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KÆRE LÆSER

Vi er nu klar med vores første samlede resultat af vores undersøgelse af 
kandidaters præferencer ift. indhold og sammensætning af deres løn- og 
vilkårspakke.

Der tales meget om data-drevet HR, kandidatoplevelsen og fremtiden for 
arbejde. Vi har forsøgt at tilgodese alle agendaer med indblik i svar fra 
faktiske kandidater, der forholder sig til, hvad der er vigtigt for DEM. 

OM RAPPORT OG RESULTATER
Rapporten bygger på ca. 500 besvarelser blandt specialister og 
vidensmedarbejdere og indsamlet over en periode på ca. 6 mdr. Uden at 
tage konklusionerne på forskud, er vores egen primære indsigt, at 
fleksibilitet er vigtigt. Og at fleksibilitet med fordel kan fortolkes bredt. 

Det handler m.a.o. ikke kun om arbejdstid og sted, men om muligheder –
herunder muligheden for at mere individuelt tilpassede løsningen. For 
selv at kunne vælge. One size fits all er allerede på vej ud i rigtig mange 
situationer og erstattet af tilpassede/skræddersyede løsninger, der giver 
meget mere værdi og øget loyalitet.

Der er altid konkurrence om knappe ressourcer. Især højtuddannede 
specialister som IT udviklere, ingeniører og vidensarbejdere og 
sammensætning & forhandling af løn- og arbejdsvilkår er lige dele 
tiltrækning og fastholdelse. Hvis man gør det rigtigt, har det indflydelse 
på markedsposition, bundlinjen og image. 

Ved at gå rigtigt til processen og brede forhandlingen ud sikrer du dig et 
solidt udgangspunkt for win-win aftaler, som gavner både kandidaten og 
organisationen.

God læsning!

Christopher Sachse Aaris, CEO @PARETIFY

BRUG FOR AT ZOOME IND?
Behov for at forstå dine medarbejdere eller en 

kandidatgruppe bedre? Kontakt os på 
info@paretify.com og hør mere om mulighederne for 

særundersøgelser internt eller eksternt

mailto:info@paretify.com


OVERARBEJDE
Et overvældende flertal er åbne overfor overarbejde i et vist 
omfang. Kun 4% svarer, at de helst helt undgår overarbejde. 
Resten foretrækker enten at få overarbejde udbetalt eller 1:1 
afspadsering, men de fleste holder den mere åben, så længe 
fleksibiliteten ”går begge veje”.

▪ Vil jeg meget gerne have mulighed for at få overarbejde udbetalt (7%)

▪ Vil jeg gerne kunne afspadsere overarbejde 1:1 (8%)

▪ Hvis det er mange timer, mener jeg, at jeg bør kompenseres, men 
overarbejde i mindre omfang er OK. Til gengæld forventer jeg, at 
fleksibiliteten går begge veje (64%)

▪ Jeg foretrækker klart ikke at arbejde over (4%)

▪ Jeg forventer helt sikkert at blive kompenseret på en eller anden måde. 
Om jeg bliver betalt i fridage, får lidt ekstra i løn eller noget helt tredje 
betyder ikke så meget (17%)

Vælg den holdning der bedste passer til situationen:
“Hvis jeg har arbejdet over i en periode”



▪ Altså, jeg tager den nok, men har ikke gjort mig de store tanker om det 
(13%)

▪ Min chef har ikke mit private telefonnummer og min arbejdsmobil er 
slukket (2%)

▪ Jeg tager telefonen, men forventer at blive kompenseret for den tid, jeg 
bruger om aftenen eller i min ferie. Som minimum tager jeg lige en mental 
note, så jeg husker det (9%)

▪ Mit arbejde fylder i forvejen så meget, at jeg klart foretrækker kun at blive 
ringet op i absolutte nødstilfælde (16%)

▪ Jeg tager selvfølgelig telefonen og hjælper gerne en kollega eller min chef 
uden for normal arbejdstid (60%)

FRITID vs. ARBEJDE
Et flertal af de adspurgte vil uden at tøve være til rådighed 
uden for arbejdstid eller i deres ferie, hvis en kollega eller 
chef har brug for hjælp. Dog giver hver 6. udtryk for det skal 
være en nødsituation, hvis de skal arbejde i deres fritid, mens 
kun 2% svarer, at de slet ikke er til rådighed pr. tlf. udenfor 
arbejdstid.

