!med!dem!faktisk.!
!
MH:! Sammen!med! dem.! Så! vi! kan! rigtig! godt! lide! LinkedIn.! Men! der! er! også! bare! lige! en! eller! anden!
fejlkilde,!fordi!LinkedIn!er!kommet!som!et!værktøj,!altså!det!svarer!til,!at!100!år!tilbage,!der!kommer!en!
telefonbog:!“Ej,!hvor!er!det!fedt,!nu!behøver,!drop!rekrutteringsforum,!nu!kan!du!bare!selv!rekruttere.”,!slå!
op!og!så!find!nogle,!slå!alle!dem,!der!er!ingeniører,!op!og!så!ring!til!dem!og!find!en!af!dem.!
!
I:!Det! LinkedIn!har! givet! os,! det! er! jo!puljen.!Den!er! stadigvæk!vores!opgave,! at! finde!den! rigtige!ud! af!
puljen.!
!
M:!Kan!I!mærke!forskel!hos!jer,!efter!LinkedIn!er!kommet!som!værktøj!og!bliver!mere!og!mere!anvendt,!er!
der!flere,!der!går!uden!om!jer,!som!prøver!selv,!eller!giver!det!jer!egentlig!mere…!
!
MH:! Ja,! ja,! de! opgaver! vi! får,! de! er! sværere! opgaver,! end! det! var! før! i! tiden.!Men! det! skyldes! ikke! kun!
LinkedIn.!Det!er!ikke!kun!LinkedIn,!det!er!også!tiderne.!Altså!man!går!igennem!en!krise!og!er!blevet!mere!
omkostningsbevidst! og! sådan! noget.! Nu! får! dem,! hvor! man! ved,! det! er! afgørende,! vi! skal! have! en!
nøglemedarbejder.!Hvor!hvis!den!nye!salgschef!ikke!performer,!så!er!det!shit.!Vi!er!nødt!til!at!bruge!penge!
på!den!medarbejder,!det!kører!lidt!som!forsikring,!det!ligger!trygt!hos!os.!Men!nej,!hvad!var!det!ellers,!jeg!
lige! sad! og! tænke! på! omkring! LinkedIn?! Jo,! omkring! personlig! relation! og! LinkedIn! eller! bare! en!
rekrutteringsproces,! og! din! makker! med! branding,! altså! jeg! mener,! det! starter! jo,! der! er! rigtig! meget!
psykologi!omkring,!at!hvis!jeg!skal!flytte!dig!hen,!og!du!skal!starte!hos!Scandic,!det!er!min!opgave,!de!vil!
gerne!have!sådan!en!som!dig,!så!starter!man!ret!tidligt,!jeg!skal!jo!ligesom!på!den!ene!side!sælge,!jeg!skal!
præsentere,! jeg! skal! formidle! den! her! stilling! og! brande! Scandic:! “Det! er! en! meget! mere! spændende!
virksomhed,!en!du!umiddelbart!tror,!nu!skal!du!høre,!de!sidder!faktisk!og!bla!bla!bla,!og!den!chef!du!får!…”,!
og!alt!muligt!skal! jeg!sidde!og!formidle!til!dig,!Så!der!starter!en!eller!anden!salgsfase!og!branding.!Og!så!
kommer!vi! igennem!med!alt!muligt,!hvor! jeg!opbygger!tilliden,! for!at! fortælle!dig,!hvad!det!helt!konkret!
går!ud!på,!og!hvad!du!får!i!løn!og!hvor!du!skal!arbejde!henne,!din!første!dag!og!dine!udviklingsmuligheder,!
og!allerede! fra!dag!et!bliver!du!udviklet!ovre!hos!dem,!hvor!dine!alternativer,!der! ryger!du!bare! ind!og!
bliver!en!blandt!mange!og!en!hård!branche,!og!det!er!faktisk!meget!mere!spændende!herovre.!Jeg!bliver!
ligesom!nødt!til!at!tale!dig!ind!i!det.!Og!så!møder!du!en!god!chef,!og!vi!har!allerede!målt!chefen,!så!vi!ved,!
hvad!vi!taler!om,!vi!tester!dig,!og!I!vil!få!det!megasjovt!sammen!I!to.!Så!hele!den,!der!er!jo!noget!personlig!
relation!i!den!rekrutteringsproces,!og!det!kan!godt!være,!jeg!har!fundet!dig!på!LinkedIn,!men!fra!at!finde!
dig!på!LinkedIn!til!at!få!dig!til!at!ville!tale!med!dem,!altså!der!er!en!eller!anden!sjov!og!spændende!proces!
der.!!
!
M:! Og! det! er! ikke! en,! I! bruger! ikke! LinkedIn! som! mellemled,! der! også! til! at! starte! den! første!
kommunikation,!altså!ud!over!at!finde!personen?!
!
MH:!Jo,!jo.!
!
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I:!Hvad!mener!du!med!mellemled?!
!
M:!Før!det!personlige!møde,!men!efter!de!er!i!en!pulje.!Have!kontakten!via!InMail!og…!
!
I:!Jo,!jo,!det!bruger!vi!i!search.!
!
M:!Men!til!ligesom!til!at!invitere!til!en!samtale,!eller!bruger!I!det!til!også!at!lære!personen!bedre!at!kende?!
!
MH:!Nej,!det!kører!ikke!sådan!på!mail,!det!er!noget!dialog,!det!er!telefon.!
!
I:!Telefonscreening!eller!sådan!noget.!
!
M:!Så!det!er!kun!sådan!den!første!kontakt,!indtil!man!så…!
!
MH:!Ja.!
!
I:!Det!man!skal!også!skal!huske,!du!spørger,!om!vi!kan!mærke,!at!de!ikke!bruger!os!efter!LinkedIn.!Der!er!
meget! få,!der!kan!bruge!det!rigtigt.!Altså! jeg!plejer!at!bruge!analogien! i! forhold!til!Photoshop,!altså!hvis!
Mariska,! min! grafiker! derinde,! hun! kan! 98! %! af,! hvad! Photoshop! kan.! Jeg! kan! måske! 5%! af,! hvad!
Photoshop!kan.!
!
MH:!Ja,!jeg!kan!7!%,!haha.!
!
I:!Det!gør!jo!ikke!mig!til!grafiker.!Så!det!er!jo!ikke!nok!bare!at!have!en!Recruiter!licens,!det!kræver!altså!
også,!at!du!bruger!det.!Og!den!almindelige!HRaafdeling!skal!jo!både!samtale!og!MUSaudvikle!medarbejdere!
og!stå!for!julefrokosten!og!så!videre.!Og!så!skal!de!også,!det!fylder!måske!3!%!af!HRaafdelingen,!det!er!at!
rekruttere.!Så!det!bliver!du!jo!altså!ikke!specialist!i!LinkedIn!af.!!
!
M:!Men!det!er!jo!forskel!på,!om!folk!er!gode!til!det!og!så!alligevel!anvender!det.!Altså!jeg!tænker!bare…!
!
I:!Jo,!men!det,!vi!hører,!er!bare,!nu!har!vi!holdt!en!del!morgenmøder!omkring!LinkedIn!og!brugen!af!det!og!
så!videre,! fordi!vi!anbefaler!at!bruge!LinkedIn,!men!vi!kan!også!høre,!at! lige!præcis!den!målgruppe,!HRa
chefen,!45,!kvinde,!er!måske! ikke!sådan!super! teknisk!og!socialt!medieaagtig!og! forstår!nye! features,!og!
hvad! er! nu! Talent! Pool,! og! hvad! er! nu! InMails,! og! hvad! er! Job! Slots,! og! hvad! er! forskellen! på! de! der!
bannere,!der!er!i!siden,!kontra!det!der!løber!i!feedet?!Jobs!You!May!og!altså!alle!de!der!features,!der!er,!det!
går!mange!ofte!kold!på.!Og!så!er!der!nogle,!der!tror,!de!kan,!det!er!den!anden!målgruppe,!som!ikke!kan,!de!
går!også!glip!af!meget,!fordi!de!ikke!laver!de!rigtige!søgninger.!Så!LinkedIn!kan!meget,!men!det!er!bare!få,!
der!kan!det,!kan!bruge!det!aktivt.!
!
M:!Laver!I!søgninger!på!alle!brancher,!eller!er!der!noget,!hvor!I!går!uden!om!LinkedIn,!nogle!brancher?!
!
I:!Nej,!altså!det!er!meget,!som!du!ser!det!her.!Altså!full!service,!det!kan!være!alle!brancher,!der!ligger!i!full!
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service.!Men!det!kan!også!være!alle!brancher,!der!ligger!i!selection.!Det!er!ikke!det,!der!afgør!det,!det!er!i!
virkeligheden!antallet!af!markedet,!altså!hvor!attraktivt!er!det!her!job?!Når!vi!laver!selection,!så!får!vi!en!
masse! ansøgninger,! og! så! er! det! os,! der! skal! sidde! og! vælge! den! rigtige,! og! dem!der! sælger! sig! selv! og!
heroppe,!der!er!det!den!store! salgstale,!der! skal! i! gang,! fordi!vi! skal!helt!hårdt!arbejde,! vi!har! jo!en!hel!
searchaafdeling,!altså!med!en!koordinator!i!spidsen,!de!sidder!kun!og!searcher!for!at!finde!den!rigtige,!og!
det!er!jo!blandt!andet!via!LinkedIn.!
!
MH:!Og!den!der!kom,!altså!sådan!et!klassisk!search,!hvor!du!både!bruger!LinkedIn,!men!du!kunne!også!gå!
skridtet!videre.!Hvis!jeg!ringer!til!dig!og!siger,!at!jeg!har!fundet!dig!på!LinkedIn!og!spørger,!om!du!er!til!at!
rykke.! Det! er! du! ikke.! Så! spørger! jeg,! om! du! kender! de! her! fem! du! arbejdede! med! på! din! gamle!
arbejdsplads! eller! læste! sammen! med,! hvem! af! dem! er! stjernen?! Altså! jeg! får! noget! viden! fra! dig,! og!
bruger,! og! så! nævner! du! en! eller! anden! Torben! Jensen,! han! er!måske! slet! ikke! på! LinkedIn.! Så! det! er!
klassisk!search!at!snakke!med!dig,!og!hvis! jeg!har!kompetencer,!og!du!har!respekten!for!mig,!så!kan! jeg!
måske!få!noget!ud!af!dig!og!bruge!noget!viden!via!dig.!Hvor!hvis!ikke!jeg!har,!så!gider!du!ikke!give!noget!
igen.!Så!der!kan!du!også!få!noget!viden!ved!ligesom!at!finde!ud!af,!hvem!er!den!bedste!sælger!hos!Danske!
Bank!eller!whatever.!Det!kan!LinkedIn!ikke!fortælle.!Der!kan!jeg!se,!hvem!havde!de!højeste!karakterer!hos!
Danske!Bank.!Alle!kompetencerne!kan! jeg! finde!ud!af,!og!hvem!har!været!der! i! længst! tid,!og!hvem!har!
løbende!været!den!bedste!sælger!derovre,!hvem!er!kulturskaberen,!hvem!er!entreprenøren!og!så!videre.!
Så!LinkedIn!kommer!til!kort!ved!personlige!egenskaber.!Og!personlige!egenskaber!er!væsentlige,!når!folk!
ansætter,! laver!det!rigtige!match.!Og!derfor!er!der!plads!til!os,!derfor!får!vi!anbefalinger.!Fordi!det!er!en!
lille!del!af!det!at!lave!det!rigtige!match.!En!væsentlig!del,!men!...!Om!man!ansætter!den!ene!eller!den!anden!
med!helt!de!samme!kompetencer!...!Stein!Bagger!han!har!en!MBA,!han!har!rigtig!mange!gode!kompetencer!
på! LinkedIn,! hvis! du! laver! en! search,! så! kan! han! dukke! op.!Det! er! bare! ikke! sikkert,! at! han! er! det! helt!
rigtige!match!til!vores!kunde.!
!
M:!Rent!praktisk,!nu!snakker!I!om!det!her!med,!at!I!har!en,!eller!kunden!ligesom!får!en!forsikring!ved!at!
bruge!jer,!hvis!det!ikke!er!det!rigtige!match!alligevel,!eller…!
!
I:!Det!er!en!garanti.!
!
M:!En!garanti.!Hvornår!finder!man!ud!af,!nu!er!garantien…!
!
MH:!Typisk!seks!måneder.!Hvis!vedkommende!ikke!er!der!efter!seks!måneder,!så!skal!vi!helt!forfra.!!
!
M:!Altså!når!de!er…!
!
MH:!Hvis!de!bliver!fyret!eller!siger!op.!
!
M:!Okay.!!
!
MH:!Så!vi!lægger!hånden!på!kogepladen!og!siger!...!Så!vi!har!ikke!interesse!i!at!oversælge!en!stilling.!
!
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I:!Så!skal!vi!lave!hele!arbejdet!om.!
!
MH:!Og!derudover!så!er!hele!vores!hus,!vores!vision,!det!folk!får!bonus!for,!det!er!kundetilfredshed.!Så!der!
er!ingen,!der!har!interesse!i!at!oversælge!noget!eller!lave!et!forkert!match.!!
!
M:!Og!hvad!er!jeres!grænse!for,!før!I!har!fundet!et!match.!Er!det!forskelligt?!Også!selvfølgelig!igen…!
!
MH:!Det!kan!være!meget!forskelligt.!!
!
I:!Jeg!forstår!ikke!spørgsmålet.!
!
MH:!Jo,!hvor!lang!tid!tager!det!at!lave!en!rekruttering.!Det!er!rigtig!forskelligt,!men!tre!måneder.!!
!
M:!Tre!måneder.!!
!
[Der!kan!høres!larm!i!baggrunden]!
!
I:!Så!er!der!fredagsstemning.!
!
M:!Ren!nysgerrighed,!nu!så!jeg!på!jeres!hjemmeside,!at!I!har!90!ansatte…!
!
MH:!Jeg!vil!sige,!tre!måneder,!det!er!jo,!fordi!folk!typisk!har!et!opsigelsesvarsel,!så!der!ryger!jo!typisk!en!
måned!der.!Så! inden!du!kommer! i!gang,! får! lavet!en!masse!searcharbejde,!så!skal!du! igennem!de!der! to!
samtaler,!to!referencer!og!præsentere!dem!for!kunder,!og!en!tredje!samtale!muligvis!og!sådan.!
!
I:!Man!kan!også!nå!rigtig! langt! i!processen,!og!så!glipper!den.!Så!er!det! forfra.!Et!gennemsnit!er!nok!tre!
måneder.!
!
MH:!Og!så!den!der!ingeniør,!jeg!talte!om!tidligere,!der!var!vi!ni!måneder!eller!sådan!noget,!syv!måneder,!
jeg!kan!ikke!huske!det.!Rigtig!lang!tid.!Og!det!er,!fordi!der!kører!en!psykologisk!proces!med!nogle!af!de!her!
kandidater,!hvor!jeg!skal!have!dig!overbevist!om,!at!Scandic!er!meget!federe,!end!der!hvor!du,!altså!drop!
dit!speciale!og!kom!her!over!at!arbejde.!Og!gå!ned!i!løn.!Det!er!vores!opgave.!Det!kan!du!ikke,!du!kan!ikke!
skrive!under!i!morgen.!
!
I:!Og!det!ved!kunden!også!godt.!Altså!vi!har!jo!også!PA!for!eksempel,!Consulting,!som!hele!branchen!sulter!
efter,!de!her!junior!itakonsulenter,!og!der!er!måske,!nu!siger!jeg!bare!et!tal,!der!er!10,!og!der!er!brug!for!
1000,! altså!det! er!det! forhold,! vi! taler!om.!Så!de!er!klar! til! at! vente! forever,!de!har!bare! sådan!en!åben!
kontrakt,! måske! i! virkeligheden! hos! mange! forskellige! rekrutteringsvirksomheder,! og! bare! har! sagt:!
“Finder!I!dem,!bring!it!on,!og!vi!betaler!godt.”,!men!det!er!fandeme!svært.!
!
MH:! Jo,! og! så!har! vi! andre!opgaver.!Nu!har! vi! lige!hjulpet!Nordea,! jeg! tror,! vi! lukker! syv!opgaver! i! dag,!
håber!jeg,!7a9a13.!Og!det!er!sådan!en,!hvor!vi!fik!den!for!maksimalt!to!måneder!siden,!inden!to!måneder!
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siden.!Det!er!bare,!det!haster,!så!der!har!den!jo!fået!fuld!gas.!Og!så!må!kunden!...!Tre!måneder!det!er!ideelt!
for!os.!Hvis!du!skal!have!en!salgschef,!så!vil!jeg!anbefale!at!sige…!
!
I:!Vent!på!den!rette.!
!
MH:!Lad!være!med!at!give!os!en!måned,!fordi!så!får!du!derefter.!!
!
M:!Så!ren!nysgerrighed,!så!havde!jeg!bare!set,!at!I!på!jeres!hjemmeside!skriver,!at!I!er!90!ansatte.!
!
MH:!Det!er!julegaver.!!
!
I:!Julegaver?!
!
MH:!Ja,!vi!køber!julegaver!til!90.!
!
M:!Okay.!
!
I:!Ej,!vi!er!mere!end!90.!
!
MH:!Ja,!vi!er!nok…!
!
I:!Knap!100,!er!vi!ikke?!
!
MH:!Knap!100.!
!
M:!Men!så!så!jeg!nemlig!på!jeres!tilknytning!på!LinkedIn,!der!står!der!over!200.!!
!
I:!Jamen!det!er!fordi,!vi!har!mange,!vi!har!både!...!Det!vi!taler!om!nu,!det!er!vores!Professionals!afdeling.!Så!
har!vi!jo!også!vores!Students!and!Staff!afdeling,!som!er!vikarer.!Og!der!har!vi!rigtigt!mange!tilknyttet!som!
studiejob.!Som!er,!så!har!de,!hvad,!15!timer!om!ugen!eller!sådan!noget?!
!
MH:!Så!er!der!nogle!af!dem,!der!har!angivet,!at!de!har!arbejde!hos!Moment.!
!
I:!Så!har!de!skrevet!sig!ind!der!og!er!ikke!kommet!ud.!
!
MH:!Det!er!ikke!meningen,!de!skal!gøre!det.!
!
M:! Så!er!mit!næste! spørgsmål,! om! I! følger!op!på,!hvem!der!egentlig! står! tilknyttet! jeres!virksomhed!på!
LinkedIn?!
!
MH:!Svaret!er!nej.!Det!var!jeg!ikke!klar!over.!
!
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I:!Nej,!men! jeg! tror! lige!så!meget,!det!er! folk,!der!har!arbejdet!her,!som!er!stoppet,!og!som!ikke! lige!har!
meldt!sig!ud!igen.!
!
M:!Men!det!er!ikke!noget!problem?!
!
MH:! Vi! har! en! politik,! hvis! det! er! det,! du! spørger! om.! Vi! har! en! politik! om,! jeg! tror,! der! er! senest! tre!
måneder!efter,!du!er!stoppet,!så!skal!du!have!fjernet!dig,!ændret!det.!
!
I:!Men!pointen!er!bare,!at!der!er!mange!studerende,!så!arbejder!de!her,!så!får!de!måske!ikke!noget!nyt!job,!
altså!fordi!så!læser!de!speciale,!eller!tager!ud!og!rejser!eller!et!eller!andet,!så!står!de!jo!stadig,!fordi!deres!
sidste!job!var!i!Moment.!Altså!jeg!tror,!at!det!...!Men!okay,!200!det!lyder!alligevel!af!ret!meget.!
!
M:!Ja,!226!hvis!jeg!husker!rigtigt.!Det!synes!jeg!nemlig!også!var!et!højt!tal!i!forhold!til,!hvad!jeg!så!kunne!se!
på!jeres!hjemmeside.!
!
I:!Som!seneste!arbejdsplads?!
!
M:!Når!man!er!inde!på!jeres!virksomhedsprofil,!så…!
!
I:!Nå!nej,!men!der!er!masser!forhåbentligt.!Det!er!jo!ikke!dem,!der!arbejder!her.!
!
M:!Nej,!men!ikke!følgere,!men!hvor!deres!tilknytning,!arbejdsmæssige!tilknytning.!
!
MH:!Jeg!tror,!der!er!nogle,!jeg!kan!se,!der!er!sådan!et!alumnianetværk,!som!jeg!administrerer,!vi!er!to.!Og!
der!er!nogle,!der!søger!om!optagelse.!Meningen!er,!at!det!er!for!tidligere!interne!ansatte.!Men!der!er!nogle!
af!vikarerne,!som!har!arbejdet!for!os,!som!så!søger!om!optagelse!i!alumni.!Så!det!kan!være,!der!er!nogle,!
der! føler,! de! er!Momentaansatte,! hvilket!de! jo! juridisk! er,! når!de! er! vikarer.! LinkedIn! for!os! er! ligesom,!
Moment!det!er!dem,!der!er!fastansatte!i!Moment!eller!på!kontoret,!eller!hvad!man!kan!sige.!!
!
M:!Nu!kan!jeg!godt!spørge!jer!begge!to.!Jeres!personlige!LinkedInaprofiler,!bliver!I!kontaktet…!
!
MH:!Nej,!jeg!har!aldrig!fået!tilbudt!nogen!job,!haha.!
!
M:!Nu!tænkte!jeg!faktisk!den!anden!vej.!
!
I:!Ja,!jeg!oplever!det!ugentligt.!!
!
M:!Ugentligt?!
!
I:!Ja,!det!er!sådan!helt!typisk.!Nu!sidder!jeg!med!marketing,!og!jeg!arbejder!i!et!rekrutteringsbureau,!så!jeg!
får! jo! hundredevis! af! connections! årligt,! og! jeg! siger! altså! nej.! Altså! fordi! så! er! det! en! arbejdsløs!
tekstforfatter,!som!gerne!vil!kende!mig,!fordi!jeg!er!marketing,!og!så!er!jeg!endda!i!rekruttering,!og!det!er!
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bare!winawin.!Jeg!vil!ikke!hooke!op!med!nogen,!som!jeg!ikke!kan!blive!ringet!op!omkring,!fordi!så,!jeg!er!
faldet!lidt!af!på!den!måske!her!på!det!sidste,!som!jeg!kender!perifert,!men!jeg!vil!sgu!vide,!hvem!folk!er,!
altså!fordi!ellers!synes!jeg!ikke,!det!giver!mening.!Man!kan!også!have!en!anden!strategi.!Jeg!talte!med!en!af!
vores! teamledere! i! går,! Katrine,! og! hun! styrer! 700! vikarer,! nu! siger! jeg! bare! et! eller! andet! tal,!mange,!
mange!vikarer,!måske!flere!hundrede,!og!de!vil!jo!gerne!linke!op!med!hende!på!LinkedIn,!så!hun!spurgte,!
hvad!Moments!politik!er,!om!hun!skal!sige!ja!til!det.!Og!jeg!tænkte!så!over,!hvad!vores!politik!er,!det!har!vi!
ikke!talt!om.!Men!for!mig!er!det!et!socialt!medie!forstået!på!den!måde,!at!hvis!Katrine!byder!dem!inden!for!
som! hendes! connections,! så! begynder! de! også! lige! pludselig! at! spørge! over! InMail,! om! de! skal! have!
sikkerhedssko!med!på!torsdag!på!en!vagt,!det!vil!sige,!når!du!åbner!en!kasse!i!supermarkedet,!så!skal!der!
altså! også! sidde! en! og! holde! vagt.! Så! jeg! sagde,! at! det! skal! hun! gøre,! som! hun! vil.! Hvis! hun! har! nogle!
vikarer,! som!hun!har!kendt! gennem!100!år,! så! skal!hun!da!gøre!det,! fordi!de!har! en! relation,! og!det! er!
superfint,!men!det!er!ikke!noget!must!fra!Moments!side!om,!at!hun!skal!hooke!op!med!300!vikarer,!for!det!
ville!jo!kræve,!at!Katrine!også!sad!og!passede!den!ligesom!hendes!almindelige!mail,!ligesom!på!facebook!
hvor!vi!også!har!en!side!for!vores!vikarer!og!så!videre,!og!så!kan!det!ligesom!blive!ved.!
!
MH:!Vi!har!faktisk!en!politik!om!at!lukke!af!for!vores!connections.!Og!det!er!LinkedIn!ikke!så!glad!for.!Men!
det!gør!vi!af!to!årsager.!Det!ene!argument!det!er,!at!i!vores!rekrutteringsa!og!search!afdeling,!der!er!det,!at!
hvis!jeg!er!i!dialog!med!dig,!du!henvender!dig!til!mig,!for!nu!er!du!egentlig!jobsøgende,!men!det!ved!din!
arbejdsgiver!ikke,!så!kan!man!ikke!se,!at!vi!er!linket!op,!så!af!respekt!for!dig.!Det!er!et!argument.!Altså!jeg!
så!en,!som!jeg!ikke!kendte,!men!en!ude!på!nettet,!kunne!jeg!se,!han!havde!nu!linket!op!med!rigtig!mange!i!
vores!branche,!der!var!rigtig!mange!af!vores!tidligere!ansatte,!som!sidder! i!branchen.! Jeg!er! jo! linket!op!
med!næsten!hele!branchen.!Og!så!ser!jeg!ham!her!gutten,!der!nu!linker!op!til!alle!i!branchen,!og!jeg!kan!se,!
han!sidder!og!er!nøglemedarbejder!hos!en!af!vores!kunder,!og!en!jeg!kender!rigtig,!rigtig!godt,!direktøren,!
så!det!er!jo!bare,!når!jeg!har!talt!med!direktøren!og!sagt,!at!jeg!tror,!vi!skal!til!at!hjælpe!med!at!finde!en!ny!
medarbejder!her.!Og!det!er! jo!stakkels!den!mand,!for!han!har!åbne!connections,!eller!de!andre!har!åbne!
connections!med!ham,! så! jeg!kan! se,! han!er! jobsøgende.!Han!er!på!vej! væk.!Og! så! ser! jeg!mit! snit! til! at!
sælge! en! rekruttering.! Så! det! er! det! ene! argument.! Det! andet! argument! det! er! vores! sælgere,! altså!
vikarbureauet!er!en!hård!branche.!Så!der!sidder!konkurrenterne!og!kontakter!struktureret!vores!sælgeres!
connections,!så!hvis!vores!sælgere!er!ude!og!have!møde!med!en!lagerchef,!så!ringer!Randstad!i!morgen!til!
den!der,!hvis!ikke!vi!lukker!af.!Så!der!bliver!lukket!af.!
!
I:!Ellers!kan!de!sidde!og!pille!hele!kundelisten,!fordi!vi!hooker!op!med!vores!kunder,!ikke?!
!
M:!I!forhold!til!nyuddannede,!har!I!en!ide!om,!hvordan!de!ønsker!en!rekrutteringsfase?!Altså!igen!det!her!
med!annoncering! i! forhold! til!personlig!kontakt.! Jeg! tænker,!nu!har! I! fingeren!på!pulsen!med,!hvad!der!
sker,!hvad!dem,!I!er!i!kontakt!med,!ønsker.!
!
MH:! Jeg! tror! da! også,! den! her! generation,! jeg! tror,! alle! foretrækker! da! på! en! eller! anden! måde! noget!
personlig! kontakt,! hvis! de! kan! det.! For! det! er! jo! mere,! du! kan! blive! bedre! oplyst,! men! også! din! egen!
forfængelighed.!Når!du!skriver!til!mig!på!den!måde,!du!skriver,!at!nu!har!du!hørt!og!alt!muligt,!og!Moment,!
så!bliver!jeg!jo!smigret!og!tænker,!at!der!var!en!connection!der,!en!dialog.!Hvis!jeg!havde!set!et!opslag!om,!
at!der!er!en,!der!er!ved!at!skrive!speciale,!og!vil!du!have!et!interview,!og!det!så!jeg!på!LinkedIn!ude!i!højre!
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side! i! browseren,! så! er! jeg! ikke! sikker!på! ,! jeg!havde!klikket!på!det.! Så! jeg! tror,! der! er! en! stor! forskel! i!
personlige! relationer! og! tilgangen! til! det.! Og! der! er! noget! psykologisk! i! det.! Jeg! tror! også,! det! var! den!
måde,!du!skriver!på.!Der!er!masser!af!specialestuderende,!der!faktisk!skriver,!alt!muligt,! typisk!siger! jeg!
nej.!Det!var!nok,! fordi! jeg!synes,!emnet!er!spændende,!men!også!at!du!virkede!sympatisk,!og!så! jeg!tror!
meget,!der!er!rigtig!meget!psykologi!i!den!kommunikation.!Altså!jeg!er!helt!blind!over!for!alt!reklameværk.!
!
I:! Hvis! du! tænker! på! nyuddannede,! så! kan! man! sige! generation! Y,! eller! hvad! man! kan! kalde! dem,! de!
hedder!måske! i! virkeligheden!nu!noget!helt! fjerde.!Min! lillebrors! generation,!de! er!20!år.!Der! skal!man!
være,!hvor!de!er.!De!er!på!facebook.!Der!kan!vi!se,!at!vores!Students!afdeling,!der!lukker!vi!rigtig!mange!
jobs! via! facebook.! Vi! får! omkring! 20.000! videresendte! fra! facebook! til! vores! hjemmeside! med! vores!
jobliste!hver!måned.!!
!
M:!Fra!facebook,!er!det!så…!
!
I:!Vores!facebook!page.!Så!der!lægger!vi!rigtig!mange!annoncekroner.!Og!der!kan!LinkedIn!slet!ikke!være!
med.!De!har!jo!ikke!noget!CV,!de!har!jo!ikke!noget!at!skrive.!De!nyuddannede!kan!jo!ikke!bruge!LinkedIn!
på! samme!måde.! Jeg! ved,! at! de! havde! en! ambition! om! for! nu! tre! år! siden! at! lave! en!del! af! LinkedIn! til!
nyuddannede,! hvor!man! så! skrev!mere! sådan!noget! skoleahalløj! og! ikke! var! så! jobrelateret,! det! har! jeg!
ikke!hørt!om!siden.!Det!kan!jeg!huske,!Tommy!fortalte!om!i!2011.!Hvor!de!ville! lave!et!samarbejde!med!
alle! universiteterne,! men! lad! det! ligge.! Facebook! der! kan! vi! se,! man! kunne! jo! kalde! dem! generation!
facebook,!for!de!er!vokset!op!med!det!på!en!helt!anden!måde,!end!vi!andre!er.!Og!det!handler!bare!om!at!
være!der,!hvor!de!er.!Vi!får!svært!ved!at!rykke!dem!et!sted!hen.!Ligesom!i!gamle!dage,!er!du!jobsøgende,!så!
gå!ind!på!Jobindex.!Vi!kan!lige!så!godt!komme!til!dem.!Det!er!jo!alligevel!der,!de!tilbringer,!hvis!du!tager!al!
onlinetid,!så!tilbringer!de!måske!30!%!af!deres!tid!på!facebook,!så!hvorfor!ikke!være!der?!Så!hvis!det!var!
en!form!for!svar.!
!
M:! Jamen!jeg!har! faktisk! ikke!mere.! Jeg!har! ikke!flere!spørgsmål,! jeg!synes,! jeg!har! fået!dækket!det!godt!
ind.!
!
MH:!Det!bliver!spændende,!hvad!du!skriver.!
!
I:!Hvad!er!din!problemstilling?!
!
M:!Det!er,!hvordan!man!får!fat! i!den!bedste!medarbejder,!som!overordnet!tilgang.!Og!så!går!vi! lidt!ned!i!
forskellige!detaljer.! Jeg! skal!med!udgangspunkt! i! de!her! samtaler! lave!en! spørgeskemaundersøgelse,! en!
der! er! rettet! mod! de! jobsøgende,! og! en! rettet! mod! HRadirektører,! vil! det! nok! blive,! det! er! ikke! helt!
afgrænset.!Men!vi!skal!have!lavet!spørgeskemaundersøgelsen!ud!fra!nogle!af!de!input,!som!jeg!jo!har!fået!
nu!her.!
!
MH:! En! af! ting,! jeg! hørte! for! noget,! det! var! en! af! de! ting,! der! betyder! allermest! for! at! tiltrække! de! her!
nyuddannede,!det!var,!hvis!du!fra!dag!et!kan!lave!en!karriereplan.!Lige!så!snart!du!har!ansat,!hvis!jeg!kan!
tilbyde!dig,! sådan!her!kommer!du!videre!hos!mig,!det! er! superafgørende.! Så!det! rigtige!match,!de!har! i!
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hvert!fald!et!fortrin,!den!der!kan!det.!Hvad!var!det,!du!skrev?!Du!skrev,!at!LinkedIn!havde!gang!i!et!eller!
andet!spændende,!hvad!var!det?!
!
M:!Jamen!jeg!har!nok!henvist!til!den!rapport,!der!hedder!Salg!med!LinkedIn,!hvis!jeg!husker!rigtigt,!som!
jeg!meget!gerne!vil!sende!til!dig.!
!
MH:!Det!må!du!meget!gerne,!tak.!
!!
M:! Der! bliver! lavet! en! personlig! udgave.! Det! er! en,! som! Christen! Mau! og! Ole! Bach! Andersen! har!
udarbejdet,!så!det!har!nok!været!den,!jeg!har!skrevet!om.!
!
MH:!Det!må!du!meget!gerne.!
!
M:!Ja,!det!vil!jeg!gøre.!
!
MH:!Jeg!mødte!Ole!på!Rynkeby!også.!
!
I:!Nå.!
!
M:!Ja,!jeg!var!til!møde!med!ham!i!formiddags,!det!fortalte!han!faktisk!godt.!
!
MH:!Vi!sad!begge!to!og!frøs!der!en!eller!anden!morgen.!Og!hvor!langt!er!du!på!studiet?!
!
M:!Jamen!jeg!skriver!jo!speciale!og!er!lige!startet!op.!Så! jeg!har!en!officiel!afleveringsdato!i!maj.!Men!jeg!
håber,!at!kunne!fremskynde!processen!en!lille!smule.!!
!
I:!Er!det!cand.merc.HRM?!
!
MH:!Ling.!
!
M:!Nej,!cand.ling.merc.!
!
I:!Cand.merc.LinkedIn!troede!jeg,!du!skulle!til!at!sige,!haha.!
!
MH:!Ja,!cand.merc.LinkedIn.!
!
I:!“Hvad!er!du?”,!“Jeg!er!cand.merc.LinkedIn.”.!
!
M:!Meget!specifikt.!
!
MH:!Så!er!de!sgu!nået!langt,!med!en!hel!uddannelse.!
!
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M:!Så!det!er!egentlig!en!erhvervssproglig!uddannelse,!og!HR!er!ikke!mit!hovedområde,!men…!
!
MH:!Hvordan!kan!det!være,!du!lige!vælger!det!her!emne?!
!
M:!Jeg!har!haft!valgfag!inden!for!HR,!fordi!jeg!synes,!det!er!et!interessant!område,!men!der!er!også!mange!
ting,!der!er!nye! for!mig,! for! jeg!har! jo! ikke!hele!den! teoretiske!baggrund! inden! for!det!område.!Men! jeg!
synes! jo! også,! der! ligger!meget,! som! du! også! snakker! om,! psykologi,! kommunikationsprocesser,!meget!
andet!end!udelukkende!HRabegreber!i!den!her!problemstilling.!Og!så!fik!jeg!muligheden!for!at!samarbejde!
med!Christen!og!synes,!det!var!spændende.!Jeg!synes,!det!er!meget!interessant.!
!
MH:!Nå,!det!er!cool.!Men!du!må!meget!gerne!sende!den!der!Salg!med!LinkedIn.!
!
M:!Ja,!det!vil!jeg!gøre.!!
!
[Jeg!takker!for!deres!tid!og!interviewet!afsluttes]!



BILAG&7&
!

1!af!6!

Spørgsmål&afledt&af&interview&
!
!
SPØRGSMÅL&TIL&BEGGE&
PARTER&
!
Relationer!
. Hvad!er!en!relation!for!dig?!
. Hvilke!krav!stiller!

du/forventninger!har!du!til!
en!relation?!

. Er!din!opbygning!af!
relationer!med!
udgangspunkt!i!nuet!eller!
fremtiden?!
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udelukkende!er!
professionelle?!
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relationer!fra!hinanden?!
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kunne!….!
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persontyper,!som!ikke!ser!
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. Hvordan!præger!
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hverdag?!

. Hvor!godt/lidt!kan/skal!vi!
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dem?!

. Hvor!godt/lidt!kan/skal!vi!
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deres!hjælp?!

. Kan!du!anbefale!folk!
udelukkende!på!faglighed?!
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Relationer!
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. Kan!du!anbefale!folk!
udelukkende!på!
personlighed?!

. Tager!du!imod!anbefalinger!
af!personer,!som!bygger!
udelukkende!på!faglighed?!

. Tager!du!imod!anbefalinger!
af!personer,!som!bygger!
udelukkende!på!
personlighed?!

!
Relationer!og!
rekruttering/jobsøgning!

. Hvad!er!værdien!i!at!
skabe!relationer!til!HR.
ansatte?!

. Får!folk!sig!selv!i!
arbejde!eller!gør!
netværket?!

. Oplever!du,!at!du/folk!
har!svært!ved!at!bruge!
dit/deres!netværk?!

. Oplever!du,!at!du/folk!er!
passive!i!forhold!til!at!
etablere!en!relation?!

. Er!netværk!mere!eller!
mindre!relevant,!når!det!
handle!rom!specialister!
eller!generalister?!

. Er!ledige!dårlige!
netværkere?!Eller!er!
dårlige!netværkere!
ledige?!

. Handler!det!om!
relationer,!hvis!man!skal!
i!arbejde?!

!
Rekruttering!og!jobsøgning!

. Er!ledige!selvforskyldte!i!
ikke!at!være!i!job?!

. Skyldes!ledighed!
’forkert’!brug!eller!
manglende!brug!af!
netværk?!

. Hvem!er!typisk!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Relationer!og!rekruttering!
. Hvordan!bruger!du!dit!

netværk!i!forbindelse!med!
rekruttering?!

. Hvordan!anvender!du!dit!
HR.netværk!i!forbindelse!
med!rekruttering?!

. Hvad!har!været!
betydningsbærende!i!de!
succesfulde!ansættelser,!I!
har!haft?!

. Har!du!stor!tiltro!til!
relationer?!Ansætter!du!
primært!på!baggrund!af!
relationer?!

. Oplever!du,!at!de!
jobsøgende!er!gode!til!at!
bruge!deres!netværk?!

. Oplever!du,!at!mange!
arbejdssøgende!forsøger!at!
skabe!et!netværk!med!dig?!

!
!
!
!
!
Rekruttering!
. Er!det!en!forudsætning!for!

dig!altid!at!møde!en!
potentiel!medarbejder!IRL!
inden!ansættelse?!

. Har!du!mulighed!for!at!
vurdere!en!potentiel!
medarbejders!personlighed!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Relationer!og!jobsøgning!
. Hvordan!bruger!du!dit!

netværk!i!forbindelse!med!
jobsøgning?!

. Hvad!har!været!
betydningsbærende!i!de!
succesfulde!ansættelser,!
du!har!oplevet?!

. Har!du!stor!tiltro!til!
relationer?!Ansøger!du!
primært!et!job!på!
baggrund!af!relationer?!

!
!
!
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!
!
!
!
Jobsøgning!
. Hvor/fra!hvem!

(medie/person)!
foretrækker!du!at!høre!
om!et!nyt!job?!

. Hvem!foretrækker!du!at!
blive!kontaktet!af!i!
forbindelse!med!et!nyt!
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involveret!i!en!
rekrutteringsproces?!
(fagspecialist,!
personspecialist)!

. Hvilke!medier!anvender!
du!i!forbindelse!med!en!
rekruttering?!
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!
!

på!anden!måde!end!ved!
personligt!møde?!

. Søger!du!efter!potentielle!
medarbejdere,!selvom!du!
ikke!har!en!specifik!stilling!
ledig?!

. Har!du!ansat!eller!kunne!du!
ansætte!en!ny!medarbejder!
udelukkende!på!
personligheden?!

. Har!du!ansat!eller!kunne!du!
ansætte!en!ny!medarbejder!
udelukkende!på!
fagligheden?!

. Har!du!den!fornødne!tid!til!
at!ansætte!den!
rigtige/bedste!
medarbejder?!

. Har!du!bevidst!valgt!en!
kandidat!fra,!fordi!det!blev!
for!”familiært”!i!
ansættelsen?!

. Oplever!du!rekruttering!i!
eget!netværk!som!et!
problem?!

. Anvender!du!en!
struktureret!tilgang!til!at!få!
indblik!i!personligheden?!

. Hvem!involveres!i!
forbindelse!med!en!
ansættelse?!(kolleger,!leder,!
?)!

. I!hvilken!grad!følger!I!op!på!
rekrutteringsfasen!(i!HR,!
med!den!nye!medarbejder)!
og!tilpasser!den!
feedbacken?!

. Er!der!forskel!på!
rekrutteringsprocessen!alt!
efter,!om!kandidaten!selv!
har!søgt!stillingen,!eller!om!
I!har!taget!kontakt!til!
kandidaten?!

. Er!der!forskel!på!
rekrutteringsprocessen!alt!

job?!(HR,!leder,!kollega,!?)!
. Hvor!vigtig!er!en!

karriereplan!i!
virksomheden!for!dig,!når!
du!søger!et!job?!
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!
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Personlighedsanalyse!
!
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efter,!om!det!er!en!
nyuddannet!kandidat!eller!
ej?!

. Hvor!meget!fokus!er!der!på!
onboarding?!!

. Hvem!styrer!onboarding.
processen?!

. Hvor!meget!er!HR!
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. Hvad!er!din!holdning!til!
individuelle!henvendelser?!

. Hvem!administrerer!
Company!Page?!

. Hvordan!anvender!I!
hovedsageligt!jeres!
Company!Page?!

. Med!påstanden!om,!at!det!
bliver!mere!og!mere!
transparent,!hvem!
virksomhederne!er!i!kamp!
om!–!hvad!betyder!det!for!
virksomhederne!og!de!
jobsøgende?!Hvad!gør!I!ved!
dette?!

!
Andet!
. Hvad!karakteriserer!

virksomhedens!bedste!
medarbejdere?!

&

værktøj!for!din!
jobsøgning?!

. Hvordan!reagerer!du!på!
jobopslag?!

. Tager!du!direkte!kontakt!
til!personer!i!dit!netværk?!

. Tager!du!direkte!kontakt!
til!personer!uden!for!dit!
netværk?!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
Andet!
&

!



0,00% 0

11,57% 100

35,76% 309
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7,52% 65

Q1 Angiv venligst din alder:

Besvaret: 864 Sprunget over: 0
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7,41% 64

4,75% 41

1,74% 15

0,23% 2

0,23% 2

I alt 864
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64,81% 560

35,19% 304

Q2 Angiv venligst dit køn:

Besvaret: 864 Sprunget over: 0

I alt 864

Kvinde

Mand
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7,06% 61

49,65% 429

7,64% 66

3,36% 29

30,90% 267

1,39% 12

Q3 Hvilken region bor du i?

Besvaret: 864 Sprunget over: 0

I alt 864

Region
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Region Sjælland

Region
Hovedstaden
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0,58% 5

5,79% 50

5,44% 47

0,35% 3

5,21% 45

9,03% 78

23,73% 205

47,22% 408

2,66% 23

Q4 Hvilken uddannelse har du sidst
afsluttet?

Besvaret: 864 Sprunget over: 0

I alt 864

Nr. Andet (angiv venligst) Dato

1 Uddannelse tip psykoterapeut 03-08-2015 17:53

2 Erhvervssproglig korrespondent i engelsk og fransk - toårig udd. fra Handelshøjskolen i 1979 25-05-2015 11:28

Grundskole

Gymnasial
uddannelse (...

Erhvervsuddanne
lse (EUD, EU...

Arbejdsmarkedsu
ddannelse (AMU)

Videregående
voksenuddann...

Kort
videregående...

Mellemlang
videregående...

Lang
videregående...

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Grundskole

Gymnasial uddannelse (HF, HHX, HTX, STX)
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Arbejdsmarkedsuddannelse (AMU)

Videregående voksenuddannelse (akademiuddannelse/diplomuddannelse/masteruddannelse)

Kort videregående uddannelse (fx erhvervsakademiuddannelse)

Mellemlang videregående uddannelse (professionsbacheloruddannelse)

Lang videregående uddannelse (bacheloruddannelse/kandidatuddannelse/ph.d.-uddannelse på universitetsniveau)

Andet (angiv venligst)
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3 Kontorassistent med speciale administration. 20-05-2015 17:02

4 Socialemedier hvordan bruges de. LinkedIn - erhverslivets "Facebook" ? 19-05-2015 11:50

5 Psykoterapeut 18-05-2015 23:31

6 Diplomuddannelsen Har også kandidatgrad 18-05-2015 04:54

7 Master 12-05-2015 17:30

8 HD-O 12-05-2015 16:12

9 HF student +grafiker 12-05-2015 12:24

10 HR Akademimerkonom 12-05-2015 11:05

11 Jeg er det man i gamle dage kaldte mesterlærling. Og Jeg har en erhversuddannelse.. 12-05-2015 07:12

12 Gymnasial udd + HG erhvervsuddannelse + diverse merkonom kurser samt en masse andre kurser 08-05-2015 09:32

13 Efterfølgende alternative behandlinsformer 04-05-2015 14:51

14 Korrespondent Handelshøjskole 30-04-2015 10:05

15 DISPUK, coach 27-04-2015 00:23

16 Gymnasie og grafiker 24-04-2015 11:13

17 ID psykoterapeut 23-04-2015 13:26

18 NLP Coach og Enneagrammet 23-04-2015 08:22

19 kontor uddannet i administration 22-04-2015 13:05

20 samt masser af IT-kurser både tekniske og faglige 22-04-2015 07:38

21 HD (O) 22-04-2015 07:35

22 Master 19-04-2015 20:17

23 CBS 18-04-2015 15:31
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60,19% 520

39,81% 344

Q5 Er du på nuværende tidspunkt i job?

Besvaret: 864 Sprunget over: 0

I alt 864

Ja

Nej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Ja

Nej

7 / 136

JOBSØGNING OG RELATIONER



71,34% 356

7,62% 38

1,40% 7

0,60% 3

12,22% 61

6,81% 34

Q6 Hvad er din nuværende beskæftigelse?

Besvaret: 499 Sprunget over: 365

I alt 499

Nr. Andet (angiv venligst) Dato

1 Deltidsjob og studerende 10-06-2015 21:14

2 Selvstændig 03-06-2015 17:23

3 Fleksjob 03-06-2015 16:18

4 Supplerende dagpenge 26-05-2015 13:20

5 Jeg er under uddannelse med studiejob, og skal i virksomhedspraktik efter sommerferien som en del af mit studie 14-05-2015 18:31

6 selvstændig 14-05-2015 14:30

7 Selvstændig 13-05-2015 22:05

8 Chaufføre 13-05-2015 15:38

9 fleksjob 13-05-2015 15:19

10 Selvstændig 12-05-2015 17:00

Fuldtidsjob

Deltidsjob

Løntilskud

Virksomhedsprak
tik

Under
uddannelse m...

