
HVORFOR SKIFTER
FOLK JOB? 
ÅRSAGERNE TIL JOBSKIFTE 



HVORFOR ARBEJDSTAGEREN
FORLADER VIRKSOMHEDEN, OG
HVAD ER ATTRAKTIVT VED DET
NYE JOB? 

Compass HRG er en betroet partner for mange
virksomheder i forbindelse med direkte søgning,
og vi ville gerne finde ud af, hvorfor folk egentlig
skifter job i dag. Samtidig ønskede vi at få et
billede af, hvordan verden før og efter
renteboomet ser ud gennem en jobsøgers øjne.
Gennem et spørgeskema, som vi har foretaget,
forklarer vi, hvorfor en arbejdstager beslutter sig
for at forlade sit nuværende job, og hvorfor en
jobsøgende vælger de arbejdsgivere, som
han/hun søger arbejde hos. Vi åbner også op for
perspektiver på, hvad virksomhederne bør gøre for
at minimere arbejdskraftomsætningen.  

Resultaterne af denne undersøgelse er baseret på
data, der er indsamlet via spørgeskemaer mellem
den 15. juni og 15. november 2020 fra
jobsøgende, der aktivt har søgt arbejde i de
seneste to år, og det er resulteret i i alt 437
besvarelser. 

Personaleomsætning er et dyrt problem, som kan
løses ikke kun for at foretage betydelige
justeringer, men også for at imødegå
udfordringerne i forbindelse med virksomhedens
vækst. Frivillig personaleudskiftning kan generelt
forebygges, og det er, hvad der søges for at bevare
de konkurrencefordele, som en virksomhed skaber
gennem sit personale.  

Pandemien, der startede i 2020, har ændret alles
liv, og vi ville gerne finde ud af, om ændringen også
har påvirket årsagerne til at skifte job og vælge en
ny arbejdsgiver.   

Efterhånden som pandemien trak ud, tilpassede
mennesker og organisationer sig den såkaldte nye
normalitet. Tilpasning betyder normalt også, at
prioriteterne ændres eller bliver mere udtalte.
Dette synes især at have været tilfældet for
arbejdstagerne. Arbejdsmarkedet er blevet til et
lønmodtagermarked, og virksomhederne oplever
større og større udskiftning. Kronede afskedigelser,
kollektive overenskomstforhandlinger, ensomhed
på hjemmekontoret, og andre store forandringer
har helt sikkert fået flere og flere arbejdstagere til
at overveje deres job, deres arbejdsmiljø, deres
opgaver og deres fremtid.  
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BAGGRUNDSVARIABLER FOR
UNDERSØGELSEN 
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Undersøgelsen
indsamlede svar fra

af svarene kom fra bygge-
og industrisektoren 

Det næsthøjeste antal svar
kom fra ICT-sektoren 

Størstedelen af respondenterne
sagde, at de er førstelønnede

medarbejdere 

Chefstillinger var også godt
repræsenteret 

Ekspertpositioner var også
godt repræsenteret 



"DET ER VIGTIGT, AT DET SPØRGSMÅL, VI
TAGER OP, BLIVER REJST, SÅ

ARBEJDSGIVERNE KAN ENGAGERE DERES
MEDARBEJDERE PROAKTIVT OG DERMED

BEVARE DEN KONKURRENCEFORDEL,
SOM MEDARBEJDERNE GIVER

VIRKSOMHEDEN".

RODEN TIL JOBSKIFTE, COMPASS HUMAN RESOURCES GROUP 



Hvordan undersøgelsen blev
gennemført 

Virksomheden udvikler sig ikke eller udvikler
sig ikke i den rigtige retning   
Virksomhedens fremtid synes risikabel 
Arbejdsgiveren tilbyder ikke tilstrækkelig
fleksibilitet og indflydelse på arbejdsopgaverne 
Virksomhedskultur og værdier  
Socialt ansvar og etiske standarder 
Manglende muligheder for personlig udvikling 
Dårlig løn og/eller dårlige fordele  
Dårlig ledelse  
Manglende udfordringer 

Vi identificerede ni årsager som push-faktorer,
som respondenterne også blev bedt om at
rangordne i rækkefølge efter vigtighed. Disse var:  