Vælg den holdning der bedste passer til situationen:
“Hvis jeg bliver ringet op af en kollega en sen aften eller i min ferie”



▪ Muligheden for ad hoc hjemmearbejdsdage er helt afgørende for, at jeg kan få 
hverdagen til at hænge sammen (39%)

▪ Jeg bryder mig ikke meget om at arbejde hjemme, så jeg gør det kun 
undtagelsesvist, når jeg er nødsaget til det (9%)

▪ Hjemmearbejdsdage er helt ok, hvis min arbejdsgiver sørger for, at det udstyr 
(computer, evt. ekstra skærm og tastatur mv), som jeg skal arbejde på 
hjemmefra, er i orden, at mit bredbånd fungerer osv. (18%)

▪ Fint nok at have muligheden, men ikke noget jeg har en særlig holdning til 
(26%)

▪ Det er meget vigtigt for mig at kunne aftale faste hjemmearbejdsdage, fx 
ugentligt eller hver 14. dag (8%)

ARBEJDE HJEMMEFRA
Det er nok ingen overraskelse at hjemmearbejde blandt 
vidensmedarbejdere er både udbredt og efterspurgt. Dog stadig 
interessant at hele 39% giver udtryk for, at ad hoc 
hjemmearbejdsdage er helt afgørende for at få hverdagen til at 
hænge sammen. Omvendt hæfter vi os også ved, at en gruppe 
på 9% helst undgår hjemmearbejde og at hver 4. respondent 
ikke har nogen særlig holdning til hjemmearbejde.

Vælg den holdning der bedste passer til muligheden for 
hjemmearbejdsdage



DET ER JEG
ÅBEN OVERFOR

88%

"Jeg foretrækker at være ansvarlig for mit 
eget helbred og synes egentlig, det er lidt 
grænseoverskridende, at de tilbyder det"

12%

PRIVATLIV OG SUNDHED
Rigtig mange virksomheder har tilbud om om sundhedstjek 
og/eller vaccinationer f.eks. ifm. influenzavaccination. Og ifølge 
vores undersøgelser er det også noget langt de fleste er åbne 
overfor. Samtidig er det dog værd at bemærke, at 12% svarer, 
at tilbuddet er irrelevant eller ligefrem grænseoverskridende. 
Måske godt at have med når I planlægger, hvordan I 
kommunikerer tilbuddet til medarbejderne. 

Vælg den holdning der bedste passer til situationen 
“Min arbejdsplads tilbyder regelmæssige sundhedstjek 
og vaccinationer”



▪ Selvfølgelig, men jeg foretrækker så lav en indbetaling som muligt og i 
stedet få mere udbetalt som løn (og evt. have mulighed for at skrue ned 
for mit eget bidrag) (15%)

▪ Ja naturligvis, men jeg håber, at jeg selv kan vælge pensionsselskab 
og/eller tilpasse min investering? (42%)

▪ Det er nødvendigt, og den må gerne være så høj som muligt. Hellere være 
sikret på lang sigt end at maksimere sin løn på kort sigt (29%)

▪ Ja tak! Og min arbejdsgiver må meget gerne bestemme, hvordan min 
pensionsordning skal skrues sammen (14%)

PENSION – JA TAK, MEN…
Det er sandsynligvis jeres medarbejdere frit for at indbetale 
mere i pension, men faktisk giver 15% udtryk for de gerne vil 
kunne skrue ned for pensionen mod højere udbetalt løn. En 
stor gruppe på 42% vil gerne have indflydelse på placering af 
deres opsparing, mens kun hver 7. har en ”ja tak, fix det for 
mig” holdning. 

Vælg den holdning der bedste passer til, at din arbejdsgiver 
indbetaler til din pension



▪ Hvis det er muligt, vil jeg nok hellere have udbetalt det, min arbejdsplads bruger på 
videreuddannelse. Lidt uddannelse skal der selvfølgelig til, men jeg har mere brug 
for pengene her og nu (4%)

▪ Tjoh, det er da ok, tænker jeg. Er det ikke meget forventeligt? (13%)

▪ Super vigtigt, at min arbejdsplads hjælper med planlægningen og investerer både i 
min videreuddannelse på kort sigt og min karriere på lidt længere bane (49%)

▪ Jeg synes selv, jeg har ret godt styr på min karriereplanlægning, så det behøver jeg 
ikke hjælp til. Men jeg forventer selvfølgelig, at min arbejdsplads støtter op om min 
plan (24%)

▪ Ja tak. Det gør mit liv meget lettere. Har svært ved at finde tiden til at planlægge 
min videreuddannelse på kort sigt og i min karriere på lang sigt (10%)

VIDEREUDDANNELSE
6 ud af 10 af de adspurgte værdsætter, at deres 
arbejdsgiver/chef hjælper med kompetenceudvikling på kort 
sigt og karriereplanlægning på lidt længere sigt. Hver 4. 
mener selv de har styr på det og forventer ”bare”, at 
arbejdsgiveren støtter op om planen. 13% har ikke nogen 
særlig holdning til det.

Vælg det svar der bedst matcher din holdning til, at din arbejdsplads 
hjælper med videreuddannelse og karriereplanlægning



VIL DU VÆRE MEDEJER?