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Fuldtidsjob

Deltidsjob

Løntilskud

Virksomhedspraktik

Under uddannelse med studiejob

Andet (angiv venligst)
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11 vikar 12-05-2015 08:15

12 Sygemeldt efter arbejdsskade for ca 1 år siden 12-05-2015 08:02

13 Barsel fuldtidsstilling 09-05-2015 12:55

14 Barsel 09-05-2015 10:43

15 Selvstændig 08-05-2015 07:42

16 Selvstændig 07-05-2015 10:11

17 Selvstændig 06-05-2015 13:23

18 Selvstændig 04-05-2015 22:05

19 Skolelærer 28-04-2015 11:28

20 My job contract needs to end in August due to internal re-organisation at the company. 28-04-2015 10:50

21 Selvstændig 24-04-2015 11:13

22 Projekt ansat 23-04-2015 08:23

23 2 deltidsjob - det ene med 700+ ansatte, det andet med 6 ansatte 22-04-2015 10:19

24 Selvstændig massør og kostvejleder 22-04-2015 08:27

25 Selvstændig 22-04-2015 07:51

26 Selvstændig 22-04-2015 06:49

27 Selvstændig 22-04-2015 01:59

28 Freelancer 21-04-2015 16:55

29 Projektansat 20-04-2015 21:35

30 Projektansat 20-04-2015 21:31

31 Under uddannelse med lønnet praktik ved siden af 18-04-2015 09:51

32 Diverse små- og freelancejobs 16-04-2015 15:02

33 Selvstændig 16-04-2015 09:38

34 Selvstændig 15-04-2015 21:44
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Q7 Hvad er din titel?

Besvaret: 499 Sprunget over: 365

Nr. Besvarelser Dato

1 Studieadministrativ leder 09-08-2015 17:36

2 Bostøtte (pædagog) 03-08-2015 17:55

3 HR Business Partner 31-07-2015 08:27

4 Kommunikationsrådgiver 05-07-2015 20:12

5 Studentermedhjælper 23-06-2015 10:40

6 Fysioterapeut 22-06-2015 10:32

7 Projektassistent 16-06-2015 12:44

8 Account manager (Graduate forløb) 15-06-2015 18:38

9 Kommunikationsmedarbejder 14-06-2015 15:33

10 Konsulent 11-06-2015 21:28

11 AC fuldmægtig 11-06-2015 14:27

12 Kommunikations student 10-06-2015 21:14

13 Translator and Localization Project Manager 09-06-2015 19:45

14 Studentermedhjælper 08-06-2015 14:11

15 Salgsassistent 08-06-2015 10:05

16 Værkfører 08-06-2015 07:32

17 Socialrådgiver 05-06-2015 19:35

18 Controller 04-06-2015 21:42

19 Specialkonsulent 04-06-2015 12:20

20 ekstern underviser 04-06-2015 09:31

21 Socialrådgiver 04-06-2015 05:55

22 Socialrådgiver 03-06-2015 22:06

23 Socialrådgiver 03-06-2015 22:04

24 Socialrådgiver 03-06-2015 21:37

25 Faglig koordinator 03-06-2015 21:20

26 Socialrådgiver 03-06-2015 20:43

27 Socialrådgiver 03-06-2015 20:26

28 Jobkonsulent 03-06-2015 20:16

29 butiksassistent 03-06-2015 20:12

30 socialrådgiver 03-06-2015 20:07

31 beskæftigelsesrådgiver 03-06-2015 19:32

32 Misbrugsbehandler 03-06-2015 19:04

33 Ledende socialrådgiver 03-06-2015 18:45
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34 Flygtningemedarbejder - socialrådgiver 03-06-2015 18:33

35 Socialrådgiver/Behandlingskoordinator 03-06-2015 18:22

36 Socialrådgiver 03-06-2015 18:10

37 Socialrådgiver 03-06-2015 17:58

38 Socialrådgiver 03-06-2015 17:58

39 Socialrådgiver 03-06-2015 17:55

40 Socialrådgiver 03-06-2015 17:41

41 Socialrådgiver 03-06-2015 17:29

42 socilrådgiver 03-06-2015 17:23

43 Socialrådgiver 03-06-2015 17:18

44 Sudentermedhjælper 03-06-2015 17:12

45 Socialrådgiver 03-06-2015 17:07

46 Socialrådgiver 03-06-2015 17:01

47 Socialrådgiver 03-06-2015 16:53

48 Arbejdsmarkedsrådgiver 03-06-2015 16:32

49 Beskæftigelseskonsulent 03-06-2015 16:27

50 Beskæftigelsessagsbehandler 03-06-2015 16:25

51 Tilkaldevikar 03-06-2015 16:24

52 Socialrådgiver 03-06-2015 16:23

53 Socialrådgiver 03-06-2015 16:21

54 Socialrådgiver/Projektmedarbejder 03-06-2015 16:20

55 projekt konsulent 03-06-2015 16:18

56 Socialrådgiver 03-06-2015 16:17

57 Skadebehandler 02-06-2015 12:00

58 skadebehandler 01-06-2015 12:57

59 IT-administrator 01-06-2015 10:31

60 Socialrådgiver 31-05-2015 20:38

61 Marketingskoordinator 31-05-2015 02:16

62 CEO 29-05-2015 17:08

63 Netværksfacilitator 29-05-2015 14:05

64 Chefkonsulent 28-05-2015 22:13

65 Student and Sales Operations Student Assistant 28-05-2015 21:32

66 Virksomhedskonsulent 28-05-2015 20:47

67 AC fuldmægtig 28-05-2015 20:35

68 Teamleder 28-05-2015 19:26

69 Rekrutteringskonsulent 28-05-2015 11:44

70 skadebehandler/fuldmægtig 28-05-2015 10:15

71 It-projektleder 28-05-2015 08:43
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72 Faglig konsulent 27-05-2015 21:42

73 Familieterapeut 27-05-2015 21:00

74 Socialrådgiver 27-05-2015 20:22

75 Analysekonsultent 27-05-2015 14:35

76 Sagsbehandler 26-05-2015 14:56

77 skadebehandler 26-05-2015 14:40

78 Skadebehandler 26-05-2015 14:24

79 Assistent 26-05-2015 13:24

80 Ergoterapeut 26-05-2015 13:20

81 Konsulent 26-05-2015 09:57

82 Udviklingskonsulent 25-05-2015 23:19

83 Logistics coordinator 25-05-2015 11:29

84 Socialrådgiver 24-05-2015 22:56

85 Social Media Specialist 24-05-2015 22:00

86 Area sales manager 24-05-2015 20:19

87 Stud.jur. 24-05-2015 15:58

88 Studentermedhjælper 23-05-2015 22:53

89 Tjener 23-05-2015 18:54

90 Treasury Assistant 23-05-2015 17:18

91 Assistent 23-05-2015 17:18

92 Ejendomsmægler 23-05-2015 16:01

93 Butiksassistent 23-05-2015 15:40

94 Ønsker ikke at oplyse 23-05-2015 13:19

95 Salgskonsulent 23-05-2015 13:09

96 Attestmedarbejder 23-05-2015 13:04

97 Account Manager 23-05-2015 13:02

98 Chefkonsulent 23-05-2015 04:32

99 Socialrådgiver 22-05-2015 20:43

100 Socialrådgiver 22-05-2015 07:59

101 Beskæftigelseskonsulent 21-05-2015 23:50

102 Socialrådgiver 21-05-2015 23:07

103 Adjunkt 21-05-2015 22:42

104 Socialrådgiver 21-05-2015 22:10

105 Socialrådgiver 21-05-2015 21:56

106 Socialrådgiver 21-05-2015 20:10

107 Myndighedssocialrådgiver for udsatte børn og unge 21-05-2015 19:08

108 Socialrådgiver 21-05-2015 17:25

109 Advokatfuldmægtig 21-05-2015 16:02

12 / 136

JOBSØGNING OG RELATIONER



110 Key Account Manager 21-05-2015 15:20

111 Inside Sales 21-05-2015 13:11

112 Kongresresearcher 21-05-2015 11:50

113 Financial Controller 21-05-2015 10:30

114 Direktør 21-05-2015 06:28

115 Konsulent 20-05-2015 23:00

116 Mentor 20-05-2015 22:41

117 it-medarbejder / driftstekniker 20-05-2015 22:40

118 Kontorchef 20-05-2015 22:21

119 souschef 20-05-2015 22:02

120 Senior advisor 20-05-2015 11:53

121 Cand.Scient.Adm 20-05-2015 11:07

122 Kommunikationskonsulent 20-05-2015 09:44

123 Vejleder / jobkonsulent / Underviser 19-05-2015 12:41

124 Koordinator og projektleder 19-05-2015 12:10

125 Marktleiter/Sales Manager 19-05-2015 11:52

126 CEO 19-05-2015 11:28

127 Coach 18-05-2015 23:32

128 senior konsulent 18-05-2015 20:36

129 Projektleder 18-05-2015 18:26

130 Chefkonsulent 18-05-2015 13:06

131 Partner 18-05-2015 12:35

132 Studenterprogrammør 18-05-2015 12:01

133 Manager 18-05-2015 10:02

134 Communications and Marketing Manager 18-05-2015 09:17

135 Konsulent 18-05-2015 09:13

136 Kommunikationspartner 18-05-2015 09:10

137 It-arkitekt 18-05-2015 08:53

138 It-Projektleder 18-05-2015 04:56

139 Kundeservicemedarbejder 17-05-2015 21:07

140 sundhedskonsulent 17-05-2015 20:00

141 Lektor og Projektleder 17-05-2015 14:28

142 Controller 16-05-2015 21:54

143 Arkitekt 16-05-2015 18:50

144 daglig leder 16-05-2015 14:00

145 Direktør/Founder 16-05-2015 12:40

146 City chef 16-05-2015 07:28

147 Group Online Manager 15-05-2015 22:57
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148 frontend udvikler 15-05-2015 22:41

149 System Administrator 15-05-2015 22:24

150 Pædagogmedhjælper 15-05-2015 21:17

151 Studentermedhjælper 15-05-2015 21:14

152 Telemarketing medarbejder 15-05-2015 17:32

153 IT konsulent 15-05-2015 09:10

154 Key Account Manager 15-05-2015 08:38

155 HR direktør 14-05-2015 21:24

156 Customer Relationship Manager 14-05-2015 19:47

157 Job 1: Klubkonsulent. Job 2: Tekstforfatter 14-05-2015 18:31

158 Retail Indkøber 14-05-2015 17:50

159 Change manager 14-05-2015 17:10

160 bankrådgiver 14-05-2015 15:21

161 indehaver 14-05-2015 14:30

162 Produktionsmedarbejder 14-05-2015 14:00

163 Studentermedhjælper 14-05-2015 13:24

164 Direktør 14-05-2015 13:09

165 Sport- & Eventmanager 14-05-2015 12:40

166 Produktionsleder 14-05-2015 11:20

167 Rådgiver 13-05-2015 22:35

168 Kommunikationsrådgiver 13-05-2015 22:05

169 Head Of brand and communications 13-05-2015 21:29

170 Ingeniør, Analyst 13-05-2015 20:09

171 Salgsassistent 13-05-2015 19:21

172 Lektor 13-05-2015 18:17

173 sælger 13-05-2015 18:08

174 Klinikassistent 13-05-2015 15:38

175 Studentermedhjælper 13-05-2015 15:36

176 coach 13-05-2015 15:19

177 Studentermedhjælper 13-05-2015 14:13

178 Souschef/lærer 13-05-2015 14:08

179 Teaching assistant & studentermedhjælper 13-05-2015 13:26

180 HR-ansvarlig 13-05-2015 10:53

181 Salgsansvarlig skilteafdeling 13-05-2015 08:30

182 Svømmetræner & Konsulent 13-05-2015 08:27

183 kommunikationsrådgiver 13-05-2015 08:04

184 It software tester 13-05-2015 07:58

185 sælger 13-05-2015 07:54
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186 Analytiker 12-05-2015 23:12

187 Marketingchef 12-05-2015 22:28

188 Business/marketing og udlejningsanvarlig 12-05-2015 22:15

189 Projekt Coordinator 12-05-2015 22:04

190 Elev 12-05-2015 21:10

191 Head of Communications 12-05-2015 21:02

192 Konsulent 12-05-2015 20:54

193 Marketingkoordinator 12-05-2015 20:34

194 Project Manager & Team Leader 12-05-2015 20:02

195 skadebehandler 12-05-2015 19:45

196 Kommunikationskonsulent 12-05-2015 19:33

197 CSO 12-05-2015 19:12

198 Daglig leder 12-05-2015 18:53

199 Projektleder 12-05-2015 18:21

200 Jeg har 3 studiejobs. Mine titler er som følger: 1) Junior Consultant, Communications, 2) Undergraduate

Teaching Assistant og 3) Au pair interviewer

12-05-2015 17:46

201 administrationschef 12-05-2015 17:31

202 enhedsleder 12-05-2015 17:10

203 Direktør 12-05-2015 17:00

204 ceo 12-05-2015 16:50

205 hr projekt konsulent 12-05-2015 16:38

206 Studentermedhjælper / Stud.Negot. 12-05-2015 16:26

207 BI Consultalt 12-05-2015 16:14

208 Afdelingsleder 12-05-2015 16:10

209 Account Executive 12-05-2015 16:00

210 IT supporter 12-05-2015 15:28

211 Tjener 12-05-2015 15:09

212 direktør 12-05-2015 15:04

213 Analyse assistent 12-05-2015 15:00

214 Studenterkoordinator 12-05-2015 14:23

215 Marketingsassistent 12-05-2015 13:56

216 Event Manager 12-05-2015 12:31

217 professionsbachelor i offentlig administration 12-05-2015 12:29

218 Marketingsassistent 12-05-2015 12:27

219 Klarerer 12-05-2015 12:17

220 Knowledge Manager 12-05-2015 12:02

221 Chefjurist 12-05-2015 11:55

222 It konsulent 12-05-2015 11:44
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223 HR assistent 12-05-2015 11:25

224 HR konsulent 12-05-2015 11:07

225 Økonom 12-05-2015 11:02

226 IT-driftsmedarbejder 12-05-2015 10:19

227 Jobvejleder 12-05-2015 09:40

228 Pædagogmedhjælper 12-05-2015 09:27

229 sagsbehandler med speciale i bygninger og ansvar 12-05-2015 08:58

230 pædagomedhjælper 12-05-2015 08:15

231 ufaglært maskinarbejder 12-05-2015 08:02

232 Customer Success Manager 12-05-2015 07:45

233 Customer service senior officer 12-05-2015 07:31

234 Field service engineer 12-05-2015 07:26

235 Speditør 12-05-2015 07:25

236 Indkøbskoordinator 12-05-2015 07:24

237 Salgskonsulent 12-05-2015 07:19

238 Sygeplejerske 12-05-2015 07:14

239 Alm Lønmodtager 12-05-2015 07:13

240 Energimedarbejder 12-05-2015 05:40

241 Afdelings leder 12-05-2015 05:13

242 Account manager 11-05-2015 23:29

243 Sagsbehandler 11-05-2015 23:02

244 Filialdirektør 11-05-2015 22:41

245 Koordinator 11-05-2015 22:35

246 Revisor 11-05-2015 22:30

247 Finance Manager 11-05-2015 22:29

248 Fuldmægtig 11-05-2015 22:27

249 Projektleder 11-05-2015 22:27

250 Overassistent 11-05-2015 22:26

251 Head of HR 11-05-2015 20:12

252 Koordinator og pr- ansvarlig 11-05-2015 19:50

253 Studievejleder 11-05-2015 19:47

254 Grafisk designer 11-05-2015 19:23

255 Mode- og salgsrådgiver 11-05-2015 18:58

256 Direktør 11-05-2015 18:35

257 Revisor 11-05-2015 18:18

258 HR Business Partner 11-05-2015 18:15

259 Salgsassistent 11-05-2015 17:23

260 Operations Manager 11-05-2015 17:16
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261 Studentermedhjælper 11-05-2015 17:08

262 Social Media Manager 11-05-2015 17:01

263 User Experience Student Assistant 11-05-2015 17:01

264 Fuldmægtig 11-05-2015 15:59

265 Sales Manager / Salgschef 11-05-2015 15:31

266 Studentermedhjælper 11-05-2015 15:23

267 Org konsulent 11-05-2015 15:17

268 Funktionær 11-05-2015 14:46

269 It-arkitekt 11-05-2015 14:36

270 Studentermedhjælper 11-05-2015 14:28

271 IT Supportchef 11-05-2015 12:54

272 It-supportchef 11-05-2015 11:52

273 Projektleder 11-05-2015 11:48

274 Marketing and Product Coordinator 11-05-2015 11:11

275 DBA/SQL udvikler 11-05-2015 10:51

276 Projektassistent 11-05-2015 09:07

277 Chefkonsulent, leder 11-05-2015 06:01

278 Omnichannel Coordinator 10-05-2015 22:04

279 Projektleder 10-05-2015 20:46

280 Stemmelogopæd (Cand. Mag. i Audiologopædi) 10-05-2015 20:35

281 Business Analyst 10-05-2015 09:01

282 Kulturarvsvejleder 10-05-2015 06:28

283 Redaktionsassistent og freelancer 09-05-2015 21:29

284 Web & Marketing Developer 09-05-2015 16:26

285 sustainable consultant 09-05-2015 12:55

286 Konsulent 09-05-2015 11:04

287 sustainable consultant 09-05-2015 10:43

288 Advokat 09-05-2015 08:55

289 Kommunikationsmedarbejder 08-05-2015 21:45

290 Sælger 08-05-2015 20:43

291 Salgsrådgiver 08-05-2015 19:36

292 Customer Service Professional 08-05-2015 12:28

293 Sales Manager 08-05-2015 11:56

294 konsulent/underviser 08-05-2015 11:11

295 konsulent 08-05-2015 10:58

296 IT-chef 08-05-2015 10:47

297 Development scientist 08-05-2015 10:14

298 Kontorfunktionær 08-05-2015 09:32
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299 Technical Product Manager 08-05-2015 09:03

300 HR Partner 08-05-2015 08:37

301 Salgsanvarlig skilteafdling 08-05-2015 08:13

302 Direktør 08-05-2015 07:42

303 Kommunikations- og marketingansvarlig 07-05-2015 20:55

304 Advokat 07-05-2015 20:50

305 Chefkonsulent 07-05-2015 20:44

306 Forretningsudvikler 07-05-2015 20:37

307 Kommunikationsmedarbejder 07-05-2015 19:56

308 Designer, frontend udvikler 07-05-2015 19:43

309 Financial Controller 07-05-2015 18:55

310 Post produktionskoordinator 07-05-2015 18:04

311 statautoriseret revisor 07-05-2015 15:09

312 Centerleder 07-05-2015 14:48

313 Projektleder 07-05-2015 14:28

314 Eksport Koordinator 07-05-2015 12:47

315 Controller 07-05-2015 12:31

316 Sitecore udvikler, studerende 07-05-2015 10:48

317 Jobkonsulent 07-05-2015 10:40

318 Partner og konsulent 07-05-2015 10:11

319 Ejer og konsulent 07-05-2015 10:06

320 Konceptkonsulent 07-05-2015 09:36

321 leder 07-05-2015 06:48

322 Databaseadministrator 06-05-2015 21:02

323 Kursusleder 06-05-2015 17:43

324 Kommunikationsmedarbejder 06-05-2015 15:32

325 graver 06-05-2015 14:30

326 Netværkskonsulent 06-05-2015 13:34

327 Journalist 06-05-2015 13:23

328 Kommunikationsmedhjælper 06-05-2015 12:45

329 .NET Udvikler 06-05-2015 12:38

330 Digital Strategist 05-05-2015 22:38

331 20000 05-05-2015 08:04

332 Studiemedhjælper 05-05-2015 07:32

333 vvs montør 04-05-2015 22:14

334 Indehaver 04-05-2015 22:05

335 Ergoterapeut og alternativ behandler 04-05-2015 14:52

336 Journalist 04-05-2015 11:10
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337 afdelingsleder 03-05-2015 16:41

338 produkt specialist 03-05-2015 13:25

339 Salgs- og Kommunikationsmedarbejder 01-05-2015 20:14

340 Operational Purchaser 30-04-2015 23:36

341 Projekt- & erhvervskonsulent 30-04-2015 16:13

342 Kommunikationsmedarbejder 30-04-2015 14:19

343 Backend Developer 30-04-2015 12:08

344 Responsible for social media, branding and digital development 29-04-2015 09:07

345 accounts payable 29-04-2015 07:56

346 Fuldmægtig 28-04-2015 22:39

347 Salgskonsulent 28-04-2015 21:02

348 Kunderådgiver 28-04-2015 19:29

349 SAP HR Trainee 28-04-2015 14:54

350 ac-fuldmægtig 28-04-2015 14:26

351 Kulturformidler 28-04-2015 12:55

352 Folkeskolelærer 28-04-2015 12:39

353 Salgs- Marketingkonsulent 28-04-2015 12:20

354 Kommunikationskonsulent 28-04-2015 11:49

355 Konsulent 28-04-2015 11:47

356 Vikar 28-04-2015 11:28

357 Assistant Account Manager 28-04-2015 11:23

358 Redaktionssekretær 28-04-2015 11:19

359 Marketingassistens 28-04-2015 10:54

360 Online Marketing Coordinator 28-04-2015 10:50

361 Project Assistant 28-04-2015 10:30

362 AC-fuldmægtig 28-04-2015 10:04

363 Executive Assistant 28-04-2015 09:16

364 Servicemedarbejder 27-04-2015 22:10

365 lagermedarbejde 27-04-2015 12:51

366 Student Helper 27-04-2015 12:49

367 Telefoninterviewer 27-04-2015 12:44

368 Interviewer 27-04-2015 12:44

369 Sales Manager 27-04-2015 02:30

370 Konsulent 27-04-2015 00:24

371 Projektmedarbejder 27-04-2015 00:02

372 Projektmedarbejder 26-04-2015 23:57

373 salgskonsulent 26-04-2015 17:44

374 Studentermedhjælper 25-04-2015 09:41
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375 Freelance grafiker 24-04-2015 11:13

376 Produkt specialist 24-04-2015 11:02

377 Videnskabelig assistent 23-04-2015 20:57

378 Marketing coordinator 23-04-2015 17:00

379 Administrativ medarbejder 23-04-2015 10:02

380 Program Manager 23-04-2015 09:04

381 Mentor, coach, underviser og virksomhedskonsulent 23-04-2015 08:23

382 Planlægger 23-04-2015 06:57

383 Distributør 22-04-2015 22:34

384 Butikschef 22-04-2015 22:26

385 Projektleder 22-04-2015 21:59

386 Butikschef 22-04-2015 21:44

387 Planlægningschef 22-04-2015 20:19

388 Paralegal 22-04-2015 14:36

389 Logistikkoordinator 22-04-2015 13:32

390 Head Of KAM 22-04-2015 13:22

391 Salessupporter 22-04-2015 13:06

392 Sekretær/korrespondent 22-04-2015 12:50

393 Jobkonsulent 22-04-2015 12:00

394 Seniorkonsulent 22-04-2015 10:50

395 Key Account Manager & Kunderådgiver 22-04-2015 10:19

396 Korrespondent 22-04-2015 09:29

397 Lærer 22-04-2015 09:11

398 Fundraiser 22-04-2015 08:53

399 Plejehjemsassistent 22-04-2015 08:35

400 It-direktør 22-04-2015 08:32

401 Konsulent 22-04-2015 08:28

402 cand. ling. merc. translatør og tolk i engelsk 22-04-2015 08:27

403 Konsulent 22-04-2015 07:51

404 Verksamhetsudveckling 22-04-2015 07:37

405 Production engineer / Lean manager 22-04-2015 07:01

406 Ejer 22-04-2015 06:49

407 CEO 22-04-2015 01:59

408 Project Manager 21-04-2015 22:08

409 Konsulent 21-04-2015 21:31

410 Ergoterapeut 21-04-2015 21:18

411 Handikap hjælper 21-04-2015 20:35

412 Analytiker 21-04-2015 20:01
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413 Fuldmægtig 21-04-2015 18:35

414 Konsulent 21-04-2015 16:55

415 Salgsassistent 21-04-2015 14:09

416 AC-medarbejder 21-04-2015 12:52

417 Webudvikler 21-04-2015 11:31

418 Projektleder 21-04-2015 11:31

419 Udvikler 21-04-2015 11:30

420 Pr assistent 20-04-2015 22:16

421 Projektansat 20-04-2015 21:35

422 Projektansat 20-04-2015 21:31

423 Produktkoordinator 20-04-2015 14:58

424 Kommunikationsmedarbejder 20-04-2015 13:09

425 Sales & Account Manager 20-04-2015 11:57

426 Business partner 20-04-2015 10:05

427 uddannelseskonsulent 20-04-2015 09:45

428 AC-fuldmægtig 20-04-2015 08:46

429 Sprogunderviser 20-04-2015 08:41

430 Direktør 19-04-2015 22:48

431 Administrationsmedarbejder 19-04-2015 22:41

432 Teamleder 19-04-2015 20:18

433 Fuldmægtig 19-04-2015 13:11

434 Forestillingsleder /Stage Manager 18-04-2015 15:31

435 Pensionsmedarbejder 18-04-2015 13:59

436 Fuldmægtig 18-04-2015 11:22

437 Trainee/praktikant 18-04-2015 09:51

438 Kommunikationskonsulent 18-04-2015 09:09

439 Digital projektleder 17-04-2015 16:48

440 Alumni Relations Coordinator 17-04-2015 14:08

441 Projektleder 17-04-2015 11:20

442 Translator and Localization Project Manager 17-04-2015 10:16

443 Projektleder 17-04-2015 07:47

444 Customer Service Executive 17-04-2015 00:08

445 Kommunikationsmedarbejder 16-04-2015 21:57

446 Alumni Relations Coordinator 16-04-2015 17:22

447 It auditor 16-04-2015 16:06

448 Tekstforfatter m.m. 16-04-2015 15:02

449 Pædagogmedhjælper 16-04-2015 14:55

450 Fuldmægtig 16-04-2015 14:05
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451 Business Controller 16-04-2015 12:07

452 Administrativ system- og processupporter 16-04-2015 09:41

453 Adm. Direktør 16-04-2015 09:38

454 Retail Sales & Marketing Coordinator 16-04-2015 09:38

455 Product Marketing Manager 16-04-2015 09:37

456 Digital Designer 16-04-2015 08:08

457 Software Developer 16-04-2015 01:19

458 Disponent 15-04-2015 23:27

459 Konsulent 15-04-2015 21:51

460 Juridisk assistent/advokatsekretær 15-04-2015 21:46

461 Erhvervspsykolog og karriererådgiver 15-04-2015 21:44

462 Konsulent 15-04-2015 21:33

463 Software Udvikler 15-04-2015 20:18

464 Forsikringsmægler 15-04-2015 20:00

465 Fuldmægtig, cand.jur 15-04-2015 19:55

466 Search planner 15-04-2015 19:51

467 Pr & marketingspraktikant 15-04-2015 19:50

468 tekstforfatter og websiteansvarlig 15-04-2015 19:46

469 Kommunikationsmedarbejder 15-04-2015 19:33

470 Marketing research consultant 15-04-2015 19:27

471 Project Manager 15-04-2015 19:09

472 Projektassistent 15-04-2015 18:05

473 Account Manager 15-04-2015 17:26

474 Financial Student Assistant 15-04-2015 17:23

475 Software Developer 15-04-2015 16:16

476 Graduate 15-04-2015 16:16

477 Military Police Officer 15-04-2015 16:04

478 Legal Intern 15-04-2015 15:56

479 Country marketing manager 15-04-2015 15:49

480 Kommunikationsmedarbejder 15-04-2015 15:35

481 Account manager 15-04-2015 15:14

482 Communicator 15-04-2015 14:24

483 Assistens 15-04-2015 14:12

484 Marketing koordinator 15-04-2015 13:59

485 Kommunikationskonsulent 15-04-2015 13:53

486 Stud.Jur 15-04-2015 13:53

487 Junior produkt chef 15-04-2015 13:42

488 Studentermedhjælper 15-04-2015 13:36
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489 Projektkoordinator 15-04-2015 13:25

490 Studentermedhjælper i marketing 15-04-2015 13:19

491 Konsulent 15-04-2015 13:08

492 Studentermedhjælper i marketing 15-04-2015 13:04

493 Student assistant / studentermedhjælper 15-04-2015 12:42

494 Salgsassistent 15-04-2015 12:30

495 Marketing and PR ansvarlig 15-04-2015 11:42

496 Event Coordinator 15-04-2015 11:34

497 Stud.cand.mag. i Oplevelsesøkonomi 13-04-2015 10:17

498 studentermedhjælper 13-04-2015 09:26

499 Junior konsulent 12-04-2015 21:01
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Q8 Inden for hvilken branche er du
beskæftiget?

Besvaret: 499 Sprunget over: 365

Administration/
kontor

Ansættelse/rekr
uttering

Bank/finans/for
sikring

Bygge og anlæg

Fiskeri og
akvakultur

Hotel/restauran
t

Industri/produk
tion

Ingeniørvidensk
ab

Interesseorgani
sationer

IT/telefoni/int
ernet

Konsulent/rådgi
vning

Kunst/kultur

Landbrug,
gartneri,...

Luftfart

Maritime
erhverv

Medier/informat
ion/PR

Sundhedssektore
n

Turisme

Rengøring/renov
ation

Salg/markedsfør
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7,62% 38

1,60% 8

4,81% 24

2,61% 13

0,00% 0

0,20% 1

2,81% 14

0,60% 3

0,80% 4

9,62% 48

13,23% 66

2,40% 12

0,40% 2

0,00% 0

0,80% 4

6,41% 32

2,20% 11

0,80% 4

0,00% 0

Salg/markedsfør
ing

Serviceerhverv

Transport/logis
tik/lager

Uddannelser/und
ervisning/fo...

Velgørende
organisationer

Økonomi/regnska
b

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Administration/kontor

Ansættelse/rekruttering

Bank/finans/forsikring

Bygge og anlæg

Fiskeri og akvakultur

Hotel/restaurant

Industri/produktion

Ingeniørvidenskab

Interesseorganisationer

IT/telefoni/internet

Konsulent/rådgivning

Kunst/kultur

Landbrug, gartneri, skovbrug

Luftfart

Maritime erhverv

Medier/information/PR

Sundhedssektoren

Turisme

Rengøring/renovation
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11,02% 55

1,60% 8

1,40% 7

7,82% 39

1,00% 5

2,40% 12

17,84% 89

I alt 499

Nr. Andet (angiv venligst) Dato

1 Socialforvaltningen 03-08-2015 17:55

2 Kommunikation, journalistik, karriererådgivning 05-07-2015 20:12

3 Kommunal udviklingskonsulent 11-06-2015 21:28

4 Autobranchen. 08-06-2015 07:32

5 Vandsektoren 04-06-2015 21:42

6 Kommunalt 03-06-2015 22:04

7 Socialt arbejde 03-06-2015 21:37

8 Det kommunale 03-06-2015 19:32

9 Kommunal myndighed 03-06-2015 18:33

10 Socialt arbejde 03-06-2015 18:22

11 Offentligt ansat i en kommune 03-06-2015 18:10

12 Socialt arbejde 03-06-2015 17:23

13 Socialt arbejde 03-06-2015 17:18

14 Socialrådgiver 03-06-2015 17:12

15 Offentlig administration 03-06-2015 16:53

16 Socialrådgiver, sygedagpenge. 03-06-2015 16:27

17 Jobcenter 03-06-2015 16:25

18 Træning 29-05-2015 17:08

19 Decentral enhed i kommune 27-05-2015 21:00

20 Kommunalt ansat 27-05-2015 20:22

21 Butik 26-05-2015 13:24

22 Socialt arbejde 24-05-2015 22:56

23 Advokatbranchen 24-05-2015 15:58

24 Rejsebureau 23-05-2015 13:09

25 Cykel branchen 23-05-2015 13:02

26 Social og sundhrd 23-05-2015 04:32

27 Kommunalt socialt arbejde 22-05-2015 20:43

Salg/markedsføring

Serviceerhverv

Transport/logistik/lager

Uddannelser/undervisning/forskning

Velgørende organisationer

Økonomi/regnskab

Andet (angiv venligst)
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28 Jobcenter/beskæftigelse 21-05-2015 23:50

29 Socialforvaltningen 21-05-2015 21:56

30 Staten 20-05-2015 22:21

31 Underholdning/forlystelsespark 20-05-2015 22:02

32 Kommunikation 20-05-2015 09:44

33 Pharma-/medicinalindustrien 19-05-2015 12:10

34 Eksport af legetøj 19-05-2015 11:52

35 Uddannelse og offentlig myndighed 18-05-2015 04:56

36 Medier/information/PR og kontor/administration 14-05-2015 18:31

37 retail - tøjbranchen 14-05-2015 17:50

38 Produktion 14-05-2015 14:00

39 Fitness, sundhed og event 14-05-2015 12:40

40 Energi sektoren 13-05-2015 07:54

41 Forsikring 12-05-2015 19:45

42 3 forskellige brancher: 1) IT 2) Uddannelse/undervisning 3) Turisme 12-05-2015 17:46

43 Udbud & Kontraktstyring 12-05-2015 16:26

44 Politiet 12-05-2015 16:10

45 Transport 12-05-2015 15:00

46 Spedition 12-05-2015 12:17

47 Jura i en fagforening 12-05-2015 11:55

48 Pædagogisk arbejde på opholdssted 12-05-2015 09:27

49 Salg og service af laboratorie udstyr 12-05-2015 07:26

50 Digitalt design 11-05-2015 17:16

51 Forsvaret 11-05-2015 15:59

52 Ejendomsadministration 11-05-2015 10:51

53 Kommunikation 11-05-2015 09:07

54 Medicinal 10-05-2015 09:01

55 Energisektoren 08-05-2015 08:37

56 Digitalt bureau 07-05-2015 20:55

57 Autobranchen 07-05-2015 20:37

58 Webudvikling 07-05-2015 10:48

59 gravernranchen 06-05-2015 14:30

60 Jeg arbejder hos et firma, der designer og producerer briller. 05-05-2015 07:32

61 Indkøb. 30-04-2015 23:36

62 auto 30-04-2015 16:13

63 Software udvikling 29-04-2015 09:07

64 Statsadministrationen 28-04-2015 22:39
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65 Online Marketing with experience in PR, Strategic Communications, Branding, Business Development,

Innovation and Events

28-04-2015 10:50

66 Arla 27-04-2015 12:51

67 Markedsanalyse 27-04-2015 12:44

68 Forsvaret 22-04-2015 13:32

69 Medicoteknisk 22-04-2015 13:06

70 Advokatbranchen 22-04-2015 12:50

71 Administration/Salg/Marketing 22-04-2015 10:19

72 Underviser Coach 22-04-2015 07:51

73 Offentlig 22-04-2015 07:37

74 Social 21-04-2015 20:35

75 Diplomati / Regeringsarbejde 21-04-2015 18:35

76 Reklamebureau 21-04-2015 11:31

77 Fødevareproduktion 20-04-2015 21:35

78 Fødevareproduktion 20-04-2015 21:31

79 Jobrådgivning 20-04-2015 10:05

80 Ministerium 18-04-2015 11:22

81 Kommunikation 16-04-2015 15:02

82 Børn 16-04-2015 14:55

83 Diplomati 16-04-2015 14:05

84 Ansat i staten 15-04-2015 19:55

85 Forsvaret 15-04-2015 16:04

86 Detailbranchen 15-04-2015 14:12

87 Den offentlige forvaltning 15-04-2015 13:53

88 Medicinalsk udstyr til private og offentlige institutioner 15-04-2015 13:42

89 Integration og udvikling 15-04-2015 13:25
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10,02% 50

37,07% 185

9,42% 47

4,81% 24

36,87% 184

1,80% 9

Q9 I hvilken region er din arbejdsplads
placeret? (Angiv venligst, hvor du til daglig
arbejder og ikke en placering af et eventuelt

hovedkontor)

Besvaret: 499 Sprunget over: 365

I alt 499

Region
Nordjylland

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region Sjælland

Region
Hovedstaden

Jeg arbejder
ikke i Danmark

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

Jeg arbejder ikke i Danmark
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5,61% 28

13,43% 67

15,03% 75

17,43% 87

48,50% 242

Q10 Angiv venligst virksomhedens
størrelse i antal ansatte:

Besvaret: 499 Sprunget over: 365

I alt 499

Selvstændig

2-10 ansatte
(mikrovirkso...

11-50 ansatte
(lille...

51-250 ansatte
(mellemstor...

>250 ansatte
(stor...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Selvstændig

2-10 ansatte (mikrovirksomhed)

11-50 ansatte (lille virksomhed)

51-250 ansatte (mellemstor virksomhed)

>250 ansatte (stor virksomhed)
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43,76% 365

44,36% 370

23,86% 199

35,37% 295

18,11% 151

9,23% 77

5,16% 43

Q11 Er du jobsøgende? (Sæt kryds ved de
udsagn, der passer bedst til din situation)

Besvaret: 834 Sprunget over: 30

Respondenter i alt: 834

Nr. Andet (angiv venligst) Dato

1 Der findes ikke stillingsopslag der passer til min uddannelse, så søger kun gennem eget netværk. 06-07-2015 10:26

2 jeg går på barsel om 1 mdr så er ikke så søger kun de stilling jeg skal 22-06-2015 10:30

3 Nej studere 04-06-2015 13:00

4 Kandidat studerende 03-06-2015 16:45

5 Jeg er sygemeldt på kontanthjælp 03-06-2015 16:39

6 (Studerede) 02-06-2015 19:59

Ja, jeg sender
jobansøgninger

Ja, jeg holder
øje med...

Jeg holder øje
med nye...

Jeg vil gerne
kontaktes af...

Nej, jeg søger
ikke job

Nej, jeg er
ikke...

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Ja, jeg sender jobansøgninger

Ja, jeg holder øje med relevante stillingsopslag

Jeg holder øje med nye jobmuligheder, men betragter ikke mig selv som jobsøgende

Jeg vil gerne kontaktes af rekrutteringsmedarbejdere for at høre om et nyt job

Nej, jeg søger ikke job

Nej, jeg er ikke interesseret i at skifte job

Andet (angiv venligst)
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7 Jeg forsøger af helbredsmæssige årsager og med udgangspunkt i mit fag at skifte branche i retning af

undervisning/formidling/foredrag/konsulent

01-06-2015 21:31

8 Søger job, hvis noget relevant dukker oå 27-05-2015 21:00

9 På barsel uden job at vende tilbage til 25-05-2015 20:19

10 Jeg bliver færdig som kandidat om et år, og er i den forbindelse på udkig efter virksomheder hvor et studiejob

kunne vokse til en stilling på den lange bane.

14-05-2015 18:33

11 Jeg har underskrevet kontrakt med ansættelse pr 27/7 14-05-2015 13:24

12 p.t. på barsel 13-05-2015 10:15

13 job i min optik er opgaver, kortvarige projekter mv. 13-05-2015 08:05

14 har været på revalidering efter trafikuheld og slutter medio juni 2015 med uddannelse til Advokatsekretær 12-05-2015 22:11

15 Studerende 12-05-2015 18:48

16 Nej men kigger altid om der skulle være noget som kunne gøre at jeg søgte nye udfordringer - man ved jo aldrig 12-05-2015 16:11

17 Jeg har det sidste stykke tid arbejdet som konsulent i tidsbegrænset ansættelser, men vil meget gerne have et

fast job på længere sigt, indtil da trives jeg med min nuværende arbejds situation, det giver mig en masse

kompetencer med på vejen.

12-05-2015 11:12

18 Opsøger freelance opgaver 12-05-2015 08:50

19 Søger ikke da jeg er sygemeldt, men holder mig orienteret. Søgte andre jobs indtil jeg blev sygemeldt 12-05-2015 08:05

20 Freelancer en smule og overvejer, om jeg skal springe ud som selvstændig 12-05-2015 04:31

21 Jeg søger jobopgaver, der er nogle dage om ugen... 11-05-2015 18:36

22 Jeg er i gang med min kandidat 08-05-2015 19:45

23 Er blevet kontaktet af en virksomhed, hos hvem jeg er inde i et samtale eller rekrutteringsforløb. 07-05-2015 10:49

24 Jeg er igang med sidste semester på min uddannelse, så er meget snart jobsøgende, men har ikke kunne

overskue at være aktiv jobsøgende endnu, da der stadig er flere måneder til, at jeg er færdig.

06-05-2015 12:46

25 Er opsagt og skal fratræde i august 06-05-2015 12:39

26 Barsel 29-04-2015 09:30

27 Nej, jeg har lige fået tilbudt nyt job, så er jobsøgende i det omfang jeg fortsat skal være frem til ansættelsesstart. 28-04-2015 10:31

28 Jeg er i gang med at skrive speciale, så har da jobsøgning i tankerne, men er endnu ikke aktivt jobsøgende. 28-04-2015 10:31

29 Jeg er i gang med at skrive speciale, så jeg vil først for alvor være jobsøgende omkring juli måned 27-04-2015 12:44

30 Jeg har job pr. 1/9.15 27-04-2015 12:37

31 Er selvstændig 24-04-2015 11:14

32 Jeg søger studiejob, da jeg er unde uddannelse. 23-04-2015 16:19

33 Aktiverer mit netværk og arrangerer bl.a. kaffemøder 23-04-2015 13:27

34 P.t. fritstillet. Sandsynligvis ledig i maj. 23-04-2015 06:58

35 Jeg er jobsøgende pt. Og søger både i og udenfor mit fagområde. Der er strukturerel arbejdsløshed indenfor

undervisning og vejledning.

22-04-2015 17:49

36 Netop fået nyt job efter nogle måneder uden. Starter om 14 dage. 22-04-2015 08:19

37 Jeg udarbejder projektideer jeg selv brænder for og sender dem til rekevante arbejdsgivere. En form for

uopfordret ansøgning

22-04-2015 07:32

38 Jeg opsøger selv mulige arbejdsgivere uopfordret 20-04-2015 21:37

39 Jeg er på udkig efter job, da jeg afslutter speciale om 3 mdr, men er ikke aktivt jobsøgende 18-04-2015 09:52

40 Jeg regner med at avancere i samme virksomhed inden for et år. 16-04-2015 09:41
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41 Jeg ønsker at være deltids ansat og deltid i eget firma 15-04-2015 21:44

42 (praktiksøgende) 13-04-2015 10:19

43 Studerende 12-04-2015 21:06
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Q12 Hvilke medier anvender du i
forbindelse med jobsøgning? (Det er muligt

at sætte flere krydser)

Besvaret: 800 Sprunget over: 64

Trykte medier
(fx annoncer...

Online medier
(fx...

Rekrutteringsvi
rksomheders...

Rekrutteringsvi
rksomheder p...

Opslag fra
mine kontakt...

Opslag fra
virksomheder...

Søgning på
sociale medi...

Jobportaler
(fx Jobindex...

Stillingsannonc
er i...

Stillingsannonc
er på...

Messer

Åbent hus
arrangementer

Headhuntere

Relationer
eller netværk

Jobcentre,
a-kasser,...

Uopfordrede
ansøgninger

Andre (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser
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14,88% 119

51,50% 412

29,50% 236

33,13% 265

59,88% 479

54,75% 438

40,13% 321

84,25% 674

25,37% 203

45,88% 367

9,63% 77

6,00% 48

11,63% 93

59,50% 476

32,00% 256

39,25% 314

3,00% 24

Respondenter i alt: 800

Nr. Andre (angiv venligst) Dato

1 Praktik - og derefter forlænget og fastansættelse 08-06-2015 10:06

2 Søger ikke 04-06-2015 21:44

3 Ok 03-06-2015 21:40

4 Eget opbygget netværk 27-05-2015 20:25

5 opslag på kommunens hjemmeside 26-05-2015 13:35

6 Senior Erhverv 25-05-2015 11:33

7 Socialt netværk 23-05-2015 22:56

8 søger ikke job på nuværende tidspunkt så har ikke overvejet overstående. 14-05-2015 17:52

9 Jeg har ringet rundt og præsenteret mig selv, været i virksomhedspraktik og drukket kaffe med relevante

personer.

12-05-2015 22:11

10 Netværk 12-05-2015 18:55

11 Interne opslag i virksomheden 11-05-2015 22:29

12 Jeg søger ikke job 08-05-2015 09:33

13 Jeg har ikke søgt job, da jeg startede som selvstændig umiddelbart efter endt uddannelse. Men tidligere har det

været gennem jobopslag på Jobindex eller AU Jobbank eller uopfordrede stillinger.

07-05-2015 10:15

14 fagforening 04-05-2015 22:18

Trykte medier (fx annoncer i aviser)

Online medier (fx nyhedsbreve, bannerreklamer)

Rekrutteringsvirksomheders hjemmesider

Rekrutteringsvirksomheder på LinkedIn

Opslag fra mine kontakter på sociale medier (fx Facebook, Twitter, LinkedIn)

Opslag fra virksomheder på sociale medier (fx Facebook, Twitter, LinkedIn)

Søgning på sociale medier (fx LinkedIn)

Jobportaler (fx Jobindex, Jobbank)

Stillingsannoncer i fagtidsskrifter eller på brancheportaler

Stillingsannoncer på virksomheders egne hjemmesider eller blogs

Messer

Åbent hus arrangementer

Headhuntere

Relationer eller netværk

Jobcentre, a-kasser, fagforeninger eller lignende

Uopfordrede ansøgninger

Andre (angiv venligst)
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15 Vikarbureauer. 30-04-2015 23:41

16 Virksomhedspraktik og løntilskud 28-04-2015 11:24

17 Kaffeaftaler 22-04-2015 23:23

18 Netværk 22-04-2015 20:21

19 Jeg bruger mest jobportaler, LinkedIn og Facebook 22-04-2015 17:55

20 Seminarer, webinarer, netværksmøder 22-04-2015 15:54

21 Kommentar: Jeg får opslag fra Linkedin, men oplever, at jobbene slet ikke matcher det, jeg kan. Jeg har ikke

oplevet, at der bliver slået jobs op i de grupper, jeg er med i på Facebook. Gjorde der det, ville jeg være obs. på

dem

22-04-2015 09:45

22 Se mit første svar. 22-04-2015 07:33

23 Pt ikke søgende 22-04-2015 02:01

24 Jeg har aldrig rigtig søgt efter job... I mit liv har jeg kun sendt en ansøgning afsted og det job fik jeg. 21-04-2015 20:37
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Q13 Hvor foretrækker du at høre om et nyt
job? (Sæt maks. 3 krydser)

Besvaret: 800 Sprunget over: 64

Trykte medier
(fx annoncer...

Online medier
(fx...

Rekrutteringsvi
rksomheders...

Rekrutteringsvi
rksomheder p...

Opslag fra
mine kontakt...

Opslag fra
virksomheder...

Søgninger på
sociale medi...

Jobportaler
(fx Jobindex...

Stillingsannonc
er i...

Stillingsannonc
er på...

Messer

Åbent hus
arrangementer

Headhuntere

Relationer
eller netværk

Jobcentre,
a-kasser,...

Ved ikke

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser
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3,50% 28

16,00% 128

3,75% 30

10,75% 86

26,00% 208

22,13% 177

12,75% 102

64,63% 517

8,50% 68

15,38% 123

1,63% 13

0,88% 7

11,38% 91

45,13% 361

11,13% 89

2,88% 23

2,63% 21

Respondenter i alt: 800

Nr. Andet (angiv venligst) Dato

1 Alle steder! 08-06-2015 10:08

2 Ved det ikke 03-06-2015 20:05

3 Eget netværk 27-05-2015 20:25

4 Mit netværk 23-05-2015 22:56

5 Mit personlige netværk 18-05-2015 23:34

6 Direkte kontakt med venner der evt er i virksomheden 15-05-2015 22:44

7 Jeg bruger LinkedIn til at OPSØGE jobåbninger - det er vel noget lidt andet end at søge jobopslag. jeg bruger

LinkedIn til at skabe leads gennem "hvem har set på din profil" og gennem saved searches på særlige

målgrupper, jeg gerne vil have job hos.

13-05-2015 08:11

8 Netværk 12-05-2015 18:55

9 via email fra f.eks jobportaler 12-05-2015 15:02

10 Samme som overfor 12-05-2015 10:24

11 Internt i virksomheden 11-05-2015 22:29

12 Jeg søger ikke job 08-05-2015 09:33

13 Jobagenter (mail) 07-05-2015 10:42

14 I gen preferencer 04-05-2015 14:54

Trykte medier (fx annoncer i aviser)

Online medier (fx nyhedsbreve, bannerreklamer)

Rekrutteringsvirksomheders hjemmesider

Rekrutteringsvirksomheder på LinkedIn

Opslag fra mine kontakter på sociale medier (fx Facebook, Twitter, LinkedIn)

Opslag fra virksomheder på sociale medier (fx Facebook, Twitter, LinkedIn)

Søgninger på sociale medier (fx LinkedIn)

Jobportaler (fx Jobindex, Jobbank)

Stillingsannoncer i fagtidsskrifter eller på brancheportaler

Stillingsannoncer på virksomheders egne hjemmesider eller blogs

Messer

Åbent hus arrangementer

Headhuntere

Relationer eller netværk

Jobcentre, a-kasser, fagforeninger eller lignende

Ved ikke

Andet (angiv venligst)
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15 Mund til mund 28-04-2015 11:20

16 Jobportaler LinkedIn Facebook og offlinenetværket er mine kilder til jobforslag 22-04-2015 17:55

17 Jobagenter fra f.eks. jobportaler, virksomheder m.m. 22-04-2015 15:54

18 Er ikke sket endnu 22-04-2015 12:51

19 Foretrækker onlinesøgninger, så jobopslag på papir ser jeg næsten aldrig. 22-04-2015 09:39

20 Se mit første svar. 22-04-2015 07:33

21 På bureauets egen hjemmeside/blog 21-04-2015 11:33
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70,38% 563

Q14 Hvordan reagerer du, eller ville du
reagere, hvis en rekrutteringsmedarbejder
kontakter dig vedrørende en stilling? (Sæt
kryds ved de udsagn, der passer bedst til

din reaktion)

Besvaret: 800 Sprunget over: 64

Jeg bliver
smigret

Jeg synes, det
er sjovt

Jeg bliver
skeptisk

Jeg kan ikke
lide det

Jeg bliver
irriteret

Jeg synes, det
er spild af ...

Jeg får mere
interesse fo...

Der er større
sandsynlighe...

Jeg får mere
interesse fo...

Der er større
sandsynlighe...

Det giver mig
et positivt...

Det giver mig
et negativt...

Mit indtryk af
virksomheden...

Ved ikke

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Jeg bliver smigret
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18,50% 148

6,13% 49

1,38% 11

0,75% 6

0,88% 7

58,88% 471

61,00% 488

48,63% 389

35,88% 287

46,13% 369

0,25% 2

10,25% 82

2,75% 22

2,50% 20

Respondenter i alt: 800

Nr. Andet (angiv venligst) Dato

1 Ved ikke 03-06-2015 20:05

2 K 03-06-2015 16:30

3 Det kommer an på kontakt formen 27-05-2015 14:37

4 Skeptisk men interesseret. Det kan betyde de leder efter en person med mine evner, og viser derfor at de gør en

reel indsats for at finde de rigtige folk. Det sker også at rekruttering primært er til projekter, så ansættelsen derfor

vil være tidsbegrænset. Derfor min skepsis i starten.

20-05-2015 22:52

5 Hvis personen er seriøs og virksomhed/produktet ligeså, Lytter jeg gerne, man kan altid lære noget! 19-05-2015 11:57

6 Dette er sket for mig 14-05-2015 13:26

7 Afhænger af typen af henvendelse. Er man specielt udvalgt er det godt. Er det tilfældigt/masseudvælgelse er det

skidt.

12-05-2015 22:34

8 Jeg er flere gange blevet kontaktet af headhunters som ikke har gjort deres arbejde ordentligt. Det er svært at

gennemskue om det er spam eller en faktisk henvendelse. Men uanset så er jeg blevet betydelig mere skeptisk

overfor rekrutteringsvirksomheder. Men hvis jeg kan se de rent faktisk ved hvem de har kontaktet er jeg positiv

overfor det.

12-05-2015 12:34

9 har ikke prøvet denne situation endnu, så det er et rent hypotetisk svar 12-05-2015 12:30

10 Hvis det er virksomhedens egen rekrutteringsmedarbejder der kontakter, er det positivt. Er dog ofte blevet

kontaktet af rekrutteringsfirmaer, og oplever de skyder helt ved siden af og dermed spilder både deres og min tid.

11-05-2015 18:19

11 Med måde 11-05-2015 11:50

12 Kommer an på fagligheden og kompetencen hos headhunteren 09-05-2015 08:58

13 Jeg har fået min nuværende stilling som barselsvikar efter at være blevet kontaktet af en rekrutteringskonsulent.

Det gør mig overhovedet ikke noget. I dette tilfælde ville jeg slet ikke have hørt om stillingen, hvis jeg ikke var

blevet kontaktet.

07-05-2015 12:50

Jeg synes, det er sjovt

Jeg bliver skeptisk

Jeg kan ikke lide det

Jeg bliver irriteret

Jeg synes, det er spild af min tid

Jeg får mere interesse for stillingen, end hvis jeg ikke bliver kontaktet

Der er større sandsynlighed for, at jeg søger stillingen, end hvis jeg ikke bliver kontaktet

Jeg får mere interesse for virksomheden, end hvis jeg ikke bliver kontaktet

Der er større sandsynlighed for, at jeg siger ja til en stilling i virksomheden, end hvis jeg ikke bliver kontaktet

Det giver mig et positivt indtryk af virksomheden

Det giver mig et negativt indtryk af virksomheden

Mit indtryk af virksomheden er uændret

Ved ikke

Andet (angiv venligst)
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14 De par gange jeg har prøvet det, har det ikke været attraktive tilbud, men hvis rekrutteringsmedarbejderne var lidt

bedre til at lave research, ville der være muligheder i det.

22-04-2015 22:08

15 Jeg har gode oplevelser med headhunting. 22-04-2015 17:55

16 Jeg har oplevet at blive kontaktet, men det har vist sig at være fra falske profiler, så troværdigheden på denne

kontaktform er ikke stor hos mig

22-04-2015 13:41

17 Kommentar : jeg har ikke oplevet at blive kontaktet, men min reaktion vil afhænge af, hvor godt matchet mellem

mig og stillingen er.

22-04-2015 09:45

18 Giver ligeledes mulighed for at spørge ind til virksomheden og få mere at vide om den, inden der tages beslutning

om at søge den pågældende stilling eller ej.

22-04-2015 09:39

19 Det giver en bedre fornemmelse af, at virksomheden ved hvad de vil have og at de anvender de ressourcer, der

skal til for at få den rette person med de rette kvalifikationer til de konkrete job.

22-04-2015 07:41

20 Når jeg bliver kontaktet er det i 50% af tilfældene i forbindelse med jobs, der ikke er slået op andre steder 17-04-2015 16:54

42 / 136

JOBSØGNING OG RELATIONER



15,27% 120

14,76% 116

26,84% 211

11,07% 87

20,61% 162

29,01% 228

Q15 Hvem har været involveret i
rekrutteringsprocessen i forbindelse med
din nuværende eller seneste ansættelse?

(Det er muligt at sætte flere krydser)

Besvaret: 786 Sprunget over: 78

Ejerleder

Teamleder

Afdelingsleder

Leder (CXO)

Medarbejdere
fra...

Min kommende
leder

Min kommende
leders leder

Mine kommende
kolleger

Min kommende
tillidsrepræ...

Jeg har endnu
ikke været i...

Ved ikke

Andre (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Ejerleder

Teamleder

Afdelingsleder

Leder (CXO)

Medarbejdere fra HR-afdelingen

Min kommende leder
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7,51% 59

18,83% 148

3,82% 30

17,94% 141

4,96% 39

4,96% 39

Respondenter i alt: 786

Nr. Andre (angiv venligst) Dato

1 Rekuteringskonsulent 03-08-2015 10:32

2 Jeg har egen virksomhed. Så mig selv... 05-07-2015 20:15

3 Jeg stødte på en, der havde brug for at afgive timer til en anden. Han mente jeg var egnet til at overtage hans

timer.

22-06-2015 10:36

4 Konsulent fra rekrutteringsfirma 08-06-2015 10:10

5 bekendt i anden virksomhed (samarbejdspartner) 08-06-2015 10:08

6 Kontorchef 25-05-2015 20:25

7 Vikarburaeu 23-05-2015 13:08

8 Jobindex Hjemmeside 21-05-2015 22:58

9 Virksomhedsinvestore ! 19-05-2015 12:02

10 Arbejdsmarkedsudvalget i kommunalbestyrelsen. 18-05-2015 23:35

11 CEO & CFO 16-05-2015 17:12

12 Jeg har selv ansøgt 14-05-2015 14:32

13 To daværende kollegaer 13-05-2015 15:40

14 fik ikke jobbet, men har været i en rekrutteringsprocess. 13-05-2015 13:26

15 jeg er selvstændig, så jeg har svaret generelt ud fra, hvem der er min opdragsgiver på opgaver. 13-05-2015 08:13

16 Mit netværk. Spurgte tilfældigt om de havde job. Derefter blev jeg kontaktet dagen efter og var ansat 3 dage

senere.

12-05-2015 18:57

17 jeg har kun oplevet praktiksamtaler 12-05-2015 12:32

18 Min væsentligste samarbejdspartner 11-05-2015 18:21

19 Jeg er nyuddannet 04-05-2015 15:05

20 Søgt uopfordret 04-05-2015 14:55

21 Rekruttering gennem ballisager og jobcenter 01-05-2015 09:31

22 Vikar bureau, men det er næsten 10 år siden..... 30-04-2015 10:08

23 Headhunter 24-04-2015 12:49

24 En tidligere kollega 22-04-2015 22:10

25 Rekrutteringsbureau og direktør 22-04-2015 18:44

26 Meget rekruttering i firmaet foregik pr. Netværk. Internt i virksomheden 22-04-2015 18:00

27 Min seneste ansættelse fik jeg via uopfordret ansøgning, hvor en forlagsredaktør, en IT medarbejder og en

regnskabsmedarbejder var med til præsentationsmødet, hvor jeg fik ansættelsen

22-04-2015 15:57

Min kommende leders leder

Mine kommende kolleger

Min kommende tillidsrepræsentant

Jeg har endnu ikke været i en rekrutteringsproces

Ved ikke

Andre (angiv venligst)
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28 Rekrutteringsbureau 22-04-2015 13:43

29 Jeg har været ansat 30 år det samme sted, jeg erindre ikke præcist hvem der var med i rekrutteringsproccessen 22-04-2015 12:29

30 En repræsentant for moderselskabet, Headhunter 22-04-2015 10:55

31 Min daværende ledelsesgruppe, men primært min direkte foresatte. 22-04-2015 09:42

32 Bestyrelsesmedlemmer for den forening, jeg blev ansat i. 22-04-2015 09:00

33 - og mine kommende medarbejdere. Det er vigtigt, at de også er medinddraget 22-04-2015 07:44

34 Ingen - jeg er selvstændig 22-04-2015 02:02

35 Job coach 21-04-2015 20:38

36 Min tidligere chef. 21-04-2015 12:54

37 Den tidligere medarbejder i min stilling. 19-04-2015 20:24

38 de indledende samtaler var med et rekrutteringsbureau 17-04-2015 11:27

39 rekruteringsagent 15-04-2015 13:45
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48% 379

17% 132

52% 407

64% 503

4% 29

Q16 Hvad, tror du, har været mest
betydningsbærende for, at du blev ansat i
din nuværende eller seneste ansættelse?

(Sæt maks. 3 krydser)

Besvaret: 786 Sprunget over: 78

Min tidligere
erfaring

Mine
resultater/p...

Mine faglige
kompetencer

Min
personlighed

Resultater fra
en...

Mine
kompetencer...

Anbefaling fra
tidligere...

Den
information...

Min
uddannelsesm...

Mine
karakterer f...

