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– Side 1 –

Overvejelse om jobskifte i 2017
Sp.1 I hvilken grad overvejer du at skifte job inden for det næste år?

Slet ikke [1]

36 %

I mindre grad [2]

24 %

I nogen grad [3]

20 %

I høj grad [4]

6%

I meget høj grad [5]
Ved ikke

11 %
3%

Base (999)

– Side 2 –

Årsager til overvejelse om jobskifte
Sp.2 Hvad er de primære årsager til, at du i nogen/høj/meget høj grad overvejer
at skifte job?

Jeg ønsker nye faglige udfordringer

40 %

Jeg oplever dårlig ledelse

36 %

Jeg er utilfreds med min nuværende løn

27 %

Jeg oplever mig stresser pga. mit nuværende job

24 %

Jeg oplever uklare forventninger fra min leder

20 %

Jeg vil gerne arbejde tættere på min bopæl

15 %

Jeg føler mig usikker i min ansættelse

14 %

Jeg har for mange arbejdsopgaver

10 %

Jeg overvejer at flytte

7%

Jeg har en dårlig relation til mine kollegaer
Jeg føler mig ikke tilstrækkelig kompetent til at
løse mine nuværende arbejdsopgaver

5%
3%

Andet, notér venligst
Ved ikke

13 %
1%

Base (367)

– Side 3 –

Vurdering af risiko for at blive
opsagt i 2017
Sp.3 Hvordan vurderer du din risiko for at blive opsagt det kommende år?

Ingen risiko [1]

34 %

Lille risiko [2]

44 %

Nogen risiko [3]
Stor risiko [4]
Ved ikke

13 %
3%
5%

Base (999)

– Side 4 –

Ændret adfærd på jobbet
Sp.4 Har du ændret adfærd i dit job for at sikre dig mod at blive opsagt?
Du kan markere flere svar

Ja, jeg er gået på arbejde, selvom jeg har været syg

10 %

Ja, jeg har gjort mere for at synliggøre mine
egne resultater på jobbet over for chefen

9%

Ja, jeg er blevet mere opmærksom på
nødvendigheden af at jeg udvikler mig fagligt

8%

Ja, jeg har afholdt mig fra at kritisere folk
på mit arbejde, som jeg syntes, var urimelige

8%

Ja, jeg er blevet mere fleksibel

8%

Ja, jeg har sagt mindre fra over
for ekstra arbejdsopgaver
Ja, jeg har øget min arbejdstid

6%
5%

Ja, jeg er blevet en bedre kollega

3%

Andet, notér venligst

2%

Nej, jeg har ikke ændret adfærd for at
sikre mig mod at blive opsagt
Ved ikke

67 %
2%

Base (999)

– Side 5 –

Sammenhæng mellem adfærd
og arbejdslyst
Sp.5 Hvilken betydning har din ændrede adfærd haft for din generelle oplevelse
af arbejdslyst?

Jeg oplever større arbejdslyst på mit arbejde

27 %

Jeg oplever mindre arbejdslyst på mit arbejde

26 %

Min ændrede adfærd har ikke haft
betydning for min opfattelse af arbejdslyst

41 %

Ved ikke

6%

Base: Har ændret adfærd for at
sikre sig mod at blive opsagt (305)

– Side 6 –

Hvad bekymrer os, hvis vi
mister jobbet
Sp.6 Hvad ville være dine største bekymringer, hvis du skulle miste dit arbejde i 2017?
Du kan markere flere svar

At jeg mister noget af min indtægt

64 %

At jeg får svært ved at finde et nyt arbejde

36 %

At jeg mister kontakten med mine kolleger

23 %

At jeg mister en væsentlig del af min identitet

19 %

At jeg ikke har noget at stå op til om morgenen
Andet, notér venligst

18 %
2%

Jeg bekymrer mig ikke over
noget i den forbindelse
Ved ikke

13 %
3%

– Side 7 –

Base (999)

Mulighed for at finde nyt arbejde
Sp.7 Hvor let eller svært tror du, at det vil være for dig at finde et nyt arbejde,
hvis du mister dit nuværende?