En interessant forretningsmodel 
En innovativ leder inden for sit område 
Tilbyder fleksibilitet og indflydelse på dit
arbejde  
En stærk virksomhedskultur  
En socialt ansvarlig virksomhed med høje
etiske standarder 
Gode muligheder for karriereudvikling 
Gode fordele og konkurrencedygtig løn 

Vi gennemførte vores undersøgelse med personer,
der aktivt har søgt et job inden for de seneste to
år. Vi målrettede undersøgelsen til kandidater, der
havde været involveret i Compass HRG's
rekrutteringsprocesser. Formålet var at finde ud
af, hvilke faktorer der tiltrækker kandidater til at
søge hos en bestemt arbejdsgiver, og hvilke
faktorer der skubber dem væk. I undersøgelsen
blev respondenterne bedt om at rangordne de
faktorer, der er forbundet med at skifte job, i
rækkefølge efter deres betydning. På baggrund af
tidligere undersøgelser opdelte vi årsagerne i pull-
og push-faktorer.  

Som pull-faktorer identificerede vi syv forskellige
muligheder fra tidligere lignende undersøgelser,
som vi bad respondenterne om at rangordne i
rækkefølge efter vigtighed. Disse faktorer var: 
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"GENERELT SET FLYTTER FOLK FRA
DERES NUVÆRENDE JOB TIL ET NYT,

FORDI DE IKKE KAN LIDE DERES
FORGÆNGER, FORDI DE IKKE KAN SE
MULIGHEDER FOR UDVIKLING ELLER

FORFREMMELSE, ELLER FORDI DE FÅR
TILBUDT EN BEDRE MULIGHED (OG OFTE

EN HØJERE LØN) FRA ANDRE STEDER;
DISSE GRUNDE HAR VÆRET DE SAMME I

ÅRENES LØB". 

HVORFOR FOLK SIGER DERES JOB OP, HARVARD BUSINESS REVIEW 



RESULTATER: ARBEJDSTAGERNE
SØGER FLEKSIBILITET OG
KARRIEREMULIGHEDER OG
FLYGTER FRA DÅRLIG LEDELSE 

Arbejdstagerne blev presset ud af deres
nuværende job især på grund af dårlig ledelse. 

Mange specialiserede virksomheder klarede
pandemiens usædvanlige omstændigheder godt,
fordi de reagerede hurtigt. Man skal dog huske på,
at reaktivitet kun er nøglen til overlevelse.
Nøglen til succes ligger i at være proaktiv. Ved at
se nærmere på resultaterne af vores undersøgelse
på de følgende sider kan arbejdsgiverne være
proaktive med hensyn til at engagere deres
medarbejdere og bevare de konkurrencefordele,
som medarbejderne giver deres virksomhed. 

Fleksibilitet (virksomheden "tilbyder fleksibilitet
og muligheder for at påvirke dit arbejde") og gode
muligheder for karriereudvikling var langt de
vigtigste attraktioner for medarbejderne i deres
nye job. 

Selv om resultaterne af vores undersøgelse er
velkendte fra tidligere undersøgelser, mener vi, at
disse spørgsmål er blevet vigtigere for
medarbejderne. F.eks. kan fleksibilitet tidligere
have været en luksus, som ikke var et krav, når de
skulle vælge arbejdsgiver. Nu tager arbejdstagerne
det for givet, at de selv kan bestemme, hvor og
hvordan de arbejder. Lederskabets betydning er
på den anden side blevet vigtigere i takt med, at de
nære kontakter er blevet mindre hyppige. 
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"DE VIGTIGSTE FAKTORER VAR
FLEKSIBILITET OG MULIGHEDEN FOR AT

FÅ INDFLYDELSE PÅ DERES EGET
ARBEJDE" .

RODEN TIL JOBSKIFTE, COMPASS HUMAN RESOURCES GROUP 



Resultater: Valg af arbejdsgiver 

I mange tilfælde var respondenterne uenige om de faktorer, der havde indflydelse på deres valg af
arbejdsgiver. Tabellen viser respondenternes gennemsnitlige rangordning. Det er dog mere interessant at se,
hvordan svarene fordeler sig på de enkelte faktorer. Med andre ord, hvor mange respondenter rangerede
f.eks. en attraktiv forretningsmodel som den vigtigste faktor, når de vælger en ny arbejdsgiver.  