Ved ikke

Ikke relevant

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Min tidligere erfaring

Mine resultater/performance ved tidligere ansættelser

Mine faglige kompetencer

Min personlighed

Resultater fra en personlighedsanalyse (test)
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11% 85

10% 82

13% 100

24% 191

3% 27

1% 9

5% 41

5% 36

Respondenter i alt: 786

Nr. Andet (angiv venligst) Dato

1 Mit netværk talte godt om mig. 03-08-2015 10:30

2 Tilfældigheder 22-06-2015 10:32

3 er nyuddannede, så jeg har ikke været ansat før. 08-06-2015 10:12

4 At jeg var i virksomhedspraktik 08-06-2015 10:10

5 Jobsamtale 08-06-2015 10:09

6 Da jeg er nyuddannet har jeg endnu ikke haft et arbejde indenfor mit felt 08-06-2015 10:06

7 Nyledige 03-06-2015 16:04

8 Desuden var der en på stedet, som jeg kendte, som anbefalede mig, da jeg var til jobsamtale 01-06-2015 12:32

9 Jeg er selvstændig konsulent 24-05-2015 22:04

10 Havde 4 år tidligere været i løntilskud i selvsamme virksomhed. 21-05-2015 17:31

11 Mine resultater/performance i nuværende stilling (stratede i 3 mdr. virksomhedspraktik) 19-05-2015 12:46

12 Relationen til en ansat i virksomheden 14-05-2015 09:06

13 Min seneste ansættelse var altså i 2003-2004 13-05-2015 22:08

14 min eksmand anbefalede mig 13-05-2015 14:13

15 Jeg blev direkte kontaktet af en underviser, jeg tidligere har haft. Og så blev jeg ansat som teaching assistent. Så

mit job er baseret på mit netværk.

13-05-2015 13:30

16 Jeg har endnu mit første job til gode 12-05-2015 13:01

17 Var i virksomheden under uddannelse, og blev efterfølgende rekrutteret internt. Så kendskabet til mig og mine

kvalifikationer var kendt ved ansættelsen.

12-05-2015 11:59

18 Vi kendte til hinanden fra tidligere. Jeg fik et kaffemøde, der ledte til en freelance opgave der igen ledte til

ansættelse

12-05-2015 08:54

19 Testresultater 11-05-2015 19:33

20 Besluttede at starte eget firma 11-05-2015 18:40

21 Jeg fik at vide direkte, at jeg fik jobbet, fordi jeg var den, der ville det mest. Jeg sendte en ansøgning, men mødte

også op i virksomheden, selvom den lå i en anden by end min bopæl. Jeg fik en jobsamtale før de andre

ansøgere, og jeg overbeviste dem om, at det var her, jeg allerhelst ville arbejde.

11-05-2015 17:33

22 Jeg fik ansættelsen gennem min nuværende chefs relation til en tidligere chef, som talte sammen. 11-05-2015 17:06

23 Jeg kender personen der ansatte mig 08-05-2015 20:50

Mine kompetencer inden for personlige relationer

Anbefaling fra tidligere ansættelsessteder

Den information virksomheden har om mig fra relationer eller netværk

Min uddannelsesmæssige baggrund

Mine karakterer fra uddannelse

Ved ikke

Ikke relevant

Andet (angiv venligst)
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24 Relationer 07-05-2015 14:30

25 Jeg har ingen erfaring med branchen eller arbejdsområdet, men er blevet ansat på baggrund af mine sproglige

kompetencer.

07-05-2015 12:51

26 Fordi jeg havde været i praktik hos virksomheden. 06-05-2015 12:48

27 Var ledig og kunne starte hurtigt 05-05-2015 23:30

28 Jeg var eneste relevante kandidat 01-05-2015 20:19

29 Jeg har endnu min første ansættelse tilgode 30-04-2015 17:30

30 Ind ad bagvejen. Altså gennem løntilskud, praktik mm. 28-04-2015 11:27

31 Netværk 24-04-2015 11:04

32 fortsatte i studiejobs 22-04-2015 10:28

33 netværk 21-04-2015 17:30

34 Min arbejdsgivers og mit tidligere samarbejde som kolleger 20-04-2015 10:09

35 Jeg har endnu ikke haft min første ansættelse 19-04-2015 20:34

36 Førstehåndsindtryk fra jobsamtalen og personlige referencer, altså allerede ansatte som kunne anbefale mig,

netværk

15-04-2015 15:37
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4,83% 38

1,78% 14

3,05% 24

0,25% 2

0,89% 7

85,50% 672

2,16% 17

3,82% 30

0,76% 6

Q17 Har du oplevet, at blive bedt om at
evaluere en rekrutteringsproces? (Det er

muligt at sætte flere krydser)

Besvaret: 786 Sprunget over: 78

Respondenter i alt: 786

Nr. Andet (angiv venligst) Dato

1 Både og - ikke noget officielt, men med min interesse i HR har vi drøftet det 08-06-2015 10:10

Ja, via et
evalueringss...

Ja, via en
samtale med...

Ja, via en
samtale med ...

Ja, via en
samtale med ...

Jeg har
oplevet at...

Nej

Ved ikke

Ikke relevant

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Ja, via et evalueringsskema

Ja, via en samtale med medarbejdere fra HR-afdelingen

Ja, via en samtale med min leder

Ja, via en samtale med min tillidsrepræsentant

Jeg har oplevet at blive spurgt ind til oplevelsen af rekrutteringsprocessen efter at have fået afslag på en stilling

Nej

Ved ikke

Ikke relevant

Andet (angiv venligst)
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2 Jeg har selv kommet med kommentarer 13-05-2015 10:56

3 Opfølgende samtale med rekrutteringsbureau 12-05-2015 23:20

4 Det har ikke været aktuelt 22-04-2015 18:00

5 Nej, da jeg endnu ikke har været igennem dette. 19-04-2015 20:34

6 Jeg har uopfordret evalueret en proces 15-04-2015 21:49
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Q18 Hvad er en god relation for dig?

Besvaret: 711 Sprunget over: 153

Nr. Besvarelser Dato

1 en man kan bruge til at sparre med 09-08-2015 17:40

2 En god relation har åbenhed og kan bære uenighed, respektere at der er forskellige behov og at opgaveløsning

kan kræve forskellige indsatser. Kan bære uenighed, indeholder feed back til forbedring og anerkendelse

03-08-2015 18:04

3 at man har mindst en netværk på stedet og føler tryg ved stedet både psykisk og fysisk. 03-08-2015 10:44

4 En god relation bygger på tillid og kendskab til de personlige og faglige kompetencer som jeg kan bidrage med. 03-08-2015 10:41

5 En relation for mig er en person som jeg kan stå inde for og hvor personen har et godt kendskab til mig og der er

en tillid mellem os

03-08-2015 10:36

6 En bekendt der er ærlig og ved hvem jeg er og hvad jeg står for. En der er oprigtig 03-08-2015 10:35

7 en bekendt som kender nok til mig til at ville anbefale mig. Det damme gælder den anden vej. Jeg vil ikke

anbefale en person medmindre jeg har tillid og kendskab til personen så jeg kan stå inden for ham/hende.

03-08-2015 10:35

8 En person man ved hvor man har, og en man kan stå inde for, og bakker dig op, og omvendt 03-08-2015 10:35

9 tillid 03-08-2015 10:35

10 En jeg har tillid til, og omvendt. En person der har tager et ansvar for en bæredygtig omverden, og kan bruge mig

til at udvide hans og min forståelse.

03-08-2015 10:34

11 En person man kan stole på og ved stoler på dig. 03-08-2015 10:34

12 Personer der er interesseret i hvordan det går en, gerne på afstand og som tænker på en ved diverse muligheder. 03-08-2015 10:34

13 tidligere kolleger og chefer 03-08-2015 10:34

14 En person som man kender og kender en. Gensidig tillid og en som har netværk inden for det område, der er

relevant for en i forhold til arbejdsområde.

03-08-2015 10:33

15 en man der der snakker godt om virksomheden 03-08-2015 10:33

16 En relation med mange forskellige netværk til flere personer, som kan stå inde for dig. En relation der kan hjælpe

dig til at få kontakt til nødvendige personer.

03-08-2015 10:33

17 Mennesker jeg kan stole på 03-08-2015 10:33

18 Folk jeg har et vist kendskab til, og kan stå inde for. En person man tager en "fredagsøl" med. 03-08-2015 10:32

19 god kemi 03-08-2015 10:32

20 Kendskab Tillid 03-08-2015 10:31

21 En tidligere kollega eller en relation via fx Linkind 03-08-2015 10:31

22 Tillid og tryghed 03-08-2015 10:29

23 En relation, hvor vi kender hinanden, respekterer hinanden og kan bruge hinandens viden og netværk 31-07-2015 08:31

24 God tone 15-07-2015 17:49

25 En relation hvor man respekter, anerkender og kan være åben overfor hinanden i fx. situationer hvor der er brug

for sparring osv.

06-07-2015 10:38

26 Kunder. 06-07-2015 10:33

27 En person du er dus med, I kender hinandens personligheder og kompetencer. 06-07-2015 10:32

28 Muligheden for sparring, justering af idéer, tilpasse forventninger. Nærvær. Lyt. Empati. 06-07-2015 10:32

29 En person, som kender mig godt 06-07-2015 10:30
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30 - 06-07-2015 10:29

31 Personer, jeg har en positiv kommunikation med i en god tone. 05-07-2015 20:17

32 En der kontakter mig i forbindelse med en opslået eller ledig stilling indenfor sit fag. 02-07-2015 20:56

33 Jeg mener man har forskellige typer af relationer eks. personlige og professionelle. En god relation er baseret på

tillid og ærlighed.

23-06-2015 14:17

34 ? 23-06-2015 10:45

35 En ligeværdig relation, hvor begge parter kan forholde sig til hinanden på den enkeltes niveau. En relation hvor

man kan føle sig tryg, der er gensidig tillid og respekt.

22-06-2015 10:46

36 Gensidig respekt og interesse 22-06-2015 10:43

37 Når man får skabt en god kommunikation og dialog 22-06-2015 10:42

38 Hvis jeg kender vedkommende personligt, fx tidl. studieveninde. Hvis jeg kender vedkommende perifert. Fx har

hils på vedkommende til et kursus eller kongres. Jeg mener, alle relationer både kan være personer jeg kender

godt, eller personer jeg kun har hils på ved navn.

22-06-2015 10:41

39 En god relation er for mig en relation, der kender én for noget godt - det gælder både fagligt og personligt. 22-06-2015 10:41

40 Folk jeg holder af 22-06-2015 10:39

41 En, jeg har haft en god samtale med 22-06-2015 10:38

42 En troværdig relation 22-06-2015 10:36

43 En relation der bygger på tillid og oprigtighed, hvor man kan stole på hinandens faglige og professionelle

kompetencer og færdigheder

22-06-2015 10:35

44 En person jeg gerne vil drikke en øl med. 22-06-2015 10:34

45 En person, som har et stort netværk af mennesker indenfor forskellige erhvervsgrupper og derfor kan hjælpe mig

med at komme i kontakt med mennesker fra forskellige erhvervsområder.

22-06-2015 10:34

46 En person jeg taler med ind imellem 22-06-2015 10:34

47 god kemi faglig fælles fodslag samme meninger og holdninger 22-06-2015 10:34

48 en person man har et godt forhold til 22-06-2015 10:34

49 Det er nogen som jeg har en god, gensidig og respektfuld historie med... 21-06-2015 21:59

50 ? 16-06-2015 12:52

51 En forbindelse man kan bruge til noget 15-06-2015 18:47

52 - 14-06-2015 15:38

53 hvor der er tillid og tryghed til at give og modtage. 11-06-2015 21:58

54 . 11-06-2015 14:30

55 En man kender og kan stole på 10-06-2015 21:22

56 Hvor der er tillid og gensidig respekt og forståelse. Hvor man søger at tilfredsstille begge parters behov. 09-06-2015 19:50

57 En forbindelse bygget på loyalitet, tillid og respekt fra begge parter 08-06-2015 14:16

58 en god kommunikation, tillid, selvtillid, et godt samarbejde, respekt, åbenhed, imødekommenhed, udadvendt. 08-06-2015 10:30

59 En god relation er en symmetrisk og ligeværdig relation, hvor man respekterer og lytter til hinanden. Man kymrer

sig om hinanden og vil hinanden det bedste. Den er præget af gensidig tillid.

08-06-2015 10:26

60 En god relation for mig er en kontaktperson i mit netværk som jeg mener kan være en viktig referanse for en evt.

uttalelse om mig og mine erfaringer eller som person i et arbeidsmiljø.

08-06-2015 10:25

61 En der arbejder indenfor samme branche som jeg søger 08-06-2015 10:17

62 Tidligere kollega som anbefaler mig 08-06-2015 10:16
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63 En man ved vil, hjælpe en så snart muligheden byder sig, fordi man selv har hjulpet dem. 08-06-2015 10:14

64 tidligere kolleger 08-06-2015 10:14

65 Ligeværdighed, respekt, omsorg, interesse i hinanden 08-06-2015 10:14

66 En person eller en virksomhed som kan være behjælpelig med at rådgive. Loyalitet, troværdighed og gensidig

respekt og anerkendelse, er nøgleord for en god relation

08-06-2015 10:13

67 - 08-06-2015 10:13

68 En ven eller bekendt, som har kendskab eller arbejder i mit felt af arbejde. 08-06-2015 10:12

69 En som jeg kender, som vil svare positivt, men også ærligt om mig 08-06-2015 10:12

70 En god ven, familie, ligesindende. En relation der går begge veje. Jeg hjælper dig, du hjælper mig. 08-06-2015 10:12

71 Det er personer, som vil være behjælpelige med evt. at videregive mit CV eller informere mig om et stillingsopslag

som kan have min interesse. Disse personer er hjælpsomme uden nødvendigvis selv at få noget ud af det selv

08-06-2015 10:12

72 En god relation kan sætte mig i forbindelse med nye karrieremæssige muligheder og måske gøre vejen til jobbet

"nemmere"

08-06-2015 10:12

73 Nogen der kan ligge et godt ord ind for mig, eller ligge et godt ord ind for en virksomhed. 08-06-2015 10:11

74 nogen man ´kender 08-06-2015 10:11

75 ved ikke 08-06-2015 10:10

76 For mig er en god relation, hvor jeg ved at en person i mit netværk har brugbare kontakter, som jeg kan benytte

mig af. Fx hvis vedkommende kender en, som arbejder i en virksomhed hvor jeg gerne selv vil arbejde. En

relation er derved god til at bruge sit eget netværk og ikke er ude på kun at hjælpe ved selv at få noget ud af det i

sidste ende.

08-06-2015 10:10

77 privat bekendtskab indenfor samme genre fag 08-06-2015 10:10

78 En lyttende og anerkende person 08-06-2015 10:10

79 god kontakt 08-06-2015 10:10

80 bekendte, venner 08-06-2015 10:09

81 En som man kan komme til og som giver muligheder hvis de har én. 08-06-2015 10:08

82 . 08-06-2015 07:36

83 I al almindelighed er en god relation for mig, mennesker man godt kan lide at have i sit liv, der på den ene eller

anden måde forbedrer ens levevilkår. Og i denne henseende også mennesker som kan fremme ens virksomhed

og/eller karrieremuligheder.

07-06-2015 10:56

84 God social kemi 04-06-2015 21:47

85 En der tænker på en, når et relevant job er ledigt 04-06-2015 13:06

86 respektfuld dialog mellem mennesker 04-06-2015 12:25

87 Et samarbejde som virker begge veje. 04-06-2015 09:36

88 Gendidig respekt 04-06-2015 05:59

89 en som kan udfordre og give mig noget i en interaktion, Eks. Ny viden på et område jeg ikke kender, ekspertise

eller nysgerrighed for områder der relaterer sig til mine interesser.

03-06-2015 22:09

90 Tillid positiv 03-06-2015 21:24

91 En gensidig respekt af hinandens forskelligheder/styrker/svagheder samt tillid og enighed om at man kan hjælpe

hinanden - enten i private anliggender eller i faglige.

03-06-2015 20:52

92 C 03-06-2015 20:20

93 Ved ikke 03-06-2015 20:17
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94 Relationer er det der sker i mødet mellem mennesker. En god relation, for mig, er hvis der er anerkendelse

mellem deltagerne i relationen

03-06-2015 20:11

95 Nogen som vil mig det godt 03-06-2015 20:09

96 Tillid, respekt, anerkendelse, at kunne lytte til hinanden og forstå hinanden uden nødvendigvis at være enige 03-06-2015 19:10

97 Respekt og ligeværdighed 03-06-2015 18:49

98 En god, ærlig og tillidsfuld kontakt 03-06-2015 18:37

99 Plads til uenighed, tillid 03-06-2015 18:27

100 Gensidig tillid og respekt 03-06-2015 18:15

101 At der er tale om en høj grad af gensidig respekt, tillid, anerkendelse og empati 03-06-2015 18:05

102 En person jeg ved jeg ved vil støtte og bakke mig op. 03-06-2015 17:49

103 En kontakt der bærer præg af tillid 03-06-2015 17:16

104 En god relation er for mig et personligt, gensidigt tillidsfuldt forhold. Jeg forstår altså ikke ordet som dækkende for

ens netværk generalt forstået som ledere, tidligere arbejdskolleger ( medmindre man holder kontakten på et

venskabeligt plan) osv.

03-06-2015 17:15

105 God kemi 03-06-2015 17:11

106 Gensidigt udbytte af bekendtskabet. 03-06-2015 17:01

107 En der henvender sig, hvis de tænker at et job ville passe godt til mig. 03-06-2015 16:38

108 Gensidig respekt. 03-06-2015 16:33

109 Åbenhed tillid anerkendelse 03-06-2015 16:28

110 Når kommunikation fungerer og der er ligeværd og respekt. 03-06-2015 16:27

111 Når man går godt i spænd, det giver større mulighed for at få udrettet noget. 03-06-2015 16:27

112 en der er positiv for begge parter, givende på et eller andet plan, det kan både være socialt, menneskeligt, fagligt

osv.

02-06-2015 20:04

113 - kontakt baseret på gensidig respekt - at kunne skabe tillid og derved opnå åbenhed - at kunne kommunikere

ligeværdigt og give/modtage konstruktiv feed-back - god stemning=lydhørhed og udvikling for begge parter

01-06-2015 21:51

114 venlig, hjælpsom 01-06-2015 12:37

115 Det er en god kontakt man har med et andet menneske. Enten en man kender godt og dybt, men måske også en

bekendt. Dog ser jeg ordet som relation også et menneske, som jeg kender dybt og godt. Jeg ser en væsentlig

forskel i begrebet 'venner' vs 'bekendte'. Realtionen er for mig definintionen på disse kontakter. Om det er venner

eller bekendte.

01-06-2015 12:36

116 En som jeg har snakket med flere gange. Jeg er dårlig til at huske navne, så hvis jeg kan huske deres navn, så

er det nok tegn på at det er en ok/god relation.

01-06-2015 12:36

117 En jeg kunne få gavn af i fremtiden, en som fx selv har et stærkt netværk 01-06-2015 12:36

118 Personer jeg kender, ved hvad laver og har et positivt personligt forhold til. Nogen man deler en positiv oplevelse

med.

01-06-2015 12:35

119 En der viser gensidig respekt og interesse for mig, det kan både være familie, venner, venners venner osv. 01-06-2015 12:34

120 Gensidig interesse 01-06-2015 12:31

121 Ven og familie 01-06-2015 12:30

122 Et positivt forhold 01-06-2015 11:47

123 . 01-06-2015 10:35

124 Dem jeg er i kontakt med ofte Og har betydning for mit liv 31-05-2015 20:43

125 Troværdig Ikke påtrængende Seriøs 31-05-2015 02:22
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126 En god relation er, når begge parter føler, at de får noget ud af samarbejdet/relationen 30-05-2015 19:19

127 En der er aktiv og giver feedback 29-05-2015 06:45

128 Gensidig interesse - og gerne fagligt fællesska 28-05-2015 22:20

129 En person man ville kontakte med relevante jobmuligheder eller lign., og som ville gøre det samme for en selv 28-05-2015 21:40

130 Hvor der er gevinst for begge parter til alles bedste. Hvor der er en åben og ligeværdig dialog 28-05-2015 20:53

131 Gensidig respekt og anerkendelse 28-05-2015 20:39

132 En god relation, er en relation som respekterer og arbejder for mine værdier 28-05-2015 19:31

133 en ven 28-05-2015 11:47

134 min nuværende leder 28-05-2015 10:19

135 En ligeværdig forbindelse mellem mennesker 27-05-2015 21:46

136 Gensidig respekt og lydhørhed 27-05-2015 14:39

137 Et ligeværdigt forhold, der bygger på gensidig respekt og tillid. 26-05-2015 19:52

138 Hvis min leder kan anbefale mig i forbindelse med et andet jopb. 26-05-2015 14:44

139 Klassekammerater, tidligere kollegaer, venner, som jeg skrives ved mindst en gang om måneden. 26-05-2015 13:48

140 Venlig Hjælpsomt Åben om fordele og ulemper Udadvendt 26-05-2015 13:40

141 venlighed, åbenhed, tydelig/klar kommunikation, gensidig respekt, empati og interesse for hinanden 26-05-2015 13:40

142 Hvor man ikke er bange for at sige sin mening og holdninger. 26-05-2015 13:39

143 En person med gode forbindelser inden for mit fag 26-05-2015 13:35

144 en der kan være med til at udvidde mit netværk og hjælpe mig til at finde job 26-05-2015 13:35

145 et møde mellem mennesker der viser accept, respekt, forståelse, rummelighed og anerkendelse overfor

hinanden.

26-05-2015 13:34

146 Hvis man er Imødekommende og smilende. Er interesseret i at få skabt kontakt og dialog. 26-05-2015 13:33

147 Tillid, imødekommenhed 26-05-2015 13:33

148 Dygtig person med et godt netværk 26-05-2015 13:33

149 Personer i mit netværk, som er interesseret i min fremtid, eller interesseret i vedvarende kontakt, ligesom jeg er

interreseret i dem.

26-05-2015 13:32

150 ? 26-05-2015 13:32

151 En person som kender mig godt, og ved hvad jeg står for. 26-05-2015 13:31

152 En positiv og udbytterig kommunikation, hvilket kan være i form at udvidet horisont. 26-05-2015 13:31

153 en person jeg kender godt, og som kender mig. En person jeg kan stole på og regne med 26-05-2015 13:31

154 En personlig kontakt som gensidigt kan hjælpe hinanden 26-05-2015 13:31

155 Positivt ladet mennesker indenfor alle felter 26-05-2015 13:30

156 En person jeg kender godt og som kan hjælpe min karriere. 26-05-2015 13:30

157 Man giver og tager fra hinanden med ønske om fælles bedste. 26-05-2015 13:29

158 En god relation er hvis der er en god kemi og tillidsbånd mellem personerne. 26-05-2015 13:29

159 En god relation er en kontakt som man kan bruge i forbindelse med sin jobsøgning og som er brugbar som

sparringspartner fx.

26-05-2015 13:29

160 At være i stand til at indgå i en uformel samtale uagtet sitationens formål. 26-05-2015 13:28

161 en god relation, er en der kan give mig input og sparring ift. uddannelse, job etc 26-05-2015 13:28
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162 Forbindelse til et menneske, som jeg kan lide og som kan lide mig - af forskellige årsager. 26-05-2015 13:27

163 En god ven, bekendt eller en tidligere kollega. 26-05-2015 13:27

164 Mennesker man kender, som man ikke har forbehold for at kontakte. 26-05-2015 13:25

165 folk man altid kan ringe til 26-05-2015 10:01

166 Tillidsfuld og ærlig 25-05-2015 23:22

167 God kemi, tillid, god/behagelig kommunikation, gensidig ønske om at være i relationen 25-05-2015 20:29

168 En tidligere kollega/chef som kender mine kompetencer og personlighed, og som kan stå inde for begge dele. 25-05-2015 11:39

169 En, for hvem jeg kan skabe værdi og som kan skabe værdi for mig. 24-05-2015 22:06

170 En man kan stole på 24-05-2015 20:47

171 En jeg kender som står inde for mig 24-05-2015 20:27

172 Tidligere kolleger, tidligere arbejdsgiver, samarbejdspartnere, fagforening/a-kasse, studie kammerater,

netværksgrupper.

24-05-2015 12:39

173 Nogen man kan få gode kontakter af og de af mig 23-05-2015 23:00

174 En bekendt (ven, kollega mm) man syntes om, enten fagligt eller socialt 23-05-2015 17:29

175 En der rækker ud til en på en behagelig måde, når man er i vanskeligheder. Det så være personlige eller

jobmæssige udfordringer.

23-05-2015 17:23

176 Ved ikke 23-05-2015 16:08

177 Dem der kender en 23-05-2015 15:44

178 En god relation er en person og en forbindelse som man ikke er bange for at trække på. En relation, hvor man

føler, at der kun er positive handlinger og oplevelser mellem parterne.

23-05-2015 14:48

179 En der kan kontaktes og som vil hjælpe. Kan være personlig ven eller professionel ven 23-05-2015 13:35

180 Venner og kollegaer 23-05-2015 13:16

181 En god relation er når man kan anbefale hinanden til ledige stillinger. 23-05-2015 13:10

182 tillid, humor og power 23-05-2015 13:09

183 Man anerkender hinanden på trods af forskellighed. Ligeværdighed i relationen. 22-05-2015 20:48

184 En god relation er når der udvises gensidig respekt og forståelse for hinanden 22-05-2015 08:53

185 Det er de personer, som jeg har omgivet mig med professionelt, og som jeg har haft gode samarbejdsprocesser

med.

21-05-2015 23:53

186 En person jeg stoler på eller netværker med 21-05-2015 23:11

187 som er Præget af tillid, respekt anerkendelse, oprigtig interesse, den anden giver noget af sig selv 21-05-2015 23:02

188 Klarhed, tydelighed, gensidighed, relativ tillid og fravær af magtmisbrug 21-05-2015 22:48

189 Tillid mellem mennesker 21-05-2015 22:14

190 En ligeværdig relation,,hvor der er plads til forskelligheder, 21-05-2015 22:02

191 En god relation for mig er en relation hvor man har tillid og respekt for hinanden, og hvor der er et ønske om en

ligeværdig dialog med respekt for hinandens forskelligheder

21-05-2015 19:16

192 Bekendte, venner eller venner hvor der er gensidig respekt for hinanden 21-05-2015 17:35

193 Gensidig tillid. 21-05-2015 16:16

194 flink person jeg kender 21-05-2015 15:26

195 Det er når der er et tillidsbånd mellem mig og modtager. Generelt når en person har fået et godt indtryk af mig og

har lyst til at lære mere om mig, som person og den virksomhed jeg repræsenterer.

21-05-2015 13:17
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196 Gensidig respekt og seriøsitet 21-05-2015 13:15

197 Samarbejdspartner, kollegaer og andre man har et arbejdsmæssigt forhold til. 21-05-2015 11:55

198 En jeg kan ringe til og evt. have et kaffemøde med 21-05-2015 10:33

199 Tillid respekt lytte tryghed sjov seriøs 20-05-2015 23:07

200 God personlig og faglig kontakt. Udveksling af viden og tjenester på tværs af organisation / virksomhed, hjælper

også.

20-05-2015 22:58

201 En person jeg har et personligt eller professionelt godt forhold til. En jeg taler med jævnligt. 20-05-2015 22:11

202 En der kan/vil hjælpe mig positivt. 20-05-2015 17:12

203 En relation hvor begge har tillid til hinanden og kan anerkende hinandens kompetencer 20-05-2015 12:01

204 Et gensidigt positivt indtryk af hinanden, socialt som fagligt. 20-05-2015 11:13

205 En der har kendskab til mine kvalifikationer og som evt. vil udtale sig positivt om mig. 19-05-2015 15:05

206 En god relation er, når man gensidigt føler sig hørt, forstået og respekteret, samt tager det nødvendige hensyn til

hinanden.

19-05-2015 12:52

207 Gensidig tillid og respekt. 19-05-2015 12:15

208 Ærlig, åben og fordomsfri. Er indstillet på at give noget igen. 19-05-2015 12:07

209 En person, der ringer tilbage, når jeg har lagt en telefonbesked. 19-05-2015 11:32

210 ved ikke 19-05-2015 09:12

211 Vi har mødt hinanden og haft en god kontakt. Er indstillet på at hjælpe hinanden uden at skulle have noget igen. 18-05-2015 23:38

212 Privat: Gensidig nærvær under kontakt. Ærlig. Med henblik på job: Alle relationer er i udgangspunktet gode. 18-05-2015 22:23

213 bla 18-05-2015 18:29

214 En, der kender mig og ved, hvad jeg er interesseret i og henvender sig med reelle tilbud 18-05-2015 13:09

215 Personer som jeg har løbende kontakt til og som jeg har tillid til 18-05-2015 12:42

216 Personer man kan stole på 18-05-2015 12:05

217 En jeg har haft et godt samarbejde med - hvor begge parter får noget ud af det. En relation, som jeg tænker, der

ikke kan skade mit "brand" at være connected med.

18-05-2015 10:56

218 En kompentent kollega/tidligere kollega der har en højere stilling end den stilling der skal besættes. 18-05-2015 10:06

219 En som jeg taler godt med. En som jeg kan bruge fagligt/ spare fagligt med - og en som kan anbefale mig til

andre jobs og vice versa

18-05-2015 09:24

220 En person der er positiv og inspirerende 18-05-2015 09:18

221 En jeg kender og svinger godt sammen med. Måske har vi arbejdet godt sammen. 18-05-2015 09:00

222 Forbindelse og tænker positivt 18-05-2015 05:09

223 de personer i mit netværk, som jeg har tillid til eller dem som interesserer sig for mine kompetencer 17-05-2015 20:06

224 En god relation er en relation der bygger på gensidig tillid, respekt og åbenhed. Et win-win fokus i det lange løb. 17-05-2015 14:38

225 En person jeg deler værdier, holdning, syn på livet, humor, mv. Med 16-05-2015 22:51

226 Troværdig og ærlig person 16-05-2015 21:58

227 x 16-05-2015 18:54

228 give and take 16-05-2015 17:13

229 ? 16-05-2015 14:04

230 En god relation er for at der er en balance hvor begge kan se en gevinst ved at opretholde relationen 16-05-2015 12:44

231 En der er loyal 16-05-2015 09:15
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232 En person jeg kan snakke godt med og relatere mig til. 15-05-2015 22:46

233 Nogen der kontakter en med bestemte stillingsforslag, anbefaler en til en stilling, giver en anbefaling med til

jobsøgning.

15-05-2015 22:30

234 Tillid og godt samarbejde 15-05-2015 21:22

235 En der funderes på tillid og respekt 15-05-2015 21:18

236 En person der er oprigtig i sin væremåde og ønske om at hjælpe mig videre. Er person man kan stole på og

regne med.

15-05-2015 17:47

237 En relation hvor vi gensidigt har et positivt indtryk af hinanden, og vil hjælpe hinanden så godt vi kan. En god

relation behøver ikke være en nær relation

15-05-2015 15:01

238 En god relation er en bekendt, som man (potentielt) kan få gavn af på den ene eller anden måde. 15-05-2015 11:35

239 En god relation bygger på respekt og tillid. Ingen fordomme. 15-05-2015 10:41

240 Folk der kan give nye info, hjælp, feedback. 15-05-2015 10:30

241 Sammenhæng? 15-05-2015 10:20

242 En ven, bekendt, opnået igennem professionel eller social arrangement, som man uden tvivl kan tage kontakt til

igen, og forvente positiv svar.

15-05-2015 09:51

243 Åbenhed og loyalitet - en som har lyst til at anbefale dig. 15-05-2015 08:47

244 Baseres på tillid 14-05-2015 21:33

245 Personlig relation face to face 14-05-2015 20:54

246 En win win relation hvor begge parter får et udbytte af at være relaterede 14-05-2015 19:50

247 relationer som har posiivt indflydelse på mig og min personlige udvikling samt min kommende karriere. 14-05-2015 17:55

248 Personer jeg kan stole på 14-05-2015 17:14

249 god ven fortrolig kollega 14-05-2015 15:28

250 En person man har jævnligt kontakt med gensidig respekt 14-05-2015 14:34

251 Et menneske jeg kan sparre med både i fht job, verdenssituationen osv… én der har mig det bedste for øje og

omvendt.

14-05-2015 14:05

252 Personer jeg kender godt nok til at vide hvad de står og som kender mig godt nok til at vide hvad jeg står for. 14-05-2015 13:29

253 En person, som jeg kender og har tillid til 14-05-2015 13:13

254 Det er en person eller en virksomhed/brand, som man kan gøre brug af I bestemt omfang, men som samtidig kan

gøre brug af mig.

14-05-2015 12:51

255 En hvor der er gensidig tillid. 14-05-2015 11:26

256 Mennesker som jeg stoler på 14-05-2015 09:56

257 En jeg vil anbefale til et job 14-05-2015 09:09

258 Tillid 13-05-2015 21:39

259 En person jeg møder på gaden og har lyst til at stoppe op og snakke med. Eller i det mindste har lyst til at sige

hej til.

13-05-2015 20:32

260 En tillidsfuld relation. 13-05-2015 20:15

261 Tillid 13-05-2015 18:21

262 Sparring 13-05-2015 18:14

263 En der er opmærksom/bevidst omkring sin relation til mig - og omvendt. En der husker en når det er relevant 13-05-2015 15:43

264 en person jeg har respekt for, tillid til og/eller positiv indstilling overfor 13-05-2015 15:31

265 Familie, nære venner el. bekendtskaber, tidligere chef/kollega 13-05-2015 14:19
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266 en det vil tale godt om mig 13-05-2015 14:15

267 Det er når relationen er klar, tydelig, ærlig og støttende 13-05-2015 14:13

268 En kontakt til en person, som man kan bruge personligt på flere områder: venskab, en kontakt fagligt og en

bekendt. En god relation er, når man har en gensidig forståelse af, at man "bruger" hinanden og at begge har

grund/udbytte til at være i relationen.

13-05-2015 13:34

269 En god professional relation giver (generøst) og tager. Den gode relation netværker på en ordentlig, redelig måde

uden kun at tænke på egne behov. En god relation behandler dem med mindre magt respektfuldt.

13-05-2015 11:48

270 En en god relation skal der gerne være mulighed for gensidigt at give en hjælpende hånd, råd og vejledning. 13-05-2015 11:33

271 Indenfor arbejdsverden: En som kender til ens faglige og personlige kompetencer 13-05-2015 11:00

272 Oprigtig, positiv, udadvendt, opsøgende, 13-05-2015 10:27

273 En person/virksomhed, som man har et godt samarbejde med og man kan stå inde for 13-05-2015 10:21

274 En person i mit netværk, herunder profesionelle netværk og sociale netværk, som er obs på mig situation som

jobsøgende og som giver mig et hint, hvis de kender til en ledig funktion, hvor jeg kunne passe ind. En, der vil

omtale mig positivt, hvis jeg bruger personen som reference i en ansøgning

13-05-2015 10:02

275 En der kan sætte mig i forbindelse med, eller evt. anbefale mig til, en kommende arbejdsgiver. 13-05-2015 09:38

276 En jeg kan stole på og tillid til. En som interesserer sig for hvad jeg laver og hvem jeg er 13-05-2015 08:35

277 En god relation er når der er gensidig respekt og interesse for hinanden. Derved stoler man på hinanden, hvorfor

en reference eller et jobopslag fra vedkommende betyder mere end hvis det var en man blot kendte perifert.

13-05-2015 08:34

278 En god relation er hvor to personer kan bruge hinanden på en positiv måde. Det vigtigste er, at begge parter giver

noget til den anden.

13-05-2015 08:32

279 en gensidig tillidsfuld forbindelse, hvor vi gerne hjælper both ways vi skal have et eller andet til fælles, men det

behøver ikke være stort eller langvarigt, blot en god kemi

13-05-2015 08:18

280 Hvor vi er forbundet, formodentlig har arbejdet sammen og kender til hinandens kompetencer. 13-05-2015 08:05

281 det er en man kan ringe til uanset forespørgslens omfang og karakter 13-05-2015 08:00

282 X 12-05-2015 23:21

283 En der vil hjælpe, når der er brug for hjælp 12-05-2015 22:40

284 en relation med gensidig respekt og tillid 12-05-2015 22:30

285 En relation er en person jeg har været sammen med enten på arbejde, kursus, møde, venner, familie. En relation

kan være både en person jeg kender til IRL, men også en person gennem online netværksgrupper/communities,

hvor jeg har kommunikeret med dem omkring samme interesse.

12-05-2015 22:25

286 Det er når 2 eller flere personer har et fælles tredje. I relationen anerkender man hinanden og interagerer med

hinanden med åbenhed, nysgerrighed, respekt og empati.

12-05-2015 22:21

287 Det er en god relation for mig, hvis man er klar til at hjælpe hinanden bedst muligt i forskellige situationer. 12-05-2015 22:11

288 En person, jeg kender - privat eller professionelt - og hvor relationen er kendetegnet ved gensidig respekt samt

muligheden for evt. at have gavn af hinanden.

12-05-2015 21:15

289 Det er en relation der beriger mig, og som jeg også kan berige 12-05-2015 21:05

290 En person man har løbende kontakt til og som bidrager med nyttig viden. 12-05-2015 20:39

291 Personer man holder af og gerne vil være/arbejde sammen med 12-05-2015 20:23

292 En der tager en henvendelse seriøst og som vil give dig rød, kommentarer, henvisninger mm 12-05-2015 20:19

293 En person som kender mig godt. 12-05-2015 19:49

294 Troværdighed 12-05-2015 19:18

295 Det er en forbindelse, som jeg enten kan bruge eller som kan bruge mine kvalifikationer. 12-05-2015 19:04

296 en der troværdi 12-05-2015 18:53
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297 Der er forskel på personlige og profesionelle relationer. I nedenstående skema henviser jeg til prof. relationer. En

relation er en person, der kender en, som tænker på en i relevante situationer og vice versa.

12-05-2015 18:26

298 En relation der er baseret på tillid og evt. fælles interesser og/eller personlighed 12-05-2015 17:54

299 Personlig og tillidsbaseret 12-05-2015 17:37

300 - 12-05-2015 17:16

301 et godt forhold til en anden person 12-05-2015 17:11

302 åben. ærlig 12-05-2015 16:54

303 Ligeværdig og gensidig interesseret dialog evt udveksling af erfaringer mm 12-05-2015 16:44

304 Konstruktiv 2-vejs kommunikation 12-05-2015 16:35

305 . 12-05-2015 16:31

306 Når en i -eller udenfor - mit netværk tager sig tid til at respondere på forespørgsel (eller selv henvende sig) 12-05-2015 16:26

307 Tillid. Respekt. 12-05-2015 16:24

308 En god relation er personer som kender mig igennem netværk, job, kurser mv. 12-05-2015 16:18

309 Giver og spørg om viden, info, løsninger eller værdi til mig og dem selv. 12-05-2015 16:08

310 Et tæt bekendskab, men i forhold til at være "god", vil jeg mene det handler om kontekst. Hvis jeg eksempelvis

søger et job inden for servicebranchen, hvor jeg arbejder nu, har jeg nogle gode relationer. Men de relationer vil

jeg ikke tillægge samme værdi i forbindelse med jobsøgning af en anden art.

12-05-2015 15:18

311 Hvor begge parter indbyrdes har noget at tilbyde hinanden f.eks i form af netværk, anbefaling, ekspertise mm. 12-05-2015 15:06

312 En man kan ringe til uden at det er mærkeligt. 12-05-2015 14:16

313 Fordomsfri 12-05-2015 14:03

314 En givende forbindelse til et andet menneske. 12-05-2015 13:29

315 En relation, som jeg kan bruge i forhold til jobsøgning/til at udvide mit netværk/til at skabe nye relationer/til at få

værdifuld viden (fx om et job)

12-05-2015 13:04

316 Nogen som kender mig fuld ud - både på godt og ondt, som ved hvad jeg indebærer. 12-05-2015 12:40

317 relationer for mig er kolleger, venner 12-05-2015 12:39

318 Personer jeg har mødt. I enkelte tilfælde også personer jeg kun har haft kontakt med over email, linkedin eller

twitter.

12-05-2015 12:38

319 et symbiotisk forhold, hvor begge parter enten præstere bedre eller, hvis man kan li at omgås hinanden. 12-05-2015 12:37

320 Et bånd imellem to personer, som er bygget op af en vis tillid, udveksling og gensidighed. 12-05-2015 12:36

321 En god relation er når man har et bekendskab som nu eller på sigt kan skabe gunstige muligheder for dig, en

relation der på den ene eller anden måde kan skabe dig merværdi.

12-05-2015 12:36

322 En som er i job, og som kan videregive nyttige informationer om mig og promovere end til mulige arbejdsgivere 12-05-2015 12:36

323 Godt sted der respekterer medarbejdere. Anser alle for en del af en samlet enhed. 12-05-2015 12:35

324 En god relation i form af en person, er en som kan anbefale mig en ledig stilling, eller en der tænker længere end

blot til personens egen næse og også på sine medmennesker og netværk.

12-05-2015 12:34

325 network 12-05-2015 12:34

326 Opdeler altid mellem stærke eller svage relationer. Stærke relation er en nær ven, familiemedlem etc. Svage

relationer er bekendte.

12-05-2015 12:33

327 stabilt, gensidig forståelse og respekt 12-05-2015 12:33

328 Et ligeværdigt og gensidigt respekterende forhold mellem mig selv og så en anden. 12-05-2015 12:33

329 Det ved jeg ikke 12-05-2015 12:33
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330 Netværk, personer jeg har kontakt til enten personligt eller arbejdet sammen med førhen, samt venner af venner

eller venner af familie.

12-05-2015 12:32

331 Et godt personligt - og evt. også professionelt forhold. Tillid, kemi og "match" 12-05-2015 12:32

332 Den er respektfuld og udbytterig for begge parter 12-05-2015 12:32

333 bedre job 12-05-2015 12:32

334 En man har det godt med, stoler på og som man er forholdsvis tæt på 12-05-2015 12:31

335 En god relation er et godt forhold imellem to ting/personer 12-05-2015 12:31

336 En person, som jeg kan lide, og som kan lide mig. 12-05-2015 12:30

337 Når man bliver lyttet til og føler sig imødekommet 12-05-2015 12:30

338 En man regelmæssigt har kontakt med 12-05-2015 12:30

339 En person med hvem man kommunikerer godt, har et godt indblik i, og man ved hvor man har. 12-05-2015 12:29

340 En hvor der kommer noget tilbage til en. En der har forståelse for dig. 12-05-2015 12:29

341 Bekendt/ven/kollega 12-05-2015 12:23

342 En god relation er for mig, en jeg har det godt med socialt og som kan flytte/bremse min personlige udvikling. 12-05-2015 12:10

343 Det er en relation, som man har tillid til og har trovædighed 12-05-2015 12:00

344 Pas 12-05-2015 11:49

345 Arbejdsmæssigt er det kollegaer og eventuelle samarbejdspartnere. 12-05-2015 11:32

346 Nogen der husker mig for noget godt, og som omtaler mig pænt 12-05-2015 11:08

347 lyttende, respekterende, tænkende 12-05-2015 10:43

348 Alle der hjælper mig 12-05-2015 10:40

349 cjsnv 12-05-2015 10:26

350 relationer for mig, kan både være nære og knap så nære, hvis det er i forhold til en abrjdsrelation. så en god

relation, vil jeg bruge i ansættelsesmedføre

12-05-2015 09:47

351 God forhold til andre mennesker både privat og arbejdsmæssigt. 12-05-2015 09:32

352 En god relation er defineret ved gensidig tillid og en tryghed i at relationen er stærk. 12-05-2015 09:08

353 Fagligt betyder det at være del af et netværk hvor man vil dele viden og erfaringer. 12-05-2015 09:05

354 Kendskab til personlighed og kompetence. Samtidig et gensidigt venligt respektbaseret forhold. 12-05-2015 08:57

355 En god relation er en, der ved hvem jeg er og hvad jeg interesserer mig for. En, der har forventninger til, at jeg

kan bidrage positivt til vedkommendes liv nu eller senere

12-05-2015 08:27

356 En relation er god hvis begge har noget at tilbyde til forholdet. 12-05-2015 08:14

357 Netværk 12-05-2015 08:03

358 En der både giver og modtager 12-05-2015 07:49

359 En jeg stoler på og hvor der er et godt og ligeværdig samarbejde 12-05-2015 07:35

360 Indebærer respekt og samarbejde 12-05-2015 07:35

361 Netværk 12-05-2015 07:33

362 Tidligere arbejdsgiver 12-05-2015 07:27

363 At få svar på en ansøgning. 12-05-2015 07:22

364 ? 12-05-2015 05:17

365 Gensidig tillid, respekt, interesse og åbenhed 12-05-2015 04:38
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366 En kontakt, som man har det godt med. 11-05-2015 23:58

367 En der kender mig og mine styrker/svagheder godt. 11-05-2015 23:34

368 Et godt netværk 11-05-2015 23:10

369 En person som jeg kender og kan lide. Personen har det på samme måde med mig. 11-05-2015 22:44

370 Venner / netværk 11-05-2015 22:39

371 En person, der afspejler min anseelse/mine resultater/mine værdier. 11-05-2015 22:35

372 Kolleger 11-05-2015 22:32

373 ? 11-05-2015 22:32

374 En fortrolig man kan stole på og sparre med 11-05-2015 22:29

375 En der efterlader et positivt indtryk ved endt samarbejde. 11-05-2015 21:26

376 ... 11-05-2015 20:21

377 . 11-05-2015 19:52

378 Det er en, jeg er tryg ved. En jeg stoler på, som jeg samtidig kan være venskabelig med og give/modtage kritik 11-05-2015 19:36

379 Gensidig respekt 11-05-2015 19:28

380 En god relation er baseret på et tillidsforhold - ikke nødvendigvis et intimt tillidsforhold, men et hvor begge parter

går ind i relationen med tillid til hinanden indenfor det felt relationen skal dække. Eksempelvis vil en god relation

til en leder indebære at vedkommende som udgangspunkt stoler på at jeg er en interesseret og kompetent

medarbejder som løfter mine opgaver - og at jeg stoler på at min leder er villig til at hjælpe, hvis jeg får brug for

det.

11-05-2015 19:21

381 En relation hvor respekt, anerkendelse og ydmyghed er nøgleord 11-05-2015 19:04

382 Et menneske der gør sit bedste for at hjælpe mig videre og som spørger mig om hjælp. En, der ser muligheder

og er engageret i sit arbejdsliv

11-05-2015 18:44

383 En jeg har et tillidsfuldt og respektfuldt forhold til dig, hvor der gives og tages i nogenlunde lige mængder. 11-05-2015 18:24

384 ... 11-05-2015 18:16

385 Hele mit netværk - personligt og professionelt 11-05-2015 18:01

386 I en god relation er man ligeværdige. Man kommunikerer godt sammen og respekterer den andens holdninger og

følelser.

11-05-2015 17:40

387 Hvordan definerer I relationer? Det kommer an på situationen. 11-05-2015 17:39

388 En, der sparrer og en, der giver og tager på lige fod. 11-05-2015 17:30

389 En der kender til både min person og kompetencer og som jeg stoler på. 11-05-2015 17:22

390 Når man ikke føler at det er unaturligt at kontakte personen 11-05-2015 17:13

391 En god relation i jobsøgningen, er når to kollegaer (uanset stilling) har givet et gensidigt positivt indtryk af

hinanden. Når man har det, bliver det en relation som måske kan udnyttes til at få en stilling engang - eller kunne

hjælpe andre med en ansættelse.

11-05-2015 17:10

392 Én der ved lidt om hvad man søger. En der aktivt forsøger at hjælpe. En der oprigtigt interesserer sig for min

situation.

11-05-2015 16:05

393 En kollega eller ven med hvem man har en god dialog og kommunikation. Jo stærkere dette bånd er, des bedre

er relationen.

11-05-2015 15:38

394 Gensidig lyst og mulighed for at hjælpe hinanden 11-05-2015 15:35

395 En jeg kender og som kender mig I form af at vi har haft samtaler ud over bare overflade-viden eller situations-

viden. Dette kendskab har givet positivt indtryk

11-05-2015 15:02

396 En god relation er en til en person, som jeg har udført konstruktive handlinger sammen med i respekt for

hinandens fag- og personlighed

11-05-2015 14:50
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397 En god relation er, hvor man har et godt forhold til en modpart, og hvor der er gensidig tillid. 11-05-2015 14:32

398 et tillidsfuldt kendskab til hinandens styrker og svagheder til gensidig gavn... 11-05-2015 12:59

399 En god relation er en person, der både giver og tager og som forstår ens situation. Jeg behøver ikke at have

mødt vedkommende IRL. Desuden kan du altid spørge og få et godt råd.

11-05-2015 12:11

400 En der har kendskab til mig personligt eller fagligt og ved hvad jeg står for og gengiver det sagligt. 11-05-2015 11:58

401 Personer, som kender mig og har en positiv holdning til mig og mit arbejde 11-05-2015 11:53

402 En jeg har lyst til at kontakte hvor det ikke ville føles akavet eller upassende fx. i forhold til job 11-05-2015 11:27

403 Når der er god kemi to mennesker imellem og begge parter får noget ud af den fælles relation 11-05-2015 09:16

404 folke jeg kender og har en positiv relation 11-05-2015 08:59

405 Respektfuld og gensidig udbytterig 11-05-2015 06:05

406 En god relation for mig, er gensidig respekt for personlighed samt kompetencer. Derudover at det er en 'afslappet

relation', hvor der er plads til at joke, fordi man personligt klinger godt.

10-05-2015 22:10

407 God dialog 10-05-2015 20:49

408 En relation som er bygget på gensidig respekt, forståelse og oprigtig interesse samt arrangement i hinandens

gøren og laden.

10-05-2015 20:46

409 Hvor begge parter føles sig værdsat og lyttet til 10-05-2015 10:29

410 Professionel og pålidelig 10-05-2015 09:06

411 En der er obs på mine kompetancer og vice versa. 10-05-2015 06:32

412 gode relationer for mig er sparring og at have hinandens kompetencer i baghovedet når man hører om

jobmuligheder

09-05-2015 21:35

413 ? 09-05-2015 13:00

414 En god relation er kendetegnet ved gensidig respekt for hinanden, og for hinandens tid. Derudover at samtaler

personer imellem indeholder en god, positiv stemning, og at man har ambitioner på hinandens vegne.

09-05-2015 11:14

415 Min familie 09-05-2015 09:01

416 Forbindelser som jeg kan bruge og som bruger mig 08-05-2015 21:50

417 En person man som minimum har lyst til at drikke en kop kaffe med 08-05-2015 20:55

418 En person som garantere en samtale 08-05-2015 19:49

419 Bekendte jeg interagerer med regelmæssigt, professionelt eller privat, og som jeg har god kemi med. 08-05-2015 12:34

420 En person jeg kan kontakte for sparring, for en anbefaling eller for at oprette videre forbindelse.Og omvendt. En

loyal og troværdig person.

08-05-2015 12:07

421 gøre positive brug af (begge veje) 08-05-2015 12:02

422 Kommunikation i øjenhøjde, at lytte nærværende og udvise respekt og rummelighed overfor den anden, at man

"fejer for egen dør" ved uenighed/konflikter, intuitiv forståelse, at være på samme frekvens

08-05-2015 11:23

423 God forståelse for personlige og faglige kompetencer 08-05-2015 10:21

424 En relation hvor ærlighed, empati og omsorg er inkl. 08-05-2015 09:35

425 Når vi begge har gavn af hinandens netværk. 08-05-2015 08:44

426 En der kan skabe kontakt til potentielle samarbejdspartnere og forretnings muligheder. En som jeg kan sparre og

udveksle ideer med

08-05-2015 08:21

427 En som hjælper mig 08-05-2015 07:47

428 En relation der har fokus på gensidigt udbytte. 07-05-2015 21:00

429 En respektfuld og udbytterig samarbejdspartner 07-05-2015 20:48
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430 En kontakt man kan benytte rent fagligt eller til personlig rådgivning. Ikke nødvendigvis en person man omgås

jævnligt eller privat.

07-05-2015 20:48

431 Troværdighed, positiv indstilling, fleksibilitet, teamwork, kollegialitet, at gøre noget ekstra for at få tingene til at

lykkes for hinanden, ja-hat, kærlighed, smil

07-05-2015 20:06

432 Kompetent og troværdig 07-05-2015 19:47

433 - 07-05-2015 19:01

434 Arbejdsmæssige relationer 07-05-2015 18:19

435 En stærk samarbejdspartner Tillid 07-05-2015 18:11

436 innovative personer man kan stole på 07-05-2015 15:13

437 Samarbejde 07-05-2015 14:53

438 En som kender mine kvalifikationer. Både socialt og fagligt. 07-05-2015 14:31

439 En god relation er for mig med en person, hvor vi har et ligeværdigt forhold i forhold til hvor meget vi hver især

"giver" og "tager" .

07-05-2015 13:27

440 At man kan kontakte personen, hvis man har brug for hjælp. Det behøver ikke at udmunde i noget, men det er

rart at vide, at det er muligt.

07-05-2015 12:53

441 En som kan anbefale mig og som er god at spare med 07-05-2015 12:19

442 Et gensidigt trygt og givende forhold 07-05-2015 11:39

443 Det er når man kan hjælpe hinanden med at nå tættere på målet 07-05-2015 11:15

444 Vi respekterer hinanden uden nødvendigvis at være direkte venner. Vi har talt sammen - du er OK, jeg er OK. 07-05-2015 10:48

445 Et overvejende godt professionelt forhold til en anden person. Der er også en personlig parameter, men den er

ikke den mest betydende.

07-05-2015 10:47

446 En relation, hvor der er en tryghed i at hjælpe og "bruge" hinanden og hvor man er sikker på, at relationen er

frugtbar og værdifuld for begge parter.

07-05-2015 10:21

447 En person jeg kender og har en klar fornemmelse af hvad vi kan give, få og forvente af hinanden. At det er

ligeværdigt.

07-05-2015 10:14

448 Personer man har eller har haft et godt samarbejde med inklusiv familie. Mennesker man har lyst til at tilbringe tid

sammen med.

07-05-2015 09:43

449 Samarbejde 07-05-2015 09:25

450 gensidig respekt med forventningsafstemning 07-05-2015 06:52

451 Bekendtskaber 06-05-2015 15:35

452 En man kender eller er bekendt med - der kan så være et stærkere eller svagere bånd 06-05-2015 13:39

453 En person, som jeg har tillid til og som gengælder min tillid, og som jeg kan have en ligeværdig kommunikation

med. En person, hvor vi begge vil gå en ekstra mil for at hjælpe hinanden.