Meget svært [1]

9%

Rimelig svært [2]

25%

Hverken let eller svært [3]

26%

Rimelig let [4]
Meget let [5]
Ved ikke

26%
7%
7%

Base (999)

– Side 8 –

Forventninger til udviklingen de
næste 5 år
Sp.8 Hvordan ser du de næste fem år udvikle sig inden for:

Din jobfunktion
13 %

52 %

23 %

11 %

21 %

11 %

Din branche
13 %

54 %

Vil ikke ændre sig overhovedet
Vil ændre sig, men ikke markant
Vil ændre sig markant
Ved ikke

Base (999)

– Side 9 –

Forventninger til udviklingen de
næste 5 år
Din jobfunktion

Vil ikke ændre sig overhovedet

13 %

Vil ændre sig, men ikke markant

52 %

Vil ændre sig markant
Ved ikke

23 %
11 %

Base (999)

– Side 10 –

Forventninger til udviklingen de
næste 5 år
Din branche

Vil ikke ændre sig overhovedet

13 %

Vil ændre sig, men ikke markant

54 %

Vil ændre sig markant
Ved ikke

21 %
11 %

Base (999)

– Side 11 –

Jobparathed
Sp.9 Hvad gør du for at sikre, at dine faglige kompetencer fremadrettet matcher
krav og forventninger til din jobfunktion?

Jeg sørger løbende for at dygtiggøre mig
(fx. via kurser og efteruddannelse)

34 %

Jeg følger udviklingen og handler,
hvis det er nødvendigt

41 %

Jeg føler ikke et behov for at gøre noget
særligt for at sikre mine faglige kompetencer
ift. fremtidige krav og forventninger
Ved ikke

17 %

8%

Base (999)

– Side 12 –

Åbenhed for brancheskift
Sp.10 Er du åben over for et brancheskift?

Ja, jeg er åben for at skifte branche

53 %

Kun hvis det er nødvendigt for
at jeg kan blive på arbejdsmarkedet

Nej, jeg er ikke åben for at skifte branche

Ved ikke

33 %

8%

5%

Base (999)

– Side 13 –

Årsager til manglende åbenhed
for brancheskift
Sp.10a Hvad er den primære grund til, at du ikke er åben
over for et brancheskift?

Der vil altid være jobmuligheder
for mig i min nuværende branche

22%

Jeg har ikke så lang tid
tilbage på arbejdsmarkedet

28%

Jeg kan ikke se mig selv arbejde
i andre brancher end min nuværende
Jeg kan ikke overskue at skulle
kvalificere mig ift. nye arbejdsopgaver

31%

5%

Andet, notér venligst
Ved ikke

9%

5%

Base: Er ikke åben over for
et brancheskift (81)

– Side 14 –

Motivation for udvikling af
kompetencer
Sp.11 I hvilken grad er du motiveret for at udvikle dine egne kompetencer i forhold
til din nuværende jobfunktion (fx gennem kurser og efteruddannelse)?

Slet ikke [1]

2%

I mindre grad [2]

7%

I nogen grad [3]

27%

I høj grad [4]

31%

I meget høj grad [5]
Ved ikke

29%
4%

Base (999)

– Side 15 –

Hvad motiverer til udvikling af
kompetencer
Sp.12 Hvad motiverer dig til at udvikle dine faglige kompetencer?
Du kan markere flere svar

At den nye viden kan bruges i det daglige arbejde

66 %

Ønske om at dygtiggøre mig ift. mit fagområde

64 %

At få ny inspiration

52 %

At være på forkant med udviklingen

40 %

At få et afbræk i hverdagen

21 %

Networking/udvidelse af mit netværk

16 %

Ønske om jobskifte

14 %

Ønske om en lederstilling

10 %

Ønske om brancheskift

10 %

Andet, notér venligst

1%

Ingen af disse

1%

Ved ikke

3%

– Side 16 –

Base: Er motiveret til at udvikle
faglige kompetencer (862)

Metodebeskrivelse

Undersøgelsen er gennemført i perioden 6/1-2017 - 13/1-2017 via internettet med
udgangspunkt i YouGov Panelet blandt danske lønmodtagere i alderen 18-65 år.
Der er i alt gennemført 999 CAWI-interview.
Data er vejet på dimensionerne køn, alder, geografi og uddannelse på baggrund af et
ideal fra Danmarks Statistik, således at resultaterne er repræsentative for befolkningen i
relation til ovenstående målgruppe.
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