Gennemsnitlig rangordning af faktorer (1=mest vigtigt 7=mindst vigtigt) 
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Resultater: Valg af arbejdsgiver 

Fleksibilitet og indflydelse i dit arbejde 
(Gennemsnitlig score 2.9/7) 

 
Den vigtigste faktor, når man søgte en ny arbejdsgiver, var fleksibilitet og indflydelse på sit eget arbejde, idet
65,6% af respondenterne placerede denne faktor i top tre, og 26,9% af alle respondenterne placerede den
som den vigtigste faktor. 19,2% af respondenterne rangerede fleksibilitet og medbestemmelse som en af de
tre mindst vigtige faktorer, og kun 3,7% af alle respondenterne rangerede fleksibilitet og medbestemmelse
som de mindst vigtige faktorer. 

Fordeling af svar (1=mest vigtigt 7=mindst vigtigt) 

"Det er vigtigt, at arbejdsgiverne har tillid til deres ansatte og kan tilpasse sig deres livsvilkår, når det er
nødvendigt" .
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Gode muligheder for karriereudvikling 
(Gennemsnitlig score 3.1/7) 

 
Arbejdsgivere, der tilbyder gode karriereudviklingsmuligheder, blev værdsat højt. Denne faktor var
næstvigtigst blandt respondenterne med hensyn til den gennemsnitlige betydning. 61,6% af respondenterne
placerede faktoren i top tre, og kun 3% af respondenterne placerede karriereudviklingsmulighederne sidst på
deres liste.  

"Løn og fordele er afgørende for motivationen, men gode muligheder for karriereudvikling er endnu
vigtigere".

Resultater: Valg af arbejdsgiver 

Fordeling af svar (1=mest vigtigt 7=mindst vigtigt) 
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En interessant forretningsmodel 
(Gennemsnitlig score 4.7/7) 

 
22,6% af respondenterne anså en attraktiv forretningsmodel for at være den vigtigste faktor, når de skulle
vælge arbejdsgiver, men 21,5% anså den også for at være den mindst vigtige faktor. Dette kan sandsynligvis
forklares ved en opdeling af respondenterne. I bygge- og industrisektoren er det mindre sandsynligt, at
forretningsmodellen er den vigtigste differentierende faktor i forhold til konkurrenterne, mens den i andre
sektorer, f.eks. ICT-sektoren, kan være deres vigtigste konkurrencefordel. 

Resultater: Valg af arbejdsgiver 

Fordeling af svar (1=mest vigtigt 7=mindst vigtigt) 

"Det er vigtigt for mig at arbejde inden for et interessant område, at få mulighed for at udvikle mine
færdigheder, at vokse som fagperson, og at virksomheden deler de samme værdier som mig".
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En innovativ leder inden for dit område 
(Gennemsnitlig score 4.0/7) 

 
Faktoren "innovativ leder i sin branche" lå i gennemsnit meget tæt på den pågældende forretningsmodel.
Fordelingen for denne faktor var dog meget mere jævn (se tabellen). 

"Vi er nødt til at lede mennesker først og fokusere på tal derefter. Desværre er der alt for mange ledere, der
gør det modsatte".

Resultater: Valg af arbejdsgiver 

Fordeling af svar (1=mest vigtigt 7=mindst vigtigt) 
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En stærk virksomhedskultur 
(Gennemsnitlig score 4.5/7) 

 
Overraskende nok fik en stærk virksomhedskultur en gennemsnitlig score på 4,5/7, når respondenterne
vurderede en ny arbejdsgivers tiltrækningskraft. Dette var den lavest rangerede af alle faktorer. 56% af
respondenterne placerede denne faktor blandt de tre dårligste, og 19,1% placerede den som den mindst
vigtige af alle faktorer. En ud af ti respondenter (10,2%) vurderede dog, at en stærk virksomhedskultur var
den vigtigste faktor, når de skulle vælge en arbejdsgiver. 