06-05-2015 13:32

454 En hvor der er gensidig respekt, tillid og omsorg. 06-05-2015 12:49

455 En person som jeg synes at jeg kender nok til, at jeg vil anbefale dem (altså at det går begge veje, de kan

anbefale mig, og jeg kan anbefale dem)

06-05-2015 12:47

456 Når der er tillid til/fra begge parter 06-05-2015 12:29

457 Hvor vi kender hinandens vej igennem arbejdslivet, med de steder vi har været i de sidste 4-5 år. 05-05-2015 23:32

458 En man har en fortid med (kort eller lang), som have en varm/positivt hensyn, eller holder nogenlunde jævnlig

kontakt (tager kontakt, eller svarer tilbage på mails/henvendelser)

05-05-2015 17:37

459 I en jobsammenhæng, er en god relation en, der kan hjælpe mig med at finde et job, der passer til mig som

person. En god relation er en, der varetager mine interesser, samtidig med at personen prøver at hjælpe mig med

at se ud over de job muligheder der er på markedet lige nu, og forestille mig hvad jeg kan arbejde med i

fremtiden.

05-05-2015 08:06
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460 Mennesker jeg ofte har dialog med. Personer jeg har tillid til og som har tillid til mig. Vi hjælper hinanden, tænker

på hinanden og anbefaler hinanden. Et give-give forhold.

04-05-2015 22:14

461 Gode relationer tæller venner, familie og personer, som man kan henvende sig til f.eks. over mail uden at det vil

være mærkeligt. Det er nogle, som man måske en gang i mellem drikker kaffe med, sender en mail til og hører,

hvordan det går eller på anden måde plejer sin kontakt med - også selvom der godt kan gå meget lang tid

mellem, at der er kontakt. Der skal være noget aktivt i relationen; altså at der bliver gjort noget aktivt for at holde

en kontakt.

04-05-2015 16:09

462 konstruktiv samarbejde 04-05-2015 14:57

463 Tryghed, tillid 04-05-2015 13:11

464 Gensidig respekt og forståelse for hinandens behov og ønsker 04-05-2015 11:15

465 ved ikke 04-05-2015 09:07

466 Det er en relation, hvor man kender hinanden godt, udviser stor tillid og vil en det bedste. 03-05-2015 16:49

467 når begge parter har klarhed over værdisættene hos en selv og også modparten 03-05-2015 13:36

468 En god relation er en relation hvor man på en eller anden måde kan bruge hinanden uanset om det er personligt

eller fagligt og hvor man har en gensidig respekt overfor hinanden uanset graden af kendskabet i relationen. Alle

relationer kan ikke være lige dybdegående.

01-05-2015 20:26

469 tillid 01-05-2015 20:25

470 Kontakt eller forbindelse mellem to personer, der har kontinuerligt samvær 01-05-2015 09:38

471 Gensidig respekt og forståelse/indsigt. 30-04-2015 23:47

472 En person, som jeg har et relativt tæt forhold til, og som har et stort og godt netværk, som jeg kan trække på. 30-04-2015 17:34

473 Mennesker jeg for energi fra og gensigdig respekt 30-04-2015 16:42

474 ? 30-04-2015 16:20

475 Pas 30-04-2015 14:22

476 ved ikke 30-04-2015 12:15

477 Se nedenstående svar 30-04-2015 10:10

478 En med et stort netværk 29-04-2015 09:35

479 En person man er tryg ved, og kan lide at snakke med og være sammen med. 29-04-2015 09:31

480 Gode bekendskaber 29-04-2015 09:09

481 at stole på hinanden 29-04-2015 08:05

482 Bekendte, jeg kan kontakte og er på så venskabelig fod med, at det ikke virker forceret at skulle spørge eller

bede dem om noget.

28-04-2015 22:46

483 En god relation er en kontakt, som man kan henvende sig til og sparre konstruktivt med om aktuelle ting 28-04-2015 21:11

484 En god relation er en man har en god kontakt med - uanset om de er nære eller fjerne relationer 28-04-2015 19:33

485 I arbejdsmæssig sammenhæng er gode relationer til kollegaer alt afgørende for job. Et godt netværk er

opsøgende ifht. muligheder for job for hinanden.

28-04-2015 18:26

486 En god relation er personer som kan stå inde for ens kompetencer og sociale færdigheder. Det er personer, som

ønsker det bedste for en og hjælper en i eksempelvis en situation hvor man er jobsøgende.

28-04-2015 16:42

487 En god relation er til en person jeg ved jeg kan stole på, som ikke kræver for meget vedligeholdelse men som

altid vil være der hvis der er brug for det.

28-04-2015 15:02

488 . 28-04-2015 14:59

489 - 28-04-2015 13:01

490 Gode venner 28-04-2015 12:53
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491 En god relation er fx en kontakt, som forstår, at når man giver noget for man selv igen. 28-04-2015 12:29

492 Udbytterig, men ikke udnyttende. 28-04-2015 11:50

493 En person som har interesse i at vi gensidigt at bakker op om hinandens foretagender og bidrager - på den ene

eller anden måde hertil- såfremt det er muligt.

28-04-2015 11:46

494 _ 28-04-2015 11:34

495 Privat er en god relation en person man har et godt bekendtskab til og som kender en selv tilsvarende godt.

Professionelt er gode relationer tidligere og nuværende kolleger, som kender en i forhold til personlighed og

kompetencer.

28-04-2015 11:31

496 Det defineres i hvertfald ikke ud fra hvem der potentielt kan hjælpe mig med et nyt job. Tillid, gensidig hjælp og

forståelse.

28-04-2015 11:29

497 Begge parter får noget ud af den anden. 28-04-2015 11:26

498 En ærlig relation, hvor man ikke spiller med fordækte kort. 28-04-2015 11:22

499 Good relationship is about being a good team player, act professional, respect differences in personalities,

qualifications where everyone is important for delivering good final results. Respect and integrity!

28-04-2015 11:15

500 - 28-04-2015 10:57

501 Når der er balance mellem det, man giver og det, man får 28-04-2015 10:48

502 En som er bekendt med min situation som jobsøgende og som tænker på mig hvis vedkommende hører om en

spændende stilling de tænker kunne være noget for mig.

28-04-2015 10:40

503 En som gerne vil hjælpe hinanden og vil hinanden det godt. 28-04-2015 10:36

504 En relation, hvor jeg føler mig værdsat og tryg. 28-04-2015 10:34

505 Respektfuld og åben dialog, magtforholdet nogenlunde lige, empati for hinanden 28-04-2015 10:07

506 En man holder regelmæssig kontakt med 28-04-2015 09:21

507 En man kan sparre med 27-04-2015 16:08

508 En god relation i forhold til job-søgning er en person der ved hvad jeg fagligt har at byde på. 27-04-2015 13:22

509 Ven eller bekendt 27-04-2015 12:54

510 En god relation kan i min optik både være fagligt eller personligt funderet. Det handler om, at man har en gensidig

forståelse og respekt for hinanden og så synes jeg en god relation også handler om, at man kan stole på

hinanden og grine sammen.

27-04-2015 12:53

511 Gensidigt bekendtskab/venskab 27-04-2015 12:51

512 En relation der er tillidsfuld, respektfuld og har plads til humor. 27-04-2015 12:51

513 God kontakt, godt sammenspil, 27-04-2015 12:50

514 En man snakker godt med og som hjælper en 27-04-2015 12:49

515 god forbindelse 27-04-2015 12:48

516 Indbyrdes forståelse for hinandens kompetencer, opbakning, fælles forståelse for arbejdsprocessen. 27-04-2015 12:47

517 Et gensidigt forhold, hvor man investerer lige meget i relationen 27-04-2015 12:42

518 Nogen jeg kender, som jeg ville kunne genkende på gaden. Nogen jeg kan email/ringe til uden problemer. 27-04-2015 12:35

519 En god relation er en, der måske kan hjælpe én videre til et job gennem sit eget netværk 27-04-2015 08:15

520 En hvor man har et tæt bånd, og kan hjælpe hinanden. 27-04-2015 00:10

521 venner, tidligere kollegaer 26-04-2015 17:48

522 En god relation er en som kender mig godt - det kan dog være både personligt, men også fagligt. Det er også en

som jeg har holdt kontakten med og dermed stadig snakker med en gang i mellem. Det er et meget bredt

spørgsmål, og relationer er forskellige for mig i forhold til familiære relationer og professionelle relationer.

25-04-2015 11:03
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523 En, der baserer sig på tillid og god stemning 25-04-2015 09:47

524 nogle man kan stole på 24-04-2015 19:31

525 En der kan sætte mig i forbindelse med en jeg kan søge et job hos. Altså en mellemmand og en genvej til et job. 24-04-2015 13:24

526 En person jeg har et aktivt forhold til (professionelt eller privat). 24-04-2015 12:52

527 Støtte 24-04-2015 11:38

528 En kontakt man kan stole på 24-04-2015 11:05

529 En som tænker på mig, hvis der opstår en situation hvor jeg kunne være relevant for et samarbejde eller en

projekt ansættelse.

23-04-2015 21:04

530 En person som jeg ved hvad står for og som jeg har et større personligt kendskab til 23-04-2015 18:10

531 En der er oprigtigt interesseret i at hjælpe mig 23-04-2015 17:04

532 En person jeg har haft en positiv oplevelse/møde med 23-04-2015 16:46

533 Individer der kan være behjælpelig enten personligt, socialt eller erhvervsmæssigt. 23-04-2015 16:25

534 Det er mennesker jeg kan stå inde for og som jeg ved kan stå inde for mig. Mennesker jeg kan være afslappet

og ærlig omkring.

23-04-2015 13:35

535 En aktiv relation 23-04-2015 11:32

536 Et forhold, hvor begge/alle parter både giver og får. 23-04-2015 11:23

537 God kemi, god mavefornemmelse, du taler godt med relationen, og om mange ting 23-04-2015 10:34

538 En person/netværk som står åben for kontakt i forb. med evt. jobåbning 23-04-2015 10:13

539 gensidig, empatisk og tillidsbaseret kontakt, hvor temaer kan diskuteres og forskellige perspektiver deles.

Relationer er personlige.

23-04-2015 09:20

540 Tillid og troværdighed 23-04-2015 08:27

541 En kontakt hvor man hjælper hinanden på de områder hvor det giver mening. Det er nogle gange en snak, en

gave, penge, jobtip mm.

22-04-2015 23:28

542 At der er gensidig respekt og tillid imellem 22-04-2015 22:58

543 En troværdig person og en der har god erfaring med i bagagen som kan give den viden videre 22-04-2015 22:36

544 Når jeg har et godt forhold til et andet menneske, på arbejde, min boligblok - jeg ville ikke bruge udtrykket "en

relation" om familie og venner (det er for upersonligt).

22-04-2015 22:23

545 En person, der gerne vil hjælpe mig, og som jeg måske kan hjælpe en anden gang 22-04-2015 22:12

546 En jeg kan tale med om hvad jeg søger og hvad relationen søger, uden at vi føler os forpligtet 22-04-2015 20:24

547 God kemi og begge parter bidrager til relationen man lærer af hinanden. 22-04-2015 18:05

548 En jeg kan bruge og som kan bruge mig. 22-04-2015 17:53

549 I forbindelse med jobsøgning betragter jeg en god relation som en person i mit netværk jeg kan trække på for

information om en given virksomhed og/eller specifik type af job.

22-04-2015 17:11

550 Venner, famile og netværk som hjælper med at dele mine opslag og hjælpe med at se efter jobs 22-04-2015 16:35

551 En relation hvor der er respekt og tolerance for hinanden 22-04-2015 16:08

552 Én der kender og forstår mig 22-04-2015 16:05

553 Åbne forbindelser, som kan bruge hinanden konstruktivt 22-04-2015 14:41

554 Det er en person som jeg kan vende mig til. Som jeg tænker på i forskellige sammenhænge. 22-04-2015 13:44

555 Personer i mit personlige netværk, som jeg kender og som kender mig i arbejdsmæssigt sammenhæng 22-04-2015 13:39

556 En relation hvor begge parter yder og nyder 22-04-2015 13:37
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557 At man har en god dialog og relation og ikke mindst tillid 22-04-2015 13:26

558 Mennesker jeg kommunikere godt med 22-04-2015 12:32

559 En god relation er at have et netværk, som kan hjælpe dig med at få et job/komme i kontakt med "de rigtige". 22-04-2015 12:27

560 Ærlighed Åbenhed God stemning 22-04-2015 12:04

561 at man kender hinanden til bunds 22-04-2015 11:43

562 En jeg kan have tillid til. 22-04-2015 11:42

563 En som viser gensidig respekt 22-04-2015 10:59

564 Det er en åben og ærlig dialog med fortrolighed 22-04-2015 10:58

565 en som jeg befinder mig godt i og som jeg finder relevant at have - her tænker jeg specielt på kontakter på

linkedin

22-04-2015 10:31

566 en relation, der bidrager positivt til mit liv 22-04-2015 10:20

567 fagligt og kommercielt bekendtskab, som kender og vil anbefale mig 22-04-2015 10:08

568 en hvor begge parter føler, de vinder ved kontakten 22-04-2015 09:51

569 Mennesker, som vil mig det godt, arbejdsmæssigt eller privat. 22-04-2015 09:45

570 Optimalt er det kemi og at man respekterer hinanden 22-04-2015 09:45

571 Hvis begge parter får noget ud af relationen. 22-04-2015 09:37

572 I arbejdsmæssig sammenhæng er det folk jeg kan lide. 22-04-2015 09:24

573 En person, der kender til mig og de kompetencer jeg har og som kender til de resultater, jeg har opnået, og som

vil anbefale mig.

22-04-2015 09:18

574 En positiv kontakt med en person 22-04-2015 09:13

575 Èn person der kender mig arbejdsmæssigt og som ved hvad jeg kan og står for. 22-04-2015 09:12

576 Et ligeværdigt forhold med gensidig "give and take" og som supplerer med det jeg selv mangler 22-04-2015 09:07

577 En god relation er en relation der er baseret på gensidig tillid og respekt. 22-04-2015 09:00

578 En ærlig relation man har tillid til 22-04-2015 08:47

579 At kun samarbejde og tværfagligt 22-04-2015 08:43

580 En person der kender mig enten via job eller privat. En der ved hvad jeg står for og som vil mig det godt. 22-04-2015 08:39

581 Gensidig tillid Fælles interesser Fælles værdisæt 22-04-2015 08:33

582 Hvor man er der for hinanden. Hjælper hinanden uden tanke på egen vinding. En situation hvor man giver og

tager, hvor man kan og har behov.

22-04-2015 08:32

583 Tidligere reelle kolleger der udtaler sig ærligt og redeligt om mine kompetencer 22-04-2015 08:27

584 Positiv og gensidig respekt for hinanden. 22-04-2015 08:21

585 ? 22-04-2015 08:10

586 En der kender mig nok til at kunne se mig i en stilling/arbejdsområde 22-04-2015 08:06

587 En der virkelig kender mine personlige og faglige kompetencer, værdier og mål 22-04-2015 07:59

588 En, man 'dyrker' jævnligt i større eller mindre omfang. En man kan stå inde for og er loyal overfor - både ifht godt

og mindre godt. En, man kan tale 'straight' med.

22-04-2015 07:49

589 Gensidig tillid 22-04-2015 07:45

590 Ved ikke 22-04-2015 07:45
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591 Kommer an på hvem relationen er til ? (Uklart spørgsmål) Til en arbejdsgiver anser jeg en god relation som

værende at hun har tillid til at jeg kan løse opgaverne, at hun giver mig faglige udfordringer og anerkender mine

resultater.

22-04-2015 07:38

592 En tidligere eller eksisterende leverandør. 22-04-2015 07:31

593 Er noget personligt 22-04-2015 07:26

594 Hvor der ydes og hjælpes begge veje 22-04-2015 07:11

595 En person, som jeg har tillid til, og som jeg kan stå inde for i forbindelse med anbefaling / anbefaling af job til

mig.

22-04-2015 06:57

596 En jeg kan stole på og som vil hjælpe mig 22-04-2015 06:51

597 En kontakt jeg kan lave forretning med og omvendt 22-04-2015 02:04

598 Et godt venskab 21-04-2015 22:36

599 Et menneske man kan stole på og som man har nogle interessante dialoger med 21-04-2015 22:15

600 En jeg føler jeg kan kontakte 21-04-2015 21:38

601 Én som kan se de positive sider af mig og omvendt. Én som man gensidigt kan støtte og hjælpe og der er

ligeværd.

21-04-2015 21:30

602 En person med et stort netværk 21-04-2015 20:42

603 En positiv kontakt/tilhørsforhold til et andet menneske 21-04-2015 20:06

604 Bygger på gensidig respekt. Et ligeværdigt forhold. At kunne spare/dele med hinanden. At kunne være sig selv. 21-04-2015 19:38

605 En som kan hjælpe og vil hjælpe uden man behøver spørge. F.eks når mine venner eller min kærestes venner

kontakter mig vedrørende et job. Eller da jeg gik op til mit gamle praktiksted for hjælp med en ansøgning og de

uden tøven gav mig gode anbefalinger og gerne vil hjælpe mig så meget de kan.

21-04-2015 18:59

606 Én, jeg kan stole på vil hjælpe mig, eller føre mig videre, hvis jeg har brug for det. 21-04-2015 18:45

607 en der altid er parat til at hjælpe mig 21-04-2015 17:32

608 En god relation er en kontakt man har til en virksomhed, som har mulighed for at give dig en anbefaling og på den

måde påvirke rekrutteringsprocessen.

21-04-2015 17:01

609 En relation som kan kender mig og som kan hjælpe med at guide mig til den rigtige arbejdsplads 21-04-2015 14:20

610 Et ligeværdigt forhold 21-04-2015 12:55

611 Mennesker der hjælper positivt i medgang og modgang. 21-04-2015 11:37

612 En relation hvor hjælpen går begge veje 21-04-2015 11:36

613 En relation hvor man kan hjælpe hinanden - uden der nødvendigvis har været behov for det endnu. 21-04-2015 11:36

614 Folk man kan snakke med. 20-04-2015 23:01

615 Dem der jeg kender. 20-04-2015 22:35

616 Relation spænder bredt for mig. I en profesionel sammenhæng er en god relation når BEGGE parter får noget ud

af eksempelvis deres samarbejde

20-04-2015 22:21

617 En du kan benytte dig af i en jobrekrutteringssitutation. Som man ved vil hjælpe en videre 20-04-2015 21:45

618 En god relation er noget som gør noget godt for begge parter 20-04-2015 21:41

619 God kommunikation og interesse for hinanden 20-04-2015 19:18

620 Ligeværdig og anerkendende 20-04-2015 18:14

621 En person der er villig til at hjælpe. En der vil ligge et godt ord ind. Er opmærksom på den givne situation man

sidder og tænker på en.

20-04-2015 16:41

622 Hvor man er loyal, respektfuld og kommunikere godt. Hvor man ved man kan stole på hinanden. 20-04-2015 16:26
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623 En person, der kender én dybere end perifert, som forstår og accepterer én som person og væremåde og som

man har en god jargon og gensidig forståelse med.

20-04-2015 15:06

624 personlig kontakt 20-04-2015 14:51

625 En relation som føles naturlig og kan genoptages uanset, hvor langt der er mellem kontakten. 20-04-2015 13:13

626 En god relation har for mig en fælles gensidig værdi og respekt. På et eller andet plan er alle relationer gode for

mig. Det handler meget om situationer - nogle relationer er gode i nogle situationer, andre er gode i andre

situationer.

20-04-2015 12:41

627 En person i mit netværk, som man kan spare med og være fortrolig med. 20-04-2015 12:09

628 Giver en god oplevelse 20-04-2015 12:03

629 En hvor jeg føler mig tryg 20-04-2015 10:38

630 En god relation, i forhold til mig rent prof. Er en som kender mig både på godt og skidt, en som kender mine

kvalifikationer

20-04-2015 10:24

631 Personligt kendskab til vedkommende. Sympati og tillid gensidigt. Videns- og erfaringsdeling som fælles

interesse Generøsitet og at ville det bedste for den anden

20-04-2015 10:14

632 En person som jeg kan give og modtage sparring med, om det så er om job, fagligt osv, men hovedpunktet for

mig er hvor der mulighed for at opleve en gensidighed i forhold til også at kunne bidrage såvel som at modtage

20-04-2015 10:01

633 tillidsbaseret 20-04-2015 09:50

634 En der vil hjælpe m. fx information 20-04-2015 08:54

635 Det afhænger af jobbet. 20-04-2015 08:48

636 Når man kender en man ved man kan tage fat i. 20-04-2015 07:56

637 ? 19-04-2015 22:47

638 troværdig og respektfuld 19-04-2015 22:36

639 Det er personer som vil anbefale mig. 19-04-2015 20:36

640 Folk jeg kan trække på og som kan trække på mig. 19-04-2015 20:27

641 En der har mulighed for at give en gode rå om en ledig stilling 18-04-2015 15:35

642 Gensidig tillid, ærlighed, åbenhed og respekt. 18-04-2015 15:03

643 En person man stoler på, og som man har faglig respekt for. Den gode relation er personen jeg godt kunne se

mig selv arbejde sammen med.

18-04-2015 14:04

644 En forbindelse, hvor et vist kendskab til hinanden er præget af respekt og tillid. 18-04-2015 13:37

645 En man stoler på, som er spændende og vil en det godt 18-04-2015 09:56

646 At den skaber gensidig værdi - hvor værdi kan være alt fra hygge til ren faglig sparring 17-04-2015 17:02

647 En god relation for mig er mange ting. Men først og fremmest, ville jeg omtale det i relation til mit professionelle

netværk. Jeg forbinder en god relation med personer som jeg kender f.eks. samarbejdet med. Jeg tænker ikke

nødvendigvis at man taler sammen hele tiden, men relationen består i at man til enhver tid kan kontakte en

person, og denne vil støtte en - eksempelvis holde øje med relevante jobs, give en god anbefaling - og omvendt!

En god relation går to veje.

17-04-2015 14:28

648 !? 17-04-2015 13:36

649 At lede med troværdighed og omsorg 17-04-2015 11:35

650 Et positivt forhold. 17-04-2015 00:13

651 En bekendt/nær ven - en der deler viden og erfaringer og som tænker på ens velbefindende 16-04-2015 22:04

652 ? 16-04-2015 16:30

653 En person som man kan stå inde for. 16-04-2015 16:10
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654 Tryghed, nærvær, god kommunikation 16-04-2015 15:05

655 g 16-04-2015 14:58

656 Gennemskuelig 16-04-2015 14:08

657 En man stoler på og en som ikke omgås en for at "bevare relationen", men fordi vedkommende har lyst 16-04-2015 12:13

658 Tillid 16-04-2015 09:49

659 Til et menneske man kender godt eller lidt, og som man er på god fod med, dvs. som man taler godt med, hvis

man mødes

16-04-2015 09:48

660 Tillid, samt gensidig respekt og interesse. 16-04-2015 09:47

661 En god professionel relation er en man altid kan vende tilbage til, selv efter lang tids fravær. Det er en man har en

eller anden form for personlig relation med - tidligere kollega, samhandelspartner eller lignende - ikke bare en

navne bekendt på LinkedIn man aldrig har mødt, talt eller korresponderet med.

16-04-2015 09:47

662 En, jeg stoler på og giver værdi for mig og mit neværk 16-04-2015 08:14

663 En jeg har eller har haft et godt forhold til. 16-04-2015 01:28

664 En god relation når det kommer til jobsøgning er en person der kender til mine forcer og mine præferencer

vedrørende jobs. En person der udelukkende kender mig som person og ikke kun at jeg har fået straight A's.

15-04-2015 23:47

665 En som jeg kender fra branchen, som jeg har fået opfattelsen af at jeg kan forvente noget af. 15-04-2015 23:34

666 Positivt bekendskab 15-04-2015 21:55

667 Det er en jeg kan kontakte og anmode om råd, hjælp og som giver svar og bruger tid på mig. en som tænker på

mig og ved at jeg eksisterer i verden. en god relation er gensidig.

15-04-2015 21:54

668 Konstruktiv og ærlig to-vejs kommunikation 15-04-2015 21:54

669 God kemi 15-04-2015 21:50

670 En det kan være med til at promovere mig og mine interesser 15-04-2015 21:24

671 En loyal relation der har et netværk og stærke kompetencer. 15-04-2015 20:21

672 Tillid, tolerance, kærlighed 15-04-2015 20:03

673 Loyalitet, som kan bruges begge veje. 15-04-2015 19:56

674 En god relation er hvor man skaber værdi for hinanden med respekt og hvor man spiller sammen

personlighedsmæssigt

15-04-2015 19:53

675 positivt forhold og åbenhed 15-04-2015 19:50

676 En god relation er mangfoldig og spiller en vigtig rolle både i den daglige trivsel og fremtidige muligheder. En god

relation kan sagtens være et helt andet sted i livet/karrieren og interessere sig for noget helt andet end en selv.

Værdien i relationen ligger i, at netop denne relation kan tilføre ny viden, en anden side af sagen eller måske en

kontakt, der leder til en ny karrieremulighed.

15-04-2015 19:38

677 En god relation er en tillidsfuld relation. En hvor man har et godt kendskab til hinanden og ved hvad man hver

især står for.

15-04-2015 19:37

678 En med gensidig respekt og tillid 15-04-2015 19:34

679 En god relation er en, der er villig til at hjælpe fx med gode råd eller kontakt til andre. 15-04-2015 19:13

680 En god relation betyder man kan bruge den overfor ens netværk 15-04-2015 18:36

681 En relation som kan sige god for dig 15-04-2015 18:10

682 Venner og familie er den tætteste form for relation jeg kan komme på. Arbejdsmæssigt kunne det være en

tidligere/nuværende kollega. En der kender mig, måske både personligt og professionelt.

15-04-2015 17:38

683 En relation med en vis tillid og hvor begge kan give og tage 15-04-2015 16:40

684 En god relation er for mig en relation hvor jeg kan tilbyde og/eller modtage noget, uden at der derefter er et

gældsforhold

15-04-2015 16:21
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685 En relation som en valid samt kan være loyal. 15-04-2015 16:08

686 Tillid 15-04-2015 16:00

687 En man har et tæt forhold til 15-04-2015 15:54

688 En god relation i professionel sammenhæng er et kendskab til en person med samme faglige interesse som dig,

en person man kan lide og har respekt for. Og én som man ansættelsesmæssig måske ikke føler sig truet af.

15-04-2015 15:41

689 Hjælpsom, nyttig, åben, udadvendt 15-04-2015 15:39

690 En som ved noget om mig og mine kompetencer 15-04-2015 15:19

691 Kvaliteten af en god relation, skabes gennem en fælles livsopfattelse. En god relation er en som kender mig og

mine kompetencer. Som jeg kan spærre og udvikle mig med.

15-04-2015 14:48

692 Et konstruktivt forhold - kan både være med en, man kun har mødt kort og en længerevarende relation. 15-04-2015 14:32

693 Arbejdsmæssigt er det en, der kan bidrage til eventuel ansættelse nyt sted eller kontakt til relevant sted. 15-04-2015 14:06

694 En person, som jeg stoler på, har faglig og personlig respekt for, og som jeg er på bølgelængde med. 15-04-2015 13:59

695 En, der kan være behjælpelig i min jobsøgning 15-04-2015 13:58

696 x 15-04-2015 13:45

697 En god relation er hvor begge parter gør god udbytte af hinanden og hjælper hinanden 15-04-2015 13:41

698 1 15-04-2015 13:39

699 En god relation for mig er en gensidig respekt for de kompetencer man hver især besidder og hvordan vi kan

drage nytte af hinanden uden at udnytte.

15-04-2015 13:36

700 En, man kan stole på, som også giver noget igen. 15-04-2015 13:20

701 En god relation er en person jeg kender og som kender mig. En person der ved hvad jeg står inde for fx

personligt eller fagligt. Men der kan være forskel på hvor tætte ens relationer er.

15-04-2015 13:16

702 En god relation er til at stole på. En god relation giver lige så meget, som den tager. 15-04-2015 13:12

703 God kemi og faglige såvel som personlige fællesinteresser. 15-04-2015 12:53

704 en personlig forbindelse præget af venlighed og gensidig respekt. 15-04-2015 12:52

705 .. 15-04-2015 12:35

706 En relation, der kan udvikle mig eller bidrage til mit netværk og omvendt, og som jeg kan anerkende for deres

kompetencer.

15-04-2015 11:49

707 gensidig interesse og lysten til at hjælpe hinanden videre 15-04-2015 11:42

708 En som kan gøre en forskel for mig 14-04-2015 15:59

709 En man kan stole på og har regelmæssig kontakt til. 13-04-2015 10:28

710 En der kender til mine personlige og faglige færdigheder og som jeg har positive erfaringer med 13-04-2015 09:31

711 En relation hvor begge parter får noget ud af den. 12-04-2015 21:17
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Q19 Hvad er en dårlig relation for dig?

Besvaret: 711 Sprunget over: 153

Nr. Besvarelser Dato

1 en man ikke kan stole på 09-08-2015 17:40

2 Hvis der ikke er dialog, og interesse for hvad en situation har behov for for at forandre sig 03-08-2015 18:04

3 at man føler sig uvelkommen/ uønesket 03-08-2015 10:44

4 en dårlig relation gengælder ikke den interesse jeg har for og det arbejde jeg gør for relationen. 03-08-2015 10:41

5 En person jeg ikke kan stå inde for. Jeg vil ikke kunne anbefale personen en stilling hvis jeg ved personen er

ustabil og ikke kan passe sine ting

03-08-2015 10:36

6 En bekendt som bare skal videre bringe et budskab og som ikke har noget forhold til om jeg kommer i job eller

ej.

03-08-2015 10:35

7 en dårlig relation i proffesional forbindelse er en person jeg ikke kan stå indefor eller ikke kender nok til. 03-08-2015 10:35

8 En person man ikke ved hvor man har, og ikke kan stå inde for. 03-08-2015 10:35

9 ikke at have noget til fælles 03-08-2015 10:35

10 En jeg ikke kender! (Eller en politiker) 03-08-2015 10:34

11 En utroværdig person. 03-08-2015 10:34

12 Det er personer der bare vil have en i sit netværk, uden at gøre brug af dette. 03-08-2015 10:34

13 externe ledere 03-08-2015 10:34

14 En person som man ikke kan stole på, eller som man ikke kan anvende til netvworking, da en eventuel

anbefaling fra vedkommende, vil skabe negativitet omkring en selv, hvis eksempelvis vedkommende ikke er

vellidt eller kendt for dårlig arbejdsmoral. Dvs. at vedkommendes negativitet smitter af desuagtet om det er

retfærdiggjort eller ej.

03-08-2015 10:33

15 en der snakker negativt om virksomheden 03-08-2015 10:33

16 En dårlig relation, hvis de slet ikke kan stå indefor hvad jeg kan og står for. 03-08-2015 10:33

17 Mennesker der er flyvske og lover noget de ikke holder. 03-08-2015 10:33

18 En person der er meget lukket omkring sig selv. 03-08-2015 10:32

19 at få ingen chance 03-08-2015 10:32

20 Mistillid Fjenskab 03-08-2015 10:31

21 En som ikke er inden for ens egen branche. 03-08-2015 10:31

22 Hvis man ikke er seriøs 03-08-2015 10:29

23 en relation, hvor kommunikationen går skævt, hvor der ikke lyttes - eller hvor jeg kontinuerligt bliver sourgt om

tjenester og leverer det, men hvor der ikke kommer noget den anden vej

31-07-2015 08:31

24 dårlig tone 15-07-2015 17:49

25 Modsat ovenstående hvilket b.la. også understreger mangel på tillid. 06-07-2015 10:38

26 Konkurrenter 06-07-2015 10:33

27 En person du ikke kender, men blot har relation til grundet samme arbejdsplads eller studiested. 06-07-2015 10:32

28 En person der ville tage mere end ville give, samt taler mere end han/hun lytter 06-07-2015 10:32

29 En person, som kender mig, men er negativt indstillet. 06-07-2015 10:30
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30 - 06-07-2015 10:29

31 Personer, jeg ikke har god kemi med. 05-07-2015 20:17

32 En der taler negativt om andre for at fremhæve sig selv. 02-07-2015 20:56

33 En dårlig relation er ikke så stærk. Der skal ikke meget til før man trækker sig helt fra hinanden og man regner

som udgangspunkt ikke med hinanden.

23-06-2015 14:17

34 ¿Qué ? 23-06-2015 10:45

35 En relation hvor jeg ikke er sikker på den anden persons motivationer og reaktioner. 22-06-2015 10:46

36 Manglende respekt 22-06-2015 10:43

37 Negativ og dårlig kommunikation 22-06-2015 10:42

38 En konkurrent, da jeg ikke vil mene, at en konkurrent vil give et godt indtryk af mig til en mulig arbejdsgiver. 22-06-2015 10:41

39 Det modsatte, en relation der har en forkert opfattelse af én. Som ikke ved hvad jeg eksempelvis står for - både

personligt og faglige kvalifikationer.

22-06-2015 10:41

40 folk der personligt holder mig tilbag 22-06-2015 10:39

41 En, jeg har haft en dårlig samtale/oplevelse med 22-06-2015 10:38

42 En utroværdig relation 22-06-2015 10:36

43 En dårlig relation er når der ikke er tillid mellem parter, og når man ikke vil den anden part det bedste. 22-06-2015 10:35

44 En person der udnytter mine kontakter, til noget jeg ikke kan stå inde for. 22-06-2015 10:34

45 En person, som ikke har en bred gruppe af kontakter omkring sig. 22-06-2015 10:34

46 En person der ser ned på mig 22-06-2015 10:34

47 dårlig kemi forskellige meninger og holdninger, hvor man ikke kan finde en fælles løsning 22-06-2015 10:34

48 person man ikke stoler på 22-06-2015 10:34

49 En som jeg ikke vil bede om hjælp af eller som jeg forestiller mig vil hjælpe mig ... eks. fordi ovenstående under

"god relation" har haft en eller anden form for brist.

21-06-2015 21:59

50 ? 16-06-2015 12:52

51 En forbindelse man ikke kan bruge til noget 15-06-2015 18:47

52 - 14-06-2015 15:38

53 Hvor der ikke er en reel lyst til relationen med mig, men kun for at opnå noget 11-06-2015 21:58

54 . 11-06-2015 14:30

55 En man kender enten langt ude eller som man ikke kan stole på dårlige relationer vælger jeg fra som mine

relationer

10-06-2015 21:22

56 Hvor parterne kun koncentrerer sig om egne behov og hvor man ikke er reel og ærlig over for hinanden. 09-06-2015 19:50

57 En forbindelse der bygger på usikkerhed, mistro, mangel på respekt og evt. magtmisbrug af den ene part. 08-06-2015 14:16

58 dårlig kommunikation, mistillid, et dårligt samarbejde, lavt respekt, lavt selvtillid 08-06-2015 10:30

59 En asymmetrisk relation, hvor den ene part er underlagt eller udnytter den anden. Der er ikke gensidig respekt og

tillid.

08-06-2015 10:26

60 En dårlig relasjon er en jeg mener ikke er troverdig eller erfaring no, eller har for lite innblikk i mine kvalifikasjoner

og erfaringer.

08-06-2015 10:25

61 Relationer som ikke hjælper eller er udenfor branchen 08-06-2015 10:17

62 Tidl. arbejdsgiver, som ikke giver mig en god anbefaling 08-06-2015 10:16

63 En dårlig relation er for mig en one way relation. Altså nogen som kun tænker på dem selv og udnytter dig uden

at give noget tilbage.

08-06-2015 10:14
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64 ved ikke 08-06-2015 10:14

65 Det modsatte :-) 08-06-2015 10:14

66 En person eller virksomhed som udviser ligegyldighed eller fremstår nedladende. Der udvises ikke respekt og der

er ikke hjælp at hente om nødvendigt.

08-06-2015 10:13

67 - 08-06-2015 10:13

68 En som ikke ved hvad mit arbejde drejer sig om, men mener at de kan hjælpe mig i mit arbejdsfelt. 08-06-2015 10:12

69 Det ved jeg faktisk ikke. 08-06-2015 10:12

70 En der ikke vil andre det bedste og kun tænker på sig selv. En der ikke er troværdig, en der har en dårlig

indflydelse på dig

08-06-2015 10:12

71 En person som ikke har interesse i at hjælpe mig og som ikke ser de muligheder der er i et godt netværk 08-06-2015 10:12

72 Det er, når jeg ikke bruger dem. Og det er formentligt, fordi relationen ikke er stærk nok eller plejet tilstrækkeligt

(Det er primært min fejl, da det er mit eget ansvar at holde en relation god og ikke dårlig)

08-06-2015 10:12

73 En dårlig relation er en man ikke kan bruge, eller en der ikke giver feedback tilbage. 08-06-2015 10:11

74 en jeg ikke kender 08-06-2015 10:11

75 ved ikke 08-06-2015 10:10

76 Dårlig relation er fx udnyttelse af kompetencer for egen vindings skyld. Kan tilmed være dårlig omtale og rygter.

Alt for spidse albuer og tænker kun på sig selv, på bekostning af andre mennesker.

08-06-2015 10:10

77 kolleger/leder der ikke kan lide én (personligt) 08-06-2015 10:10

78 En som taler henover hovedet på mig og som har sin egen plan uden at give mulighed for at jeg kan give mit

besyv

08-06-2015 10:10

79 dårlige kommunikation 08-06-2015 10:10

80 En som ikke gavner min jobsøgning 08-06-2015 10:09

81 Det omvendte 08-06-2015 10:08

82 . 08-06-2015 07:36

83 Mennesker der kan trække ens mål/levevilkår i en en negativ retning eller påvirke ens liv negativt. 07-06-2015 10:56

84 Dårlig social kemi 04-06-2015 21:47

85 Sætter sig selv i centrum 04-06-2015 13:06

86 manglende respekt og manglende evne til at lytte til hinanden mellem to kommunikerende mennesker 04-06-2015 12:25

87 ensidig give and not take. 04-06-2015 09:36

88 Mangel på respekt 04-06-2015 05:59

89 En jeg ikke kan bruge til noget, og som ikke kan give mig noget i en interaktion. Se ovenstående. 03-06-2015 22:09

90 Konfliktfyldt 03-06-2015 21:24

91 En der ikke er gensidig og ikke er baseret på tillid og respekt for hinandens forskelligheder. 03-06-2015 20:52

92 C 03-06-2015 20:20

93 ved ikke 03-06-2015 20:17

94 En dårlig relation er hvis deltagerne i relationen misforstår og taler fordi hinanden, eller hvis magtrelationen

mellem deltagerne bliver for afgørende. Der vil ofte være en magtforskel, forskellen er hvordan magten forvaltes.

03-06-2015 20:11

95 Nogen som handler egocentriske 03-06-2015 20:09

96 Mistillid, utryghed 03-06-2015 19:10

97 Manglende troværdighed 03-06-2015 18:49
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98 Mangel på tillid og konfliktpræget 03-06-2015 18:37

99 Mistillid og manglende rumlighed 03-06-2015 18:27

100 mistillid og modarbejdning 03-06-2015 18:15

101 Fravær af ovennævnte 03-06-2015 18:05

102 En person der har negative holdninger om mig, og som eventuelt gør alt for at modarbejde mig. 03-06-2015 17:49

103 En hvor jeg ikke stoler på den jeg har relationen til 03-06-2015 17:16

104 En dårlig relation er oftest en relation, der er præget af misforståelser, dårlig kommunikation eller manglede kemi. 03-06-2015 17:15

105 dårlig kemi 03-06-2015 17:11

106 jeg har sådan set ikke dårlige relationer, det er bare ikke alle mennesker jeg har noget at tilbyde og ikke alle

mennesker, der har noget at tilbyde mig. Placerer man folk i de rigtige båse, så lever de op til ens forventninger

og så er relationen er definition god.

03-06-2015 17:01

107 En der ikke henvender sig. 03-06-2015 16:38

108 Mangel på respekt. 03-06-2015 16:33

109 Misforståelser Dømmende forudantageler 03-06-2015 16:28

110 Når jeg ikke føler jeg kan være mig selv. 03-06-2015 16:27

111 Når kemien ikke passer sammen 03-06-2015 16:27

112 En der har negative konsekvenser for den ene part. 02-06-2015 20:04

113 - at blive talt ned til - ikke at blive lyttet til og respekteret - at få fornemmelsen af ikke at kunne få ordentlig kontakt

til den anden - ligegyldighed - ikke at få mulighed for at uddybe/begrunde

01-06-2015 21:51

114 ikke venlig 01-06-2015 12:37

115 Det er 'flygtigt" bekendtskab med et andet menneske. Et menneske, man måske ikke har særlig meget at gøre

med.

01-06-2015 12:36

116 En som jeg har mødt meget få gange, som derefter mener vi er "tætte". En der omtaler mig negativt uden

ordentligt grundlag.

01-06-2015 12:36

117 En jeg ikke har lyst til at omgås eller blive sat i forbindelse med 01-06-2015 12:36

118 Personer jeg har et negativt forhold, det kan være hvad som helst, at de er dovne eller at de er for arrogante.

Eller at man bare ikke kender dem godt nok.

01-06-2015 12:35

119 En dårlig relation er nok en der ikke viser interesse for mig og mine evner/kompetencer. 01-06-2015 12:34

120 Ingen interesse 01-06-2015 12:31

121 Bekendt af en bekendt. 01-06-2015 12:30

122 Et forhold uden positiv for minimum en af parterne 01-06-2015 11:47

123 . 01-06-2015 10:35

124 en man ikke kan stole på 31-05-2015 20:43

125 Utroværdig Påtrængende Useriøs Ikke forberedt 31-05-2015 02:22

126 Uligevægt - eks. udelukkende en "give" eller "tage" relation 30-05-2015 19:19

127 En der er passiv 29-05-2015 06:45

128 En passiv relation, 28-05-2015 22:20

129 En person som ikke ville tage kontakt, selvom der opstår en interessant mulighed 28-05-2015 21:40

130 hvis den ene part udelukkende vil have noget ud af det. 28-05-2015 20:53

131 misbrug af ens kontakter 28-05-2015 20:39
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132 det modsatte 28-05-2015 19:31

133 dårlig chef 28-05-2015 11:47

134 ved ikke 28-05-2015 10:19

135 En relation som på en måde ikke er lige ligeværdig 27-05-2015 21:46

136 Det modsatte :-) Nogle kan være svære at kommunikere med - gælder også mig selv 27-05-2015 14:39

137 En relation,hvori jeg føler mig underlegen, mindreværdig eller ikke respekteret. 26-05-2015 19:52

138 Ved ikke 26-05-2015 14:44

139 En person, der gider ikke give svar på min besked, eller en, der er urespektfuld eller nedladende. 26-05-2015 13:48

140 Negativ udnyttelse Har ikke interesse 26-05-2015 13:40

141 samarbejdsvillig, dårlig stemning, stress, manglende kommunikation, manglende empati, uenigheder 26-05-2015 13:40

142 Hvor der er en dårlig kemi. 26-05-2015 13:39

143 En uden særlig mange kontakter, eller troværdighed 26-05-2015 13:35

144 En der ikke vil hjælpe 26-05-2015 13:35

145 Et disrespektfuldt møde mellem mennesker der ikke ønsker at forstå, acceptere, anerkende, rumme eller give

plads til hinanden.

26-05-2015 13:34

146 Ingen øjenkontakt, mangel på åbenhed og lukket kropssprog 26-05-2015 13:33

147 Mistillid, modarbejdning 26-05-2015 13:33

148 En person som ikke kan sælge sig selv 26-05-2015 13:33

149 En relation hvor vi begge er uinterreserede i hinanden. 26-05-2015 13:32

150 ? 26-05-2015 13:32

151 En person som udtaler sig om mig, som om han kender min fulde person uden at det er tilfældet 26-05-2015 13:31

152 Manglende kommunikation og uinteresserede parter. 26-05-2015 13:31

153 Det modsatte af det tidligere svar 26-05-2015 13:31

154 En personlig kontakt hvor man ikke hjælper hinanden 26-05-2015 13:31

155 Negativ præget og pessimistiske relation 26-05-2015 13:30

156 Jeg synes ikke at der findes dårlige relationer. 26-05-2015 13:30

157 Det modsatte. Man får intet igen. 26-05-2015 13:29

158 hvis ovenstående ikke er opfyldt. At man føler sig utilpas. 26-05-2015 13:29

159 En der sender alle mulige jobopslag som ingen relevans har, og derved mere irriterer fremfor at hjælpe. 26-05-2015 13:29

160 At jeg ikke vil vedkendes personen hvis jeg tilfældigt støder ind i dem. 26-05-2015 13:28

161 En dårlig relations, ville være en jeg ikke ville "bruge til noget", en hvilke kompetencer ikke ville passe til mig 26-05-2015 13:28

162 Forbindelse til et menneske, hvor jeg enten ikke kan lide vedkommende, vedkommende ikke kan lide mig eller vi

begge ikke kan lide hinanden - af forskellige årsager.

26-05-2015 13:27

163 Ved ikke 26-05-2015 13:27

164 Mennesker man kender, som man har forbehold for at kontakte. 26-05-2015 13:25

165 folk man ikke kan huske 26-05-2015 10:01

166 uærlig 25-05-2015 23:22

167 hierarkisk, nedladende, hård 25-05-2015 20:29

168 En tidligere kollega/chef som ikke kender mine kompetencer 100%. 25-05-2015 11:39
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169 En, som tager og tager, men aldrig giver ;) 24-05-2015 22:06

170 modsat ovenstående 24-05-2015 20:47

171 En der ikke har kontakterne i orden 24-05-2015 20:27

172 Det samme som ovenstående blot med dårlig foran! 24-05-2015 12:39

173 Nogen der ikke repræsenterer det jeg står for 23-05-2015 23:00

174 En bekendt (ven, kollega mm) man ikke syntes om, enten fagligt eller socialt 23-05-2015 17:29

175 En dårlig relation er en det forsvinder ligeså snart man kommer i modgang. 23-05-2015 17:23

176 Ved ikke 23-05-2015 16:08

177 Dem der ikke kender en 23-05-2015 15:44

178 En dårlig relation er en person/virksomhed, som får negativ indflydelse/påvirkning på ens handlinger eller

omdømme.

23-05-2015 14:48

179 En der ikke gider hjælpe. 23-05-2015 13:35

180 Det ved jeg ikke 23-05-2015 13:16

181 en dårlig relation arbejdsmæssigt er når man aldrig ville lægge en anbefaling til et nyt job. 23-05-2015 13:10

182 snyltere, løgn og utryghed 23-05-2015 13:09

183 ulighed i relationen, hvor det kun er på den enes præmisser. Manglende accept af den anden parts måde at være

på, holdninger osv

22-05-2015 20:48

184 Når der ikke er gensidig respekt og forståelse 22-05-2015 08:53

185 De personer, hvor der har været svære samarbejds vanskeligheder. 21-05-2015 23:53

186 dårligt forhold til vedkommende, kan ikke stole på vedkommende 21-05-2015 23:11

187 Uærlighed, mangel på interesse, Envejs-givende 21-05-2015 23:02

188 magtmisbrug og manglende forståelse for hvordan relationen/netværket kan bruges - ikke misbruges 21-05-2015 22:48

189 Manglende tillid 21-05-2015 22:14

190 Manglende imødekommendehed og ingen øjenkontakt. 21-05-2015 22:02

191 En relation hvor jeg ikke har tillid og kan regne med den anden person. Og hvor der er en dårlig omgangstone... 21-05-2015 19:16

192 En dårlig relation hvor ens person ikke bliver respekteret. 21-05-2015 17:35

193 Mistillid. 21-05-2015 16:16

194 ikke flink person jeg kender 21-05-2015 15:26

195 Det er, når jeg ikke kan snakke personligt med den person jeg sidder overfor. 21-05-2015 13:17

196 Manglende respekt 21-05-2015 13:15

197 . 21-05-2015 11:55

198 En der ikke har lyst til at hjælpe 21-05-2015 10:33

199 ingenlytning kommunikerer forbi dårlig affektregulering lukket 20-05-2015 23:07

200 En relation der kun er interesseret i eget udbytte, og ikke giver noget igen. 20-05-2015 22:58

201 Meget perifert bekendtskab. 20-05-2015 22:11

202 En der vil tale dårligt om mig. 20-05-2015 17:12

203 Hvis relationen kompromitterer vores personlige relation for egen vinding. 20-05-2015 12:01

204 Et gensidigt negativt indtryk af hinanden, socialt og/eller fagligt. 20-05-2015 11:13

205 En der ikke kender mig og alligevel udtaler sig negativt om mig. 19-05-2015 15:05
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206 Hmm .. tvungne forhold til mennesker, jeg ikke ønsker at være forbundet med. 19-05-2015 12:52

207 Manglende tillid og respekt. 19-05-2015 12:15

208 Uærlig, overfladisk og tillukket 19-05-2015 12:07

209 En der kender mit navn. 19-05-2015 11:32

210 ved ikke 19-05-2015 09:12

211 En hvor vedkommende er optaget af, hvad han kan få uden at give. 18-05-2015 23:38

212 Præget af ligegyldighed. 18-05-2015 22:23

213 bla 18-05-2015 18:29

214 En, der hele tiden efterspørger tjenester, men ikke giver noget igen. 18-05-2015 13:09

215 Sporadisk kontakt 18-05-2015 12:42

216 Personer man ikke kan stole på 18-05-2015 12:05

217 En relation som jeg ikke ønsker at være connected med. En som jeg ikke ønsker at blive associeret med. 18-05-2015 10:56

218 En inkompentent kollega/tidligere kollega 18-05-2015 10:06

219 En som kun "tager" og ikke giver igen. 18-05-2015 09:24

220 En person der er drænende og negativ, og som sætter mig i et dårligt lys 18-05-2015 09:18

221 En jeg ikke svinger med. 18-05-2015 09:00

222 Forbindelse med negative undertoner 18-05-2015 05:09

223 mennesker med "tom luft" 17-05-2015 20:06

224 En dårlig relation er en relation, hvor den ene part udelukkende tænker på egen gevinst af relationen. 17-05-2015 14:38

225 person jeg ikke deler værdier/holdning ned 16-05-2015 22:51

226 Manglende respons fra den anden 16-05-2015 21:58

227 x 16-05-2015 18:54

228 at man kun giver og ikke modtager 16-05-2015 17:13

229 ? 16-05-2015 14:04

230 Hvor relationen tipper og den ene part bliver afhængig af den anden 16-05-2015 12:44

231 omvendt 16-05-2015 09:15

232 En person jeg ikke kommunikerer godt med og generelt ikke er på bølgelængde med 15-05-2015 22:46

233 folk der oversælger ens kompetencer, folk der har et dårligt ry i branchen 15-05-2015 22:30

234 misforståelser og generelt dårlig kommunikation 15-05-2015 21:22

235 Det modsatte 15-05-2015 21:18

236 En der har det hele i munden, og ikke står ved det der bliver sagt. En man ikke kan stole på.. 15-05-2015 17:47

237 En dårlig relation er hvor en af os har et negativt indtryk eller en negativ erfaring med den anden, og derfor ikke

har lyst til at hjælpe, samarbejde med eller anbefale vedkommende til andre.

15-05-2015 15:01

238 En dårlig relation er en bekendt, hvor forholdet er en 'one way street', eller udkommet af relationen kun er

negativt

15-05-2015 11:35

239 Fordomsfuld, mangel på tillid og respekt. 15-05-2015 10:41

240 Negative folk. 15-05-2015 10:30

241 Når der ikke er sammenhæng? 15-05-2015 10:20

242 Uærlige personer, som man ikke kan placere nogen steder. Usikkerhed ved venskab/professionel kendskab. 15-05-2015 09:51
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243 iloyalitet - en som du ikke ved hvor du har. 15-05-2015 08:47

244 konkurrerende og ligegyldige 14-05-2015 21:33

245 Folk der ikke kan huske en. 14-05-2015 20:54

246 envejs - "den gamle sælger type", hvor man kun er interessant indtil salget er gennemført. 14-05-2015 19:50

247 negativ indflydelse på mig og min karriere. 14-05-2015 17:55

248 Personer jeg ikke kan stole på 14-05-2015 17:14

249 ikke- fortrolig kollega 14-05-2015 15:28

250 en der kun kontakter en når denne har brug for hjælp 14-05-2015 14:34

251 Et menneske der der ikke holder hvad de lover, eller udviser en tydelig manglende interesse i at relationen skal

vedligeholdes.

14-05-2015 14:05

252 Hvis jeg ikke bryder mig om hvad den anden person står for. Eller hvis vi har været i en situation hvor den anden

person (efter min mening) har fået et forkert billede af mig.

14-05-2015 13:29

253 En perifær kontakt, der er frembrusende 14-05-2015 13:13

254 Det er når der ikke opstår kemi, interesse eller forståelse, eller en person som ikke ønsker at bidrage men kun

modtage.

14-05-2015 12:51

255 Manglende tillid. 14-05-2015 11:26

256 Myndigheder, om bare skal have sat deres krydser, hvor der ikke tages hensyn til det individuelle menneske 14-05-2015 09:56

257 En person jeg ikke vil anbefale til et job 14-05-2015 09:09

258 mangel på tillid 13-05-2015 21:39

259 En person jeg helst gerne vil undgå at møde på gaden. 13-05-2015 20:32

260 En ikke-tillidsfuld relation 13-05-2015 20:15

261 Mistillid 13-05-2015 18:21

262 Spild af tid tid 13-05-2015 18:14

263 En der har mere travlt med sig selv end andre 13-05-2015 15:43

264 det modsatte 13-05-2015 15:31

265 Det har jeg svært ved at definere. 13-05-2015 14:19

266 en der vil tale dårligt om mig 13-05-2015 14:15

267 Når jeg skal gætte mig til den andens forventninger og så det modsatte af ovenstående 13-05-2015 14:13

268 Jeg har ikke dårligere relationer, har ikke kontakt til folk, jeg ikke ønsker at have kontakt til. Men en dårlig relation

må være, hvis der er ubalance i forholdet, at en af parterne føler sig udnyttet.