▪ Ja tak! Superfint både at føle sig mere ansvarlig for den virksomhed, jeg er 
en del af, og investere i dens fremtid (30%)

▪ Det er interessant, hvis det er noget, jeg får oven i min almindelige løn 
(men hvis jeg kunne vælge mellem medarbejderaktier og løn, ville jeg 
foretrække løn) (25%)

▪ Jeg siger nok ja tak, hvis jeg får det tilbudt, men egentlig bryder jeg mig 
ikke om at have andel i den virksomhed, jeg arbejder for(5%)

▪ Umiddelbart ja tak! Men jeg vil gerne have et overblik over mine øvrige 
muligheder (mere i løn, øget pensionsindbetaling, bonus), før jeg 
bestemmer mig (36%)

▪ Ja tak! Så behøver jeg ikke selv at bruge tid på at investere i aktier (6%)

Vælg den holdning der bedste passer til, at din arbejdsgiver giver dig 
mulighed for medejerskab af virksomheden

36% siger ja tak med det samme, hvis de får tilbuddet om 
medejerskab, mens resten enten hellere vil have højere løn 
(hver 4.) eller lige vil undersøge andre muligheder (hver 3.). 
Og så er der 5% der giver udtryk for, at de faktisk helst er fri. 

Så nok allermest et rungende ”Ja, men…”, så hvis I skal have 
fuld værdi af et evt. tilbud undersøg hvor stort det ”men” er 
hos jer.  



▪ Det ved jeg ikke (3%)

▪ Så den sikrer bedst mulig balance mellem arbejde og fritid (14%)

▪ Så den sikrer størst mulig fleksibilitet i hverdagen (12%)

▪ Så den sikrer mig mest muligt udbetalt i løn (15%)

▪ Så den løbende kan justeres og optimeres, og jeg dermed får mest muligt 
ud af den (23%)

▪ Så den sikrer mig på lang sigt – skru gerne op for pension, 
opsigelsesvarsel, garanti for videreuddannelse mm. Og hvis jeg også kan 
få medarbejderaktier, er jeg ekstra glad (17%)

▪ Så den gør det nemt for mig og indeholder vilkår/goder, der gør min 
hverdag så let som muligt (16%)

TILPAS MIN PAKKE TAK
Den største spredning finder vi i besvarelserne på hvad hvad 
den samlede aftale/lønpakke først og fremmest skal 
understøtte. Ca. 1/4 svarer dog, at den løbende skal kunne 
”justeres og optimeres”, mens resten af fordeler sig er ligelig på 
de andre svarmuligheder. Altså et klart ønske om muligheden 
for tilpasning til ens behov her og nu, men også igen hvis 
behovene ændrer sig.

Hvis du kunne vælge hvordan skulle din aftale/samlet lønpakke så 
skrues sammen?



GIVER JERES TILBUD 
VÆRDI?

Potentiale pr. 
medarbejder ca. kr. 

10-15.000 pr. år

DÉT MEDARBEJDERNE PRÆCIS VIL HA'!

Er det lang tid siden I har tilpasser jeres vilkår og goder så de matcher 
det medarbejderne efterspørger? Og er det i altoverjende grad en "one
size fits all" tilgang? Så vil I få stor værdi af et Servicetjek, der 
identificerer et potentiale pr. medarbejder på 10-15.000 kr./år. Det er 
MEGET mere engagement for pengene eller penge sparet/tjent.

Hvem værdsætter hvad og i hvilken grad? Hvilke goder og vilkår giver 
henholdsvist bedst og ringest ROI? Få det bedst mulige udgangspunkt 
for en løsning der passer jer. Baseret på data og reel indsigt. Et helt 
præcist grundlag for beslutningstagning, prioritering, handling og 
kommunikation.

Kontakt os på info@paretify.com for at høre mere eller læs videre på 
vores website

mailto:info@paretify.com
https://setter.paretify.com/servicetjek/


OPTIMER OG TILPAS 
TILBUDDET TIL DEN 

ENKELTE

Kom helt i mål 
når I rekrutterer 
eller forhandler 

løn

Med SETTER får I en hurtigere proces og en bedre aftale, når der skal 
forhandles løn og vilkår. Match den enkelte kandidat for at fremstå 
mere attraktivt og kom helt i mål med rekrutteringen. Eller brug 
SETTER når I gennemfører jeres årlige lønforhandlinger/ lønsamtaler 
og få et langt bedre udbytte for alle. 

Undgå spild ved at sikre at tilbuddet til den enkelte matcher
vedkommendes interesser og ønsker. Behold det der giver værdi og 
justér det der ikke gør. Så får I meget mere for pengene.

Book en demo af SETTER eller kontakt os på info@paretify.com.

https://calendly.com/paretify/inspiration?month=2021-10
mailto:info@paretify.com
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