Resultater: Valg af arbejdsgiver 

Fordeling af svar (1=mest vigtigt 7=mindst vigtigt) 

"Iværksætterkulturen er meget vigtig. Hvis man kan få den til at fungere, betyder det som regel høj
arbejdsglæde, hvilket igen hjælper en i det daglige arbejde. En god virksomhedskultur giver også medarbejderen

energi til at gå efter højere stillinger eller andre karriereskift inden for virksomheden". 
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Socialt ansvarlig og høje etiske standarder 
(Gennemsnitlig score 4.5/7) 

 
Faktoren "socialt ansvarlig og høje etiske standarder" fik i gennemsnit 4,5/7, hvilket er i overensstemmelse
med en stærk virksomhedskultur, men med en mere ligelig fordeling mellem respondenterne. 52,3%
placerede denne faktor blandt de tre mindst vigtige faktorer, mens 32% placerede den samme faktor blandt
de tre vigtigste faktorer. 

"Generelt kan dårlig ledelse tolereres i et stykke tid, hvis man føler, at virksomheden driver de rigtige
forandringer gennem god etik, og hvis medarbejderen har mulighed for at påvirke tingene".

Resultater: Valg af arbejdsgiver 

Fordeling af svar (1=mest vigtigt 7=mindst vigtigt) 
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Løn og fordele 
(Gennemsnitlig score 3.8/7) 

 
Løn og fordele blev generelt anset for at være vigtige, når de valgte en ny arbejdsgiver, idet 49,1% af
respondenterne placerede dette blandt de tre vigtigste faktorer. 15,9% placerede løn og fordele midt på
listen eller på fjerdepladsen, og i alt 34,9% placerede det blandt de tre mindst vigtige faktorer. Kun 8,4% af
de adspurgte gav dog løn og fordele den højeste prioritet, mens 24,8% (den højeste prioritet) gav løn og
fordele den højeste prioritet.  

Resultater: Valg af arbejdsgiver 

Fordeling af svar (1=mest vigtigt 7=mindst vigtigt) 

"Selvfølgelig er lønnen vigtig, for de dygtigste medarbejdere vil ikke engang overveje en arbejdsgiver, hvis
virksomheden ikke er villig til at tilbyde en konkurrencedygtig løn" .
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"EN STÆRK VIRKSOMHEDSKULTUR
KOMMUNIKERER, AT ARBEJDSGIVEREN

ER TILSTRÆKKELIGT FOKUSERET PÅ SINE
MEDARBEJDERE OG PÅ RELATIONERNE I
VIRKSOMHEDEN. HVIS VIRKSOMHEDENS

SAMLEDE RESULTATER AFSPEJLER DE
SAMME VÆRDIER I VIRKELIGHEDEN, ER

DET EN STOR FORDEL".

RESPONDENT I UNDERSØGELSEN (ARBEJDSGIVERENS VALG) 



Resultater: Årsager til at sige op 

Som nævnt ovenfor identificerede vi ni almindelige årsager til frivillig afskedigelse fra tidligere undersøgelser.
I denne del af undersøgelsen blev respondenterne igen bedt om at rangordne disse ni årsager i rækkefølge
efter deres betydning. 

Gennemsnitlig rangordning af faktorer (1=mest vigtigt 9=mindst vigtigt) 
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Dårlig ledelse  
(Gennemsnitlig score 2.6/9) 

 
Dårlig ledelse var langt den vigtigste årsag til at sige op, idet 39,4% af respondenterne placerede dårlig
ledelse som den første af de ni identificerede faktorer, og 83,8% placerede den som den fjerde vigtigste
faktor. Af alle faktorer var denne fordeling naturligvis den mest fremadrettede, idet mindre end 10% af
respondenterne placerede denne faktor mellem 6 og 9.  