13-05-2015 13:34

269 Én der er egoistisk og kun tænker på eget udbytte ved at netværke. Én der udnytter forbindelser og holder

kortene tæt til kroppen.

13-05-2015 11:48

270 Ved ikke, måske en relation der ikke er villig til at bidrage med viden og rådgivning. 13-05-2015 11:33

271 Indenfor arbejdsverden: En som udtaler sig om ens faglige og personlige kompetencer uden at have kendskab til

ens kompetencer

13-05-2015 11:00

272 Negativ, ikke opsøgende, 13-05-2015 10:27

273 En person/virksomhed, som man ikke kan stå inde for og ikke ønsker sig relateret til 13-05-2015 10:21

274 En relation, der kan gøre noget, men ikke vil/gider 13-05-2015 10:02

275 Der findes indgen dårlige relationer, nogen kan måske hjælpe mig og jeg kan måske hjælpe nogen 13-05-2015 09:38

276 En som er overfladisk og har fokus på sig selv 13-05-2015 08:35
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277 En dårig relation er hvor der ikke er interesse og respekt tilstede. Derved mister man troværdighed overfor

hinanden og forholdet betyder mindre.

13-05-2015 08:34

278 En dårlig relation er, når den ene part ikke bidrager til forholdet. 13-05-2015 08:32

279 En, jeg ikke har nået at få et tillidsfuldt forhold til, en som jeg for eksempel har sagt for hurtigt ja til på LinkedIn,

uden at tjekke baggrund og årsag til, at vedkommende vil være forbundet med mig. jeg er ofte på gyngende

grund i forhold til,om jeg skal relatere til nogen, jeg har haft på kursus og som jeg kun har talt med utrolig kort tid.

13-05-2015 08:18

280 Når man blot er forbundet, men intet kendskab 13-05-2015 08:05

281 Det er en hvor man troede der var hjælp at hente og der så ikke bliver fulgt op. 13-05-2015 08:00

282 X 12-05-2015 23:21

283 En der primært tænker på egne interesser 12-05-2015 22:40

284 en relation der tapper mig for energi, hvor jeg ikke føler mig respekteret, negativ atmosfære 12-05-2015 22:30

285 En dårlig relation er en person, hvor jeg føler jeg bliver udnyttet eller ikke har tillid til. 12-05-2015 22:25

286 Det modsatte af ovenstående! 12-05-2015 22:21

287 Hvis det kun er den ene, som er villig til at hjælpe den anden. 12-05-2015 22:11

288 Konkurrencepræget eller ensidet. 12-05-2015 21:15

289 Det er når jeg bliver brugt uden at få noget igen. Hvis jeg "misbruges" 12-05-2015 21:05

290 En der ikke giver et åbent og ærligt svar. 12-05-2015 20:39

291 Personer man ikke har tillid til 12-05-2015 20:23

292 En der ignorerer en henvendelse 12-05-2015 20:19

293 En person som fremhæver sig selv på min bekostning. 12-05-2015 19:49

294 Utroværdig 12-05-2015 19:18

295 En forbindelse, som jeg giver mig et dårlig ry. 12-05-2015 19:04

296 useriøs 12-05-2015 18:53

297 ... 12-05-2015 18:26

298 En relation baseret på mistillid og uærlighed 12-05-2015 17:54

299 Manglende tillid 12-05-2015 17:37

300 - 12-05-2015 17:16

301 et dårligt forhold til en anden person 12-05-2015 17:11

302 skjult dagsorden. uærlig. 12-05-2015 16:54

303 Det modsatte 12-05-2015 16:44

304 Faglig snobberi 12-05-2015 16:35

305 . 12-05-2015 16:31

306 Når mennesker i -eller udenfor- mit netværk ikke tager sig tid til at respondere på min henvendelse. 12-05-2015 16:26

307 Mistillid. Disrespekt. Konflikt. 12-05-2015 16:24

308 En dårlig relation er dem som kun kender mig rygtevis eller tror de ved hvem jeg er 12-05-2015 16:18

309 Giver aldrig tilbage, men søger kun viden, info, løsninger eller værdi til dem selv. 12-05-2015 16:08

310 Har jeg ikke aldrig tænkt over, noget perifiært måske. 12-05-2015 15:18

311 Hvor man ikke plejer hinanden, eller ikke giver noget igen. 12-05-2015 15:06

312 En man ikke kan ringe til. 12-05-2015 14:16
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313 En der ikke svarer på henvendelser 12-05-2015 14:03

314 En irriterende forbindelse til et andet menneske. 12-05-2015 13:29

315 En relation, som jeg ikke kan få værdifuld hjælp fra 12-05-2015 13:04

316 Nogen som har en forstilling om hvem jeg er som person, men som ikke kender mig, og de værdier jeg står for. 12-05-2015 12:40

317 min mor og far 12-05-2015 12:39

318 Umiddelbart synes jeg ikke at der findes dårlige relationer. 12-05-2015 12:38

319 et destruktivt forhold, hvor begge parter enten præstere værre eller, hvis man ikke kan li at omgås hinanden. 12-05-2015 12:37

320 Et bånd imellem to personer, hvor ingen af parterne har tillid til hinanden eller udveksler noget form for

information internt.

12-05-2015 12:36

321 En relation der forhindre mig i at opnå mine mål eller leve som jeg ønsker. En relation der evt. har en negativ

indflydelse på hvilke indtryk en kommende arbejdsgivers har af mig.

12-05-2015 12:36

322 det modsatte 12-05-2015 12:36

323 dårlige relationer er, at ville/ være nødsaget til, at stå sig selv nærmest for at forsvare sig selv. At skubbe

ansvaret fra sig for at rense sig selv for hug.

12-05-2015 12:35

324 En dårlig relation i form af en person, er en som ikke er troværdig, eller en der blot er ude på at udnytte et

netværk udelukkende til egne fordele, og ikke til nytte for andre. Med andre ord, en egoist.

12-05-2015 12:34

325 ved ikke 12-05-2015 12:34

326 En der ikke er gensidigt 12-05-2015 12:33

327 ustabilt, respektløshed, usympatisk, 12-05-2015 12:33

328 Et forhold som ikke er ligeværdigt. 12-05-2015 12:33

329 Det er en man ikke snakker med - en dårlig relation er ikke en relation 12-05-2015 12:33

330 Ved ikke 12-05-2015 12:32

331 Asymmetrisk "magtbalance". Dårlig kemi. Fokus på det negative, frem for det positive. 12-05-2015 12:32

332 En relation, som skader en eller begge personer 12-05-2015 12:32

333 energi dræbende 12-05-2015 12:32

334 En man ikke kender så godt og derfor ikke er så tæt på 12-05-2015 12:31

335 En dårlig relation er et dårligt forhold imellem to ting/personer 12-05-2015 12:31

336 En person, som jeg ikke kan lide, og som heller ikke kan lide mig. 12-05-2015 12:30

337 Når man bliver ignoreret 12-05-2015 12:30

338 En man sjældent har kontakt med og måske mere er en bekendt/ "jeg ved hvem du er" / "vi har mødtes en enkelt

gang i byen"

12-05-2015 12:30

339 En der ikke bidrager positivt til vores fælles sameksistens. 12-05-2015 12:29

340 En der ikke giver noget igen 12-05-2015 12:29

341 ved ikke 12-05-2015 12:23

342 En dårlig relation er for mig, en der ikke er med til at flytte/støtte mig i min personlige udvikling. 12-05-2015 12:10

343 En relation som er utilregnelig, og hvor man ikke kan forvente at tingene bliver gennemført eller fulgt op. 12-05-2015 12:00

344 pas 12-05-2015 11:49

345 Ingen kontakt/dialog med kollegaer og samarbejdspartnere. 12-05-2015 11:32

346 Det modsatte af ovenstående. Nogen der husker mig for noget dårligt og taler dårligt om mig. 12-05-2015 11:08

347 en-vejs kommunikation, snakkende 12-05-2015 10:43
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348 Dem der ikke gider hjælpe 12-05-2015 10:40

349 vkfjv 12-05-2015 10:26

350 Kan være en kammerat, som man er meget tæt på, eller et familemedlem, da de ofte ikke er objektive nok i

forhold til kompetencer

12-05-2015 09:47

351 det modsatte 12-05-2015 09:32

352 En dårlig relation er defineret ved mangel på tillid og usikkerhed i forhold til relationens styrke. 12-05-2015 09:08

353 Hvis man i netværket ikke vil dele viden. 12-05-2015 09:05

354 Folk som er ligeglade med mig som person, og blot ser mig som resurse eller adgang til andre 12-05-2015 08:57

355 En dårlig relation er en, der formår at stille hindringer i vejen for mine mål - tilsigtet eller utilsigtet 12-05-2015 08:27

356 En der gentagne gange vil drage fordel af relationen uden at ville yde noget til den selv 12-05-2015 08:14

357 Findes der dårlige relationer??? 12-05-2015 08:03

358 en der kun modtager 12-05-2015 07:49

359 dårligt samarbejde og manglende tillid 12-05-2015 07:35

360 Hvor kun den ene part får noget ud af relationen 12-05-2015 07:35

361 Ingen 12-05-2015 07:33

362 Tidligere samarbejdspartner 12-05-2015 07:27

363 Et afslag.. 12-05-2015 07:22

364 ? 12-05-2015 05:17

365 Dem, der gør mig usikker. 12-05-2015 04:38

366 En relation, som man ikke kan bruge til noget. 11-05-2015 23:58

367 En der har er forkert billede af mine værdier 11-05-2015 23:34

368 ??? 11-05-2015 23:10

369 En person som jeg ikke kan lide, eller/og som ikke kan lide mig. 11-05-2015 22:44

370 bekendte der ikke kender mig og hvad jeg står for 11-05-2015 22:39

371 En person, der gennem mit netværk/mine relationer/min anseelse/mine resultater ønsker at fremstå som

værende bedre, end vedkommende reelt er. Også kaldet en snylter.

11-05-2015 22:35

372 nære familiemedlemmer 11-05-2015 22:32

373 ? 11-05-2015 22:32

374 personer som med negativ attitude forringer arbejdsglæde 11-05-2015 22:29

375 Ueffektiv 11-05-2015 21:26

376 ... 11-05-2015 20:21

377 . 11-05-2015 19:52

378 Én der ikke lytter, er utroværdig og uvenlig. Tager dårligt mod kritik og kritiserer alle 11-05-2015 19:36

379 Mangel på respekt 11-05-2015 19:28

380 En relation præget af mistillid. 11-05-2015 19:21

381 en relation hvor man ikke lytter, anerkender og ikke nære forståelse for forskellighed 11-05-2015 19:04

382 En, der ikke gør sine motiver tydelige og som tænker indskrænket 11-05-2015 18:44

383 Hvis der er mangel på tillid og/eller respekt, og hvis der udelukkes trækkes den ene vej. Som HR person oplever

jeg en del der gerne vil "connecte" med forventning om, at jeg kan hjælpe med et job - det bliver for ligegyldigt og

overfladisk for mig.

11-05-2015 18:24
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384 ... 11-05-2015 18:16

385 En uden gensidig respekt 11-05-2015 18:01

386 En dårlig relation er, når den ene part føler sig hævet over den anden, eller når man ikke er villig til at tage imod

kritik eller hjælp fra den anden.

11-05-2015 17:40

387 Dårlig omdømme, ved ikke 11-05-2015 17:39

388 En, der kun "tager", og ikke giver. 11-05-2015 17:30

389 Ved ikke 11-05-2015 17:22

390 Når en person kun tager og ikke giver 11-05-2015 17:13

391 Når to kollegaer (uanset stilling) har givet et dårligt indtryk af hinanden, eller hvor én kollega har fået et dårligt

indtryk af en anden kollega.

11-05-2015 17:10

392 En der ved alting bedre og mener at man bare kan tage at få sig et job. 11-05-2015 16:05

393 En kollega eller "ven" med hvem man har en dårlig dialog og kommunikation. Jo svagere dette bånd er, des

dårligere er relationen.

11-05-2015 15:38

394 Udnyttelse 11-05-2015 15:35

395 En pralhans, en egoist, en antidemocrat. 11-05-2015 15:02

396 En dårlig relation er til en person, hvor jeg føler at jeg ikke bliver respekteret for mit arbejde/min personlighed

eller hvor jeg føler at jeg bliver snydt af personen.

11-05-2015 14:50

397 Hvor kommunikationen med modparten ikke fungerer optimalt. 11-05-2015 14:32

398 Når noget kun er til gavn for den ene part... 11-05-2015 12:59

399 En dårlig relation er en person der ikke svarer på mine henvendelser - ikke deltager aktivt i netværket og som

tænker på sig selv før andre.

11-05-2015 12:11

400 En der giver udtryk for hvem jeg er, uden at have det fornødne kendskab. 11-05-2015 11:58

401 Personer som har en negativ hold til mig eller mit arbejde 11-05-2015 11:53

402 Det modsatte af spørgsmål 18 11-05-2015 11:27

403 Det modsatte af ovenstående 11-05-2015 09:16

404 folke jeg ikke har en positiv relation 11-05-2015 08:59

405 Mistillid og udnyttekse 11-05-2015 06:05

406 Mistillid, skepsis, 'udnyttelse' (herved skal forståes ikke win/win men nærmere win/lose eller lose/lose) 10-05-2015 22:10

407 een jeg fagligt ikke kan stå inde for 10-05-2015 20:49

408 En relation som dræner en for energi og/eller mangler med-menneskelighed og forståelse for andres

perspektiver.

10-05-2015 20:46

409 En relation hvor den ene føles sig underdanig og ikke lyttet til 10-05-2015 10:29

410 Uprofessionel 10-05-2015 09:06

411 ? 10-05-2015 06:32

412 at udnytte andres kompetencer uden at give noget igen 09-05-2015 21:35

413 ? 09-05-2015 13:00

414 En hvor man kun har haft meget overfladisk kontakt, der har været præget af negativitet, enten pga noget der er

sket i samtaler personer imellem, eller fordi der netop ikke har været en decideret samtale.

09-05-2015 11:14

415 Illoyal og negativ kollega 09-05-2015 09:01

416 modsat ovenstående 08-05-2015 21:50

417 En person man ikke engang gider bruge tid på at drikke kaffe med.. 08-05-2015 20:55
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418 Linked In relationer er fuldstændige ligegyldig, personlig erfaring. 08-05-2015 19:49

419 Dårlig kemi, ingen interaktion. Som f.eks. kolleger, som man ser dagligt, men ingen "ping pong" har med. 08-05-2015 12:34

420 Jeg dyrker ikke dårlige relationer. Afskær istedet kontakten. 08-05-2015 12:07

421 Det modsatte af 18 08-05-2015 12:02

422 grænseløshed , skjulte dagsordener, manglende hensyntagen og situationfornemmelse, 08-05-2015 11:23

423 Overfladisk tilgang til mennesker 08-05-2015 10:21

424 Det modsatte 08-05-2015 09:35

425 Når den anden kun vil "udnytte" mit netværk, men ikke kan - og aldrig kommer til at kunne - tilbyde tilsvarende. 08-05-2015 08:44

426 En som bare vil sælge til mig uden at spørge ind til mine behov. En som ikke lytter og som gerne vil høre sig selv 08-05-2015 08:21

427 En som ikke prøver at hjælpe mig, hvis jeg spørger 08-05-2015 07:47

428 En ligegyldig relation eller uægte relation, der kun vedligeholdes af strategiske årsager. 07-05-2015 21:00

429 modarbejdende 07-05-2015 20:48

430 En perifær kontakt som kun benytter ens relation til egen vinding. 07-05-2015 20:48

431 Utroværdig, negativ, ufleksibel, at undgå dialog, ikke at se folk i øjnene, ikke at gøre noget for andre, at tage

æren for andre arbejde

07-05-2015 20:06

432 utroværdig 07-05-2015 19:47

433 - 07-05-2015 19:01

434 ... 07-05-2015 18:19

435 Dårlig kemi 07-05-2015 18:11

436 det modsatte 07-05-2015 15:13

437 negativ oplevelser 07-05-2015 14:53

438 . 07-05-2015 14:31

439 En dårlig relation er for mig med en person, hvor der er ubalance i forholdet mellem hvor meget man hver især får

ud af relationen jf. ovenstående.

07-05-2015 13:27

440 At man føler, at man ikke kan tillade sig at kontakte folk. 07-05-2015 12:53

441 En der snakker negativt om folk når de ikke er tilstede 07-05-2015 12:19

442 Et utrygt, usikkert forhold, hvor en part tager uden at give igen. 07-05-2015 11:39

443 når kun den ene bidrager til at nå i mål 07-05-2015 11:15

444 Vi har talt sammen, uden rigtig at "connecte". Jeg har måske efterfølgende hørt dårlig omtale af personen. 07-05-2015 10:48

445 En dårlig personlig relation, der påvirker det professionelle forhold i negativ grad. 07-05-2015 10:47

446 En relation, hvor parterne er usikre på hinanden, og hvor det ikke er ligeværdigt. Hvor der er skjulte hensigter og

man udnytter hinanden.

07-05-2015 10:21

447 En relation hvor jeg er usikker på om vi vil hinanden det godt. 07-05-2015 10:14

448 Det modsatte af ovenstående. Mennesker man har dårlige erfaringer med og som man ikke har lyst til at tilbringe

tid sammen med.

07-05-2015 09:43

449 Mangel på respekt 07-05-2015 09:25

450 mistilid, uretfærdig og modarbejde 07-05-2015 06:52

451 Et bekendtskab, der ikke er godt for mig, har en negativ virkning på mig/til mig 06-05-2015 15:35

452 En dårlig relation er hvor man selv føler der er mere forpligtelse i relationen end den anden person oplever 06-05-2015 13:39
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453 En person, jeg ikke stoler på og som ikke lytter. I teorien kan det også være en person, der tager hele armen, når

man rækker en lillefinger.

06-05-2015 13:32

454 En hvor man behandler hinanden uretfærdigt og uærligt. 06-05-2015 12:49

455 Folk som jeg ikke selv ønsker at arbejde sammen med (igen). 06-05-2015 12:47

456 Når den anden kun vil have og ikke giver til relationen 06-05-2015 12:29

457 overfladisk, ikke uden yderligere kendskab end et navn på en person. 05-05-2015 23:32

458 En neutral relation eller i værre tilfald de omvendt af nr. 13. I værste tilfælde; en relation som undgå én. 05-05-2015 17:37

459 En dårlig relation er en, der ikke overholder de aftaler vi har. En, der ikke ønsker at hjælpe mig i min søgen på

evt. job. En, der ikke kan se mit potentiale og derfor ikke kommer med nogle konstruktive forslag.

05-05-2015 08:06

460 En relation, der kun går den ene vej. 04-05-2015 22:14

461 En dårlig relation, er en relation, som man f.eks. kan blive sur eller ked af at have. Jeg mener ikke, at relationer,

som man ikke har aktiv kontakt med er dårlige relationer, men kun de, hvorfra der kommer et negativt output,

f.eks. de følelser, som jeg allerede har beskrevet. Eller relationer, som f.eks. misbruger ens velvilje eller tillid.

04-05-2015 16:09

462 manglende dialog 04-05-2015 14:57

463 Mistillid 04-05-2015 13:11

464 det modsatte 04-05-2015 11:15

465 ved ikke 04-05-2015 09:07

466 Det modsatte af ovenstående 03-05-2015 16:49

467 når værdisættene ikke er afdækket eller misforstået 03-05-2015 13:36

468 Det modsatte af ovenstående og hvor relationen i realiteten er ligegyldig. 01-05-2015 20:26

469 mangel på respekt og tillid 01-05-2015 20:25

470 En kontakt eller person man føler udnytter, laver dårlig omtale eller slet ikke hjælper med omtale 01-05-2015 09:38

471 Mangel på situationsfornemmelse og "silo-tænkning" 30-04-2015 23:47

472 En person, som jeg ikke har et tæt forhold til, og hvis netværk er uinteressant for mig. 30-04-2015 17:34

473 Mennesker jeg skal være på vagt overfor 30-04-2015 16:42

474 ? 30-04-2015 16:20

475 Pas 30-04-2015 14:22

476 folk der for mange spørgsmål 30-04-2015 12:15

477 Ved ikke 30-04-2015 10:10

478 En hvor man bliver udnyttet 29-04-2015 09:35

479 En person hvis motiv og agenda er ukendt, og som på en eller anden måde søger at udnytte en. 29-04-2015 09:31

480 Dårlige bekendskaber 29-04-2015 09:09

481 at ikke stole på hinanden 29-04-2015 08:05

482 Bekendte der har mulighed og interesse for på en eller måde at skade mig. Ikke noget jeg er bekendt med, og

ikke noget jeg har ofret de store tanke på.

28-04-2015 22:46

483 En dårlig relation er en kontakt, som man slet ikke vil henvende sig til 28-04-2015 21:11

484 En dårlig relation er en som ikke giver noget godt. 28-04-2015 19:33

485 En relation, der bærer præg af skarpe albuer og konkurrence. 28-04-2015 18:26
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486 En dårlig relation er en som ikke vil hjælpe og anerkende de kompetencer man besidder. Det kan som

eksempelvis skyldes jalousi eller manglende viden ift. hvilke kompetencer man besidder. Det er en person som

ikke vil en anden person det bedste. Selvfølgelig kan en dårlig relation i nogle tilfælde også være sandhed, hvis

en person har lavet et dårligt stykke arbejde eller lignende.

28-04-2015 16:42

487 En person jeg ikke kan forestille mig nogensinde at få brug for, men som konstant kræver tid, opmærksom og

energi.

28-04-2015 15:02

488 . 28-04-2015 14:59

489 - 28-04-2015 13:01

490 Folk som fortæller mine hemmeligheder til andre bag min ryg 28-04-2015 12:53

491 En dårlig relation er en person, som ikke holder hvad han lover. 28-04-2015 12:29

492 Envejs. 28-04-2015 11:50

493 En person der giver udtryk for at vi tænker på hinanden i arbejdsmæssige sammenhænge (eller andre aktuelle

situationer), og gensidigt har interesse i hinanden - men i bund og grund ikke er interesseret i at støtte op om

denne uformelle "aftale".

28-04-2015 11:46

494 - 28-04-2015 11:34

495 En der ikke kender en eller har et negativt syn på en. 28-04-2015 11:31

496 En der ikke overholder aftaler, som ikke tager sig tid, som ikke prioriterer relationen. En der ikke giver, men kun

tager.

28-04-2015 11:29

497 Når den ene part misbruger den andens tillid eller lignende. 28-04-2015 11:26

498 Hvor der bliver løjet, og hvor det, der bliver sagt, ikke har hold i virkeligheden 28-04-2015 11:22

499 Where people have bad communication between themselves, refuse to play as a team or discuss problems when

they appear. Basically do not trust each other and do not act professional.

28-04-2015 11:15

500 - 28-04-2015 10:57

501 Når der ikke er balance mellem det, man giver og det, man får 28-04-2015 10:48

502 En som er ligeglad og ikke svarer tilbage på ens forespørgsel 28-04-2015 10:40

503 En som prøver at overgå, på andres bekostning. 28-04-2015 10:36

504 Tja, det modsatte:) 28-04-2015 10:34

505 Det modsatte 28-04-2015 10:07

506 En man ikke kender men man f.eks. er linked op med på LinkedIn 28-04-2015 09:21

507 En som kun tage imod uden at give igen 27-04-2015 16:08

508 En der ikke kan se hvad jeg kan bruge mine kompetencer til. 27-04-2015 13:22

509 ved ikke 27-04-2015 12:54

510 En dårlig relation er jo sådan set det modsatte som ovenfor, men dybest set har man vel en dårlig relation med

mennesker man ikke forstår eller respekterer.

27-04-2015 12:53

511 Ensidigt venskab eller folk jeg ikke har kontakt med udover når jeg ser facebook opslag mm. 27-04-2015 12:51

512 En relation, hvor modparten er nærtagende, selvoptaget og indelukket. 27-04-2015 12:51

513 Ingen kemi, minimal kontakt 27-04-2015 12:50

514 En man aldrig snakker med 27-04-2015 12:49

515 ingen kendskab / forbindelse 27-04-2015 12:48

516 Modsatte af forrige svar. Dvs. manglende forståelse for hinandens kompetencer, manglende opbakning, ingen

fælles forståelse for arbejdsprocessen.

27-04-2015 12:47

517 En relation, hvor den ene part investerer mere end den anden 27-04-2015 12:42
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518 Nogen jeg ikke kender, eller ikke kan genkende på gaden. Eller nogen jeg har et negativt forhold til. 27-04-2015 12:35

519 En dårlig relation, er en som tror LinkedIn f.eks. er det samme so Facebook. 27-04-2015 08:15

520 En man ikke kan samarbejde godt med og som man ikke får noget ud af. 27-04-2015 00:10

521 familie 26-04-2015 17:48

522 Igen forskelligt om det er venner/familie eller professionelt. Men generelt synes jeg en relation er dårlig når den er

gammel og jeg ikke har vedligeholdt den. På den måde tænker denne relation om mig, som hvis jeg stadig er

den samme person som for 10-15 år siden. Det giver ikke det rette billede af mig nu.

25-04-2015 11:03

523 Det modsatte - en, der baserer sig på mistro og dårlig stemning 25-04-2015 09:47

524 der taler dårligt om andre 24-04-2015 19:31

525 En der siger dårlige ting om mig til en evt. kommende arbejdsgiver, så jeg bliver valgt fra. 24-04-2015 13:24

526 En person jeg ikke har et aktivt forhold til og som jeg ikke kan aktivere. 24-04-2015 12:52

527 Uærlighed 24-04-2015 11:38

528 En flyvsk person 24-04-2015 11:05

529 Det modsatte af ovenstående. 23-04-2015 21:04

530 en person som jeg ikke har haft nogen kontakt med og kun bliver kontaktet af hvis han hun mangler et job. 23-04-2015 18:10

531 en der connecter med mig for at bruge mine forbindelser. 23-04-2015 17:04

532 En person jeg har haft en negativ oplevelse/møde med 23-04-2015 16:46

533 Individer der er til skade for mig personligt eller arbejdsmæssigt. 23-04-2015 16:25

534 Mennesker jeg ikke kan stole på. 23-04-2015 13:35

535 En passiv relation 23-04-2015 11:32

536 Et forhold, hvor én eller flere parter kun giver eller får. 23-04-2015 11:23

537 Du kan ikke tale om alt. Kan ikke lide at besøge/tale med relationen. Dårlig kemi 23-04-2015 10:34

538 En person, som ikke er imødekommende 23-04-2015 10:13

539 en vejs kontakt hvor der ikke er balance i give and take. 23-04-2015 09:20

540 Det usagte 23-04-2015 08:27

541 En kontakt hvor hjælpen kun er énvejs. 22-04-2015 23:28

542 Det modsatte 22-04-2015 22:58

543 en person der ikke har en god potion erfaring med i bagagen og selvfølgelig ikke er troværdig. Jeg tror på, at har

man erfaringen, er selve lean processen meget hurtigere

22-04-2015 22:36

544 Når jeg ikke kan komme overens med folk. 22-04-2015 22:23

545 En person, der ikke har interesse i at hjælpe mig 22-04-2015 22:12

546 en der spammer mig efter at vi har linkedin eller har 5-10 updates dagligt 22-04-2015 20:24

547 Dårlig kemi hvor man føler at man skal belæres om hvordan livet skal leves. 22-04-2015 18:05

548 En som jeg ikke kan bruge og som ikke kan bruge mig. 22-04-2015 17:53

549 En person jeg jeg på den ene eller anden måde professionelt eller personligt har haft en dårlig oplevelse med 22-04-2015 17:11

550 Dem som siger, de vil hjælpe, men som blot står på sidelinjen 22-04-2015 16:35

551 En relation, hvor der er fordømmelse og kritik af hinanden 22-04-2015 16:08

552 Én der ikke kender og forstår mig 22-04-2015 16:05

553 Forbindelser, som ikke bidrager positivt til hinanden 22-04-2015 14:41
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554 En som jeg ikke vil bruge som reference 22-04-2015 13:44

555 Personer som ikke selv bidrager til at holde forbindelsen 22-04-2015 13:39

556 Hvor den ene part nyder uden at yde 22-04-2015 13:37

557 Folk jeg ikke kan stole på 22-04-2015 13:26

558 Mennesker jeg ikke kommunikere optimalt med 22-04-2015 12:32

559 En, som har et dårligt omdømme. 22-04-2015 12:27

560 Manglende lytning Konfronterende 22-04-2015 12:04

561 at have et dårligt indtryk 22-04-2015 11:43

562 En jeg ikke har tillid til. 22-04-2015 11:42

563 En som lover noget, men ikke overholder det eller på anden måde er utroværdig. Eks. en

virksomhed/rekrutteringsbureau som ikke giver retur svar på en ansøgning

22-04-2015 10:59

564 Hvor værdierne ikke matcher. Mistillid og utyrghed 22-04-2015 10:58

565 nogle som er mere "larm" end gavn. jeg rydder ofte ud i "venskaber" på de sociale medier. 22-04-2015 10:31

566 en relation, der bidrager negativt til mit liv 22-04-2015 10:20

567 en relation, hvor det alene er tempo og effektivitet der indgår som reference 22-04-2015 10:08

568 en, der dræner den ene af parterne 22-04-2015 09:51

569 Mennesker, som ikke vil mig det godt, arbejdsmæssigt eller privat. 22-04-2015 09:45

570 Mangel på respekt, attitude og fordomme 22-04-2015 09:45

571 Hvis kun den ene part får noget ud af det 22-04-2015 09:37

572 en person jeg svinger dårligt med. 22-04-2015 09:24

573 En person, der kender til mig og de kompetencer jeg har og som kender til de resultater, jeg har opnået, og som

ikke vil anbefale mig.

22-04-2015 09:18

574 Dårlig erfaring med en person 22-04-2015 09:13

575 Vel nærmest det modsatte.. 22-04-2015 09:12

576 fravær af forståelse for hinanden 22-04-2015 09:07

577 En dårlig relation er en relation, der er baseret på kontrol (stav "kontrol" baglæns!) og hvor der mangler tillid. I

Danmark pleaser vi nedad, mens i mange andre lande pisser man nedad. En chef med en udenlandsk oprindelse

på en dansk arbejdsplads kan være et eksempel på en dårlig relation, fordi vedkommende ikke forstår at "please"

sine ansatte (hvilket betyder at behandle dem ordentligt, med tillid og respekt).

22-04-2015 09:00

578 En relation som kun er ude på at få info der kan blive brugt imod mig 22-04-2015 08:47

579 Kun se sigselv som den vigtigt i et samarbejde 22-04-2015 08:43

580 En der giver udtryk for at have en relation til mig, men som ikke mener det. 22-04-2015 08:39

581 Mistillid Forskellige værdisæt 22-04-2015 08:33

582 Hvor ting gøres for egen vinding. Hvor der altid er en bagtanke. Hvor der kun tages og aldrig gives. 22-04-2015 08:32

583 Nogle der ikke kender mig godt nok og ikke ved hvad jeg kan og står for. Fx en tidl chef der kan have set sig sur

på mig

22-04-2015 08:27

584 Hvis man ikke er i "øjenhøjde" med hinanden. 22-04-2015 08:21

585 ? 22-04-2015 08:10

586 En der ikke har tænkt på mig men alene på sig selv... 22-04-2015 08:06

587 Det modsatte af ovennævnte 22-04-2015 07:59

89 / 136

JOBSØGNING OG RELATIONER



588 En, der er illoyal og som man ikke svinger med. 22-04-2015 07:49

589 När man ikke ved "var man har en" 22-04-2015 07:45

590 Ved ikke 22-04-2015 07:45

591 Det modsatte 22-04-2015 07:38

592 En negativt indstillet tidligere kollega. 22-04-2015 07:31

593 Er ikke relevant 22-04-2015 07:26

594 Hvis den ene part kun modtager og slet ikke bidrager 22-04-2015 07:11

595 En relation, som tager mere, end vedkommende giver - og som kun dukker op, når vedkommende har brug for

mig.

22-04-2015 06:57

596 en jeg ikke kan stole på 22-04-2015 06:51

597 En person som ikke bidrager med noget som helst 22-04-2015 02:04

598 En person, som jeg ikke har det godt med, og som jeg derfor undgår. 21-04-2015 22:36

599 En person som bidrager med dårlig energi 21-04-2015 22:15

600 En jeg ikke vil kontakte 21-04-2015 21:38

601 Når én ser sig som vigtigere end andre eller taler bagom éns ryg. Eller når man ikke kan stole på én, hvis der blir

handlet anderledes end der bliver sagt.

21-04-2015 21:30

602 En person som ikke er interesseret i at få mig til at fremstå positivt. 21-04-2015 20:42

603 En negativ kontakt/tilhørsforhold til et andet menneske 21-04-2015 20:06

604 Folk der kun dyrker egne interesser og ikke lytter/er der for en. 21-04-2015 19:38

605 en dårlig relation er en passiv relation som ikke tænker på en selvom de ved man søger arbejde. 21-04-2015 18:59

606 En, der aldrig svarer; en, der leverer middelmådige resultater, når de lover prima. 21-04-2015 18:45

607 en de er ligeglad med mig 21-04-2015 17:32

608 - 21-04-2015 17:01

609 En som ikke vil hjælpe 21-04-2015 14:20

610 Et uligeværdigt forhold 21-04-2015 12:55

611 Jantelovs-tyngede mennesker der venter på at andre skal mislykkes. 21-04-2015 11:37

612 Envejsrelation 21-04-2015 11:36

613 En relation som tage uden at give igen. 21-04-2015 11:36

614 Folk man ikke kan snakke med. 20-04-2015 23:01

615 har problemer med. 20-04-2015 22:35

616 En dårlig relation er når kun INGEN eller KUN ÉN får noget ud af eksempelvis deres samarbejde 20-04-2015 22:21

617 Det modsatte 20-04-2015 21:45

618 Envejs kun 20-04-2015 21:41

619 Overfladiskhed 20-04-2015 19:18

620 uklar forventninger og asymmetrisk magtforhold 20-04-2015 18:14

621 Modarbejdende eller ligeglad person. En der taler bag om ens ryg. 20-04-2015 16:41

622 Hvor man ikke vedligeholder kontakten 20-04-2015 16:26

623 En person, hvor man har svært ved at opnå gensidig forståelse og 'pingpong', hvor man har svært ved at forstå,

hvor den anden 'kommer fra'.

20-04-2015 15:06
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624 tidligere uhøflig kommunikation/erfaring 20-04-2015 14:51

625 En relation der virker forceret og hvor modparten ikke giver noget tilbage. 20-04-2015 13:13

626 Jeg har ingen dårlige relationer, men måske upassende i forhold til situationen. 20-04-2015 12:41

627 En person som misbruger ens relation for selv at komme videre. 20-04-2015 12:09

628 Giver en dårlig oplevelse 20-04-2015 12:03

629 En der øger min usikkerhed 20-04-2015 10:38

630 En som ikke aner noget som helst om mig 20-04-2015 10:24

631 En skeptisk og beregnende adfærd og personlighed. Nærighed og uvilje mod at dele af angst for at noget går fra

vedkommende

20-04-2015 10:14

632 Hvis jeg oplever at der ensidig søges hjælp, og i særliggrad hvis dette bliver en "jeg skal ha' retorik 20-04-2015 10:01

633 mistillid 20-04-2015 09:50

634 en der ikke vil hjælpe - heller ikke ved omkostningslette behov 20-04-2015 08:54

635 En person fra gaden 20-04-2015 08:48

636 .. 20-04-2015 07:56

637 ? 19-04-2015 22:47

638 bagtalelse og upålidelig 19-04-2015 22:36

639 En person som ikke hjælper mig, hvis jeg har hjulpet vedkommende i forhold til jobs (sendt jobopslag til

vedkommende m.m.)

19-04-2015 20:36

640 Folk, der taler dårligt om mig? 19-04-2015 20:27

641 en der fortier den viden de har om arbejdspladsen 18-04-2015 15:35

642 Usikkerhed, mangel på indsigt, uærlighed og mangel på respekt. 18-04-2015 15:03

643 Den dårlige relation er personen, jeg ikke kunne se mig selv arbejde sammen med. 18-04-2015 14:04

644 Det modsatte 18-04-2015 13:37

645 En som kun er sammen med en for at få noget ud af det, en der er kedelig eller som ikke har fælles interesser 18-04-2015 09:56

646 At der ikke bliver skabt gensidig værdi eller der bliver skabt negativ værdi - fx ordrebaseret kommunikation,

mobning mv.

17-04-2015 17:02

647 For at der er tale om en dårlig relation, vil jeg anse denne for ikke at være produktiv, saboterende, provokerende.

Gør mit bedste for at forbedre dårlige relationer, eller udelukke denne helt af mit netværk.

17-04-2015 14:28

648 ,? 17-04-2015 13:36

649 Evnen til ikke at kunne samarbejde 17-04-2015 11:35

650 Et negativt forhold. 17-04-2015 00:13

651 En som "holder på guldkornene" og udelukkende tænker på sig selv 16-04-2015 22:04

652 ? 16-04-2015 16:30

653 en man ikke kan bruge til noget. 16-04-2015 16:10

654 Dårlig kommunikation 16-04-2015 15:05

655 g 16-04-2015 14:58

656 Ustabil 16-04-2015 14:08

657 En man ikke stoler på, en der kun har sin egen næsetip for øje 16-04-2015 12:13

658 Manglende tillid 16-04-2015 09:49
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659 Til et menneske, man er kommet skævt ind på, eller som man ikke kender godt nok til, at det er behageligt at

smalltalke, når man mødes

16-04-2015 09:48

660 Modpolerne til ovenstående. 16-04-2015 09:47

661 En der udnytter og ikke selv giver igen. Fx en man har et minimum af referenceramme med - fx en tidligere med-

studerende man aldrig har talt med.

16-04-2015 09:47

662 En, man måske ikke har haft så god kemi med, og dermed kan være med til at sætte en i et dårligt lys. 16-04-2015 08:14

663 En bekendt jeg ikke kommer godt ud af det med. 16-04-2015 01:28

664 En dårlig relegion er for mig en person der tilbyder mig et job grundet hans/hendes egen gunstighed ved at

ansætte mig. En dårlig relation er en person der udelukkende tænker på egen succes frem for organisatorisk

sammenhæng og mit behov.

15-04-2015 23:47

665 En som har trådt ved siden af undervejs, passer jeg i hvert fald på, og er varsom med. 15-04-2015 23:34

666 Negativt bekendskab 15-04-2015 21:55

667 en ligegyldig - en jeg dårligt kender og som ikke vil mig det godt 15-04-2015 21:54

668 Dårlig kommunikation 15-04-2015 21:54

669 dårlig kemi 15-04-2015 21:50

670 en der modarbejder mine interesser 15-04-2015 21:24

671 En der er arrogant. 15-04-2015 20:21

672 Mistillid, intolerance, dårlig kommunikation 15-04-2015 20:03

673 Useriøse relationer som kun vil benefitte på sig selv. 15-04-2015 19:56

674 Hvis man ikke kan tale ordentligt med hinanden 15-04-2015 19:53

675 disrespekt og arrogance 15-04-2015 19:50

676 En dårlig relation er "egoistisk/jaloux" - en relation, der ikke er villig til at dele viden eller muligheder med andre, i

håbet om at det måske kunne gavne dig og sætte dig i en mere lukrativ position en personen selv.

15-04-2015 19:38

677 EN dårlig relation er præget af bagtaleri, af dårlig omtale af hinanden. Der mangler tillid og man har ikke en

fornemmelse af "hvor den anden part er"

15-04-2015 19:37

678 En med manglende gensidig respekt og tillid 15-04-2015 19:34

679 Ved ikke. Måske en som ikke kan bruges i min jobsøgning. 15-04-2015 19:13

680 At man ikke kan bruge denne relation overfor ens netværk 15-04-2015 18:36

681 En der ikke har et positivt indtryk af dig 15-04-2015 18:10

682 En der ikke kender mine egenskaber, person eller styrker/svagheder - eller som ikke kender mig i en

arbejdsrelateret situation.

15-04-2015 17:38

683 En relation med uden tillid, hvor kun den ene giver og den anden tager 15-04-2015 16:40

684 En dårlig relation er en relaiton, som kræver væsentligt mere end forholdet kan bære 15-04-2015 16:21

685 En der ikke forstår at mine interesser i relationen 15-04-2015 16:08

686 Mistillid 15-04-2015 16:00

687 En man ikke har et tæt forhold til 15-04-2015 15:54

688 Hvis man bliver sat i bås med andre som ikke er faglig dygtige eller har en utiltrækkende personlighed 15-04-2015 15:41

689 Lukket, afvisende, 15-04-2015 15:39

690 Ved ikke 15-04-2015 15:19

691 En dårlig relation er en relation jeg ikke kan stå indenfor. 15-04-2015 14:48

692 Et ukonstruktivt forhold, hvor kommunikationen mellem parterne ikke fungerer. 15-04-2015 14:32
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693 En der kun er interesseret i at udnytte mit netværk. 15-04-2015 14:06

694 Det modsatte af ovenstående? 15-04-2015 13:59

695 En, der ikke informerer en om jobmuligheder, der passer på min profil. 15-04-2015 13:58

696 x 15-04-2015 13:45

697 En dårlig relation hvor man ikke hjælper hinanden 15-04-2015 13:41

698 1 15-04-2015 13:39

699 En dårlig relation for mig er når man udnytter hinanden. 15-04-2015 13:36

700 En, som kun tager uden at give. 15-04-2015 13:20

701 En dårlig relation er en person der ikke kender mig og ved præcist hvad jeg står inde for. 15-04-2015 13:16

702 En dårlig relation har et begrænset, irrelevant netværk for mig. En dårlig relation forventer min hjælp, men byder

ikke selv ind med muligheder for mig.

15-04-2015 13:12

703 Upersonlige og kunstige karakterer. 15-04-2015 12:53

704 en personlig forbindelse præget af uvenlighed og i mange tilfælde også mangel på respekt. Jeg tror at det ofte er

uoverenstemmelser mht. værdier og personlighed som kan lede til, at en relation bliver dårlig.

15-04-2015 12:52

705 .. 15-04-2015 12:35

706 En relation, hvor jeg ikke kan se potentiale af relationen hverken for mig selv eller dem, og hvor jeg ikke kan stå

inde for deres faglige kvalifikationer.

15-04-2015 11:49

707 En man ikke har kontakt til, og ikke får det senere hen. 15-04-2015 11:42

708 En som ikke har en aktiv indflydelse på mig 14-04-2015 15:59

709 En man ikke kan stole på og generelt er uforudsigelig. 13-04-2015 10:28

710 Det modsatte 13-04-2015 09:31

711 En relation hvor den ene part udnytter den anden. 12-04-2015 21:17
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Q20 Hvem vil du definere som dine
relationer? (Det er muligt at sætte flere

krydser)

Besvaret: 711 Sprunget over: 153
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Min familie

Mine venner

Mine venners
venner

Mine kolleger

Mine tidligere
kolleger

Mine ledere

Mine tidligere
ledere

Mine kunder

Mine tidligere
kunder

Dem jeg er
kunde hos

Dem jeg
tidligere ha...

Mine
samarbejdspa...

Mine tidligere
samarbejdspa...

Mine
konkurrenter

Mine tidligere
konkurrenter

Dem jeg sidder
i...

Dem jeg har
siddet i...

Dem jeg er
forbundet me...

Dem jeg følger
eller er...

Andre (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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81,86% 582

89,73% 638

36,29% 258

82,14% 584

77,92% 554

60,62% 431

59,77% 425

36,57% 260

32,35% 230

23,91% 170

18,57% 132

57,10% 406

45,43% 323

17,02% 121

16,17% 115

46,41% 330

31,65% 225

51,76% 368

31,79% 226

5,91% 42

Respondenter i alt: 711

Nr. Andre (angiv venligst) Dato

1 Folk man har mødt i forskellige sammenhænge 03-08-2015 10:35

2 Alle er en del af mit netværk. Familie, gamle klassekammerater og medstuderende, folk jeg har mødt på kurser,

konferencer og i anden faglig sammenhæng.

05-07-2015 20:17

3 Alt er jo relationer, men nogle er stærkere end andre. 22-06-2015 10:46

4 Dem, jeg har lavet frivilligarbejde sammen med 22-06-2015 10:34

5 Alle er relationer på den ene eller anden måde. Nogle vælger man aktivt til i hverdagen og vil være de gode

relationer, mens de arbejdsrelaterede relationer forbliver mere overfladiske, men er vigtige. Resten er de dårlige

relationer, som man egentlig ikke behøver

10-06-2015 21:22

6 Relationer er et meget bredt begreb og omfatter mange 04-06-2015 12:25

7 Sociale medier gælder ikke 03-06-2015 22:09

8 Der opstår relationer mellem alle man møder uanset om det er kassedamen i Netto eller ens tætteste familie.

Relations betydning er forskellig

03-06-2015 20:11

Svarvalg Besvarelser

Min familie

Mine venner

Mine venners venner

Mine kolleger

Mine tidligere kolleger

Mine ledere

Mine tidligere ledere

Mine kunder

Mine tidligere kunder

Dem jeg er kunde hos

Dem jeg tidligere har været kunde hos

Mine samarbejdspartnere

Mine tidligere samarbejdspartnere

Mine konkurrenter

Mine tidligere konkurrenter

Dem jeg sidder i netværksgrupper med

Dem jeg har siddet i netværksgrupper med

Dem jeg er forbundet med på LinkedIn

Dem jeg følger eller er ”venner” med på sociale medier

Andre (angiv venligst)
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9 Jeg opfatter generelt mine relationer som nogle, jeg har et positivt forhold til. Jeg opfatter umiddelbart ikke

tidligere kolleger/ledere mv. som relationer, idet jeg ikke har noget at gøre med dem mere.

01-06-2015 21:51

10 Alle kan bruges 23-05-2015 13:35

11 Alle ovenstående er i mere eller mindre omfang en relation, da de alle indgår i mit samlede netværk. 19-05-2015 12:52

12 beboere 15-05-2015 21:22

13 Folk man er henvist til/kontakter for at "komme videre" - behandlere, læger, coaches, sagsbehandlere. 15-05-2015 17:47

14 De er sådan set alle relationer 15-05-2015 10:20

15 Spejder/frivillige-netværk 13-05-2015 15:43

16 Besvarelsen er i forhold til arbejdsverden 13-05-2015 11:00

17 Det er lidt voldsomt at sætte kryds ud for alle disse, for det er IKKE alle mine konkurrenter, men nogle. Det er

IKKE alle mine kunder, men nogle etc.

13-05-2015 08:18

18 man har mere eller mindre en relation(forbindelse) til alle i de ovenstående bokse, men nogle er selvfølgelig

tættere end andre.

12-05-2015 12:33

19 . 12-05-2015 05:17

20 Mine børn 11-05-2015 18:44

21 Alle mine medstuderende og alle mine tidligere medstuderende. 11-05-2015 17:10

22 Jeg har ikke så megen erfaring med 'netværksgrupper' som relationer 11-05-2015 15:02

23 Tidligere studiekammerater, men det kan jo selvfølgelig også betragte som en netværksgruppe, men den er ret

uformel

11-05-2015 14:50

24 Generelt: alle som jeg ikke vil være flov over at have anbefalet. 06-05-2015 12:47

25 Kunder, tidligere kunder, samarbejdspartnere mv. er ikke relevante grupper for mig, men hvis jeg på et tidspunkt

fik kunder er det muligt, at jeg ville se dem som relationer. Og måske de også på et tidspunkt ville blive gode

relationer som beskrevet ovenfor.

04-05-2015 16:09

26 Jeg begrænser generelt ikke min fortolkning af relationer, men ved at relationer er forskellige og skal behandles

forskelligt. Relationens styrke og frekvens er af yderst vigtighed her.

25-04-2015 11:03

27 Dem man kender pæriferiert 24-04-2015 19:31

28 Alle der kan og vil hjælpe en med en jobkontakt. Og det kan jo være hvem som helst - altså ALLE 24-04-2015 13:24

29 mht. LinkedIn og sociale medier, er det ikke alle jeg vil definere som relationer. 24-04-2015 12:52

30 Jeg har en relation til alle mennesker, jeg har haft kontakt med, også kassedamen, men det betyder ikke, at jeg

har en personlig relation til dem, eller at jeg gider kende dem alle på Facebook eller Linkedin.

22-04-2015 22:23

31 De tætte relationer. Professionelle relationer kan også være tætte 22-04-2015 18:05

32 Kommentar: det kan være alle ovenstående, hvis jeg selv har en forbindelse med dem. Men fx "Venners venner"

er kun en relation, hvis jeg kender dem og taler med dem ind imellem. På samme måde kan "Tidligere kolleger"

være det, hvis vi enten har løbende kontakt, eller hvis det er nogen, jeg ikke vil tøve med at kontakte, hvis det er

relevant og omvendt.

22-04-2015 09:51

33 Personer, hvor relationen er personlig 22-04-2015 09:13

34 Min familie er jo også en relation, men her tænkes der jo arbejdsmæssigt. 22-04-2015 09:12

35 OBS! Jeg er klar på, at der er forskellige typer af relationer og dermed også hvor tæt, man er, men forholdet

omkring loyalitet gælder stadig...

22-04-2015 07:49

36 Samarbejdspartnere som jeg har opnået gode resultater med. 22-04-2015 07:31

37 Visse af dem jeg er forbundet med på Linkedin 20-04-2015 13:13

38 tidligere undervisere 20-04-2015 10:01

39 Dem man har fælles interesse med 20-04-2015 08:54
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40 Personer er ikke relationer, men mennesker man har relationer til. 17-04-2015 00:13

41 Partner 16-04-2015 15:05

42 Mine forhenværende medstuderende 15-04-2015 15:41
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37,30% 257

29,46% 203

20,61% 142

11,03% 76

7,84% 54

38,61% 266

12,05% 83

Q21 Hvordan præger relationer generelt set
din hverdag? (Sæt kryds ved de udsagn,

der passer bedst til din situation)

Besvaret: 689 Sprunget over: 175

Jeg har
kontakt med...

Jeg har
kontakt med...

Jeg har
kontakt med...

Jeg har
kontakt med...

Jeg har daglig
kontakt med...

Jeg er aktiv
omkring at...

Jeg lader
oftest mine...

Jeg er dagligt
i kontakt me...

Jeg er dagligt
i kontakt me...

Jeg tænker
ikke over,...

Ved ikke

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Jeg har kontakt med mine relationer hver dag

Jeg har kontakt med mine relationer et par gange om ugen

Jeg har kontakt med mine relationer et par gange om måneden

Jeg har kontakt med mine relationer sjældnere end et par gange om måneden

Jeg har daglig kontakt med mine relationer med henblik på at kunne trække på dem i andre situationer

Jeg er aktiv omkring at opsøge mine relationer

Jeg lader oftest mine relationer opsøge mig
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18,43% 127

20,90% 144

24,96% 172

3,34% 23

6,10% 42

Respondenter i alt: 689

Nr. Andet (angiv venligst) Dato

1 Det kommer an på hvilken relation - hvis det er familie så er kontakten hverdag, men hvis det er venners venner

eller kontakter på Lindked in er det meget sjældent.

03-08-2015 10:35

2 Det variere rigtig meget fra relation til relation 03-08-2015 10:33

3 Det er et svært spørgsmål. Nogen er jeg i daglig kontakt med, og andre går der år imellem, at jeg kommunikerer

med. Det er et spørgsmål om forventninger. Man kan altid vende tilbage til en gammel relation. Se bare Facebook

f.eks.

05-07-2015 20:20

4 Jeg er rigtig dårlig til at gøre brug af "tjenester" fordi jeg kender nogle. Prøver at gøre forsøget men synes ikke

det bringer mig noget. Dog er jeg rigtig god til at sætte ændre i spil hvis jeg hører noget ... eks. en søger job i et

firma hvor jeg har kontakter.

21-06-2015 22:04

5 Jeg tænker ikke på folk som relationer men som venner, kollegaer osv 10-06-2015 21:24

6 Jeg er oftest i kontakt med relationer dagligt, dog ikke dem der aktivt kan hjælpe mig til job. Her tænker jeg på

familie og venner

08-06-2015 10:15

7 Det er meget forskelligt hvornår jeg er i kontakt med hvem. Det afhænger af hvad der sker i min hverdag. Mine

relationer taler jeg med på samme mådenom vi taler sammen flere gange i ugen eller der går en måned eller 2

imellem.

03-06-2015 22:11

8 Hyppighed af kontakt afhænger af relationernes karakter 03-06-2015 18:09

9 Det er naturligvis forskelligt da jeg har en bred forståelse for hvad relationer egentlig er 01-06-2015 12:38

10 Afhænger jo meget af hvilke relationer, der er tale om....hvor tætte de er og givne situationer. 26-05-2015 19:54

11 Det kommer meget an på hvilke kategori af relationer ift hyppighed af kontakt 25-05-2015 20:33

12 Frekvensen afhænger af, hvilken relation det er. 25-05-2015 11:43

13 Jeg er dagligt i kontakt med mit netværk i et eller andet omfang. Hvis ikke personligt så digitalt ... 19-05-2015 12:54

14 Det afhænger meget af hvilken relstion der er tale om. 18-05-2015 09:02

15 Jeg er nok ikke god nok til opsøgende at benytte mig af mine relationer i netværk i min jobsøgning. 13-05-2015 11:37

16 Jeg er i kontakt med de relationer der giver mening i den enkelte situation, og er også meget åben for at de

kommer og "bruger" mig

13-05-2015 09:41

17 Hvordan relationer præger min hverdag kommer an på hvilken relation, der er tale om. Venners venner er måske

ikke ligefrem en relation, som fylder meget i min hverdag.

