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Om undersøgelsen
Undersøgelsen er foretaget i december 2014, og i alt har 298 akademikere deltaget anonymt i undersø-
gelsen. Formålet med undersøgelsen er at afdække den offentlige sektors overordnede image og attrak-
tivitet som arbejdsplads samt at undersøge, hvilke faktorer, der spiller ind, når akademikere vælger job.



Attraktivitetskurven skal knækkes

Den offentlige sektors attraktivitet er faldende, og dens image er under pres. Der skal derfor arbejdes 
målrettet i en tid med mangel på kvalificeret arbejdskraft, og et fokus på strategi om tiltrækning og fast-
holdelse bliver afgørende. 

Alt tyder på, at klare karriereveje er en essentiel motivationsfaktor for akademikere - og gerne allerede fra 
en tidlig fase af en ansættelse, hvor de er særligt engagerede og klar på nye udfordringer. For den offent-
lige sektor betyder det, at de skal gribe denne mulighed for at styrke deres image. Det skal gøres ved at 
sætte fokus på de spændende opgaver og den målrettede karrierevej, de kan tilbyde deres medarbejdere. 

Stærk ledelse er altafgørende for god imageskabelse, og der findes dygtige rollemodeller, som med for-
del kan fortælle om den attraktive side af den offentlige sektor. De gode eksempler findes, men flere af 
dem skal ud i lyset. På den måde kan det offentlige knække den dalende attraktivitetskurve og bevare 
konkurrencedygtigheden i en tid med mangel på kvalificeret arbejdskraft. 



Det offentlige
 – mindre attraktivt end det private
Undersøgelsen viser klart, at den offentlige sektor som helhed har en stor udfordring i forhold til at 
fremstå attraktiv over for akademikere sammenlignet med den private. Og tendensen er stigende. 

Sammenligner vi med 2011 viser det sig, at andelen af kandidater, der foretrækker den private sektor 
frem for den offentlige, er steget fra 75% til 96%. Det betyder, at kun 4% af kandidaterne foretrækker at 
arbejde inden for den offentlige sektor.

Tallet er bekymrende for den offentlige sektor i en tid med udsigt til mangel på kvalificeret arbejdskraft, 
men det er ikke for sent at gøre en aktiv indsats for at vende tendensen. 

Hvor foretrækker du at arbejde? 
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Størst udfordring for regioner og kommuner

Ifølge undersøgelsen gælder udfordringen med at fremstå attraktiv over for akademikere især regio-
nerne. Af de, der foretrækker at arbejde inden for den private sektor, angiver 77%, at de helst ville 
arbejde i Staten, hvis de alligevel skulle arbejde inden for det offentlige. Derimod ville kun 13% vælge 
kommunerne og 10% regionerne. 

Kigger vi på udviklingen fra 2011 til nu, er billedet lidt anderledes. Den viser, at andelen af kandidater, 
der foretrækker at arbejde i kommunerne, har det største fald fra 30% til 13%. 

Resultatet understreger, hvor vigtigt det er, særligt for kommunerne, at fokusere på at vende kurven og 
styrke image og attraktivitet. Og her kommer dygtig ledelse ind i billedet. Attraktivitet afhænger nemlig 
blandt andet af, hvilket ledelsesimage og hvilke karrieremuligheder en kommende medarbejder ser hos 
den enkelte offentlige institution. I en tid, hvor mange kommuner digitaliserer og udvikler sig, er der 
gode projekter at skabe et image omkring. Her kan også ledelsesmæssige rollemodeller gøre en forskel 
og med fordel anvendes som trækplaster i synliggørelsen over for kandidaterne.   

Hvilken del af den offentlige sektor ville du foretrække at arbejde i?
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Større forventninger til det private

Af de akademikere, der foretrækker at arbejde inden for den private sektor, angiver størstedelen bedre 
løn, bedre udviklingsmuligheder og flere karrieremuligheder som begrundelse for deres præference. 
Resultatet viser, at størstedelen af akademikere ikke tror på, at den offentlige sektor kan tilbyde de 
samme muligheder, som den private sektor kan. 

Den offentlige sektor har dermed en stor opgave i at tydeliggøre det, de kan tilbyde fremtidens medar-
bejdere. Positivt er det dog, at der kan gøres noget. Den offentlige sektor kan sikre en langt større andel 
af den akademiske arbejdskraft ved blot at sælge sig selv bedre på de foretrukne parametre. 

Hvorfor foretrækker du at arbejde inden for den private sektor?
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Udviklingsmuligheder skal fremhæves 
Selvom 77% angiver lønnen som et argument for at foretrække den private sektor, er det ikke denne 
faktor, der er mest afgørende, når akademikere søger job. Det er derimod udsigten til udviklingsmulig-
heder. 53% angiver udviklingsmuligheder som den vigtigste faktor, når de søger nyt job, hvorimod 22% 
angiver arbejdsforhold, og kun 13% angiver lønnen. 

Sammenholdt med, at 72% er af den opfattelse, at udviklingsmulighederne er bedre i den private sek-
tor, har den offentlige sektor en stor opgave i at vise potentielle medarbejdere, hvilke muligheder for 
udvikling de kan tilbyde. 

Klare karriereveje er afgørende motivationsfaktorer for akademikere, og forventeligt vil alle nye medar-
bejdere være top engagerede og motiverede allerede før, de starter i en ny stilling. En mulighed for den 
offentlige sektor er dermed at synligøre udviklingsmulighederne for kandidaten, allerede før ansættel-
sesdagen, således at denne parameter imødekommes.

Hvilke faktorer er de vigtigste, når du søger job?
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Udfordrende opgaver

Karriereudvikling inden for virksomheden/organisationen

Internationale muligheder

Faglig udvikling i form af kurser/uddannelse

Fokus på udfordrende opgaver 
Udviklingsmuligheder er et forholdsvis bredt begreb, og respondenterne er derfor blevet bedt om at 
præcisere, hvilke konkrete forhold herunder, der er særligt vigtige for dem. 47% svarer, at udfordrende 
opgaver er højest prioriterede. Herefter kommer karrieremuligheder inden for virksomheden/organi-
sationen med 25% samt internationale muligheder og faglig udvikling i form af kurser/uddannelse med 
henholdsvis 18% og 10%.

For den offentlige sektor er resultatet positivt, da internationale muligheder, som det for de fleste ikke 
er muligt at tilbyde, ikke er det højest prioriterede. Den offentlige sektor har derimod andre muligheder 
for at skabe udviklingsrammer, der er mere attraktive for akademikere. Og ikke mindst for at gøre op-
mærksom på dem som en del af deres imageskabelse.

Hvilke forhold inden for udviklingsmuligheder er de vigtigste, når du søger job?
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Moment Professionals
Vores målsætning er entydig. I 18 år har vi arbejdet målrettet med rekruttering af de dygtigste 
kandidater og rådgivet virksomheder omkring onboarding og udvikling af ledere og teams. Det 
lyder enkelt. Det er det ikke. Kun gennem samarbejdet med vores ambitiøse kunder er det muligt at 
udfordre markedet for at nå vores vision om at være markedets stærkeste brand. 