Resultater: Valg af arbejdsgiver 

Fordeling af svar (1=mest vigtigt 9=mindst vigtigt) 

"En leder skal have den støtte, han/hun har brug for, for at han/hun kan udføre sit arbejde godt. Hvis ledelsen
er dårlig eller mangler, vil det først påvirke dit eget arbejde, din effektivitet og motivation. Fleksibilitet er også

vigtigt, og folk skal føle, at de og deres idéer betyder noget".
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Arbejdsgiveren tilbyder ikke tilstrækkelig fleksibilitet og indflydelse på arbejdsopgaverne 
(Gennemsnitlig score 4.1/9) 

 
Den næstmest nævnte årsag var fleksibilitet. 60,1% af respondenterne placerede denne faktor blandt de fire
mest almindelige grunde til at sige op. 12,7% af respondenterne angav denne faktor som den vigtigste og
17,1% som den næstvigtigste grund til at sige op. 

"Det er vigtigt, at arbejdsgiverne har tillid til deres ansatte og giver dem mulighed for fleksibilitet i forhold til
deres behov uden unødvendig ekstra overvågning" .

Resultater: Valg af arbejdsgiver 

Fordeling af svar (1=mest vigtigt 9=mindst vigtigt) 
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Virksomheden udvikler sig ikke eller udvikler sig ikke i den rigtige retning 
(Gennemsnitlig score 5.2/9) 

 
Blandt respondenterne var den manglende udvikling eller den forkerte retning for forretningsudviklingen
meget ligeligt fordelt, idet 9,2% af respondenterne placerer denne faktor på førstepladsen og 11,8% på
sidstepladsen. Blandt de øvrige placeringer var fordelingen mellem 8,7% og 13,2%.  

Resultater: Valg af arbejdsgiver 

Fordeling af svar (1=mest vigtigt 9=mindst vigtigt) 

"Når forretningen er svag eller ikke udvikler sig gunstigt,  forventes medarbejdere at levere. Men de kan kun
være produktive, hvis de bliver behandlet retfærdigt og har frihed til at komme med idéer. Det kaldes

innovation".
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Virksomhedens fremtid synes risikabel 
(Gennemsnitlig score 5.4/9) 

 
Virksomhedens fremtid, som synes risikabel, har delt de forskellige holdninger. 14,2% af de adspurgte
vurderede denne faktor som den vigtigste, men 18,4% vurderede den som den mindst vigtige. Størstedelen
af svarene var dog vægtet i retning af de fire mindst vigtige faktorer (54,8%). 

"Fremtidsudsigterne kan ændre sig eller være midlertidige, men hvis retningen konstant er forkert, bliver
arbejdet umotiverende, og jobskifte er uundgåeligt".

Resultater: Valg af arbejdsgiver 

Fordeling af svar (1=mest vigtigt 9=mindst vigtigt) 
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Virksomhedskultur og værdier 
(Gennemsnitlig score 5/9) 

 
Respondenterne var jævnt fordelt i deres syn på virksomhedskultur og værdier. Selvom 16,2% (den højeste
svarprocent for denne faktor) mente, at det var den næstmest almindelige årsag til at søge nye udfordringer
og job, var det kun den femte vigtigste årsag i gennemsnit. En stor del af respondenterne fandt også, at
denne faktor var uvæsentlig, idet 14,4% placerede virksomhedskultur og værdier næstsidst. 

Resultater: Valg af arbejdsgiver 

Fordeling af svar (1=mest vigtigt 9=mindst vigtigt) 

"Hvis værdierne ikke respekteres, er det et tegn på dårlig ledelse, og det påvirker også de etiske standarder" .
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Socialt ansvar og etiske standarder 
(Gennemsnitlig score 6.4/9) 

 
Socialt ansvar og etiske standarder blev slet ikke anset for at være en væsentlig faktor for at forlade
arbejdspladsen. I gennemsnit blev denne årsag rangeret 6,4/9, og 26,4% af respondenterne anså
samfundsansvar og etiske standarder for at være den mindst vigtige faktor i deres beslutning om at søge nye
jobmuligheder andre steder, mens 67,7% af respondenterne rangerede denne faktor på mellem 6 og 9. 

"Der er ingen anden måde at kompensere for en overtrædelse af etiske standarder på" .