12-05-2015 17:57

18 Jeg bruger ikke mine relationer i hverdagen 12-05-2015 12:34

19 Jeg er næsten dagligt i kontakt med en eller flere relationer for at diskutere faglige anliggender 12-05-2015 08:30

20 Familie har jeg kontakt med oftere. 12-05-2015 07:40

21 . 12-05-2015 05:19

22 Gode relationer kan være nære kolleger, man ser dagligt/ugentligt - men også kolleger/samarbejdspartnere man

ikke så tit taler med, men har et godt kendskab til gennem mange år

11-05-2015 22:34

Jeg er dagligt i kontakt med en eller flere relationer for at diskutere faglige anliggender

Jeg er dagligt i kontakt med en eller flere relationer for at diskutere private anliggender

Jeg tænker ikke over, hvorvidt jeg gør brug af mine relationer i dagligdagen

Ved ikke

Andet (angiv venligst)
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23 Jeg finder det svært at svare idet jeg angiver såvel familie som tidligere kolleger som relationer. Jeg er i kontakt

med min familie hver dag og behøver ikke opsøge dem idet jeg bor sammen med dem. Mine tidligere kolleger

har jeg langt mindre kontakt med og jeg skal selv være opsøgende.

11-05-2015 19:23

24 Jeg er ikke så strategisk tænkende ifm. arbejdsrelationer - det er mere nogen, der kommer af sig selv i

forbindelse med mit arbejde og sideløbende projekter!

11-05-2015 17:14

25 Nogen har man kontakt med dagligt, og andre har man i kontakt med i ny og næ. 07-05-2015 12:55

26 Det er virkelig forskelligt, så et meget svært spørgsmål at svare på. Der er relationer, som jeg kun har kontakt

med hvert halve til hele år, og andre jeg er i kontakt med ugentligt.

07-05-2015 10:23

27 Holder mig orienteret ift deres faglighed og trækker på kompetencer og viden når det er aktuelt 04-05-2015 15:00

28 Det kommer an på hvor tætte relationerne er 27-04-2015 12:52

29 Jeg er i kontakt med de mennesker, jeg har brug for, for at løse mine arbejdsopgaver og mine venner og familie,

men jeg er IKKE en god netværker.

22-04-2015 22:27

30 Da jeg er udadvendt har færdes jeg i mange regier som også har fælles relationer er mit private netværk tæt

masket. Det samme er ikke tilfældet med det professionelle.

22-04-2015 18:12

31 Kommentar :hyppigheden af kontakt kan svinge og afhænger også af, hvilken relation, der er tale om. 22-04-2015 09:55

32 Bruger dem både på det faglige og personlige plan 22-04-2015 09:38

33 Jeg har haft god hjælp af tidligere kolleger og chefer i Vestas. Samt også kolleger der ikke længere er i Vestas,

men som kan huske mig fra dengang (2008-2010).

22-04-2015 09:16

34 Og her skelner jeg altså mellem familie/venner og erhvervsmæssige relationer - selvom der kan opstå overlab. 22-04-2015 07:52

35 Jeg er kun i kontakt med tidligere kollegaer for at være social, ikke for at sparre fagligt. Jeg bruger mit tætteste

netværk til at fortælle om mine ideer. Men er også begyndt at poste dem på TagDel.dk og facebook for at

kvalificere dem før jeg aflevere dem til de udvalgte modtagere.

22-04-2015 07:45

36 Nødvendigt at krydse alle af, de alle relationer er forskellige for mig. 20-04-2015 13:14

37 Det er forskelligt fra relation til relation.Nogle dagligt/andre kan der gå år i mellem. 19-04-2015 20:29

38 Det kommer jo fuldstændigt an på, hvilke relationer, der der tale om 18-04-2015 13:38

39 Relationer er ikke mennesker. 17-04-2015 00:14

40 Jeg er i kontakt via LI - næsten dagligt - men, ikke alle på LI er defineret som relationer i min verden. 15-04-2015 21:57

41 Hyppigheden afhænger af relationen - tætte relationer kan jeg sagtens have kontakt med ugentligt, knap så tætte

så lidt som 1-2 gange årligt.

15-04-2015 16:23

42 Dette afhænger dog af hvilke af mine relationer, der er tale om. Mange af mine studiekammerater er jeg dagligt i

kontakt med.

15-04-2015 13:59
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84,03% 579

60,38% 416

11,03% 76

63,43% 437

4,35% 30

5,08% 35

2,76% 19

Q22 Hvad gør du for at hjælpe dine
relationer i forbindelse med jobsøgning?

(Sæt kryds ved de udsagn, der passer bedst
til din situation)

Besvaret: 689 Sprunget over: 175

Respondenter i alt: 689

Nr. Andet (angiv venligst) Dato

1 LIgesom alt andet netværksarbejde er der tale om Givers gain her. 05-07-2015 20:20

2 jeg bruger tid på mine relationer fordi jeg finder glæde ved at hjælpe andre. Måske kan de hjælpe mig i en anden

situation, men måske bliver det en anden.

08-06-2015 10:12

3 Jeg har ikke oplevet den situation, men vil meget gerne hjælpe hvem end der skulle spørge. 01-06-2015 12:41

Jeg gør
opmærksom på...

Jeg sætter
mine relatio...

Jeg hjælper
andre, hvis ...

Jeg bruger tid
på at hjælpe...

Jeg bruger kun
tid på...

Ved ikke

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Jeg gør opmærksom på jobmuligheder over for de af mine relationer, som, jeg ved, er jobsøgende

Jeg sætter mine relationer i kontakt med hinanden, hvis det kan gavne en eller flere af dem

Jeg hjælper andre, hvis jeg ved, jeg selv kan få noget ud af det

Jeg bruger tid på at hjælpe mine relationer, selvom jeg ikke selv får noget ud af det

Jeg bruger kun tid på relationer, som jeg ved, kan hjælpe mig i andre situationer

Ved ikke

Andet (angiv venligst)
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4 Kan finde på at foreslå relation at tage en person til samtale, så de har bedre chancer for at vise hvad de kan

tilbyde.

20-05-2015 23:04

5 Som jobsøgende er det nødvendigt at gøre opmærksom på sin situation. Ellers får man ikke sit netværk til at

arbejde for sig.

19-05-2015 12:54

6 Vi søger de samme job, så det er svært at hjælpeder 12-05-2015 14:05

7 Man vil altid få noget ud af at hjælpe andre. Bruger/har brugt en del tid på at på at hjælpe studerende da jeg

stadig var i København. På et tidspunkt vil de sidder hos en relation som jeg måske skal arbejde med eller for.

12-05-2015 12:40

8 Jeg bruger ikke tid på at hjælpe andre 12-05-2015 12:34

9 Hvis jeg ser et stillingsopslag som jeg ikke selv søger, giver jeg andre (som jeg ved leder efter nyt) direkte

besked om at jobbet er slået op.

06-05-2015 12:51

10 Hvis jeg tilfældigvis ved noget, vil jeg godt hjælpe og forventer intet i retur 30-04-2015 12:19

11 Ovenstående svar er baseret på nære/personlige relationer. 22-04-2015 22:27

12 Jeg er påpasselig med at videregive oplysninger om stillinger i mit private netværk. 22-04-2015 18:12

13 Gennemlæser ansøsning og CV, kommer med input 22-04-2015 13:45

14 Hvis jeg tilfældigvis ser er et opslag, som passer til min relation, sender jeg det videre 22-04-2015 12:29

15 Jeg kender ikke andre jobsøgende som jeg vil kunne hjælpe med mit netværk.(desværre) 22-04-2015 07:45

16 Jeg sætter mig ind i hvor de evt ville kunne passe ind. 22-04-2015 07:33

17 Jeg har dog ikke haft så stor mulighed for at hjælpe endnu 18-04-2015 09:57

18 Relationer er ikke mennesker. 17-04-2015 00:14

19 Afhængig af hvor god relationen er, er der mere eller mindre godwill ift. at hjælpe, hvis jeg kan se, at jeg definitivt

ikke selv får noget ud af det hverken nu eller i fremtiden.

16-04-2015 09:51
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31,93% 220

9,87% 68

31,49% 217

23,37% 161

18,58% 128

25,98% 179

8,27% 57

14,22% 98

Q23 Hvilke af dine relationer beder du om
hjælp i forbindelse med jobsøgning? (Sæt
kryds ved de udsagn, der passer bedst til

din situation)

Besvaret: 689 Sprunget over: 175

Respondenter i alt: 689

Nr. Andet (angiv venligst) Dato

1 Jeg beder om hjælp fra dem der bedst kan hjælpe mig i den givne situation 09-08-2015 17:43

2 Fra dem jeg vurderer kan være mig behjælpelig i situationen 03-08-2015 18:07

3 Jeg beder om hjælp fra den rette relation alt efter situationen. Nogle gange er det en nær relation og andre

gange er det relationer som jeg ikke har kontakt med til daglig

03-08-2015 10:38

Jeg beder alle
mine relatio...

Jeg beder
ingen af min...

Jeg beder om
hjælp fra de...

Jeg beder om
hjælp fra de...

Jeg beder om
hjælp fra de...

Jeg beder om
hjælp fra de...

Ved ikke

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Jeg beder alle mine relationer om hjælp

Jeg beder ingen af mine relationer om hjælp

Jeg beder om hjælp fra dem, jeg har kontakt med til daglig

Jeg beder om hjælp fra dem, der tidligere har hjulpet mig

Jeg beder om hjælp fra dem, jeg selv har hjulpet

Jeg beder om hjælp fra dem, jeg selv ville hjælpe

Ved ikke

Andet (angiv venligst)
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4 Jeg beder om hjælp fra dem som også er indenfor mit felt. 06-07-2015 10:40

5 Alle relevante. 05-07-2015 20:20

6 Jeg beder om hjælp fra de relationer, der har relation til nogen jeg ønsker at komme i kontakt med. 22-06-2015 10:44

7 Hvis jeg har en relation der kan være hjælpsom ift. med en jobsøgning, beder jeg om hjælp. 22-06-2015 10:42

8 Sidste år tog jeg tyren ved hornene og kiggede mine kontakter igennem (500+) valgte 40 ud og skrev personligt

til dem. Indledning omhandlede gamle dage men en specifik situation og et afsnit omhandlede at jeg var

jobsøgende og hvis de hørte om noget så måtte de godt give mig besked. Det var meget skræmmende for mig at

gøre dette, nogle hørte jeg ikke fra og andre skrev så søde mails tilbage at jeg blev helt rørt.... dette er dog stadig

skræmmende for mig.

21-06-2015 22:04

9 Jeg beder dem jeg tror vil kunne hjælpe mig 08-06-2015 10:19

10 Jeg beder dem om hjælp som evt. har job eller viden indenfor det område jeg søger, eller dem som jeg ved kan

hjælpe mig i en given situation

08-06-2015 10:13

11 jeg beder dem om hjælp som jeg tænker har en mulighed for at sætte mug i kontakt med andre af deres

relationer

03-06-2015 22:11

12 Alle relationer, men primært dem jeg vurdere kan have relevante forbindelser. 02-06-2015 20:07

13 Godt så! Jeg har været i en branche, hvor jeg slet ikke har forestillet mig at skulle benytte relationer i den

betydning, som spørgeskemaet lægger op til. Det er en helt ny verden for mig. Jeg har jo troet, at jeg skulle være

i mit fag mere eller mindre resten af mit arbejdsliv.....uden brug af kontakter (som I kalder relationer)

01-06-2015 21:56

14 Jeg spørger dem i mit netværk om hjælp, som er relevante for min jobsøgning 30-05-2015 19:21

15 Hjælp fra de relationer, som er relevante for mig! 26-05-2015 13:34

16 Dem som jeg ved har åbenlys potentiale for at kunne hjælpe mig 25-05-2015 20:33

17 Jeg beder som hjælp, fra de personer jeg mener er relevante i en given situation. 21-05-2015 23:54

18 Beder om hjælp fra dem der kan være relevante ift hvor jeg gerne vil hen arbejdsmæssigt. 21-05-2015 23:05

19 dem der er specifikt relevante iforhold til den ønskede stilling 21-05-2015 22:50

20 Dem jeg ved der evt. kan hjælpe mig 21-05-2015 10:35

21 Bruger relationer strategisk og situationsbestemt 20-05-2015 23:11

22 Beder sjældent om hjælp til den slags. Men anvender kun nærmeste relationer, når det gælder. 20-05-2015 23:04

23 Jeg beder indirekte alle mine relationer om hjælp 19-05-2015 12:54

24 Beder primært om hjælp af mennesker der er professionelle netværkere, og som jeg ved har store netværk. 18-05-2015 23:40

25 De fleste relationer 18-05-2015 05:12

26 kontater de, som er relevante for en jobsøgning 17-05-2015 20:08

27 Dem, jeg stoler på, respekterer og som kan hjælpe i den givne situation 16-05-2015 22:00

28 Jeg beder om hjælp fra dem der har faglig relevans i fht mit jobønske, eller som evt. kender nogen i pågældende

branche.

14-05-2015 14:08

29 Ikke relevant 14-05-2015 11:27

30 jeg beder dem om hjælp, som jeg tror er relevante - det ku godt være en kollega eller andet fra længe siden 13-05-2015 15:35

31 dem som er relevante 13-05-2015 12:34

32 Jeg beder om hjælp fra relationer indenfor samme arbejdsfelt, ex. tidligere medstuderende og tidligere kolleger. 13-05-2015 11:37

33 jeg er ikke komfortabel ved at bede om hjælp og klarer mest tingene selv. 13-05-2015 08:20

34 Jeg spørg dem jeg tror vil kunne hjælpe 12-05-2015 23:25

35 Jeg er dårlig til at bede relationer om hjælp når det angår job ulig hvordan jeg ellers er og min personlighed er. 12-05-2015 22:28
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36 Jeg kontakter relevante relationer (relationer, som kender eller vurderes at kende til virksomheden og

beslutningstagerne.

12-05-2015 20:27

37 Jeg beder de relationer om hjælp, som jeg stoler på er kompetente indenfor det givne område hvor jeg søger job. 12-05-2015 17:57

38 dem jeg mener er relevante i situationen og kan hjælpe 12-05-2015 17:12

39 Dem der synes at være relevante 12-05-2015 16:38

40 Dem som jeg synes det er 'passende' at henvende sig til; dem som ikke er 'for langt ude' 12-05-2015 16:28

41 Alle dem der er relevante :) 12-05-2015 16:11

42 Jeg beder dem om hjælp jeg ved har de kontakter jeg er interesseret i. 12-05-2015 12:40

43 Jeg beder ikke om hjælp 12-05-2015 12:34

44 Jeg beder dem, jeg ved har indflydelse/viden i den retning jeg gerne vil, om hjælp. 12-05-2015 09:08

45 Hvem jeg kontakter afhænger mere af hvem jeg tror kan være i stand til at hjælpe mig i den konkrete situation 12-05-2015 08:59

46 Dem der kunne være relevante i forhold til det job jeg søger 12-05-2015 08:17

47 Har ikke haft behov for at benytte mine relationer 12-05-2015 08:05

48 . 12-05-2015 05:19

49 Jeg beder om hjælp fra relevante relationer. 11-05-2015 22:36

50 Jeg beder om hjælp fra de, der er relevante for det jeg søger 11-05-2015 18:46

51 Jeg beder om hjælp fra dem, jeg mener har noget at byde ind med i den forbindelse - som kan bidrage med en

god reference, kompetent input til ansøgning/tilgang til processen eller som har relevante forbindelser. Involverer

mange men ikke hvem som helst.

11-05-2015 18:26

52 Jeg beder om hjælp fra de relationer, som synes relevante for den specifikke situation, jeg står i... Så det kan

godt skifte.

11-05-2015 17:14

53 Jeg er ikke (bevidst) jobsøgende. Jeg ved ikke hvem jeg vile bede om hjælp, hvis det var. 11-05-2015 15:04

54 Jeg beder ikke alle mine relationer om hjælp til alt, men udvalgte relationer til udvalgte dele i jobsøgningen 11-05-2015 14:53

55 Jeg beder om hjælp hos de relationer, jeg ved har kompetencerne og kan flytte mig i den rigtige retning. Jeg er

desuden selektiv i hvem jeg spørger, da jeg mener man skal kunne stole 100% på de personer man spørger ifm.

jobsøgning.

11-05-2015 12:01

56 Beder om hjælp fra relationer hvis det er relevant 11-05-2015 11:57

57 det er meget forskelligt afhængig af situationen 11-05-2015 06:05

58 Beder ikke systematisk om hjælp til jobsøgning. Men familie og venner, som kender min situation, hjælper ofte af

sig selv.

08-05-2015 12:37

59 Den eller de personer, som er oplagte i den konkrete situation. 08-05-2015 12:10

60 Forhenværende ledere og kollegaer 07-05-2015 20:09

61 Jeg beder dem om hjælp, som jeg føler mig tilpas med at bede om hjælp. 07-05-2015 12:55

62 Primært mine tidligere ledere. 07-05-2015 10:16

63 Dem, som jeg forventer kan hjælpe 06-05-2015 13:34

64 Tre gange er jeg blevet fyret på grund af nedskæringer, og hver gang har jeg brugt de sociale medier (skrevet på

min profil at jeg søger)

06-05-2015 12:51

65 jeg beder om hjælp fra dem jeg har kontakt med til dagligt, nogle gange om ugen eller måneder. 05-05-2015 17:42

66 De relevante indenfor det felt jeg vil søge henimod 04-05-2015 15:00

67 Dem jeg har en forventning om kan hjælpe mig. 28-04-2015 11:33

68 Igen afhænger styrken af min relation, hvordn jeg udnytter min relation. Des stærkere en relation des mere kan

jeg spørge og udnytte relationen

25-04-2015 11:07
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69 Jeg har i alt fald sagt til alle rundt omkring at jeg er uden job, og hvis de hører noget, må de godt kontakte mig. 24-04-2015 13:28

70 Dem jeg tror kan hjælpe mig 22-04-2015 20:26

71 Her bruges både privat og professionel t netværk 22-04-2015 18:12

72 Jeg har endnu ikke benyttet mig så meget af hjælp fra mit netværk 22-04-2015 17:14

73 Professionelle hjælpere + dem der ser min LinkedIn profil og mine online profiler + dem jeg sender uopfordrede

ansøgninger til

22-04-2015 16:09

74 Jeg beder kun min anden aktør om hjælp. 22-04-2015 11:47

75 hjælp fra tidligere ledere, sparringspartnere etc. 22-04-2015 10:32

76 Jeg finder det vanskeligt at bede om hjælp 22-04-2015 10:22

77 Kommentar: jeg beder ikke direkte om hjælp, men de kender min situation og ved, at jeg er arbejdsløs, og jeg

går ud fra, at de vil give mig besked, hvis de kender til ledige stillinger, hvor der er brug for mine kompetencer.

22-04-2015 09:55

78 Jeg har været dårlig til at inddrage andre relationer end de allernærmeste 22-04-2015 09:25

79 Når det er relevant 22-04-2015 09:15

80 Jeg bed dem om hjælp, som kan give mig indsigt i mine muligheder og hvor 22-04-2015 07:52

81 Se mit første svar. 22-04-2015 07:45

82 Relationer som jeg har et godt personligt forhold til. 22-04-2015 07:33

83 ikke relevant 22-04-2015 02:05

84 Jeg beder mine relationer om hjælp hvis jeg føler der er behov for det - og oftest kun hvis jeg mener de kan

hjælpe med noget.

21-04-2015 11:38

85 Jeg beder dem om hjælp som er mest kvalificerede i den givne situation ift. stilling, virksomhed, osv. 20-04-2015 21:49

86 Dem jeg føler mig trygge ved 20-04-2015 13:14

87 dem som er relevante i den givne situation 20-04-2015 09:51

88 Jeg beder om hjælp fra dem jeg tror kan hjælpe 20-04-2015 08:57

89 Det afhænger ikke af min/deres tidligere hjælp, men af om det er relevant at spørge den enkelte. 19-04-2015 20:29

90 Jeg beder om hjælp fra dem, som er mulige fx venner, men ikke kolleger og lignende 17-04-2015 17:04

91 Relationer er ikke mennesker. 17-04-2015 00:14

92 Dem jeg mener kan hjælpe 16-04-2015 16:11

93 Fra dem, hvor det giver mest mening ift. mine jobsøgningskriterier. 16-04-2015 12:15

94 Har ikke aktivt søgt hjælp ifbm. jobsøgning. 16-04-2015 09:51

95 Fra dem som jeg ved er i en position til at kunne hjælpe mig qua deres ansættelse eller deres netværk 16-04-2015 09:50

96 Har endnu ikke været nødvendigt 15-04-2015 22:09

97 Dem jeg har brug for 15-04-2015 16:42

98 De personer som synes relevante i den givne kontekst 14-04-2015 16:00

107 / 136

JOBSØGNING OG RELATIONER



50,81% 343

37,04% 250

49,33% 333

40,59% 274

14,81% 100

32,44% 219

26,52% 179

31,41% 212

2,07% 14

2,07% 14

Q24 Hvordan vil du beskrive dig selv som
relationsskaber? (Sæt kryds ved de udsagn,

der passer bedst til din situation)

Besvaret: 675 Sprunget over: 189

Respondenter i alt: 675

Jeg er god til
at skabe...

Jeg kan bedst
lide at snak...

Jeg er bevidst
om at skabe ...

Jeg er bevidst
om at skabe...

Jeg er bevidst
om at skabe...

Jeg er god til
at bibeholde...

Jeg er ikke
god til at...

Jeg har svært
ved at finde...

Ved ikke

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Jeg er god til at skabe kontakt til fremmede

Jeg kan bedst lide at snakke med personer, jeg har været i kontakt med tidligere

Jeg er bevidst om at skabe nye relationer

Jeg er bevidst om at skabe relationer, som kan gavne mig rent professionelt

Jeg er bevidst om at skabe relationer, som jeg kan hjælpe

Jeg er god til at bibeholde kontakten med personer, når jeg først har fået en relation til dem

Jeg er ikke god til at bibeholde kontakten med personer, selvom jeg har en relation til dem

Jeg har svært ved at finde tid til at holde kontakten ved lige med mange af mine relationer

Ved ikke

Andet (angiv venligst)
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Nr. Andet (angiv venligst) Dato

1 Da jeg har mange kontakter, har jeg det svært ved at kommunikere med dem alle. Jeg tvivler på, at de alle ved

jeg er jobsøgende.

22-06-2015 10:39

2 Noter at jeg har Aspergers 22-06-2015 10:36

3 Jeg er ikke bevidst om at holde kontakter 08-06-2015 10:15

4 Jeg er ikke god til at opsøge folk, fordi jeg "ikke vil ulejlige dem". Det er noget jeg arbejder på :) 01-06-2015 12:43

5 Indsatsen for at bibeholde relationen afhænger igen af hvor tæt relationen er. 26-05-2015 19:56

6 har stor nytte af vedligeholdelsesfunktionen i LinkedIn contacts. især over for dem, jeg sjældent taler med, men

alligevel kan få forbindelse med og vedligeholde elektronisk. Det samme gælder de mere privat/professionelle på

Facebook. Behøver ikke at mødes, hvis vi kan skrive sammen.

13-05-2015 08:22

7 Er bevidst om hvilke relationer jeg har og bruger dem 12-05-2015 16:23

8 jeg synes selv jeg er god til at bibeholde kontakte men jeg er begyndte at tror på at hvad jeg mener eller synes

er god måde at bibeholde kontakt på kan betragtes anderledes i den kultur jeg befinder mig i. jeg er overbevist

om at min diversitet spiller stort.

05-05-2015 17:51

9 Det var stærkest i starten, nu 1½ hår efter jeg blev ledig er det ligesom ved "at løbe ud i sandet". Jeg er ligesom

blevet "træt", da det ikke er lykkedes endnu.

24-04-2015 13:36

10 Ikke rigtig noget, jeg tænker over. 22-04-2015 12:32

11 Meget afhængig af om det er på det personlige ellerfaglige plan. Jeg er bedre til at skabe relationer på det

personlige plan

22-04-2015 09:40

12 Jeg er ikke "bevidst om" jeg netværker fordi jeg er interesseret i nye mennesker og altid har plads til flere søde

mennesker i mit liv. Jeg er på ingen måde jobstrategisk iforhold til dette og ville finde det ucharmerende hvis

andre kun havde en jobsøgningsinteresse i mig (udenfor LinkedIn)

22-04-2015 07:50

13 Jeg kan ikke lide at have kontakt med mennesker, der ikke er tæt på mig personligt, så jeg er ikke et særligt

opsøgende menneske.

16-04-2015 15:09

14 God til at tale med mennesker, men ikke specielt god til eller specielt interesseret i bevidst at skabe relationer 16-04-2015 12:18
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52,44%

354

36,89%

249

6,07% 41

1,63% 11

30,37%

205

5,33% 36

Q25 Hvad er værdien for jobsøgende i at
skabe relationer til HR-ansatte? (Sæt kryds

ved de udsagn, der passer bedst til din
opfattelse)

Besvaret: 675 Sprunget over: 189

Respondenter i alt: 675

Nr. Andet (angiv venligst) Dato

1 Jeg spurgte en jeg havde gået på IBB med da hun var i HR i et firma jeg søgte job i... hun havde intet med

rekruttering at gøre og jeg følte at jeg havde fået et slag over hånden og at jeg var for nærgående.... så den

succes gentager jeg ikke lige foreløbig.

21-06-2015 22:08

2 jeg ved ikke hvad en HR-medarbejder er. Det siger måske en del?! 08-06-2015 10:13

3 den jobsøgende kan drage nytte af HR-medarbejderens viden og ekspertise om jobsøgning, samtaler etc. 30-05-2015 19:23

At have en
relation til...

At have en
relation til...

Der er ingen
værdi for en...

De jobsøgende
kan ikke...

Ved ikke

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

At have en relation til en HR-medarbejder kan hjælpe den jobsøgende med at få job i den virksomhed, hvor HR-medarbejderen er ansat

At have en relation til en HR-medarbejder kan hjælpe den jobsøgende med at få job i andre virksomheder end den, hvor HR-medarbejderen

er ansat

Der er ingen værdi for en jobsøgende i at have en relation til en HR-medarbejder

De jobsøgende kan ikke tilbyde en HR-medarbejder noget, og derfor er der ingen værdi i at skabe en relation mellem en HR-medarbejder og

en jobsøgende

Ved ikke

Andet (angiv venligst)
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4 Man er da ikke sikker på at få et job i en virksomhed - fordi man har en relation til en HR-medarbejder 27-05-2015 21:50

5 Der kan være god værdi i at kende en HR-medarbejder, men værdien er forskellig fra branche til branche og

virksomhedsstørrelse

23-05-2015 13:37

6 det har ingen værdi medmindre HR har særlig indsigt og særlige/specifikke netværksmuligheder til

beslutningskompentence-haverne

21-05-2015 22:53

7 Har forsøgt med en HR-relation, men det gav ikke engang adgang til samtale 21-05-2015 10:37

8 kontakter har kun værdi kombineret med relevante kvalifikationer 19-05-2015 12:14

9 Er god til at kommentere på ansøgninger. 15-05-2015 17:52

10 i dag tror jeg mere på netværk og relationer generelt end på en relation til en HR ansat. 14-05-2015 17:58

11 U 13-05-2015 21:43

12 Jeg har kontakt til flere HR medarbejdere, og jeg benytter mig af det hvis de har en stilling hvor jeg passer. Har

ind til nu ikke båret frugt

13-05-2015 09:45

13 Alle relationer har værdi, det handler om at få øje på værdien, uanset om den er til fordel for dig eller den anden.

Relation til en HR ansat kan inddirekte skabe job, bla ved gode råd.Supervision mv.

12-05-2015 22:38

14 HR medarbejderen er en relation som også har et netværk der kan bruges 12-05-2015 16:23

15 Jeg bryder mig generelt ikke om tanken om networking for egen gevinst. Jeg ville aldrig, under nogen

omstændigheder, opsøge en relation med et andet menneske udelukkende på grund af deres stilling.

12-05-2015 13:36

16 hvis man har kompetencerne og kvalifikationerne i orden. 12-05-2015 12:36

17 En HR-medarbejder er lige så god som en hvilken som helst anden relation med henblik på at få job i en bestemt

virksomhed

12-05-2015 11:11

18 Mange mindre virksomheder har ikke en HR-medarbejder. Om det er HR eller en anden relation spiller ikke den

store rolle sålænge min kontakt er parat til at holde øjne og øre åbne og omtale mig når det synes relevant

12-05-2015 09:03

19 Som HR medarbejder vil jeg aldrig fx anbefale en ansøger til et job, med mindre, jeg har konkrete erfaringer med

den person. Dog vil jeg trække mig fra en ansættelsesproces, hvis jeg har en relation til en af ansøgerne. Sidst

men ikke mindst, så kan man godt mærke, når folk vil have en relation fordi, man er HR medarbejder.

11-05-2015 18:29

20 Jeg kan naturligvis kun tale ud fra egen erfaring, men jeg har endnu ikke oplevet nogen værdi ved HR i

forbindelse med at skabe relationer.

06-05-2015 12:56

21 Det kan være HR ikke har noget fagligt at sige om det job jeg søger, men de er meget vigtigt. Det virksomheder

og leder som jeg ikke har kunne får kontakt med pga. HR er utællelige. Og hvem vide hvis det er HR som laver

første screening af ansøgningerne hos nogle virksomheder...

05-05-2015 17:51

22 Det kommer meget an på branchen, i mit erhverv ville det ikke give nogen særlig værdi at have en relation til

netop en HR-ansat.

04-05-2015 11:18

23 hr-medarbejder ved oftest ikke nok til at vurdere om du passer til stillingen eller ej. Har været i en situation hvor

HR-medarbejderen ikke var finans-orienteret nok til at forstå interviewet. I en situation hvor hr medarbejderen

ikke er kompetent nok så er det altså en fejl at han/hun skal vurdere om du passer til jobbet eller ej.Det kan kun

din chef gøre.

29-04-2015 08:11

24 H 28-04-2015 12:55

25 umiddelbart skulle man jo tro at det skulle kunne hjælpe, men jeg tror ikke rigtig på det. Jeg tror ikke de kigger i

deres optegnelser for at finde en kandidat, de har ikke tid de ser frem og ikke tilbage på gammelt "materiale" der

er alligevel så mange at vælge imellem nu her.

24-04-2015 13:36

26 det handler mest om timing - og så kan en HR medarbejder give gode råd om hvad man kan/skal gøre 23-04-2015 09:21

27 Jeg er blevet anbefalet at gå udenom HR, fordi de også er ansat til at sortere folk fra. I stedet skulle jeg kontakte

dem, der har mandat til at ansætte mig - f.eks. en afdelingsleder

22-04-2015 16:12

28 Der er ikke mere værdi i at have en relation til en HR-medarbejder i en given virksomhed, som med

medarbejdere i den samme virksomhed. Medarbejderne ved oftest om behov for nye medarbejdere end HR gør.

22-04-2015 16:12

29 Man kan måske få kendskab til virksomheden og deres procedurer.... 22-04-2015 07:56
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30 Se ovenstående svar 22-04-2015 07:50

31 . 22-04-2015 07:36

32 Det er meget blandet hvad jeg tror værdien er. 20-04-2015 16:27

33 relationer til Headhunter er vigtigt 20-04-2015 12:12

34 Har ingen relationer til HR-ansatte (burde måske få det) 17-04-2015 17:07

35 Lille værdi, ikke specielt stor i mine øjne 16-04-2015 12:18

36 Jeg tænker ikke, at det er i det store hele er mere givende at have relation til en HR-medarbejder end så mange

andre

15-04-2015 16:25
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60,30% 407

40,89% 276

45,04% 304

Q26 Hvordan oplever du, at dine relationer
gør brug af deres relationer? (Sæt kryds
ved de udsagn, der passer bedst til din

opfattelse)

Besvaret: 675 Sprunget over: 189

Mine
relationer...

Mine
relationer...

Mine
relationer...

Mine
relationer...

Mine
relationer...

Mine
relationer...

Mine
relationer k...

Mine
relationer...

Mine
relationer...

Mine
relationer h...

Mine
relationer h...

Mine
relationer h...

Ved ikke

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Mine relationer bruger deres relationer til at finde et nyt job

Mine relationer bruger deres relationer til at komme i kontakt med nye relationer

Mine relationer bruger deres relationers netværk til at finde et nyt job
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35,70% 241

33,48% 226

36,15% 244

30,67% 207

16,89% 114

17,33% 117

8,44% 57

4,89% 33

1,78% 12

20,59% 139

2,96% 20

Respondenter i alt: 675

Nr. Andet (angiv venligst) Dato

1 Det er fuldstændig umuligt at svare på. Mine relationer er meget, meget forskellige. 05-07-2015 20:22

2 Jeg er i Powerjobsøgerne, og der er der folk som er gode til at netværke og andre som er dårlige til at netværke. 21-06-2015 22:08

3 Det vil være meget forskelligt fra relation til relation. 03-06-2015 16:32

4 Svært, det her - idet jeg primært opfatter relationer som private - og relationer ifm job som et redskab, jeg bruger

til at skabe tryghed, tillid og dermed mulighed for udvikling (jeg er uddannet som specialpædagog)

01-06-2015 21:59

5 Mine relationer benytter deres kontakter, men ikke i samme grad som mig 23-05-2015 13:37

6 Det kan jeg ikke udtale mig om. Jeg ved ikke hvad mine relationer laver. 12-05-2015 12:36

7 Meget forskelligt. Ikke noget entydigt mønster 12-05-2015 11:51

8 Alle er forskellige 11-05-2015 20:27

9 Det er enkelte personer, der gør det. Slet ikke alle mine relationer 11-05-2015 15:06

10 Det er meget forskelligt. 08-05-2015 12:40

11 Mine relationer er ikke ens mennesker, hvorfor de også vil reagere forskelligt i en jobsøgningssituation 07-05-2015 10:54

12 Reelt kender vi vel alle nogen der, hver især, passer ind i ovenstående udsagn. 06-05-2015 12:56

13 Jeg er i en netværksgruppe, hvor vi fokuserer på den livslange jobsøgning. Her gælder det både om at skabe

relationer og bruge hinanden, og samtidig udvikle sig.

28-04-2015 10:55

14 Relationer ifht job er relativt nyt for mig, men mine relationer bruger ofte mig til at få indsigt i min virksomhed og

deres behov

22-04-2015 07:56

15 Min datters omgangskreds hjælper hinanden med at finde studiejobs (cafearbejde osv) Det kender jeg ikke rigtigt

nogen på min egen alder og færdiguddannede der gør.

22-04-2015 07:50

16 . 22-04-2015 07:36

17 Svært at svare enten eller på de udsagn 20-04-2015 16:27

18 Relationer er ikke mennesker. 17-04-2015 00:15

19 Da jeg har defineret "mine relationer" så bredt, som jeg har, er det meget flyvsk at svare på disse spørgsmål.

Derfor er der her ment mere nære og gode relationer.

16-04-2015 09:55

Mine relationer bruger deres relationer til at få gode råd i forbindelse med jobsøgning

Mine relationer bruger deres relationer til at få informationer om virksomheder

Mine relationer bruger deres relationer til at få informationer om jobs

Mine relationer kan finde på at søge stillinger, de udelukkende har kendskab til via deres relationer

Mine relationer fokuserer på, hvordan andre kan hjælpe dem

Mine relationer fokuserer på, hvordan de kan hjælpe andre

Mine relationer har ikke mod på at bruge deres relationer til at finde et nyt job

Mine relationer har svært ved at tage kontakt til deres relationer

Mine relationer har ikke relationer, der kan hjælpe dem med at finde et nyt job

Ved ikke

Andet (angiv venligst)
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20 Forskellige relationer gør brug af deres pågældende relationer på forskellig vis, som jeg ser det. 15-04-2015 16:25
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76,56% 516

23,44% 158

Q27 Anvender du LinkedIn som værktøj i
forbindelse med jobsøgning?

Besvaret: 674 Sprunget over: 190

I alt 674

Ja

Nej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Ja

Nej
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34,44% 176

25,24% 129

79,06% 404

71,23% 364

69,86% 357

52,45% 268

12,92% 66

29,16% 149

Q28 Hvordan anvender du LinkedIn som
værktøj i forbindelse med jobsøgning? (Sæt

kryds ved de udsagn, der passer bedst til
din situation)

Besvaret: 511 Sprunget over: 353

Jeg skriver i
min titel, a...

Jeg tager
kontakt til...

Jeg kigger
efter...

Jeg holder øje
med "Job der...

Jeg følger
virksomheder...

Jeg melder mig
ind i...

Jeg deltager i
diskussioner...

Jeg tager
kontakt til...

Jeg tager
kontakt til...

Jeg tager
kontakt til...

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Jeg skriver i min titel, at jeg er jobsøgende

Jeg tager kontakt til mine forbindelser og fortæller dem, at jeg er jobsøgende

Jeg kigger efter stillingsopslag

Jeg holder øje med "Job der kunne have din interesse" ("Jobs You May Be Interested In")

Jeg følger virksomheder, jeg har interesse i at arbejde for

Jeg melder mig ind i forskellige grupper

Jeg deltager i diskussioner i forskellige grupper

Jeg tager kontakt til personer, der kan hjælpe mig med at finde et job
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22,90% 117

11,15% 57

4,50% 23

Respondenter i alt: 511

Nr. Andet (angiv venligst) Dato

1 Jeg har ikke brugt LinkedIn til at søge job, men ville gøre det hvis det blev aktuelt. 03-08-2015 10:40

2 Er kun lige blevet bruger. 06-07-2015 10:33

3 Ikke relevant 19-05-2015 11:37

4 Deler blogindlæg om mit fag på sociale medier. 18-05-2015 23:46

5 har allerede skrevet at jeg ikke er jobsøgende så dette spørgsmål giver ikke mening for mig.... 14-05-2015 18:01

6 jeg søger ikke jobs 13-05-2015 15:41

7 Jeg researcher på hvem jeg kender som kender de rigtige i en given virksomhed 13-05-2015 12:36

8 som nævnt tidligere, bruger jeg LI til at skabe leads. 13-05-2015 08:25

9 Har ikke haft behov for det endnu 12-05-2015 08:08

10 Søger ikke pt, men er oprettet og ville bruge Linked In om nødvendigt 11-05-2015 22:37

11 Læser folks profiler, der hvor jeg søger og undersøger deres forbindelser 11-05-2015 12:02

12 Da jeg ikke er jobsøgende så sysnes jeg ikke at være i stand til at svare på dette 08-05-2015 12:06

13 Jeg søger ikke job 07-05-2015 10:27

14 Jeg er ikke jobsøgende 07-05-2015 10:21

15 Jeg bliver kontaktet af diverse rekrutteringsfirmaer, fordi jeg har skrevet at jeg skal skifte job 06-05-2015 12:59

16 Jeg søger meget uopfordret og bruger LinkedIn til min researched, både i forhold til virksomheder og for at finde

ud af noget mere omkring de personer, som jeg gerne vil i kontakt med. Jeg mailer også med nogle af mine

forbindelser derinde, f.eks. sender jeg nogle gange opslag til forbindelser, hvis jeg mener, at det kunne have

deres interesse. Jeg sender også mails til mine forbindelser og hører, hvordan det går, hvis jeg f.eks. ser, at de

har fået nyt job eller at de er blevet jobsøgende.

04-05-2015 16:26

17 I write direct messages to companies, I have interest and I think I can contribute and where I can develop. 28-04-2015 11:31

18 Kontakter uopfordret beslutningstagere i virksomheder, som jeg har interesse i. 23-04-2015 13:42

19 Jeg bruger LinkedIn til at identificere virksomheder med en bestemt stillingstype, som jeg derefter sender en

uopfordret ansøgning, da det er det område jeg ønsker at arbejde indenfor.

23-04-2015 12:09

20 Søger info om personer og virk som er interessante 20-04-2015 21:52

21 Jeg søger information på personer der søger stillinger jeg er interesseret i. 20-04-2015 16:47

22 Jeg ville benytte mig af ovenstående, hvis jeg var jobsøgende. 16-04-2015 09:58

23 Jeg har endnu ikke anvendt linkedIn til at søge job. 15-04-2015 14:02

Jeg tager kontakt til personer, der slår stillingsopslag op

Jeg tager kontakt til personer, der deler stillingsopslag

Andet (angiv venligst)
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71% 364

30% 154

32% 164

9% 46

24% 124

27% 140

2% 11

3% 13

7% 36

Q29 Hvordan reagerer du, hvis du ser et
interessant stillingsopslag? (Sæt kryds ved

de udsagn, der passer bedst til din
situation)

Besvaret: 511 Sprunget over: 353

Respondenter i alt: 511

Nr. Andet (angiv venligst) Dato

Jeg sender en
ansøgning so...

Jeg tager
kontakt til ...

Jeg tager
kontakt til ...

Jeg tager
kontakt til ...

Jeg tager
kontakt til...

Jeg tager
kontakt til...

Jeg tager
kontakt til...

Jeg tager
kontakt til...

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Jeg sender en ansøgning som angivet i stillingsopslaget

Jeg tager kontakt til en person i den virksomhed, der har den ledige stilling

Jeg tager kontakt til den person, der har slået stillingsopslaget op

Jeg tager kontakt til den person, der har delt stillingsopslaget

Jeg tager kontakt til personer, jeg er forbundet med, og som har forbindelse til den person, der har slået stillingsopslaget op

Jeg tager kontakt til personer, jeg er forbundet med, og som har forbindelse til den virksomhed, der har den ledige stilling

Jeg tager kontakt til personer, jeg ikke er forbundet med, og som har forbindelse til den person, der har slået stillingsopslaget op

Jeg tager kontakt til personer, jeg ikke er forbundet med, og som har forbindelse til den virksomhed, der har den ledige stilling

Andet (angiv venligst)

119 / 136

JOBSØGNING OG RELATIONER



1 Har ikke decideret handlet på noget relevant opslag endnu 16-06-2015 12:57

2 Så langt er jeg så ikke lige nået endnu. Agerer mest ift stillingsopslag andre steder. 01-06-2015 22:03

3 Det er meget kontekstafhængigt. Anbefaler alle ovenstående udsagn og har selv anvendt dem. 19-05-2015 12:58

4 Ikke relevant 19-05-2015 11:37

5 Undersøger virksomheden og stillingen nærmere. 18-05-2015 13:11

6 har allerede skrevet at jeg ikke er jobsøgende så jeg kigger ikke efter stillingsopslag 14-05-2015 18:01

7 kontakter evt den kontaktperson der står i stillingsopslaget 14-05-2015 14:12

8 Det kommer meget an på relationen. Jeg kunne finde på alle de overstående 14-05-2015 13:33

9 jeg noterer mig, at der var et spændende job 13-05-2015 15:41

10 Det kommer virkelig an på jobbet. 13-05-2015 08:25

11 Bruger mine relationer og forhører mig dels om firmaet og dels om stillingen 12-05-2015 16:25

12 Sådan fik jeg også mit nuværende job 12-05-2015 12:44

13 oplever ikke at job på linedin er så relevante, da de ofte er spredt ud over landet 12-05-2015 10:59

14 Har ikke set et interessant stillingsopslag 12-05-2015 10:49

15 forskelligt 12-05-2015 10:30

16 Vil primært tage kontakt til personen der har slået jobbet op, hvis det er en jeg kender og i så fald udelukkende

for at få flere oplysninger om job og virksomhed - derefter søger jeg stilingen på almindelig vis.

11-05-2015 18:32

17 Får ikke skrevet så mange ansøgninger 11-05-2015 17:44

18 Ind til nu har jeg kun læst stillingsopslag, da jeg som udgangspunkt ikke ser mig som jobsøgende. Jeg fik mit

sidste job inden jeg for alvor var blevet aktiv på LinkedIn.

11-05-2015 15:00

19 Jeg undersøger om det er et job jeg ud over at finde interessant også kunne finde på at søge... 11-05-2015 12:04

20 Da jeg ikke er jobsøgende så sysnes jeg ikke at være i stand til at svare på dette 08-05-2015 12:06

21 Har endnu ikke reageret på et interessant stillingsopslag 07-05-2015 10:57

22 Jeg søger ikke job 07-05-2015 10:27

23 Ved ikke 06-05-2015 12:52

24 Sender en mail med cv og ansøgning, som hvilken anden annonce 30-04-2015 12:25

25 Jeg har ikke søgt job via Linkdin 28-04-2015 18:31

26 Jeg har endnu ikke reageret på et stillingsopslag, da jeg har det fint i mit nuværende job. 28-04-2015 11:37

27 Lige nu gør jeg ikke noget. 28-04-2015 10:37

28 Det er meget forskellig, alt efter hvilken opslag og virksomhed 23-04-2015 08:31

29 Hvis jeg kender en person i virksomheden, ringer/skriver jeg til vedkommende. 22-04-2015 22:33

30 Jeg tager nogengange kontakt til den person, der står i stillingsopslaget 22-04-2015 16:18

31 Kommentar: jeg tager kontakt til den kontaktperson, der er nævnt i stillingsopslaget 22-04-2015 10:01

32 Intet af ovenstående er nået at ske. 22-04-2015 08:40

33 Har ikke været relevant endnu... 21-04-2015 11:45

34 Det er forskelligt fra job til job om jeg tager kontakt til nogen og hvem. 19-04-2015 20:36

35 Tager kontakt til personer, der kender enten stillingen eller virksomheden 16-04-2015 12:21

36 Jeg har ikke gjort noget aktivt (endnu). 15-04-2015 14:38
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76,52% 391

29,55% 151

6,26% 32

4,50% 23

17,22% 88

19,18% 98

22,31% 114

16,24% 83

Q30 Hvilken strategi har du i forbindelse
med, hvem du connecter med på LinkedIn?
(Sæt kryds ved de udsagn, der passer bedst

til din situation)

Besvaret: 511 Sprunget over: 353

Jeg connecter
med personer...

Jeg connecter
med personer...

Jeg connecter
kun, når fol...

Jeg connecter
kun med folk...

Jeg skriver
altid en...

Jeg connecter
med personer...

Jeg connecter
med personer...

Jeg connecter
med personer...

Jeg har ingen
strategi for...

Ved ikke

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Jeg connecter med personer, som jeg kender uden for LinkedIn

Jeg connecter med personer, som jeg ikke kender uden for LinkedIn

Jeg connecter kun, når folk tager kontakt til mig

Jeg connecter kun med folk, der har skrevet en personlig besked i connect-anmodningen

Jeg skriver altid en personlig besked sammen med min connect-anmodning

Jeg connecter med personer, der arbejder i virksomheder, jeg finder interessante

Jeg connecter med personer, der kan hjælpe mig med at finde et job

Jeg connecter med personer, jeg mener, jeg kan hjælpe på en eller anden måde
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18,79% 96

1,57% 8

7,63% 39

Respondenter i alt: 511

Nr. Andet (angiv venligst) Dato

1 Jeg connecter med personer, der muligvis kan bruges som rådgiver eller lignende fremadrettet 03-08-2015 10:39

2 jeg connecter rigtig bredt - accepter 99% af de anmodninger jeg får og kigger ca. 1 gang om måneden i de

forslag til connections, jeg får fra Linkedin og connecter med dem, jeg kender

31-07-2015 08:35

3 Jeg connecter kun med person, som jeg har mødt personligt. Lige meget om det er en tæt relation, eller om det

er en relation jeg kender gennem et møde, kursus eller foredrag.

22-06-2015 10:47

4 Min norm har været at det kun var arbejdskollegaer eller folk jeg har talt med personligt. Efter jeg kom ind i

Powerjobsøgerne har jeg connected med folk jeg ikke kender fordi de er fra netværket eller rekrutter.

21-06-2015 22:11

5 Venner og bekendte virker som den mest sandsynlige mulighed for at få et job 08-06-2015 10:20

6 personer, jeg har et fagligt fællesskab med 28-05-2015 22:26

7 Samarbejdspartner og kollegaer 21-05-2015 22:08

8 Jeg forbinder mig med de folk jeg kender. 21-05-2015 13:21

9 Jeg conncter kun med personer, som jeg har mødt, talt med og opnået gensidig sympati for. 19-05-2015 11:37

10 Hvis persober ønsker at connecte og ikke sender personlig besked, kigger jeg efter om de har besøgt min profil.

Har de ikke det, men er jeg ikke de er seriøse, da de ikke har interesseret sig for hvem jeg er, og hvad vi måske

kan sammen -> dvs. jeg afslår.

18-05-2015 23:46

11 Jeg forsøger kun at connecte med relevante personer hvor gensidig hjælp kan forventes. 14-05-2015 11:32

12 Hvis nogen connecter med mig tager jeg altid stilling til om det giver mening for mig. Nogle har andre hensigter

end erhvervsnetværk

13-05-2015 09:49

13 jeg er ikke helt sikker på, hvad I mener med de to første spørgsmål. 13-05-2015 08:25

14 Jeg connecter med folk jeg har mødt IRL 12-05-2015 18:29

15 Folk jeg har set fysisk eller hilst på/snakket mex + evt. Recruitere. 12-05-2015 16:39

16 Jeg connecter som regel kun med personer jeg har mødt. Med mindre de skriver en besked eller vi har mange

relationer tilfælles.

12-05-2015 12:44

17 Jeg connecter kun med personer som jeg kender på en eller anden måde, og jeg connecter ikke med personer

som jeg ved hvem er fx fra folkeskolen, men som jeg aldrig har haft et forhold til - medmindre deres

stilling/uddannelse kunne være relevant for mig at have kontakt til.

11-05-2015 17:20

18 Jeg skriver en personlig besked, hvis det ikke er ligetil hvorfor jeg connecter 09-05-2015 11:23

19 Jeg hader Linked In 08-05-2015 19:53

20 Jeg connecter med personer inden for samme branche som mig selv 07-05-2015 20:17

21 Jeg connecter med tidligere kolleger og samarbejdspartnere 07-05-2015 18:27

22 Jeg anmoder ikke om at connecte med folk jeg ikke kender udenfor LinkedIn, men jeg connecter hvis de

anmoder.

06-05-2015 12:59

23 jeg går som regel efter personer med lignende arbejdes område og kompetencer end de virksomheder de

arbejder hos. jeg bruger faktisk nogle kontakter undgår jeg pga. virksomheder

05-05-2015 18:01

24 Jeg connecter med folk jeg kender udenfor linked, men også personer, jeg har mødt arbejdsmæssigt. 23-04-2015 16:30

25 De personer jeg møder 22-04-2015 20:29

Jeg har ingen strategi for, hvem jeg connecter med på LinkedIn

Ved ikke

Andet (angiv venligst)
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26 Jeg connecter primært kun med folk, der har skrevet en personlig besked i connect-anmodningen, medmindre

jeg har mødt dem personligt. Jeg connecter kun med nogle, jeg har et positivt indtryk af

22-04-2015 16:18

27 Kommentar: jeg connecter ikke ukritisk og som udgangspunkt mest med folk, jeg har mødt uden for Linkedin eller

har fået et godt indtryk af gennem Linkedin fora.

22-04-2015 10:01

28 Jeg forbinder mig hovedsageligt med mennesker, som ikke er på min nuværende arbejdsplads. 22-04-2015 09:58

29 Jeg connecter med tidligere kolleger og personer som jeg tænker kan hjælpe mig, med et job, og personer jeg

tidligere har været til samtale med (f.eks. HR-personer).

22-04-2015 09:24

30 Jeg connecter med personer, som lærer at kende fagligt og som jeg mener kan være opbyggeligt for os begge -

både fagligt ifht analyser og relationelt

22-04-2015 08:01

31 Personer som jag ved vem de er eller har mödt / blivit introducered till 22-04-2015 07:52

32 Samt personer der er fagligt interessante i mit erhverv. 21-04-2015 11:45

33 Jeg connecter med peroner, som jeg har en professionel- / arbejdsrelation til, men som jeg ikke kender uden for

LinkedIn

17-04-2015 14:38

34 Personer jeg kender. 16-04-2015 15:11

35 Jeg connecter med: 1. Folk jeg kender / kan lide 2. Folk der har skriver til mig, som jeg kender eller som jeg tror

jeg måske kan få brug for på et tidspunkt

16-04-2015 12:21

36 Jeg connector med folk jeg har en reel relation til - folk jeg har arbejdet med, studeret med, samarbejdet med,

mødt professionelt etc.

16-04-2015 10:14

37 Jeg connecter som regel med alle. Man ved aldrig hvornår man kan bruge lige netop dén person eller visse

kompetencer

15-04-2015 15:47

38 Jeg connecter med folk, som jeg har en faglig forbindelse med. Faglig relevans spiller den største rolle for hvem

jeg connecter med på LinkedIn.

15-04-2015 14:12

39 Jeg connecter med folk jeg har har eller har haft en forbindelse med fx arbejde, fritid, familie mm. 15-04-2015 13:22
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11,74% 60

23,48% 120

18,59% 95

22,11% 113

12,52% 64

11,55% 59

Q31 Hvor stor en andel af dine forbindelser
på LinkedIn vil du hjælpe i forbindelse med

jobsøgning?

Besvaret: 511 Sprunget over: 353

I alt 511

100 %

80-100 %

60-80 %

40-60 %

20-40 %

0-20 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

100 %

80-100 %

60-80 %

40-60 %

20-40 %

0-20 %
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5,48% 28

10,37% 53

14,87% 76

24,27% 124

20,55% 105

24,46% 125

Q32 Hvor stor en andel af dine forbindelser
på LinkedIn, vil du bede om hjælp i

forbindelse med jobsøgning?

Besvaret: 511 Sprunget over: 353

I alt 511

100 %

80-100 %

60-80 %

40-60 %

20-40 %

0-20 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

100 %

80-100 %

60-80 %

40-60 %

20-40 %

0-20 %
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Q33 Angiv venligst, om du er enig eller
uenig i nedenstående udsagn om

personlighedsanalyser.

Besvaret: 655 Sprunget over: 209

Jeg har ingen
erfaring med...

En
personlighed...

En
personlighed...
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En
personlighed...

En
personlighed...

En
personlighed...

En
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En
personlighed...

En
personlighed...

En
personlighed...

Jeg ser ikke
nogen fordel...

128 / 136

JOBSØGNING OG RELATIONER



En
personlighed...

En
personlighed...

En
personlighed...
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28,48%

186

32,16%

210

8,58%

56

11,79%

77

17,15%

112

1,84%

12

653

4,15%

27

17,20%

112

29,34%

191

33,64%

219

7,53%

49

8,14%

53

651

4,76%

31

17,67%

115

24,27%

158

36,56%

238

8,60%

56

8,14%

53

651

4,46%

29

19,85%

129

26,46%

172

35,38%

230

5,23%

34

8,62%

56

650

3,85%

25

18,92%

123

24,46%

159

39,69%

258

5,38%

35

7,69%

50

650

4,63%

30

14,04%

91

21,76%

141

44,60%

289

7,87%

51

7,10%

46

648

4,15%

27

17,23%

112

35,23%

229

27,08%

176

3,85%

25

12,46%

81

650

3,85%

25

9,24%

60

19,26%

125

35,44%

230

21,42%

139

10,79%

70

649

4,49%

29

10,84%

70

24,46%

158

35,60%

230

15,48%

100

9,13%

59

646

20,22%

130

35,46%

228

21,15%

136

8,55%

55

6,84%

44

7,78%

50

643

3,42%

22

6,99%

45

13,66%

88

33,39%

215

33,70%

217

8,85%

57

644

3,85%

25

16,31%

106

38,15%

248

22,46%

146

9,08%

59

10,15%

66

650

9,40%

61

20,34%

132

30,51%

198

15,72%

102

6,32%

41

17,72%

115

649

14,92%

97

31,54%

205

28,92%

188

11,85%

77

5,08%

33

7,69%

50

650

Nr. Eventuel kommentar Dato

Meget uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Meget enig

Ved ikke

Jeg ser ikke
nogen ulempe...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Meget
uenig

Uenig Hverken enig
eller uenig

Enig Meget
enig

Ved
ikke

I
alt

Jeg har ingen erfaring med brug af personlighedsanalyser.

En personlighedsanalyse giver virksomheden er klar ide om, hvem jeg

er.

En personlighedsanalyse giver et objektivt billede, når virksomheden

skal sammenligne mig og andre kandidater.

En personlighedsanalyse giver virksomheden en klar ide om, hvordan

jeg arbejder i teams.

En personlighedsanalyse giver virksomheden et billede af, hvordan jeg

agerer i specifikke situationer.

En personlighedsanalyse giver virksomheden et billede af, hvordan

min generelle adfærd er.

En personlighedsanalyse af- eller bekræfter de antagelser,

virksomheden har om mig.

En personlighedsanalyse danner grundlag for dialogen mellem mig og

virksomheden.

En personlighedsanalyse giver mig mulighed for at udvikle mig.

Jeg ser ikke nogen fordele i personlighedsanalyser.

En personlighedsanalyse viser ikke helheden af, hvem jeg er.

En personlighedsanalyse giver et subjektivt billede af mig.

En personlighedsanalyse bliver anvendt som facitliste.

Jeg ser ikke nogen ulemper i personlighedsanalyser.
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1 Jeg har ikke ingen kompetence i at bedømme "personlighedsanalysen", da jeg ikke har indblik i det teoretiske

grundlag for analysen. Med det kendskab jeg umiddelbart har til analysen, vil jeg sige at denne ikke giver det

fulde billede af hvem jeg er som person, og kun bør bruges til at skabe dialog.

03-08-2015 10:46

2 En personlighedstest kan give en person et meget firkantet billede af personen. Det giver dermed ikke et fuldt

billede af personen. Men kun et kort indblik.

03-08-2015 10:38

3 Jeg har ingen erfaring med personlighedsanalyser. 03-08-2015 10:38

4 det kommer meget an på validiteten af den brugte analyse 31-07-2015 08:36

5 Jeg ved ikke hvad en personligheds analyse kan hjælpe med, da jeg aldrig har været igennem en. 06-07-2015 10:36

6 Ingen ulemper, hvis man blot bruger den som springbræt til en dybere samtale, da det ikke viser helheden af,

hvem jeg er.

22-06-2015 10:45

7 Det kommer an på om det er en skriftlig eller mundtlig test/analyse. Jeg mener, at ens personlighed kommer

bedre frem, ved en mundtlig dialog mellem parterne, end på ved skriftlig kommunikation.

22-06-2015 10:42

8 Igen jeg har Aspergers som nok påvirker min profil 22-06-2015 10:39

9 Det er ok med tests, dog kræver det mere end 10 spørgsmål til at kunne sætte en ramme for hvordan en person

er, handlemønster osv. Så jo den giver et øjebliks billede, og man skal ikke tro at svaret er endegyldigt. Alle

udvikler sig og er dynamiske i forhold til den personlige udvikling.

21-06-2015 22:17

10 Man kan tolke spørgsmål forskelligt. Og handle forskelligt i forskellige situationer - ligegyldig hvad

personlighedstesten har sagt/vist om dig.

08-06-2015 10:36

11 d 08-06-2015 10:33

12 En analyse skal altid behandles sammen med andre parametre. 08-06-2015 10:20

13 Personlighedsanalyser opfatter jeg som et øjebliksbillede. De kan ikke stå alene. Alt afhænger af, hvem man skal

samarbejde med og hvordan kemien fungerer mellem de ansatte ift opgaveløsningen.

01-06-2015 22:07

14 Jeg har ikke erfaring med at BRUGE en personlighedstest, men har taget dem? 01-06-2015 12:46

15 Virksomheder går for meget op i personlighedsanalyser. Det er for nemt at se hvilke svar virksomheder helst vil

have, og derfor føler jeg man kan snyde i en personlighedstest og give et andet billede af hvordan man er.

15-05-2015 22:38

16 Det afhænger meget af grundlaget for analysen. Er den kvalitativ eller kvanitativ orienteret? 15-05-2015 10:48

17 En personlighedsanalyse, kan ikke give det fulde billede. Den kan højest fremhæve nogen kvaliteter/ulemper,

som vil danne et godt grundlag til en samtale. Men vigtig at test og person vurderes sammen.

15-05-2015 10:00

18 Håber ikke, at en personlighedsanalyse bliver anvendt som facilliste 13-05-2015 11:09

19 Det er muligt at manipulere en personlighedsanalyse i den retning man gerne vil fremstå. 12-05-2015 22:50

20 Jeg synes en personlighedstest giver et godt overordnet billede af personers generelle adfærd. Ulempen er

naturligvis, at man svarer udfra ens egen betragtning om sig selv, hvilket ikke altid korresponderer med den

faktiske virklighed. Jeg har dog selv fået fortaget en personligshedstest og jeg synes den var uhyre korrekt, både

på mine styrker og svagheder.

12-05-2015 18:07

21 Et godt redskab når den ikke bruges som facitliste, men blot er en del af den samlede vurdering af ansøgeren 12-05-2015 16:28

22 Det kommer an på hvordan virksomhederne anvender personlighedsanalyserne. Umiddelbart et superfint

redskab, men man skal være opmærksom på faldgruberne og de aspekter man ikke kan få med.

12-05-2015 12:41

23 Mærkelige spørgsmål. Synes det kræver kendskab til personlighedsanalyser at svare på dem. 11-05-2015 18:35

24 Det er mere end 35 år siden at jeg har fået personlighedsanalyse i forbindelse med ansættelse, så jeg har kun

fået dem som en del af udviklingsproces.

11-05-2015 15:06

25 En personlighedstest giver nok en idé om, hvem jeg er, men får ikke alle nuancerne med. 08-05-2015 12:44

26 Har selv erfaring med personlighedsanalyser og hvis man svarer koncekvent kan man få det resultat man ønsker

så det passer til det job man gerne vil have. Der er tit en tendens til at den der foretager analysen bliver lidt for

præget af det analysen viser istedet for at bruge sin fornemmelse af den person som søger jobbet.

08-05-2015 09:42

27 Jeg har aldrig lavet en personlighedsanalyse og har derfor ikke rigtig noget forhold til dem. 07-05-2015 12:58
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28 Her kommer alt jo an på hvilken test vi taler om, hvor godt firmaet kender testen og de muligheder den

repræsenterer, og om jeg selv som ansøger kender mig selv og de muligheder der er for samtale ud fra testen.

Nogle teste kan vise utroligt mange ting (eneagrammet) hvor andre er lidt mere simple

07-05-2015 11:10

29 Jeg er ikke sikker på, hvad en personlighedstest går ud på 06-05-2015 15:39

30 Personlighed er subjektiv, personlig selv er jeg 2 forskellige personer, den ene på arbejde den anden i fritid, og

agere forskelligt.

30-04-2015 12:32

31 En personlighedsanalyse vil sikkert aldrig kunne være særlig præcis, og vil formegentlig stikke i flere retninger,

men de kan give et fingerpraj, og danne basis for samtale.

29-04-2015 09:46

32 personlighedsanalyse er aldrig det rene billede af hvem man er fordi det er situationen der er afgørende for en

person og ikke specifikke spørgsmål der bliver spurgt her og der.

29-04-2015 08:17

33 Jeg synes ikke jeg kan svare på nogle af spørgsmålene, da jeg aldrig har prøvet og ikke kender noget til det

overhoved. Har ikke talt med andre der har prøvet det og ved derfor ingenting om det. sorry :)

24-04-2015 13:39

34 Værdien af analysen afhænger altid af, hvordan analysen bliver brugt. 23-04-2015 13:47

35 Jeg føler ikke at personen kan komme frem, når et afslag baseres udelukkende på en personlighedsanalyse 22-04-2015 13:50

36 Jeg bryder mig ikke om brugen af personlighedstests. Jeg synes, det er tegn på usikkerhed, at man bruger det

som redskab, og foretrækker, at man rekrutterer og bedømmer mennesker på baggrund af en samtale.

22-04-2015 10:04

37 For mig giver personlighedtests en indikation af de præferencer en person har og et grundlag for at spørge bedre

ind til hvordan man arbejder med sig selv

22-04-2015 08:06

38 En analyse kan godt pege på nogle karakteristika. Men iforhold til vores samlede personlighed, reaktionsmønstre

og måder at agere på socialt og fagligt

22-04-2015 07:59

39 En personlighedsanalyse giver kun et billede af en person. Derfor stoler jeg ikke meget på metoden. 21-04-2015 22:49

40 Som så meget andet kan denne form for test anvendes på forskellige måder af den pågældende virksomhed 20-04-2015 22:25

41 En personlighedsanalyse giver et indblik på hvad jeg arbejder bedst sammen med og hvordan jeg agere bredt

under specielle omstændigheder.

20-04-2015 12:11

42 Kender ikke til personlighedsanalyser 18-04-2015 09:59

43 Der er stor forskel på, hvad en virksomhed bruger testen til - derfor 'ved ikke'-svarene 17-04-2015 17:14

44 Man kan påvirke den som man vil 16-04-2015 16:17

45 Læs Lars Lundmanns ph.d.-afhandling om emnet. http://nyheder.ku.dk/alle_nyheder/2015/02/jobsamtaler-og-

personlighedstests-virker-ikke/

16-04-2015 15:13

46 En personlighedstest udfærdiget før dialogen mellem de to parter, kan skabe fordomsfuldhed. 16-04-2015 10:03

47 Det afhænger meget af, hvad det er for en personlighedsanalyse, under hvilke forhold, man bliver testet, og

hvordan virksomheden bruger den til en evt. jobsamtale

16-04-2015 09:55

48 At tage en personlighedsanalyse for at kende et andet menneske personligt, er lige så effektivt som at købe de

dyreste løbesko for at løbe bedre. (Generelt optimerer det en sandsynlighed, men den er aldrig bærende).

15-04-2015 23:55

49 Jeg har aldrig deltager i en personlighedsanalyse og har derfor ingen erfaring eller viden herom. 15-04-2015 14:03
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16,79% 110

18,02% 118

6,72% 44

7,79% 51

5,19% 34

11,30% 74

15,11% 99

Q34 Hvordan har du oplevet, at dine
personlige præferencer blev imødekommet
i forbindelse med rekrutteringsprocessen i
din nuværende eller seneste ansættelse?

(Sæt kryds ved de udsagn, der passer bedst
til din opfattelse)Personlige præferencer

afspejler din personlighed, og hvordan du
er som type. Resultaterne af en

personlighedsanalyse vil vise dine
personlige præferencer.

Besvaret: 655 Sprunget over: 209

Rekrutteringsme
darbejderne ...

Rekrutteringsme
darbejderne ...

Rekrutteringsme
darbejderne ...

Rekrutteringsme
darbejderne ...

Rekrutteringsme
darbejderne ...

Rekrutteringsme
darbejderne ...

Jeg føler
ikke, der bl...

Ved ikke/ikke
relevant

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Rekrutteringsmedarbejderne tog højde for, om jeg er ekstrovert eller introvert, når de skulle bedømme, om jeg var kvalificeret til stillingen

Rekrutteringsmedarbejderne tog højde for mine personlige præferencer i forbindelse med samtalen

Rekrutteringsmedarbejderne tog højde for mine personlige præferencer i forbindelse med faglige tests

Rekrutteringsmedarbejderne tog højde for mine personlige præferencer i forbindelse med test af samarbejdsevner

Rekrutteringsmedarbejderne tog højde for mine præferencer, da de valgte, hvem der skulle være med ved jobsamtalen

Rekrutteringsmedarbejderne tog højde for mine præferencer i deres generelle kommunikation med mig

Jeg føler ikke, der blev taget højde for mine personlige præferencer
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53,59% 351

3,66% 24

Respondenter i alt: 655

Nr. Andet (angiv venligst) Dato

1 Jeg har aldrig fået taget en personlighedstest 08-06-2015 10:36

2 d 08-06-2015 10:33

3 Ingen personlighedsanalyse i mit nuværende job. 25-05-2015 11:54

4 Skulle ikke tage personlighedstest i forbindelse med job samtalen, men fik taget en sammen med afdelingen. 23-05-2015 17:46

5 Har ikke været aktuelt 18-05-2015 22:35

6 Der var ikke en rekrutteringsmedarbejder. Det var kun afdelingslederen. 13-05-2015 20:31

7 Jeg har aldrig været igennem en rekrutteringsproces med HR-medarbejder, personlighedsanalyse eller andet... 12-05-2015 18:30

8 Jeg har endnu mit første job til gode 12-05-2015 13:11

9 Har ikke prøvet at få lavet en personlighedsanalyse ift. jobsøgning/rekruttering. 12-05-2015 12:41

10 Har ikke oplevet personlighedsanalyse ved jobsamtale 11-05-2015 17:40

11 Men sådan er det jo bare 11-05-2015 12:05

12 Jeg skulle ikke igennem en test, da jeg var indenfor døren grundet en anden stilling, som ikke krævede det. Jeg

havde dog taget en personlighedstest på studiet - og gav min chef den, så hun kunne se, hvordan jeg var som

person.

10-05-2015 22:19

13 Mit nuværende job var ikke slået op, men blev skabt på baggrund af min henvendelse da jeg blev sagt op i mit

tidligere job.

08-05-2015 08:29

14 Jeg er vænt til personlighedsanalyse under en projekt jeg tog. Jeg har aldrig haft en personlighedsanalyse ved

rekruttering.

05-05-2015 18:12

15 Har ikke prøvet det. 24-04-2015 13:39

16 Jeg var ikke til jobsamtale. Blev ansat på baggrund af et individuelt coachingforløb, og aktiv deltagelse på et

holdforløb.

23-04-2015 13:47

17 Det kan være lidt svært at sige om intervieweren imødekom mine personlig præferencer, men jeg kan formode... 23-04-2015 10:43

18 Jeg har ikke været igennem er personlighedsanalyse til de jobs jeg sidder i idag. 22-04-2015 10:40

19 Det er 20 år siden så der var ikke så meget hokus pokus dengang. Vi snakkede om min erfaring og hvor jeg evt

kunne videreudvikle

22-04-2015 08:39

20 Jeg er desværre endnu ikke blevet ansat eller udvalgt på mine præferencer. Men jeg arbejder aktivt for at det

skal ske i mit fremtidige job :-)

22-04-2015 07:59

21 Fik ikke taget en da det var til studentermedhjælper 20-04-2015 21:53

22 Jeg har ikke prøvet at skulle tage en personlighedstest 17-04-2015 14:41

23 Har ikke deltaget i en rekrutteringsproces 17-04-2015 13:42

24 Fik ikke lavet personlighedstest 15-04-2015 16:01

Ved ikke/ikke relevant

Andet (angiv venligst)
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Q36 Har du kommentarer til undersøgelsen,
eller har du noget, du gerne vil uddybe, har

du mulighed for at gøre det her.

Besvaret: 41 Sprunget over: 823

Nr. Besvarelser Dato

1 Udmærket og godt formuleret spørgsmål. 03-08-2015 10:39

2 svar på de sidste 4-5 spørgsmål om personlighedsanalysen, gik lidt hurtigt for sig.. 06-07-2015 10:46

3 Det var nogle meget dårlige stillede spørgsmål. Hvis i har brug for hjælp med at lave en ny undersøgelse kan i

kontakte mig på eversmusic@gmail.com. Mvh. David Evers

06-07-2015 10:41

4 Jeg ve' æk nå't 23-06-2015 10:53

5 sagt igen med aspergerssyndrom regerer man nok ikke helt normal på relationer 22-06-2015 10:40

6 Jeg synes godt, man kunne beskrive hvad en HR-medarbejder er. 08-06-2015 10:16

7 nej 08-06-2015 10:13

8 God grundig undersøgelse! 23-05-2015 17:46

9 Synes mange spørgsmål er uklare og irelevante i forhold til tidligere svar.... 14-05-2015 18:03

10 Ved sidste ansættelse tog de højde for personlighed, men det var en løntilskudstilling og ved alle andre samtaler

jeg har været til har der udelukkende været fokus på erfaring

14-05-2015 09:17

11 Det er en fin undersøgelse men der er for mange svar at forholde sig til og man risikerer at miste det store billede 13-05-2015 21:57

12 Jeg læser på en kandidatuddannelse i øjeblikket, og jeg er færdig om et år. Jeg har et studiejob, men det har jeg

ikke taget udgangspunkt i under besvarelse. Mine besvarelser bærer præg af, at jeg først skal ud på

arbejdsmarkedet om et år.

13-05-2015 08:39

13 har givet dem undervejs 13-05-2015 08:26

14 Pas på med at ligge for mange svarmuligheder ind der minder for meget om hinanden. I så langt et spørgeskema

bliver det trættende i længden

12-05-2015 23:34

15 Lidt langt... 12-05-2015 18:31

16 Jeg er spændt på at se resultaterne af undersøgelsen. Det virker som et rigtigt spændende projekt. 12-05-2015 18:08

17 Når man bladrer gennem genne survey på mobilen, laves der afkrydsninger, som ikke er meningen - kan være

anledning til fejl-kryds!

12-05-2015 16:47

18 lidt mere om formålet med den 12-05-2015 12:39

19 Den er meget lang! 12-05-2015 12:38

20 Den er lidt for lang - jeg mistede modet undervejs og blev ukoncentreret 12-05-2015 10:31

21 Jeg synes, det er uhensigtsmæssigt at bruge begreber som "relationer" og "personlighedsanalyse" så bredt. Der

er stor forskel på, hvor ofte jeg eksempelvis har kontakt med min familie og mine samarbejdsparter, og der findes

et utal af forskellige personlighedstest, som alle har et forskelligt formål og en forskellig indgangsvinkel

12-05-2015 07:50

22 De nævnte muligheder under, hvordan Linkedin kan bruges, er sådan jeg bruger Facebook og Twitter i mange

henseender :)

11-05-2015 17:41

23 Spørgsmål om hvorvidt 'relationer gør brug af ...' er svære at svare. Alle mine relationer er slet ikke ens. 11-05-2015 15:10

24 Jeg fik en masse spørgsmål om hvordan jeg søger job efter jeg havde svaret at jeg ikke søger job da jeg er

meget godt tilfreds med mit nuværende job.

08-05-2015 09:43
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25 Undersøgelsen er ALT for lang, og der er ALT for mange svarmuligheder i mange spørgsmål. Man giver næsten

op inden man har gjort undersøgelsen færdig, fordi man slet ikke kan overskue at tage stilling til alle de ting.

Desuden er mange spørgsmål og svarmuligheder irrelevante for mig, som er selvstændig.

07-05-2015 10:32

26 Der er for mange svarmuligheder efter min mening og så er relationer et vagt begreb og jeg kan derfor blive i

tvivl om jeg svarer ordentligt på nogle af spørgsmålene. Kan der findes andre ord eller beskrivelser som på

forskellige måder konkretiserer det I er efter? Jeg er selvstændig og flere af spørgsmålene retter sig primært mod

jobsøgende. Det er utilfredsstillende, fordi jeg får en oplevelse af ikke rigtig at kunne hjælpe jer og dermed at jeg

spilder min tid. Held og lykke med undersøgelsen.

07-05-2015 10:28

27 Many thanks! I will be glad to hearing from you and expand my network, why not to create a business relation

together? Have a nice day!

28-04-2015 11:39

28 Undersøgelsens spørgsmål var alt for lange og der var for mange svarmuligheder. Lang og uoverskuelig

undersøgelse.

27-04-2015 12:58

29 Meget lang undersøgelse med meget tunge spørgsmål. Spørgsmålene var lange og der var mange, lange

svarmuligheder.

27-04-2015 12:58

30 Godt initiativ. Det bliver spændende at se resultatet. 24-04-2015 13:41

31 Tak for indsparket til at komme i gang med at strukturere og opdyrke netværk. 22-04-2015 09:36

32 En spændende undersøgelse, som jeg finder yderst relevant i dette 'nye' relationsmarked. Glæder mig til at læse

resultaterne :-)

22-04-2015 08:07

33 För mange spörgsmål. Kortere näste gang. 22-04-2015 07:55

34 Spørgeskemaet var måske liiiige til den lange side - med et ret heftigt matrix-skema mod slutningen. Var på et

tidspunkt ved at miste pusten og hoppe fra. Men ellers en spændende undersøgelse :)

20-04-2015 15:15

35 Forbeholder retten til at forblive anonym og disse oplysninger bliver ikke brugt til at sælge eller markedsføres

uden min samtykke.

20-04-2015 12:13

36 Spændende 16-04-2015 12:24

37 Refereret af Christen Mau. 16-04-2015 10:04

38 God og virkelig vigtig pointe i hele jobsøgningsprocessen. Jeg er selv studerende på min MBA i udlandet, og jeg

synes bestemt denne undersøgelse med dens spørgsmål, flow, skalaer og svarmuligheder er veldrejet og

gennemtænkt. Herligt med et spørgeskema man kan mærke ved hvad det vil have ud af respondenterne. Klart og

tydeligt. Held og lykke Maria!

15-04-2015 23:58

39 held og lykke :) mvh Ali 15-04-2015 20:25

40 Kender umiddelbart ikke nok til personlighedstest til at kunne give kvalificerede svar til denne del af skemaet. 15-04-2015 19:52

41 Når man får en opfordring til at udfylde et spørgeskema er mange skeptiske, fordi det ikke altid er den mest

stimulerende aktivitet. Derfor skriver folk altid, at "det tager kun 5-10 min." - det tager altid længere, og det gjorde

denne også - og det er ret irriterende. Og hvis I skal bruge det til et speciale, skal det vel også meget gerne tage

mere end 10 min.? Hellere bare sige det som det er: "Det tager 25-30 min., for vi synes det er vigtigt, at få gode,

substantielle data, da det er til vores speciale" bum, den køber jeg ind på - ikke falsk varedeklaration. Held og

lykke med specialet =)

15-04-2015 14:39
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22,54% 16

Q1 Hvilke medier anvender du i forbindelse
med rekruttering? (Det er muligt at sætte

flere krydser)

Besvaret: 71 Sprunget over: 0

Trykte medier
(fx annoncer...

Online medier
(fx...

Opslag på
sociale medi...

Søgning på
sociale medi...

Jobportaler
(fx Jobindex...

Stillingsannonc
er i...

Stillingsannonc
er på...

Rekrutteringsvi
rksomheder

Messer

Åbent hus
arrangementer

Headhuntere

Relationer
eller netværk

Jobcentre,
a-kasser,...

Uopfordrede
ansøgninger

Andre

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Trykte medier (fx annoncer i aviser)
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42,25% 30

83,10% 59

54,93% 39

88,73% 63

45,07% 32

81,69% 58

47,89% 34

40,85% 29

18,31% 13

52,11% 37

61,97% 44

15,49% 11

38,03% 27

2,82% 2

Respondenter i alt: 71

Nr. Uddybelse af "Andre" og/eller eventuel kommentar Dato

1 Ex mød os i sommerlandet til en uformel jobdialog 10 spots omkring arbejdspladsen hvor man finde os og tale

job stiuation og ønsker.

29-06-2015 08:18

Online medier (fx nyhedsbreve, bannerreklamer)

Opslag på sociale medier (fx Facebook, Twitter, LinkedIn)

Søgning på sociale medier (fx LinkedIn)

Jobportaler (fx Jobindex, Jobbank)

Stillingsannoncer i fagtidsskrifter eller på brancheportaler

Stillingsannoncer på virksomhedens egne hjemmesider eller blogs

Rekrutteringsvirksomheder

Messer

Åbent hus arrangementer

Headhuntere

Relationer eller netværk

Jobcentre, a-kasser, fagforeninger eller lignende

Uopfordrede ansøgninger

Andre
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11,27% 8

63,38% 45

22,54% 16

0,00% 0

1,41% 1

1,41% 1

0,00% 0

Q2 Er du tilfreds med de kandidater, I
ansætter?

Besvaret: 71 Sprunget over: 0

I alt 71

Nr. Eventuel kommentar Dato

1 Der kan være stillings typer hvor kvaliteten er svingende 29-06-2015 08:18

2 Specialiststillingerne har vi store udfordringer med at få besat. Vi oplever at lønningerne er skruet voldsomt i

vejret grundet "Udbud # eftersppørgsel"

25-06-2015 11:37

3 Jeg ville aldrig anbefale min kunde ansættelse af en kandidat jeg ikke kan stå inde for. Ganske få gange har det

vist sig, at kandidaten ikke levede op til forventningerne men det er yderst sjældent jeg kan komme i tander om 2 i

de 8 år keg har været selvstændig Recruiter

24-06-2015 12:21

4 Ingen er perfekte.. 19-06-2015 13:21

Altid

Næsten altid

For det meste

Halvdelen af
gangene

Sjældent

Næsten aldrig

Aldrig

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Altid

Næsten altid

For det meste

Halvdelen af gangene

Sjældent

Næsten aldrig

Aldrig
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Q3 Hvilke af følgende kilder, mener du, de
bedste kandidater kommer fra? (Sæt maks.

3 krydser)

Besvaret: 71 Sprunget over: 0
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0,00% 0

9,86% 7

Stillingsannonc
er i...

Stillingsannonc
er i...

Stillingsannonc
er på...

Stillingsannonc
er i...

Opslag på
bannerreklamer

Opslag på
sociale medi...

Søgning på
sociale medi...

Jobportaler
(fx Jobindex...

Rekrutteringsvi
rksomheder

Headhuntere

Sociale medier

Relationer
eller netværk

Messer eller
åbent hus...

Jobcentre,
a-kasser,...

Uopfordrede
ansøgninger

Ved ikke

Andre

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Stillingsannoncer i dagspressen (papiraviser)

Stillingsannoncer i fagtidsskrifter eller på brancheportaler
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18,31% 13

0,00% 0

0,00% 0

28,17% 20

26,76% 19

47,89% 34

9,86% 7

22,54% 16

4,23% 3

59,15% 42

2,82% 2

1,41% 1

9,86% 7

2,82% 2

1,41% 1

Respondenter i alt: 71

Nr. Uddybelse af "Andre" og/eller eventuel kommentar Dato

1 Det kommer an på, hvilke stillinger det drejer sig om 23-06-2015 19:22

2 Og relationer/netværk men jeg kan kun sætte 3 x er 23-06-2015 13:05

3 Det variere meget afhaengig af hvilket job og location 23-06-2015 09:41

4 For mit vedkommende er det primært uopfordrede ansøgninger, da jeg ansætter timelønnet personale. 16-06-2015 12:04

Stillingsannoncer på virksomhedens egne hjemmesider eller blogs

Stillingsannoncer i nyhedsbreve

Opslag på bannerreklamer

Opslag på sociale medier (fx Facebook, Twitter, LinkedIn)

Søgning på sociale medier (fx LinkedIn)

Jobportaler (fx Jobindex, Jobbank)

Rekrutteringsvirksomheder

Headhuntere

Sociale medier

Relationer eller netværk

Messer eller åbent hus arrangementer

Jobcentre, a-kasser, fagforeninger eller lignende

Uopfordrede ansøgninger

Ved ikke

Andre
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12,68% 9

28,17% 20

38,03% 27

12,68% 9

80,28% 57

84,51% 60

28,17% 20

46,48% 33

5,63% 4

Q4 Hvem involveres i forbindelse med en
rekruttering? (Det er muligt at sætte flere

krydser)

Besvaret: 71 Sprunget over: 0

Ejerleder

Teamleder

Afdelingsleder

Leder (CXO)

Medarbejdere
fra...

Den der vil
blive...

Leders leder

Den/dem der
vil blive...

Den der vil
blive...

Andre

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Ejerleder

Teamleder

Afdelingsleder

Leder (CXO)

Medarbejdere fra HR-afdelingen

Den der vil blive kandidatens leder

Leders leder

Den/dem der vil blive kandidatens kollega/kollegaer

Den der vil blive kandidatens tillidsrepræsentant

7 / 67

REKRUTTERING OG RELATIONER



2,82% 2

Respondenter i alt: 71

Nr. Uddybelse af "Andre" og/eller eventuel kommentar Dato

1 Kunne f.eks. være projectdeltagere 30-06-2015 07:23

2 det afhænger meget af den enkelte rekruttering / hiring managers behov 24-06-2015 12:21

3 kommer an på stilling og niveau 23-06-2015 13:05

4 Afhænger af niveau - jo højere, des mere leders leder involvering 22-06-2015 18:32

5 Det er forskelligt fra stilling til stilling, men altid HR og lederen til kandidaten. 18-06-2015 11:34

Andre
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42% 29

41% 28

65% 45

81% 56

16% 11

6% 4

12% 8

14% 10

Q5 Hvilke parametre ansætter du primært
på? (Sæt maks. 3 krydser)

Besvaret: 69 Sprunget over: 2

Kandidatens
tidligere...

Kandidatens
resultater/p...

Kandidatens
faglige...

Kandidatens
personlighed

Resultater fra
en...

Kandidatens
kompetencer...

Anbefalinger
fra kandidat...

Den
information ...

Kandidatens
uddannelsesm...

Kandidatens
karakterer f...

Andre

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Kandidatens tidligere erfaring

Kandidatens resultater/performance ved tidligere ansættelser

Kandidatens faglige kompetencer

Kandidatens personlighed

Resultater fra en personlighedsanalyse (test)

Kandidatens kompetencer inden for personlige relationer

Anbefalinger fra kandidatens tidligere ansættelsessteder

Den information om kandidaten jeg får fra relationer eller netværk
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10% 7

1% 1

4% 3

Respondenter i alt: 69

Nr. Uddybelse af "Andre" og/eller eventuel kommentar Dato

1 og referencer 07-07-2015 12:57

2 Men det afhænger i høj grad af den stilling, vi rekrutterer til. Faglærte skal kunne deres fag og have en

personlighed, der passer ind i virksomheden. Ledere skal primært have en personlighed og indstilling, der passer

med vores og derudover have faglighed og resultaterne fra tidligere

25-06-2015 11:39

3 Jeg deltager ikke i udvælgelsen 23-06-2015 19:24

4 en skam man kun kan sætte 3 x er 23-06-2015 13:06

5 Personligheden er vigtigst 19-06-2015 13:24

6 Motivation for jobbet / Vores virksomhed. 17-06-2015 10:57

7 Referencer 17-06-2015 10:45

8 Face to face - igen fordi det er timelønnet personale, der ikke har de helt vilde CV'er. 16-06-2015 12:05

Kandidatens uddannelsesmæssige baggrund

Kandidatens karakterer fra uddannelse

Andre

10 / 67

REKRUTTERING OG RELATIONER



28% 19

13% 9

54% 37

72% 50

12% 8

17% 12

17% 12

26% 18

Q6 Hvilke parametre fravælger du primært
ud fra? (Sæt maks. 3 krydser)

Besvaret: 69 Sprunget over: 2

Kandidatens
tidligere...

Kandidatens
resultater/p...

Kandidatens
faglige...

Kandidatens
personlighed

Resultater fra
en...

Kandidatens
kompetencer...

Anbefalinger
fra kandidat...

Den
information ...

Kandidatens
uddannelsesm...

Kandidatens
karakterer f...

Andre

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Kandidatens tidligere erfaring

Kandidatens resultater/performance ved tidligere ansættelser

Kandidatens faglige kompetencer

Kandidatens personlighed

Resultater fra en personlighedsanalyse (test)

Kandidatens kompetencer inden for personlige relationer

Anbefalinger fra kandidatens tidligere ansættelsessteder

Den information om kandidaten jeg får fra relationer eller netværk
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10% 7

6% 4

4% 3

Respondenter i alt: 69

Nr. Uddybelse af "Andre" og/eller eventuel kommentar Dato

1 Jeg deltager ikke i udvælgelsen 23-06-2015 19:24

2 Manglende motivation 17-06-2015 10:57

3 Referencer 17-06-2015 10:45

4 Vi tester ofte vores kandidaters faglighed fx gennem en code challenge for software udviklere eller gennem en

oversættelsesopgave. Testresultaterne betyder meget i vores vurdering af en kandidat.

10-06-2015 23:06

Kandidatens uddannelsesmæssige baggrund

Kandidatens karakterer fra uddannelse

Andre
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0,00% 0

1,52% 1

71,21% 47

0,00% 0

25,76% 17

1,52% 1

Q7 Hvordan vurderer du bedst kandidatens
personlighed?

Besvaret: 66 Sprunget over: 5

I alt 66

Nr. Uddybelse af "Andet" og/eller eventuel kommentar Dato

1 analyse kombineret til face2face 23-07-2015 14:23

2 og en personligheds test - det går hånd i hånd 07-07-2015 13:00

3 face-to-face mødet er baseret på en tilbagemelding på personprofilen 30-06-2015 12:23

4 Kombineret med en grundig dialog om resultaterne fra testen 26-06-2015 21:05

5 Personlighedsanalyse og facetoface samtale! 24-06-2015 12:36

6 En kombination af ovennævnte - aldrig kun ud fra en ting.... 23-06-2015 16:21

7 samtale, test og referencer er alle tre vigtige brikker, og jeg mener det er useriøst at fravælge en af de parametre 23-06-2015 13:09

Ud fra
skriftlig...

Ud fra
telefonsamta...

Ud fra et
face-to-face...

Ud fra
samtaler med...

Ud fra en
personlighed...

Andet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Ud fra skriftlig korrespondance med kandidaten

Ud fra telefonsamtaler med kandidaten

Ud fra et face-to-face møde med kandidaten

Ud fra samtaler med personer, der kender kandidaten

Ud fra en personlighedsanalyse af kandidaten

Andet
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8 i kombination med en personprofiltest 19-06-2015 13:26

9 tilbagemelding + dialog efterfølgende omkring profilen 09-06-2015 18:25
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50,00% 33

19,70% 13

12,12% 8

Q8 Har du de rette ressourcer til at ansætte
de rigtige medarbejdere? (Det er muligt at

sætte flere krydser)

Besvaret: 66 Sprunget over: 5

Jeg har alle
de ressource...

Jeg har den
fornødne tid

Jeg har det
fornødne budget

Jeg har de
rette...

Jeg har de
rette teknis...

Jeg kender
virksomheden...

Jeg har god
adgang til...

Jeg har god
adgang til...

Jeg har god
adgang til...

Jeg er god til
at vurdere...

Jeg er god til
at sammensæt...

Jeg har ikke
de rette...

Ved ikke

Andet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Jeg har alle de ressourcer, jeg har brug for

Jeg har den fornødne tid

Jeg har det fornødne budget
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46,97% 31

27,27% 18

66,67% 44

63,64% 42

34,85% 23

4,55% 3

57,58% 38

22,73% 15

1,52% 1

0,00% 0

3,03% 2

Respondenter i alt: 66

Nr. Uddybelse af "Andet" og/eller eventuel kommentar Dato

1 Hvorfor stiller du dette spørgsmål? 23-06-2015 13:09

2 Nej ikke altid. Det meste af vores rekruttering foregaar paa lokal kontorene hvor der ikke altid er de ressoucer der

skal til

23-06-2015 09:43

3 rette uddannelse 17-06-2015 17:44

Jeg har de rette psykometriske værktøjer til rådighed

Jeg har de rette tekniske værktøjer til rådighed

Jeg kender virksomhedens behov

Jeg har god adgang til dialog med den, der vil blive kandidatens leder

Jeg har god adgang til dialog med den/dem, der vil blive kandidatens kollega/kollegaer

Jeg har god adgang til dialog med den, der vil blive kandidatens tillidsrepræsentant

Jeg er god til at vurdere personlighed

Jeg er god til at sammensætte teams

Jeg har ikke de rette ressourcer til at ansætte de rigtige medarbejdere

Ved ikke

Andet
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56% 37

32% 21

77% 51

92% 61

24% 16

Q9 Hvad har været de centrale parametre i
de succesfulde rekrutteringer, I har

foretaget? (Det er muligt at sætte flere
krydser)

Besvaret: 66 Sprunget over: 5

Kandidatens
tidligere...

Kandidatens
resultater/p...

Kandidatens
faglige...

Kandidatens
personlighed

Resultater fra
en...

Kandidatens
kompetencer...

Anbefalinger
fra kandidat...

Den
information ...

Kandidatens
uddannelsesm...

Kandidatens
karakterer f...

Ved ikke

Andre

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Kandidatens tidligere erfaring

Kandidatens resultater/performance ved tidligere ansættelser

Kandidatens faglige kompetencer

Kandidatens personlighed

Resultater fra en personlighedsanalyse (test)
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18% 12

17% 11

29% 19

17% 11

0% 0

0% 0

0% 0

Respondenter i alt: 66

Nr. Uddybelse af "Andre" og/eller eventuel kommentar Dato

1 Mange brikker i det samlede billede Kommer også an på om det er en lederstilling (samt hvilket niveau) eller en

specialiststilling

23-06-2015 13:09

Kandidatens kompetencer inden for personlige relationer

Anbefalinger fra kandidatens tidligere ansættelsessteder

Den information om kandidaten jeg fik fra relationer eller netværk

Kandidatens uddannelsesmæssige baggrund

Kandidatens karakterer fra uddannelse

Ved ikke

Andre
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45,45% 30

54,55% 36

Q10 Følger I op på rekrutteringsprocessen
ved at lade kandidaterne evaluere den?

Besvaret: 66 Sprunget over: 5

I alt 66

Ja

Nej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Ja

Nej
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55,17% 16

34,48% 10

48,28% 14

0,00% 0

20,69% 6

6,90% 2

0,00% 0

Q11 Hvordan giver I kandidaterne mulighed
for at evaluere rekrutteringsprocessen?

(Det er muligt at sætte flere krydser)

Besvaret: 29 Sprunget over: 42

Respondenter i alt: 29

Nr. Uddybelse af "Andet" og/eller eventuel kommentar Dato

1 Kun de kandidater, som har været i direkte kontakt får personligt afslag 22-06-2015 18:37

Via et
evalueringss...

En fra
HR-afdelinge...

Den nærmeste
leder har en...

Tillidsrepræsen
tanten har e...

Vi spørger et
udvalg af de...

Vi lader
medarbejdern...

Andet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Via et evalueringsskema

En fra HR-afdelingen har en samtale med den nyansatte medarbejder

Den nærmeste leder har en samtale med den nyansatte medarbejder

Tillidsrepræsentanten har en samtale med den nyansatte medarbejder

Vi spørger et udvalg af de afviste kandidater, hvordan de har oplevet rekrutteringsprocessen

Vi lader medarbejderne tage initiativ til at give feedback

Andet

20 / 67

REKRUTTERING OG RELATIONER



58,62% 17

20,69% 6

3,45% 1

0,00% 0

58,62% 17

6,90% 2

0,00% 0

Q12 Hvordan tilpasses
rekrutteringsprocessen den evaluering, I

modtager? (Sæt kryds ved de udsagn, der
passer bedst til situationen)

Besvaret: 29 Sprunget over: 42

Respondenter i alt: 29

Nr. Uddybelse af "Andet" og/eller eventuel kommentar Dato

 Der er ingen besvarelser.  

Vi
implementere...

Vi
implementere...

Vi tilpasser
rekruttering...

Vi tilpasser
rekruttering...

Vi tilpasser
løbende...

Vi tilpasser
ikke...

Andet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Vi implementerer så vidt muligt den kritik, den nye medarbejder kommer med

Vi implementerer så vidt muligt den kritik, de afviste kandidater kommer med

Vi tilpasser rekrutteringsprocessen efter hver ansættelse

Vi tilpasser rekrutteringsprocessen efter hver fejlansættelse

Vi tilpasser løbende rekrutteringsprocessen

Vi tilpasser ikke rekrutteringsprocessen ud fra feedback

Andet
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Q13 Hvad er en god relation for dig?

Besvaret: 56 Sprunget over: 15

Nr. Besvarelser Dato

1 En relation for mig er kendskaben til et andet menneske. 30-07-2015 13:37

2 en man kender enten fagligt eller personligt og som kan bruges som troværdig sparring 27-07-2015 11:07

3 En person der er indstillet på et langsigtet og produktivt samarbejde, når det gælder arbejde. 27-07-2015 10:19

4 .. 24-07-2015 11:29

5 gensidig respekt, åbenhed, nysgerrighed 23-07-2015 14:25

6 En respektfuld, imødekommende relation 21-07-2015 10:23

7 En relation er kendetegnende ved en form for kontakt mellem mennesker. Når relationen er god indikerer det at

der er god kemi mellem de involverede parter.

09-07-2015 14:13

8 En god relation til et andet menneske som jeg kan kontakte for gode råd, og som har brug for mine råd -altså god

sparring - og som jeg professionelt kan netværke med.

07-07-2015 13:06

9 En god relation er et dybere kendskab til et andet menneske enten personlig eller faglig som mand finder positiv. 01-07-2015 13:42

10 En god relation er en person, jeg gensidigt kan udveksle informationer med á la netværkstankegangen, hvor man

selv giver, og også får noget retur. Det kan være sparring, udfordring, idéer osv. Det er ligeledes en

forudsætning, at udveksling sker med en meget høj grad af integritet.

30-06-2015 16:00

11 Gode relationer er, at man har formået at etablere og vedligeholde et godt samarbejde baseret på respekt og

forståelse for hinandens behov

30-06-2015 12:28

12 En god relation er even og forståelsen for til at kunne relatere og koble sig på sine medmennesker. 30-06-2015 07:34

13 En man kan tage fat på, for at få en uforbeholden menning om tingene/kandidater 29-06-2015 08:49

14 Mennesker jeg kender, arbejder sammen med 29-06-2015 08:27

15 en positiv 26-06-2015 22:10

16 en som jeg kender og kan stole på, er hjælpsom og hjælper hinanden til at komme i mål 25-06-2015 23:36

17 En person der kender kandidatens faglige kompetencer 25-06-2015 16:11

18 konstruktiv og meningsfuld - hvor der er et give and take perspektiv som enten kan være fagligt eller socialt 25-06-2015 15:35

19 En relation er i min optik defineret ved en forbindelse til en eller flere personer. Er det en god relation betyder

dette, at man har en god og positiv relation til vedkommende

25-06-2015 11:45

20 En god relation er en indbyrdes respekt for hinanden samt evnen til at samarbejde på konstruktiv vis. 25-06-2015 10:59

21 En person jeg kender godt nok til at jeg kan ringe/skrive med et spørgsmål/behov 24-06-2015 12:40

22 En person jeg har en faglig og /eller personlig forbindelse med og som jeg udveksler synspunkter og deler

erfaringer med

23-06-2015 13:11

23 En samarbejdspartner jeg stoler på og har tillid til. 23-06-2015 10:03

24 ? 23-06-2015 08:06

25 Personlig, direkte og ærlig 22-06-2015 18:39

26 God rapport 50 % lyt 50 % spørgsmål Rummelighed Nærvær Anderkendelse Accept 22-06-2015 17:32

27 Gensidig respekt, tillid, tiltro, hjælpsomhed, konstruktiv dialog, 22-06-2015 16:20

28 Xxxx 19-06-2015 23:09

29 Tillid 19-06-2015 13:27
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30 Relationer er de mere eller mindre perifære kontakter, man har knyttet og knytter til andre primært gennem sit

professionelle virke. Jeg skelner mellem professionelle og private relationer - men det kan smelte sammen.

Summen af dine relationer udgør dit netværk.

19-06-2015 12:42

31 troværdig 19-06-2015 09:17

32 en forbindelse hvor der er skabt tillid 18-06-2015 22:48

33 En hvor jeg har tillid til, at jeg får det sande svar på mine spørgsmål. 18-06-2015 18:54

34 gensidig interesse for hinanden 17-06-2015 17:50

35 Det en positiv netværksforbindelse. 17-06-2015 11:55

36 Familie/venner, nuværende/tidligere kollegaer med troværdighed og gensidig respekt. 17-06-2015 11:10

37 En der beder om hjælp - og gerne vil hjælpe mig. 17-06-2015 10:59

38 Troværdig og loyal forbindelse, der overholder deadlines 17-06-2015 10:49

39 En der har tillid til mig 17-06-2015 10:26

40 en professionel relation uden interesse i at opnå økonomisk fordel 16-06-2015 16:52

41 En god relation er, at der er en god kemi/stemning mellem perterne, og at man har lyst til at være sammen og

dele informationer/oplevelser.

16-06-2015 16:37

42 En relation hvor vi gensidigt kender hinandens faglighed og personlighed og kan bruge dette til at skabe værdi for

hinanden.

16-06-2015 16:15

43 En god relation er en, jeg kan spørge om en tjeneste, og vedkommende ville med stor sandsynlighed udføre den

uden nødvendigvis at forvente noget igen.

16-06-2015 15:51

44 Tillid, skaber vækst, glæde 16-06-2015 12:18

45 En, jeg kender og evt. har samarbejdet med tidligere 16-06-2015 12:07

46 Ærlig sparring og oprigtig interesse for at opnå noget / et specifikt mål sammen 16-06-2015 11:11

47 dyb kendskab, gensidig velvilje. 16-06-2015 11:03

48 En ongoing kontakt, der giver god energi og værdi for begge parter. 16-06-2015 10:14

49 Personer som er energiske, engagerede, loyale og deler mit ønske om at levere resultater. 15-06-2015 14:40

50 Relationer er mit netværk. Det kan deles op i det faglige, som giver sparringer, hjælper på arbejde osv. Samt det

private, hvor det er min familie og private venner. Men det hele er relationer. En god relation er der hvor man altid

kan få hjælp op sparring.

15-06-2015 08:45

51 En god relation er kendetegnet ved at der har været kontakt mindst 2 gange det seneste år via LinkedIn eller mail

- eller Facebook hvis det har været privat. En der spørger ind til arbejde men også interesserer sig for andet

f.eks. fritid, fælles netværk eller familie

14-06-2015 19:39

52 En gensidig forbindelse mellem mig selv og et andet mennesket, eller flere andre mennesker, der bygger på tillid,

venlighed, åbenhed og ærlighed - og en hvis portion kendskab til hinanden.

10-06-2015 23:17

53 for mig er en god professionel relation til stede når vi uanset forskellig faglighed kan arbejde mod et fælles mål og

hjælpe hinanden

10-06-2015 16:14

54 Gensidig respekt, åbenhed, vidensdeling 10-06-2015 09:42

55 troværdig, ærlig og tydelig 09-06-2015 18:27

56 Folk jeg har tillid til 09-06-2015 15:31
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Q14 Hvad er en dårlig relation for dig?

Besvaret: 56 Sprunget over: 15

Nr. Besvarelser Dato

1 Hvis en relation er dårlig så har man et negativt kendskab til et andet menneske. 30-07-2015 13:37

2 en der kun er interesseret i relationen for egen vindings skyld 27-07-2015 11:07

3 En der ikke bidrager til et godt samarbejde. En der er rigid og tænker i begræsninger frem for muligheder. 27-07-2015 10:19

4 .. 24-07-2015 11:29

5 forskudt magtballance, uærlighed 23-07-2015 14:25

6 Disrespektful, manglende fokus på win-win, dårlig lytter 21-07-2015 10:23

7 Dårlig kemi, fx kommunikativt (misforståelser, forskellig humor, forskellige tilgange til kommunikation),

værdimæssigt (følelser, politik, samfundssyn etc.). Hvis relationen er dårlig har man typisk mange

uoverenstemmelse og kan ikke nå til enighed.

09-07-2015 14:13

8 en dårlig relation er hvis jeg fornemmer at kontakten kun bliver den ene vej... og hvis jeg fornemmer at det hele

tiden kun er for modpartens benefit at vi har relationen.

07-07-2015 13:06

9 En dårlig relation er et dybere kendskab til et andet menneske enten personlig eller faglig som mand finder

negativ.

01-07-2015 13:42

10 En dårlig relation er en person, der ikke har focus på at udveksling af informationer, idéer, sparring osv er

gensidig, og/eller hvor integritet ikke er naturlig.

30-06-2015 16:00

11 at man ikke har et godt samarbejde eller en god dialog med de interesserenter/kollegaer man har med at gøre,

hvor der mangler fælles forståelse og respekt for hinanden

30-06-2015 12:28

12 En dårlig relation er hvis man burger med de normer som kobler menneskerne sammen og derved afbruger

koblingerne/relationen

30-06-2015 07:34

13 En som er tilbageholdende med info 29-06-2015 08:49

14 Mennesker der har modsat interesse 29-06-2015 08:27

15 en negativ 26-06-2015 22:10

16 En man ikke kan stole på 25-06-2015 23:36

17 En der er personlig ven med kandidaten og ikke har arbejdet sammen med vedkommende 25-06-2015 16:11

18 ukonstruktiv, ikke givende og uforudsigelig 25-06-2015 15:35

19 At den historik jeg har med vedkommende ikke er positiv 25-06-2015 11:45

20 Mangel på respekt og forståelse for den anden. 25-06-2015 10:59

21 en person som har skuffet mig, ikke opført sig ordentligt eller ikke vendt tilbage efter gentagne henvendelser 24-06-2015 12:40

22 En person der kun kontakter mig for at bruge mine LinkedIn forbindelser eller for at bruge min holdning uden at

yde noget igen

23-06-2015 13:11

23 En person, hvor jeg er i tvivl om, hvorvidt vedkommende er 100% ærlig 23-06-2015 10:03

24 ? 23-06-2015 08:06

25 Utroværdig og uden detalje 22-06-2015 18:39

26 Det modsatte af ovenstående 22-06-2015 17:32

27 Det modsatte af ovennvænte punkter 22-06-2015 16:20

28 Xxxx 19-06-2015 23:09
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29 Ingen tillid 19-06-2015 13:27

30 En dårlig relation er en kontakt mellem to personer, som gensidigt ikke kan sige noget positivt om den anden 19-06-2015 12:42

31 utroværdig, der løber fra aftaler 19-06-2015 09:17

32 manglende tilid 18-06-2015 22:48

33 en, som jeg har oplevet som inkompetent. 18-06-2015 18:54

34 når relationen ikke bidrager med noget positivt, og ikke skaber gensidig værdi 17-06-2015 17:50

35 En netværksforbindelse som ikke giver nogen gavnlig effekt. 17-06-2015 11:55

36 Uærlige og utroværdige personer 17-06-2015 11:10

37 Det modsatte 17-06-2015 10:59

38 Det modsatte af 11 17-06-2015 10:49

39 En der ikke har tillid 17-06-2015 10:26

40 venner 16-06-2015 16:52

41 En person man ikke har lyst til at være sammen med og/eller en person der giver noget tilbage i en god dialog. 16-06-2015 16:37

42 En jeg ikke kender ret meget til og som ikke kender mig. 16-06-2015 16:15

43 En dårlig relation er en, der altid spørger/tænker: "What is in it for me?" i relation til mig. 16-06-2015 15:51

44 mistillid, svigt 16-06-2015 12:18

45 En, jeg kender og evt. har samarbejdet med tidligere 16-06-2015 12:07

46 Uærlighed og manglende interesse 16-06-2015 11:11

47 overfladisk viden om hindanden. tvivlsomme motiver for relationen. 16-06-2015 11:03

48 En der dræner energi. 16-06-2015 10:14

49 Det modsatte af svaret i spm. 11 15-06-2015 14:40

50 Dem der ikke vender tilbage på henvendelser eller alene tager uden at give eller i det mindste sige tak. 15-06-2015 08:45

51 En der dukker op efter 5 år og beder mig være reference på et job - eller har angivet mig som reference til et job

uden at spørge. En der kun vil have dækket eget behov og ikke interesseret i at give noget den anden vej.

14-06-2015 19:39

52 Et bekendtskab, der enten ikke er "stærkt" nok (fordi man ikke kender hinanden særligt godt), eller en forbindelse

der ikke indeholder de positivtladede ord i forrige svar.