Resultater: Valg af arbejdsgiver 

Fordeling af svar (1=mest vigtigt 9=mindst vigtigt) 
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Manglende muligheder for personlig udvikling 
(Gennemsnitlig score 4.2/9) 

 
58,8% af respondenterne angav manglende udviklingsmuligheder som en af de fire mest almindelige grunde
til at sige op. Af alle faktorer blev manglende udviklingsmuligheder betragtet som den tredje vigtigste grund
til at forlade et job. Kun 28,4% placerede denne faktor blandt de fire mindst vigtige årsager. 

Resultater: Valg af arbejdsgiver 

Fordeling af svar (1=mest vigtigt 9=mindst vigtigt) 

"Mulighederne for karriereudvikling er den vigtigste faktor for mig. Det sender et budskab om, at
medarbejderne er værdsat i virksomheden. Samtidig har medarbejderne mulighed for at arbejde sammen med

topfolk i branchen".

25



Dårlig løn og/eller dårlige fordele 
(Gennemsnitlig score 5.7/9) 

 
Dårlig løn og dårlige fordele blev generelt ikke betragtet som en væsentlig årsag til at sige op. 57% af
respondenterne angav dårlig løn og dårlige ydelser som en af de fire mindst vigtige grunde og kun 32,9%
som en af de fire vigtigste grunde, hvoraf  5,6% på førstepladsen og 4,0% på andenpladsen. 

"Løn og fordele er vigtige, men det er mulighederne for karriereudvikling, der motiverer mig mest. Man skal
også huske, at lønnen stiger med progression og udvikling".

Resultater: Valg af arbejdsgiver 

Fordeling af svar (1=mest vigtigt 9=mindst vigtigt) 
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Manglende udfordringer 
(Gennemsnitlig score 4.6/9) 

 
Blandt de adspurgte angav 49% manglende udfordringer som en af de fire mest almindelige grunde til at sige
op. Denne faktor lå på femtepladsen (14,7%), midtvejs mellem alle faktorer.  

Resultater: Valg af arbejdsgiver 

Fordeling af svar (1=mest vigtigt 9=mindst vigtigt) 

  "Hvis en virksomhed ikke tilbyder mig nok udfordringer og muligheder for at udvikle mig selv, er det ikke et
godt sted at arbejde."  
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"DÅRLIG LEDELSE OG MANGEL PÅ
UDVIKLING OG  

MANGLENDE MULIGHEDER FOR AT FÅ
SUCCES DRÆBER MOTIVATIONEN. DET

ER HELT UACCEPTABELT AT BRYDE
ETISKE STANDARDER, OG DER ER INGEN

ERSTATNING FOR DET". 

RESPONDENT I UNDERSØGELSEN (ÅRSAGER TIL AT STOPPE) 



Disse ting beroliger arbejdstagerne, da det viser, at
forretningen kan fortsætte som sædvanlig i
forbindelse med nye kriser. 

Mens nøglen til overlevelse er reaktivitet, er
nøglen til succes proaktivitet. Vi vil gerne drøfte
med dig, hvordan din virksomhed kan forberede
sig på morgendagens udfordringer og udnytte
fremtidens muligheder. 

Med venlig hilsen, 
Compass Human Resources Group

Vi mener, at resultaterne fra undersøgelserne
tyder på, at jobsøgende og arbejdstagere i løbet af
rentestigningen i stigende grad forventer, at
arbejdsgiverne gør mere på visse områder. I takt
med at den fysiske afstand er blevet større, har
ledelse fået større betydning. Tilpasning til nye
situationer har krævet støtte og vejledning i form
af god ledelse. Medarbejderne ønsker ikke at være
alene med deres problemer og har brug for svar på
deres spørgsmål. Vigtigheden af dette bør ikke
glemmes, især når personlig kontakt ikke er en
mulighed. 

Som nævnt i indledningen har pandemien været en
katalysator for digitalisering i mange virksomheder.
Vi tror, at hverken verden eller arbejdslivet vil
vende tilbage til det normale efter vaccinerne.
Medarbejderne søger derfor mere fleksibilitet og
indflydelse i deres arbejde. 
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Afsluttende ord 



"VI GLEMMER, AT GLADE MENNESKER
PRÆSTERER BEDRE".

RESPONDENT I UNDERSØGELSEN (ARBEJDSGIVERENS VALG) 



Tak! 
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