10-06-2015 23:17

53 for mig er det en dårlig professionel relation hvis vi konkurrere mod hinanden eller kommunikationen går i

hårdknude på grund af forskellig fagligt fokus og agenda

10-06-2015 16:14

54 Når der ikke lyttes til hinanden eller respektere hinandens forskelligheder 10-06-2015 09:42

55 Uærlig, egocentreret og uengageret person 09-06-2015 18:27

56 manglende tillid 09-06-2015 15:31
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Q15 Hvem vil du definere som dine
relationer? (Det er muligt at sætte flere

krydser)

Besvaret: 56 Sprunget over: 15

Min familie

Mine venner

Mine venners
venner

Mine kollegaer

Mine tidligere
kollegaer

Mine ledere

Mine tidligere
ledere

Mine kunder

Mine tidligere
kunder

Dem jeg er
kunde hos

Dem jeg
tidligere ha...

Mine
samarbejdspa...

Mine tidligere
samarbejdspa...

Mine
konkurrenter

Mine tidligere
konkurrenter

Dem jeg sidder
i...

Dem jeg har
siddet i...

Dem jeg er
forbundet me...
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80,36% 45

85,71% 48

41,07% 23

96,43% 54

89,29% 50

91,07% 51

83,93% 47

66,07% 37

57,14% 32

53,57% 30

48,21% 27

89,29% 50

75,00% 42

26,79% 15

25,00% 14

76,79% 43

64,29% 36

48,21% 27

25,00% 14

3,57% 2

Respondenter i alt: 56

Nr. Uddybelse af "Andre" og/eller eventuel kommentar Dato

1 Alle er relationer - blot forskellig nærhed/relevans/tyngde 21-07-2015 10:23

2 for mig er der en forskel mellem tætte relationer og blot relationer. familie/venner kollegaer m.v. er tætte

relationer. Netværk eksterne samarbejdspartnere og kunder er "blot" relationer.

07-07-2015 13:06

3 det er jo meget bredt. Jeg kan ikke sætte "alle" foran ovennævnte grupper 24-06-2015 12:40

4 Anviste referencer 22-06-2015 18:39

Dem jeg følger
eller er...

Andre

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Min familie

Mine venner

Mine venners venner

Mine kollegaer

Mine tidligere kollegaer

Mine ledere

Mine tidligere ledere

Mine kunder

Mine tidligere kunder

Dem jeg er kunde hos

Dem jeg tidligere har været kunde hos

Mine samarbejdspartnere

Mine tidligere samarbejdspartnere

Mine konkurrenter

Mine tidligere konkurrenter

Dem jeg sidder i netværksgrupper med

Dem jeg har siddet i netværksgrupper med

Dem jeg er forbundet med på LinkedIn

Dem jeg følger eller er ”venner” med på sociale medier

Andre

27 / 67

REKRUTTERING OG RELATIONER



42,59% 23

25,93% 14

22,22% 12

12,96% 7

14,81% 8

51,85% 28

Q16 Hvordan præger relationer generelt set
din hverdag? (Sæt kryds ved de udsagn,

der passer bedst til din situation)

Besvaret: 54 Sprunget over: 17

Jeg har
kontakt med...

Jeg har
kontakt med...

Jeg har
kontakt med...

Jeg har
kontakt med...

Jeg har daglig
kontakt med...

Jeg er aktiv
omkring at...

Jeg lader
oftest mine...

Jeg bliver
kontaktet...

Jeg kontakter
dagligt en...

Jeg tænker
ikke over,...

Ved ikke

Andet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Jeg har kontakt med mine relationer hver dag

Jeg har kontakt med mine relationer et par gange om ugen

Jeg har kontakt med mine relationer et par gange om måneden

Jeg har kontakt med mine relationer sjældnere end et par gange om måneden

Jeg har daglig kontakt med mine relationer med henblik på at kunne trække på dem i andre situationer

Jeg er aktiv omkring at opsøge mine relationer
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16,67% 9

20,37% 11

16,67% 9

11,11% 6

0,00% 0

7,41% 4

Respondenter i alt: 54

Nr. Uddybelse af "Andet" og/eller eventuel kommentar Dato

1 Igen passer alle - om end forskelligt på forskellige relationer 21-07-2015 10:24

2 Det afhænger meget af, hvilken relation. Min mor snakker jeg med næsten hver dag, men min tidligere leder har

jeg ikke snakket med i et par år, men vil sagtens kunne tage kontakt hvis det var relevant.

09-07-2015 14:16

3 jeg bliver kontakte af relationer i forbindelse med rekruttering men ikke dagligt, så den skal modificeres! 07-07-2015 13:10

4 efter behov - går begge veje 25-06-2015 15:37

5 Jeg har ad hoc kontakt til mine relationer 24-06-2015 12:44

6 Jeg prøver at afgrænse den der relations- og netværks-hype, så jeg får tid til at arbejde også. 23-06-2015 13:12

7 Og aktiv modtagende fra relationer 22-06-2015 18:43

Jeg lader oftest mine relationer opsøge mig

Jeg bliver kontaktet dagligt af en eller flere relationer i forbindelse med rekruttering

Jeg kontakter dagligt en eller flere relationer i forbindelse med rekruttering

Jeg tænker ikke over, hvorvidt jeg gør brug af mine relationer i dagligdagen

Ved ikke

Andet
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31,48% 17

16,67% 9

48,15% 26

9,26% 5

22,22% 12

31,48% 17

25,93% 14

1,85% 1

12,96% 7

Q17 Hvilke af dine relationer beder du om
hjælp? (Sæt kryds ved de udsagn, der

passer bedst til din situation)

Besvaret: 54 Sprunget over: 17

Respondenter i alt: 54

Jeg beder alle
mine relatio...

Jeg beder om
hjælp fra de...

Jeg beder om
hjælp fra de...

Jeg beder om
hjælp fra de...

Jeg beder om
hjælp fra de...

Jeg beder om
hjælp fra de...

Jeg beder om
hjælp fra de...

Ved ikke

Andre

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Jeg beder alle mine relationer om hjælp

Jeg beder om hjælp fra dem, jeg har kontakt med til daglig

Jeg beder om hjælp fra dem, jeg ofte har kontakt med

Jeg beder om hjælp fra dem, jeg sjældent har kontakt med

Jeg beder om hjælp fra dem, der tidligere har hjulpet mig

Jeg beder om hjælp fra dem, jeg selv har hjulpet

Jeg beder om hjælp fra dem, jeg selv ville hjælpe

Ved ikke

Andre
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Nr. Uddybelse af "Andre" og/eller eventuel kommentar Dato

1 Jeg beder de relationer om hjælp som er relevante I forhold til mit problems karakter. 30-07-2015 13:38

2 Jeg beder og hjælp hos de relationer der er aktuelle. 29-06-2015 08:32

3 Afhænger helt af opgaven 25-06-2015 16:13

4 dem der er relevante for den specifikke problemstilling 25-06-2015 15:37

5 jeg beder om hjælp fra dem som er relevante. Skelner ikke til om jeg har hjulpet dem 24-06-2015 12:44

6 Beder gerne om hjælp der hvor en overlappende forbindelse kan være potentiel. Eks. selskab, hvor potentiel

kandidat har været tidligere og jeg har relationer der vis netværk eller anden person

22-06-2015 18:43

7 Jeg beder om hjælp hos dem, som jeg vurdere kan hjælpe mig I den givne situation 19-06-2015 09:19

8 Dem jeg ved der besidder den viden der er nødvendig 17-06-2015 10:27
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57,41% 31

22,22% 12

62,96% 34

68,52% 37

37,04% 20

35,19% 19

7,41% 4

24,07% 13

0,00% 0

Q18 Hvordan vil du beskrive dig selv som
relationsskaber? (Sæt kryds ved de udsagn,

der passer bedst til din situation)

Besvaret: 54 Sprunget over: 17

Jeg er god til
at skabe...

Jeg kan bedst
lide at snak...

Jeg er bevidst
om at skabe ...

Jeg er bevidst
om at skabe...

Jeg er bevidst
om at skabe...

Jeg er god til
at bibeholde...

Jeg er ikke
god til at...

Jeg har svært
ved at finde...

Ved ikke

Andet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Jeg er god til at skabe kontakt til fremmede

Jeg kan bedst lide at snakke med personer, jeg har været i kontakt med tidligere

Jeg er bevidst om at skabe nye relationer

Jeg er bevidst om at skabe relationer, som kan gavne mig rent professionelt

Jeg er bevidst om at skabe relationer med personer, jeg kan hjælpe

Jeg er god til at bibeholde kontakten med personer, når jeg først har fået en relation til dem

Jeg er ikke god til at bibeholde kontakten med personer, selvom jeg har en relation til dem

Jeg har svært ved at finde tid til at holde kontakten ved lige med mange af mine relationer

Ved ikke
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0,00% 0

Respondenter i alt: 54

Nr. Uddybelse af "Andet" og/eller eventuel kommentar Dato

 Der er ingen besvarelser.  

Andet
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50,98% 26

17,65% 9

17,65% 9

23,53% 12

39,22% 20

37,25% 19

9,80% 5

0,00% 0

17,65% 9

Q19 Hvordan opbygger du relationer med
potentielle kandidater for virksomheden?

(Sæt kryds ved de udsagn, der passer bedst
til din situation)

Besvaret: 51 Sprunget over: 20

Jeg er bevidst
om at skabe...

Jeg kontakter
personligt...

Jeg inviterer
potentielle...

Jeg bibeholder
kontakten me...

Jeg følger
personligt o...

Jeg skaber
først...

Jeg har ikke
fokus på at...

Ved ikke

Andet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Jeg er bevidst om at skabe relationer med personer, der kan være en potentiel kandidat til virksomheden

Jeg kontakter personligt potentielle kandidater til virksomheden, selvom der ikke er en aktuel stilling i virksomheden

Jeg inviterer potentielle kandidater til en personlig samtale, selvom der ikke er en aktuel stilling i virksomheden

Jeg bibeholder kontakten med potentielle kandidater, når jeg først har fået en relation til dem

Jeg følger personligt op, når kandidater kontakter mig uopfordret

Jeg skaber først relationer til potentielle kandidater, når vi har en åben stilling i virksomheden

Jeg har ikke fokus på at skabe relationer til potentielle kandidater, uanset om vi har en åben stilling eller ej

Ved ikke

Andet
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Respondenter i alt: 51

Nr. Uddybelse af "Andet" og/eller eventuel kommentar Dato

1 Det kunne jeg gøre anderledes. Men som offentlig virksomhed må vi ikke på nogen måde (!) forskelsbehandle

ansøgere, og ikke have uopfordrede ansøgninger liggende.

23-06-2015 13:16

2 har desværre ikke tiden til at skabe relationen før vi har en konkret stilling 19-06-2015 13:32

3 Ikke udfyldt, da det er GL1. 17-06-2015 11:02

4 Ikke udfyldt, da det er GL1. 17-06-2015 10:51

5 Ikke udfyldt, da det er GL1. 17-06-2015 10:29

6 Ikke udfyldt, da det er GL1. 16-06-2015 16:55

7 Ikke udfyldt, da det er GL1. 16-06-2015 16:42

8 Ikke udfyldt, da det er GL1. 16-06-2015 16:20

9 Ikke udfyldt, da det er GL1. 16-06-2015 15:54

10 Ikke udfyldt, da det er GL1. 16-06-2015 12:26

11 Ikke udfyldt, da det er GL1. 16-06-2015 12:09

12 Er bevist om at skabe en relation til virksomheden/gøre den attraktiv i forbindelse med en rekruttering - også

selvom de ikke ender med at få jobbet. Måske kan de være potentielle ansøgere til det næste job vi slår op.

16-06-2015 10:19
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60,78% 31

27,45% 14

23,53% 12

58,82% 30

29,41% 15

37,25% 19

7,84% 4

0,00% 0

3,92% 2

Q20 Hvordan bruger du dine relationer i
forbindelse med rekruttering? (Sæt kryds

ved de udsagn, der passer bedst til din
situation)

Besvaret: 51 Sprunget over: 20

Jeg tager
kontakt til...

Jeg tager
kontakt til...

Jeg holder mig
løbende...

Jeg tager
kontakt til...

Jeg tager
kontakt til...

Jeg bruger mit
HR-netværk t...

Jeg bruger
ikke mine...

Ved ikke

Andet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Jeg tager kontakt til mine relationer for at høre om deres kendskab til en relevant kandidat, når der er en ledig stilling i virksomheden

Jeg tager kontakt til mine relationer for at høre om deres kendskab til en relevant kandidat, før jeg slår en stillingsannonce op

Jeg holder mig løbende opdateret blandt mine relationer om deres kendskab til kandidater

Jeg tager kontakt til mine relationer, når jeg hører om en stilling, der kunne være relevant for dem

Jeg tager kontakt til mine relationer for at undersøge kandidatens referencer

Jeg bruger mit HR-netværk til at se, om de ligger inde med potentielle kandidater

Jeg bruger ikke mine relationer i forbindelse med rekruttering

Ved ikke

Andet

36 / 67

REKRUTTERING OG RELATIONER



Respondenter i alt: 51

Nr. Uddybelse af "Andet" og/eller eventuel kommentar Dato

1 Jeg bruger mine relationer i rekrutteringssammenhæng når det giver mening, men igen, det afhænger meget af

både situationen og hvilken relation der er tale om.

09-07-2015 14:24

2 Jeg kontakter relationer, der er relevante for den pågældende stilling og / eller den pågældende kandidat 25-06-2015 11:55

3 Jeg deler stillingsopslaget på sociale medier 23-06-2015 13:16

4 Første "tjek" afhænger af niveau 22-06-2015 18:49
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64,71% 33

39,22% 20

9,80% 5

3,92% 2

5,88% 3

15,69% 8

Q21 Hvad er værdien for jobsøgende i at
skabe relationer til HR-medarbejdere? (Sæt
kryds ved de udsagn, der passer bedst til

din opfattelse)

Besvaret: 51 Sprunget over: 20

Respondenter i alt: 51

Nr. Uddybelse af "Andet" og/eller eventuel kommentar Dato

1 job andre steder for jobsøgende -primært fordi jeg har et netværk fra rekrutteringsbranchen, ellers er jeg ikke

sikker på at det er prioriteret for en HR afdeling (nok mere p.g.a tid end ønsket om at hjælpe)

07-07-2015 13:18

2 relationen behøver ikke nødvendigvis i at udmøntes i en ansættelse 25-06-2015 15:40

3 Mange forsøger (især på de sociale medier) at skabe kontakt til mig, fordi de er jobsøgende. Disse kigger jeg slet

ikke på, da det virker for desperat. For mig at se er dette ikke relationsskabende, men nærmere en ansøgning.

25-06-2015 11:55

At have en
relation til...

At have en
relation til...

Der er ingen
værdi for en...

De jobsøgende
kan ikke...

Ved ikke

Andet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

At have en relation til en HR-medarbejder kan hjælpe den jobsøgende med at få job i den virksomhed, hvor HR-medarbejderen er ansat

At have en relation til en HR-medarbejder kan hjælpe den jobsøgende med at få job i andre virksomheder end den, hvor HR-medarbejderen

er ansat

Der er ingen værdi for en jobsøgende i at have en relation til en HR-medarbejder

De jobsøgende kan ikke tilbyde en HR-medarbejder noget, og derfor er der ingen værdi i at skabe en relation mellem en HR-medarbejder og

en jobsøgende

Ved ikke

Andet
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4 Min erfaring er at det oftest er bedre for kandidaten at få en relation til team/afd.lederen end til HR 24-06-2015 12:48

5 De bliver notificeret når der kommer en spændende update og er også opdaterede mht virksomheden 23-06-2015 13:16

6 Hvis kandidaten kandidaten kender en eller flere i virksomheden, som kan give vedkommende "et par ord" med

på vejen.

22-06-2015 16:29

7 Det e lidt mere nuanceret en disse svar muligheder. En relation ind I en HR afdeling er ikke ensbetydende med at

den ansøger får en stilling. Som professional HR bør man altid søge efter at den bedst kvalficerede får stillingen.

19-06-2015 09:21

8 Det kommer an på så utroligt mange parametre. Synes der mangler mange nuancer 17-06-2015 10:29

9 At have kontakt med HR kan hjælpe en til at få mere viden om firmaet eller branchen generelt. Måske det ikke

giver job i mit firma men det kan give god viden. Hvis kandidat kontakter mig personlig og bruger tid på at vise sin

interesse er jeg også villig til at hjælpe den anden vej.

14-06-2015 19:42

10 I vores virksomhed er det mere gavnligt at have en relation til en potentiel kollega i afdelingen. 10-06-2015 23:25
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74,51% 38

49,02% 25

54,90% 28

Q22 Hvordan oplever du, at jobsøgende gør
brug af deres relationer? (Sæt kryds ved de
udsagn, der passer bedst til din opfattelse)

Besvaret: 51 Sprunget over: 20

Jobsøgende
bruger deres...

Jobsøgende
bruger deres...

Jobsøgende
bruger deres...

Jobsøgende
bruger deres...

Jobsøgende
bruger deres...

Jobsøgende
bruger de...

Jobsøgende kan
finde på at...

Jobsøgende
fokuserer på...

Jobsøgende
fokuserer på...

Jobsøgende har
ikke mod på ...

Jobsøgende har
svært ved at...

Jobsøgende har
ikke...

Ved ikke

Andet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Jobsøgende bruger deres relationer til at finde et nyt job

Jobsøgende bruger deres relationer til at komme i kontakt med nye relationer

Jobsøgende bruger deres relationers netværk til at finde et nyt job
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58,82% 30

66,67% 34

56,86% 29

35,29% 18

31,37% 16

1,96% 1

11,76% 6

9,80% 5

3,92% 2

9,80% 5

3,92% 2

Respondenter i alt: 51

Nr. Uddybelse af "Andet" og/eller eventuel kommentar Dato

1 det afhænger af den enkelte ansøger hvor gode de er til at bruge deres netværk 24-06-2015 12:48

2 NU er skemaet for langt ! Jeg er ved at stå af!!!! 23-06-2015 13:16

3 Oplever egentlig tre grupper 1. Er enormt relationssøgende og yder også andre hjælp 2. Kan i egen interesse

gøre brug af bekendte "i samme båd" for information DR bringer dem tættere jobbet 3. Er ukendte med metoder

udover "egen herre" til så personlig en opgave

22-06-2015 18:49

4 Igen... det er umuligt at svare på sådan en generalisering 17-06-2015 10:29

Jobsøgende bruger deres relationer til at få gode råd i forbindelse med jobsøgning

Jobsøgende bruger deres relationer til at få informationer om jobs

Jobsøgende bruger de relationer, der er ansat i virksomheder, de er interesserede i at arbejde for

Jobsøgende kan finde på at søge stillinger, de udelukkende har kendskab til via deres relationer

Jobsøgende fokuserer på, hvordan andre kan hjælpe dem

Jobsøgende fokuserer på, hvordan de kan hjælpe andre

Jobsøgende har ikke mod på at bruge deres relationer til at finde et nyt job

Jobsøgende har svært ved at tage kontakt til deres relationer

Jobsøgende har ikke relationer, der kan hjælpe dem med at finde et nyt job

Ved ikke

Andet
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94,12% 48

5,88% 3

Q23 Anvender I LinkedIn som værktøj i
forbindelse med rekruttering?

Besvaret: 51 Sprunget over: 20

I alt 51

Ja

Nej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Ja

Nej
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Q24 Hvilken strategi har I for LinkedIn som
værktøj i forbindelse med tiltrækning af

kandidater? (Sæt kryds ved de udsagn, der
passer bedst til din situation)

Besvaret: 47 Sprunget over: 24

Vi bruger
virksomheden...

Vi poster
indhold på...

Vi poster
statusopdate...

Vi poster
statusopdate...

Virksomhedens
medarbejdere...

Vi rådgiver
vores...

Vi har en
strategi for...

Jeg poster
statusopdate...

Vi betaler for
stillingsops...

Vi poster
jobdiskussio...

Vi søger efter
relevante...

Vi leder efter
relevante...

Vi leder efter
relevante...

Vi leder efter
relevante...

Vi kontakter
relevante...

Jeg tager
kontakt til...

Jeg tager
kontakt til...

Vi opfordrer
vores...
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57,45% 27

53,19% 25

57,45% 27

23,40% 11

65,96% 31

21,28% 10

14,89% 7

55,32% 26

48,94% 23

4,26% 2

55,32% 26

6,38% 3

17,02% 8

0,00% 0

25,53% 12

34,04% 16

23,40% 11

44,68% 21

8,51% 4

8,51% 4

2,13% 1

2,13% 1

vores...

Vi opfordrer
vores...

Vi har ingen
strategi for...

Ved ikke

Andet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Vi bruger virksomhedens Company Page til at brande os over for potentielle kandidater

Vi poster indhold på virksomhedens Company Page med henblik på at tiltrække kandidater

Vi poster statusopdateringer med jobopslag fra virksomhedens Company Page

Vi poster statusopdateringer, der handler om vores medarbejdere, fra virksomhedens Company Page

Virksomhedens medarbejdere deler virksomhedens jobopslag

Vi rådgiver vores medarbejdere i, hvordan de kan bidrage til employer branding via LinkedIn

Vi har en strategi for employer branding via medarbejdernes egne LinkedIn-profiler

Jeg poster statusopdateringer med jobopslag i kraft af min funktion som rekrutteringsmedarbejder

Vi betaler for stillingsopslag i LinkedIn's jobdatabase

Vi poster jobdiskussioner i LinkedIn-grupper

Vi søger efter relevante kandidater

Vi leder efter relevante kandidater blandt dem, der følger virksomhedens Company Page

Vi leder efter relevante kandidater i forskellige LinkedIn-grupper

Vi leder efter relevante kandidater blandt dem, der deltager i diskussioner i forskellige grupper

Vi kontakter relevante kandidater via InMail

Jeg tager kontakt til mine forbindelser og fortæller om den ledige stilling

Jeg tager kontakt til mine forbindelser og forhører mig, om de har kendskab til en relevant kandidat

Vi opfordrer vores medarbejdere til at tage kontakt til deres relationer i forhold til en åben stilling

Vi opfordrer vores medarbejdere til at orientere os om relevante kandidater blandt deres relationer uanset, om vi har en åben stilling eller ej

Vi har ingen strategi for brugen af LinkedIn som værktøj i forbindelse med rekruttering

Ved ikke

Andet
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Respondenter i alt: 47

Nr. Uddybelse af "Andet" og/eller eventuel kommentar Dato

1 Jeg kommer fra rekrut branchen hvor jeg/vi brugte værktøjet og fik derfor sagt ja til spørgsmålet. har lige skiftet

job til og jeg er ikke nok inde i vores companypage og strategien bag endnu - men ved allerede nu er der er

plads til forbedring. -jeg har derfor ikke besvaret ovennævnte. Men jeg kan fortælle at jeg ville have sat flere

krydser hvis jeg kunne forsvare at det er det "vi" gør i dag. Jeg kommer til at bruge Linkedin meget fremover i

forhold til rekruttering.

07-07-2015 13:31

2 Der er ikke mange timelønnede kandidater, der har en profil på LinkedIn, men jeg deler aktivt virksomhedens

øvrige ledige stillinger.

16-06-2015 12:12
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72,34% 34

42,55% 20

4,26% 2

Q25 Hvilken strategi har du i forbindelse
med, hvem du connecter med på LinkedIn?
(Sæt kryds ved de udsagn, der passer bedst

til din situation)

Besvaret: 47 Sprunget over: 24

Jeg connecter
med personer...

Jeg connecter
med personer...

Jeg connecter
kun, når fol...

Jeg connecter
med alle, de...

Jeg connecter
kun med folk...

Jeg skriver
altid en...

Jeg connecter
med personer...

Jeg connecter
med personer...

Jeg connecter
med personer...

Jeg connecter
med personer...

Jeg har ingen
strategi for...

Ved ikke

Andet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Jeg connecter med personer, som jeg kender i forvejen

Jeg connecter med personer, som jeg ikke kender i forvejen

Jeg connecter kun, når folk tager kontakt til mig

46 / 67

REKRUTTERING OG RELATIONER



17,02% 8

12,77% 6

27,66% 13

29,79% 14

40,43% 19

25,53% 12

25,53% 12

6,38% 3

0,00% 0

2,13% 1

Respondenter i alt: 47

Nr. Uddybelse af "Andet" og/eller eventuel kommentar Dato

1 hvis jeg anmoder om en jeg ikke kender, skriver jeg altid min hensigt... min anmodning skal være kendt og give

mening.

07-07-2015 13:31

2 Jeg connecter med personer som jeg har haft en god arbejdsmæssig dialog med 24-06-2015 12:52

3 Jeg connecter primært med personer, hvor der er en vis sandsynlighed for at vi kan bidrage til hinandens

netværk og/eller et interessefællesskab.

16-06-2015 10:21

4 Connecter af og til med nogen jeg ikke kender - men hvor vi deler fælles netværk - og især hvis de har skrevet en

personlig besked ligeså

14-06-2015 19:48

Jeg connecter med alle, der sender en anmodning

Jeg connecter kun med folk, som har skrevet en personlig besked i connect-anmodningen

Jeg skriver altid en personlig besked sammen med min connect-anmodning

Jeg connecter med personer, der arbejder i virksomheder, jeg finder interessante

Jeg connecter med personer, der er potentielle kandidater til et job i den virksomhed, jeg er ansat i

Jeg connecter med personer, jeg mener, kan hjælpe mig

Jeg connecter med personer, jeg mener, jeg kan hjælpe

Jeg har ingen strategi for, hvem jeg connecter med på LinkedIn

Ved ikke

Andet
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4,26% 2

14,89% 7

21,28% 10

25,53% 12

23,40% 11

10,64% 5

Q26 Hvor stor en andel af dine forbindelser
på LinkedIn vil du hjælpe i forbindelse med

et jobskifte?

Besvaret: 47 Sprunget over: 24

I alt 47

100 %

80-100 %

60-80 %

40-60 %

20-40 %

0-20 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

100 %

80-100 %

60-80 %

40-60 %

20-40 %

0-20 %
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2,13% 1

6,38% 3

14,89% 7

27,66% 13

38,30% 18

10,64% 5

Q27 Hvor stor en andel af dine forbindelser
på LinkedIn, vurderer du, vil hjælpe dig i

forbindelse med en rekruttering?

Besvaret: 47 Sprunget over: 24

I alt 47

100 %

80-100 %

60-80 %

40-60 %

20-40 %

0-20 %

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

100 %

80-100 %

60-80 %

40-60 %

20-40 %

0-20 %
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94,00% 47

6,00% 3

Q28 Har du erfaring med brug af
personlighedsanalyser i
rekrutteringsprocessen?

Besvaret: 50 Sprunget over: 21

I alt 50

Ja

Nej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Ja

Nej
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Q29 Angiv venligst, om du er enig eller
uenig i nedenstående udsagn om

personlighedsanalyser som værktøj i
rekrutteringsprocessen.

Besvaret: 47 Sprunget over: 24

En
personlighed...

En
personlighed...

En
personlighed...
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En
personlighed...

En
personlighed...

En
personlighed...
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0,00%

0

6,38%

3

23,40%

11

42,55%

20

27,66%

13

0,00%

0

47

Meget uenig Uenig Hverken enig eller uenig Enig Meget enig

Ved ikke

En
personlighed...

En
personlighed...

En
personlighed...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Meget
uenig

Uenig Hverken enig
eller uenig

Enig Meget
enig

Ved
ikke

I
alt

En personlighedsanalyse giver et billede af, hvordan kandidaten

agerer i specifikke situationer.

53 / 67

REKRUTTERING OG RELATIONER



0,00%

0

4,26%

2

6,38%

3

46,81%

22

42,55%

20

0,00%

0

47

6,38%

3

14,89%

7

14,89%

7

51,06%

24

12,77%

6

0,00%

0

47

6,38%

3

6,38%

3

25,53%

12

46,81%

22

12,77%

6

2,13%

1

47

0,00%

0

10,64%

5

19,15%

9

44,68%

21

25,53%

12

0,00%

0

47

2,13%

1

2,13%

1

2,13%

1

10,64%

5

78,72%

37

4,26%

2

47

0,00%

0

2,13%

1

8,51%

4

31,91%

15

38,30%

18

19,15%

9

47

72,34%

34

19,15%

9

4,26%

2

0,00%

0

4,26%

2

0,00%

0

47

48,94%

23

25,53%

12

8,51%

4

0,00%

0

0,00%

0

17,02%

8

47

Nr. Eventuel kommentar Dato

1 personlighedsanalyser fortæller kun noget når det er bekræftet og eksemplificeret af kandidater med konkrete

situationer fra deres arbejdsliv

30-06-2015 12:44

2 Primært dialog værktøj med indikatorer af hvor man skal undersøge kandidaten nærmere 29-06-2015 08:43

3 Alle mine svar handler om den dialog vi tager med udgangspunkt i den udfyldte test. Aldrig testen i sig selv! 24-06-2015 12:56

4 Jeg forudsætter at du med udtrykket personlighedsanalyse inkluderer det tilhørende tilbagemeldingsinterview,

hvor kandidaten byder ind på hypoteser og nuancerer testens resultat.

23-06-2015 13:19

En personlighedsanalyse giver et billede af, hvordan kandidatens

generelle adfærd er.

En personlighedsanalyse giver et objektivt billede, når vi skal

sammenligne forskellige kandidater.

En personlighedsanalyse giver en klar ide om, hvordan kandidaten

arbejder i teams.

En personlighedsanalyse af- eller bekræfter antagelser om

kandidaten.

En personlighedsanalyse danner grundlag for en dialog med

kandidaten.

En personlighedsanalyse giver kandidaten mulighed for selvindsigt.

En personlighedsanalyse bliver anvendt som facitliste.

En personlighedsanalyse bidrager ikke positivt til

rekrutteringsprocessen.
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72,34% 34

53,19% 25

2,13% 1

74,47% 35

40,43% 19

27,66% 13

2,13% 1

2,13% 1

Q30 Hvad er vigtigst at få indsigt i gennem
personlighedsanalyser? (Det er muligt at

sætte flere krydser)

Besvaret: 47 Sprunget over: 24

Respondenter i alt: 47

Nr. Uddybelse af "Andet" og/eller eventuel kommentar Dato

1 Hvad kandidaten tænker om sig selv 22-06-2015 17:40

Kandidatens
generelle...

Kandidatens
adfærd i...

Kandidatens
faglige...

Kandidatens
personlige...

Kandidatens
evne til at...

Kandidatens
kognitive evner

Ved ikke/Ikke
relevant

Andet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Kandidatens generelle adfærd

Kandidatens adfærd i specifikke situationer

Kandidatens faglige kompetencer

Kandidatens personlige præferencer

Kandidatens evne til at arbejde i teams

Kandidatens kognitive evner

Ved ikke/Ikke relevant

Andet
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31,91% 15

36,17% 17

12,77% 6

12,77% 6

29,79% 14

4,26% 2

25,53% 12

25,53% 12

Q31 Hvordan imødekommes kandidatens
præferencer i forbindelse med

rekrutteringsprocessen? (Sæt kryds ved de
udsagn, der passer bedst til din opfattelse)

Besvaret: 47 Sprunget over: 24

Vi tager højde
for, om...

Vi tager højde
for kandidat...

Vi tager højde
for kandidat...

Vi tager højde
for kandidat...

Vi tager højde
for kandidat...

Vi tager højde
for kandidat...

Vi tager højde
for kandidat...

Vi tager ikke
højde for...

Ved ikke/ikke
relevant

Andet

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Vi tager højde for, om kandidaten er ekstrovert eller introvert

Vi tager højde for kandidatens personlige præferencer i forbindelse med samtaler

Vi tager højde for kandidatens personlige præferencer i forbindelse med faglige tests

Vi tager højde for kandidatens personlige præferencer i forbindelse med test af samarbejdsevner

Vi tager højde for kandidatens personlige præferencer i forbindelse med tilbagemelding

Vi tager højde for kandidatens personlige præferencer, når vi vælger, hvem der skal være med ved samtaler

Vi tager højde for kandidatens personlige præferencer ved generel kommunikation med kandidaten

Vi tager ikke højde for kandidatens personlige præferencer i rekrutteringsprocessen
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8,51% 4

10,64% 5

Respondenter i alt: 47

Nr. Uddybelse af "Andet" og/eller eventuel kommentar Dato

1 Alt menneskelig kommunikation er en balance gang hvis ikke du møder kandidaterne i testsituationen på en

måde der får dem til at føle tillid får du ingen resultater der kan bruges

29-06-2015 08:47

2 Alt bliver taget i betragtning i en rekrutteringssituation i forhold til kandidatens præferencer og den pågældende

stilling

25-06-2015 11:59

3 jeg forstår ikke spørgsmålet? Tager højde for? Den personlige adfærd / præferencer indgår i vurderingen af

kandidaten

24-06-2015 12:59

4 Vi kører en ensartet rekrutteringsproces for at fremme objektiviteten i sammenligningen af kandidater 23-06-2015 13:21

5 Hvad mener I med spørgsmålet? 19-06-2015 09:26

6 Vi har en fast procedure uafhængig af kandidaten 17-06-2015 10:55

Ved ikke/ikke relevant

Andet
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Q32 Hvad er din titel?

Besvaret: 50 Sprunget over: 21
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HR-assistent

Rekrutteringsas
sistent

HR-leder

Rekrutteringsle
der

HR-chef

Rekrutteringsch
ef

HR-koordinator

Rekrutteringsko
ordinator

HR-direktør

Rekrutteringsdi
rektør

HR-manager

Rekrutteringsma
nager

HR-partner

Rekrutteringspa
rtner

HR-konsulent

Rekrutteringsko
nsulent

HR-specialist

Rekrutteringssp
ecialist

Leder med
rekruttering...

Andet (angiv
venligst)

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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2,00% 1

2,00% 1

0,00% 0

2,00% 1

6,00% 3

4,00% 2

4,00% 2

2,00% 1

6,00% 3

0,00% 0

8,00% 4

0,00% 0

16,00% 8

10,00% 5

12,00% 6

10,00% 5

2,00% 1

6,00% 3

2,00% 1

6,00% 3

I alt 50

Nr. Andet (angiv venligst) Dato

1 Eks-rekrutteringsansvarlig. Pt leder med rekrutteringsret 22-06-2015 18:57

2 Adm. direktør, partner. Board Business. 16-06-2015 16:45

3 Interim manager 16-06-2015 12:30

Svarvalg Besvarelser

HR-assistent

Rekrutteringsassistent

HR-leder

Rekrutteringsleder

HR-chef

Rekrutteringschef

HR-koordinator

Rekrutteringskoordinator

HR-direktør

Rekrutteringsdirektør

HR-manager

Rekrutteringsmanager

HR-partner

Rekrutteringspartner

HR-konsulent

Rekrutteringskonsulent

HR-specialist

Rekrutteringsspecialist

Leder med rekrutteringsansvar

Andet (angiv venligst)
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72,00% 36

28,00% 14

Q33 Træffer du afgørelse om, hvorvidt en
kandidat skal ansættes?

Besvaret: 50 Sprunget over: 21

I alt 50

Nr. Eventuel kommentar Dato

1 I samarbejde med lederen. 30-07-2015 13:47

2 sammen med ansættende leder 23-07-2015 14:36

3 jeg har en rådgivningsfunktion, det er lederen der træffer den endelig beslutning. 30-06-2015 12:47

4 Det er et samarbejde formelt set er det altid lederen men det sker ikke hvis jeg siger nej 29-06-2015 08:50

5 Det er en fælles beslutning mellem leder og recruiter 25-06-2015 16:21

6 i samspil med den ansætttende leder 25-06-2015 15:45

7 I samarbejde med rekrutterende leder 25-06-2015 12:01

8 i samarbejde med leder og leders leder. Men min holdning vægter tungt 24-06-2015 13:01

9 Rådgiver og bliver hørt 23-06-2015 13:24

10 Jeg indstiller og anbefaler 19-06-2015 12:50

11 I enighed med ansættende leder 17-06-2015 12:04

12 Jeg træffer afgørelse om, hvorvidt en kandidat går videre i vores ansættelsesprocess (pipeline) 10-06-2015 23:30

Ja

Nej

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Ja

Nej
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Q34 Inden for hvilken branche opererer
virksomheden?

Besvaret: 50 Sprunget over: 21

Administration/
kontor

Ansættelse/rekr
uttering

Bank/finans/for
sikring

Bygge og anlæg

Fiskeri og
akvakultur

Hotel/restauran
t

Industri/produk
tion

Ingeniørvidensk
ab

Interesseorgani
sationer

IT/telefoni/int
ernet

Konsulent/rådgi
vning

Kunst/kultur

Landbrug,
gartneri,...

Luftfart

Maritime
erhverv

Medier/informat
ion/PR

Sundhedssektore
n

Turisme

Rengøring/renov
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0,00% 0

8,00% 4

4,00% 2

0,00% 0

0,00% 0

2,00% 1

12,00% 6

12,00% 6

2,00% 1

14,00% 7

8,00% 4

0,00% 0

0,00% 0

0,00% 0

4,00% 2

0,00% 0

2,00% 1

ation

Salg/markedsfør
ing

Serviceerhverv

Transport/logis
tik/lager

Uddannelser/und
ervisning/fo...

Velgørende
organisationer

Økonomi/regnska
b

Anden

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Administration/kontor

Ansættelse/rekruttering

Bank/finans/forsikring

Bygge og anlæg

Fiskeri og akvakultur

Hotel/restaurant

Industri/produktion

Ingeniørvidenskab

Interesseorganisationer

IT/telefoni/internet

Konsulent/rådgivning

Kunst/kultur

Landbrug, gartneri, skovbrug

Luftfart

Maritime erhverv

Medier/information/PR

Sundhedssektoren
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0,00% 0

0,00% 0

2,00% 1

4,00% 2

4,00% 2

2,00% 1

0,00% 0

0,00% 0

20,00% 10

I alt 50

Nr. Angiv venligst hvilken anden branche Dato

1 Universitet 24-07-2015 11:35

2 Pharma 23-07-2015 14:36

3 Kemisk produktion 30-06-2015 16:15

4 Pharma 29-06-2015 08:50

5 Produktion 26-06-2015 22:25

6 Oplevelsesindustrien generelt 25-06-2015 12:01

7 Strategisk design virksomhed 25-06-2015 11:16

8 Flere: bla medicinal og It 24-06-2015 13:01

9 Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen: arkitekter, specialister, ingeniører, projektledere, park- og

renholdsmedarbejdere, parkeringsvagter og byggesagsbehandlere på mange niveauer, samt administrativt

personale i alle afskygninger.

23-06-2015 13:24

10 Wind Industry 22-06-2015 18:57

11 Medico 22-06-2015 16:36

12 Oil and Gas + Offshore 16-06-2015 12:13

13 FMCG 16-06-2015 11:08

14 Energi 10-06-2015 16:23

15 Aerospace 09-06-2015 16:12

Turisme

Rengøring/renovation

Salg/markedsføring

Serviceerhverv

Transport/logistik/lager

Uddannelser/undervisning/forskning

Velgørende organisationer

Økonomi/regnskab

Anden
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4,00% 2

24,00% 12

8,00% 4

8,00% 4

56,00% 28

0,00% 0

Q35 I hvilken region er virksomheden
placeret? (Angiv venligst, hvor du til dagligt

arbejder og ikke placering af et eventuelt
hovedkontor)

Besvaret: 50 Sprunget over: 21

I alt 50

Region
Nordjylland

Region
Midtjylland

Region
Syddanmark

Region Sjælland

Region
Hovedstaden

Jeg arbejder
ikke i Danmark

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Region Nordjylland

Region Midtjylland

Region Syddanmark

Region Sjælland

Region Hovedstaden

Jeg arbejder ikke i Danmark
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8,00% 4

4,00% 2

6,00% 3

12,00% 6

70,00% 35

Q36 Angiv venligst virksomhedens
størrelse i antal ansatte.

Besvaret: 50 Sprunget over: 21

I alt 50

Selvstændig

2-10 ansatte
(mikrovirkso...

11-50 ansatte
(lille...

51-250 ansatte
(mellemstor...

>250 ansatte
(stor...

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Svarvalg Besvarelser

Selvstændig

2-10 ansatte (mikrovirksomhed)

11-50 ansatte (lille virksomhed)

51-250 ansatte (mellemstor virksomhed)

>250 ansatte (stor virksomhed)
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Q38 Har du kommentarer til undersøgelsen,
eller har du noget, du gerne vil uddybe, har

du mulighed for at gøre det her.

Besvaret: 10 Sprunget over: 61

Nr. Besvarelser Dato

1 Den er meget tekst-tung og tager noget tid 30-06-2015 07:50

2 Jeg ser Linkedin som den væsentligste rekrutteringsplatform for specialister 26-06-2015 22:27

3 spændende undersøgelse. Vil gerne se resultatet 24-06-2015 13:08

4 Den var for lang og der var for mange spørgsmål - man må kalde den pænt ubeskeden. Resultatet i nogle af

faktorerne er dog interessant

23-06-2015 13:25

5 Godt initiativ - glæder mig til rapporten 22-06-2015 18:58

6 ALTID SKIV; HVOR LANG TID DEN TAGER 19-06-2015 09:27

7 lidt lange og til tider svage spørgsmål 17-06-2015 17:59

8 Er da spændt på udfaldet :) Godt initiativ. 16-06-2015 12:14

9 Flere af spørgsmålene er formuleret uklare og ofte når jeg gerne ville skrive noget i 'Andet' feltet kunne dette ikke

lade sig gøre da jeg ikke kunne have flere svarmuligheder. Der skulle have været et tekstfelt med mulighed for

uddybning eller præcisering.

14-06-2015 19:51

10 Som skeptiker, som i øvrigt modtager en del forskelligt på linkedin, ville det have været en fordel, hvis du havde

skrevet hvilket firma du repræsenterer. Jeg aner reelt ikke hvem du er, eller hvad du kan bringe mig... Men

relevante spm.

09-06-2015 18:46
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BILAG&10&
!

1!af!4!

Noter&fra&Mikkel&Preislers&oplæg&om&LinkedIn&ved&Social&Media&Week&2015&
!
!

Lederne,!onsdag!d.!25.!februar!2015!
&
LINKEDIN&TALER&UD:&HVAD&KAN&I&FORVENTE&JER&AF&PLATFORMEN?&
Oplæg!af!Mikkel!Preisler!ved!Social!Media!Week!
!
!
Det!er!spændende!at!snakke!med!ledere,!fordi!de!har!en!vigtig!rolle!udadtil!ift.!rekruttering.!
!
Danmark!begynder!at!drukne!en!smule,!selvom!vi!var!nogle!af!de!første.!
Nu!er!der!meget!fokus!på!Asien.!
Når!der!laves!tal,!sammenlignes!DK!med!andre!lande!altid!i!forhold!til!landets!størrelse!(antal!
indbyggere,!arbejdskraft!mv.)!
!
Vi!er!sammen!med!Holland!to!af!de!mest!penetrerede!markeder!i!verden.!
Vi!måler!hvor!mange,!der!har!en!profil.!Det!er!dog!en!helt!anden!sag,!hvis!man!måler!på!engagement.!
Men!igen!–!sammen!med!Holland!er!vi!de!mest!aktive!på!verdensplan!ift.!størrelsen.!Og!DK!er/var!
egentlig!en!niche.!!
!
Alle!har!en!holdning!til!LinkedIn.!Og!alle!har!spørgsmål!til!LinkedIn.!
Her!vil!det!handle!om!LinkedIn!ift.!lederne.!
!
!
BRANCHER!
!
Government!Administration!
Information!Technology!and!Service!
Hospital!&!Health!Care!
Education!management!
Construction!
!!Det!er!de!største!brancher!på!LinkedIn!i!DK.!
!
Men!nu!går!fokus!fra!at!være!primært!på!itZingeniører!til!butiksassistenter!i!detailhandelen.!
Anledningen:!
1,6!millioner!(uofficielt!tættere!på!1,7!millioner!medlemmer!i!DK).!+/Z!20%!stigning!pr.!år.!
Så!om!halvandet!til!to!år!er!stort!set!hele!arbejdsmarkedet!på!LinkedIn.!
Det!giver!større!gennemsigtighed!i!arbejdsmarkedet!og!den!globale!økonomi.!
Det!giver!mulighed!for!at!tegne!et!mere!nutidigt!og!rettidigt!billede!af!arbejdsmarkedet.!
!
Alle!skal!og!vil!komme!med!på!LinkedIn.!
Lige!nu!er!LinkedIn!præget!af!bestemte!brancher.!
Formålet!er!at!repræsentere!alle!brancher.!
!



2!af!4!

IDENTITET!–!NETVÆRK!–!VIDEN!!
!
I!starten!var!LinkedIn!et!online!CV.!Herefter!kom!netværksdelen.!Nu!er!viden!og!videndeling!en!stor!
del!af!LinkedIn.!
!
Der!sker!udvidelser!i!mulighederne!ved!netværk.!Fx!tags!ved!connections.!
!
Tip:!Følg/læs!LinkedIn’s!egne!blogs.!Her!kommer!nyheder!og!opdateringer!om,!hvad!LinkedIn!
arbejder!på.!!
!
Det!er!på!viden/kundskabsdelen,!der!vil!ske!udviklinger.!
!
Tiltag:!Opkøb!af!Pulse!og!SlideShare.!
SlideShare:!Præsentationer,!rapporter.!Let!at!dele!på!LinkedIn.!
Det!er!et!værktøj,!der!skaber!sammenhæng!mellem!identitet!og!viden,!da!disse!features!hjælper!med!
at!udbygge!CV’et.!
!
Rich!media.!Det!skaber!mere!engagement.!
!
Groups.!Nyt!projekt?!Også!et!videndelingsværktøj.!!
!
I!dag!kan!man!være!sin!egen!brand/kampagne!manager.!
Hvor!mange!når!man!ud!til?!Hvor!stor!spredning!opnår!man?!
Man!skal!prøve!sig!lidt!frem.!
!
Da!LinkedIn!skrev!deres!missionen,!var!der!omkring!30!millioner!medlemmer!på!LinkedIn.!
Der!er!omkring!600!millioner!arbejdsdygtige!på!globalt!plan,!så!deres!mål!føltes!som!noget,!der!lå!
meget!langt!væk.!Men!med!300+!millioner!medlemmer!nu,!virker!målet!slet!ikke!så!langt!væk.!
!
Nu!udvides!målgruppen!fra!at!være!traditionelle!white!collar!til!flere!brancher,!og!der!fokuseres!mere!
på!studerende.!
!
Facebook!har!udviklet!sig!og!rummer!også!features!med!fagligt!netværk.!I!nogle!lande!vil!det!stå!
stærkt,!da!facebook!er!meget!anvendt.!Men!det!ses!ofte,!at!folk!helst!vil!adskille!det!professionelle!og!
det!sociale.!
!
LinkedIn:!The$Economic$Graph$
På!sigt!vil!LinkedIn!være!med!til!at!udligne!flaskehalse!på!arbejdsmarkedet.!
Der!vil!skabes!større!gennemsigtighed.!
Det!vil!ske!uagtet!aktivitetsniveau,!men!ud!fra!ren!skala!(hvor!mange!står!som!jobsøgende,!hvor!
mange!har!ledige!stillinger?!mv.)!
!
!
! !



3!af!4!

IDE!–!ENGAGEMENT!–!EFFEKT!!
!
Råd!fra!Mikkel!–!ikke!noget!officielt!fra!LinkedIn.!
!
Ide:!
Det!handler!om!at!have!en!ide!om,!hvad!man!vil.!
Hvad!vil!man!brande!sig!selv,!lederen!(eller!hvem!det!handler!om)!som!og!på!hvilken!måde?!
Mange!tænker!over!deres!varemærke,!men!der!er!også!mange,!der!ikke!gør.!!
Hvem!vil!I!kommunikere!med?!Hvad!vil!I!sige!til!dem?!
Platforme.!Tænk!over!hvilke.!Der!er!mange!af!dem.!Hvilken!er!det!rette!forum?!
!
Engagement:!
Hvilket!engagement!vil!man!have?!
Brug!den!spredningseffekt,!der!findes!i!virksomheden.!Forbindelsers!forbindelser.!Få!dem!til!at!sprede!
budskaberne.!
!
Effekt:!
Mål!effekten.!Hvad!virker?!
Der!er!en!del!gratis!værktøjer.!
!
!
GØR!DET!!–!TÆNK!OVER!DET!–!LÆR!
!
Hvordan!kan!ledere!profilere!sig?!
Der!er!noget,!man!godt!ved,!man!må!eller!ej!ift.!virksomhedens!politik.!Men!prøv!jer!også!frem.!
!
Fra!”update”!til!”post”.!Det!er!det,!influencers!gør.!Prøv!det.!
Nyt!direktionsmedlem!søges!–!Jesper!Rønnow!Simonson,!Skat.!
I!øjenhøjde!med!tyske!turister!–!Lars!Ramme!Nielsen,!VisitDenmark,!Tyskland.!!
Læs!de!to.!Prøv!at!gøre!det,!de!gør.!!
!
!
SPØRGSMÅL!OG!SVAR!
!
Spm:!Når!engagement!måles,!at!folk!klikker!videre!og!læser!artikler,!ser!videoer!mv.,!måles!der!da!også!
på!den!tid,!folk!bruger?!
Svar:!Data!findes!helt!sikkert.!Men!svar!skyldig!omkring,!om!det!er!en!del!af!det!’engagement’,!man!
trækker!ud.!
!
Spm:!Findes!der!målinger!på,!hvor!mange!gange!folk!går!på!LinkedIn!i!løbet!af!dagen?!!
Svar:!Brugen!af!de!forskellige!midler!skifter!i!løbet!af!dagen.!Morgen!og!aften!er!det!mobil!eller!tablet.!I!
løbet!af!dagen!er!det!på!desktop.!
Når!I!arbejder!med!LinkedIn,!så!følg!arbejdslivets!rytme.!Gælder!også!weekender,!hvor!der!er!mindre!
aktivitet.!
!
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Spm:!Hvorfor!er!LinkedIn!så!hemmelighedsfulde!omkring!aktivitet?!Det!er!jo!relevant!at!fortælle!folk!
omkring!aktiviteten.!Når!man!er!ude!som!rådgiver,!siger!mange,!at!når!de!ikke!er!aktive!selv,!tror!de!
heller!ikke,!at!andre!er!det.!!
Svar:!…!
!
Spm:!I!bruger!i!øjeblikket!meget!tid!på!at!kommunikere!omkring!Sales!og!Marketing.!Recruitment!har!
længe!været!døren,!de!fleste!er!gået!igennem.!Hvad!gør!I!for!at!følge!med!i!Sales!og!Marketing!som!
løsning!for!brugerne?!
Svar:!Talent!Solutions!vokser!stadigvæk.!Og!det!vil!være!den!største!del!af!virksomheden.!I!Sales!
Solutions!er!vi!også!begyndt!at!ansætte!i!Norden.!Marketing!Solutions!arbejder!med!en!partner!i!
Danmark.!Men!om!der!bliver!et!kontor!i!DK,!vides!ikke.!!
!
Spm:!I!Tyskland!er!der!et!andet!system,!og!det!samme!gælder!i!andre!lande.!Hvad!gør!I!ved!de!
markeder?!
Svar:!Vi!opkøber!dem!ikke,!vi!vokser!stille!og!roligt!fra!dem.!I!Tyskland!har!Xing!førerposition!ift.!antal!
medlemmer,!men!kigger!man!på,!hvor!meget!LinkedIn!vokser!ift.!Xing,!så!vokser!LinkedIn!fra!dem.!
Xing!har!fordelen!ved!at!være!lokal.!Mange!har!to!profiler!–!både!en!på!LinkedIn!og!en!på!Xing.!I!det!
lange!løb,!vil!folk!ikke!have!to!profiler.!
!
Spm:!Har!I!overblik!over!dubletter?!
Svar:!Det!er!et!løbende!projekt,!så!der!findes!ikke!tal!på!dem.!Det!er!ikke!50%,!det!er!ikke!0,1%.!
Der!vil!altid!være!en!fejlmargen.!
!
Spm:!Er!det!min!LinkedInZprofil,!eller!er!det!min!virksomheds?!Er!det!noget,!I!arbejder!med,!eller!må!
folk!selv!ligge!og!rode!med!det!over!for!virksomheden?!
Svar:!Din!profil!er!din.!Det!er!noget,!man!skal!finde!ud!af!i!virksomhedskulturen.!I!PwC!og!på!LinkedIn!
er!der!en!stærk!korpsånd.!Så!jeg!brander!mig!selv,!men!bruger!også!det!varemærke,!jeg!arbejder!for!til!
at!brande!mig!–!ved!at!brande!virksomheden.!Få!virksomheden!og!de!ansatte!med!i!diskussionen.!
!
Spm:!Men!hvad!så!når!man!skifter!job?!Så!har!man!været!engageret!et!sted!og!nu!et!nyt.!Så!ser!den!nye!
virksomhed!mine!connections!som!deres.!
Svar:!Det!er!det!ikke.!Værktøjet!forstærker!bare!noget,!der!fandtes!i!forvejen.!Der!var!netværk!før.!Nu!
er!det!blevet!større!og!udformet!i!et!digitalt!arkiv.!Så!du!skal!se!på!dine!connections,!som!du!gjorde!før.!!
Jeg!tager!mit!netværk!med!mig.!LinkedIn!har!haft!glæde!af!det,!mens!jeg!var!der,!og!jeg!har!udviklet!
mit!netværk,!mens!jeg!var!der.!Man!må!finde!en!balance!i!virksomheden,!hvor!det!er!winZwin.!Det!er!
godt!at!brande!sig!selv!sammen!med!virksomheden.!
Man!må!også!have!en!diskussion!i!virksomheden!om,!hvorvidt!der!skal!være!noget!overensstemmelse!
mellem!medarbejdernes!profiler.!For!hvis!man!sidder!og!laver!det!samme,!men!har!noget!vidt!
forskelligt!stående,!forvirrer!det!så!kunden?!
!
Spm:!Monitorering?!
Svar:!Nogle!LinkedIn!features!giver!udvidede!søgemuligheder.!Der!findes!mange!muligheder.!Kør!så!
meget!I!kan!på!gratisversionen.!Og!når!I!rammer!taget,!så!kan!I!finde!ud!af,!hvad!I!skal!udvide!med.!


