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VIRKSOMHEDSOMTALER

RESUMÉ
IT-specialister er blandt de mest eftertragtede faggrupper på det danske arbejdsmarked, 
og der er hård konkurrence om kandidater til ledige stillinger. Den første samlede jobglæ-
deundersøgelse på it-jobmarkedet tyder imidlertid på, at it-specialister i vidt omfang 
mangler viden om, hvad virksomheder i branchen kan tilbyde dem som medarbejdere. 

De fleste adspurgte it-ansatte er ganske vist bredt orienteret om virksomhedernes virke-
felt. Men de savner i udbredt grad kendskab til, om den enkelte virksomhed tilbyder en 
frugtbar samarbejdskultur, god løn, spændende og udfordrende arbejdsopgaver, et rime-
ligt forhold mellem arbejde og fritid – samt om ledelsen er kompetent.

Tilsvarende er der over en bred kam et misforhold mellem det indtryk, eksterne og der-
med potentielle kandidater mener at have af virksomhederne som arbejdspladser og de 
faktiske forhold, som de beskrives af nuværende og tidligere ansatte.

Dette gør sig i vidt mål også gældende for selv højtprofilerede virksomheder og antyder, at 
der med fordel kan arbejdes med at:

• Udbrede kendskabet blandt potentielle kandidater i målgruppen om virksomheden 
som arbejdsplads indenfor de nøglefelter, kandidaterne prioriterer højest

• Identificere og udbedre de forhold, som nuværende medarbejdere angiver som sær-
ligt udfordrende – og som i sidste ende kan gøre det svært at fastholde værdifulde 
medarbejdere.

EXECUTIVE SUMMARY
IT specialists are in high demand across the Danish labor market, and companies face hard 
competition to hire talented candidates. However, a new report on job satisfaction in the IT 
sector shows that IT specialists often don’t know enough about what companies in the field 
have to offer their employees as a workplace.

The report shows that respondents have an overall knowledge about the listed companies. 
But to a large extent they don’t know whether each company offers a nourishing culture 
of cooperation, attractive wages, exciting and challenging tasks, a reasonable balance 
between work and leisure – and whether the management is competent.

Similarly, there tends to be a gap between the external – and thereby potential – candi-
dates’ perceived impression of the companies as workplaces and the actual conditions 
described by current and previous employees. 

To a large extent, this gap applies even to high-profile companies. This shows that com-
panies need to work harder on setting themselves apart as an attractive workplace for IT 
specialists:

• Companies should push harder to show potential candidates that they excel at provi-
ding what employees prioritize most 

• Company leaders should identify and solve workplace issues that current employees 
point out as being particularly challenging – and that consequently can make it hard 
to retain key employees.



It-kandidater kender virksomheden  
– men ikke arbejdspladsen 
Den eneste ressource hos it- og konsulentvirksomheder er virksomheder-
nes medarbejdere. Derfor er rekruttering kritisk for danske it-virksom-
heders konkurrencedygtighed og står højt på den strategiske agenda. Men 
potentielle kandidater ved kun i meget begrænset omfang, hvad virksom-
hederne kan tilbyde dem som medarbejdere. Herunder om der er tilfreds-
stillende balance mellem løn, arbejdsmængde og fritid – samt om man kan 
forvente varierede, udfordrende arbejdsopgaver og kompetent ledelse. 

Det er ingen tilfældighed, at kometerne i den danske it-verden når deres mål. Det sker, 
fordi medarbejderstaben er kompetent, motiveret og sammensat, så det matcher virksom-
hedens strategiske mål.

Så når eksempelvis Netcompany på blot tyve år er vokset fra tre til ca. 1.800 medarbej-
dere, skyldes det, at virksomheden til stadighed har arbejdet målrettet på at rekruttere, 
udvikle og fastholde kernemedarbejdere. Netcompany topper da også årets jobglæde-un-
dersøgelse fra Jobindex og it-jobbank.

For de toneangivende danske it-virksomheder er det kort sagt af yderste vigtighed at være 
i stand til at rekruttere og fastholde kompetente sælgere, udviklere, arkitekter, projektle-
dere, testere og alle andre specialister af betydning for virksomhedens evne til at sælge, 
designe og eksekvere projekter. 

JOBGLÆDE ER AFGØRENDE FOR REKRUTTERINGSMULIGHEDER OG KONKURRENCEEVNE
Rekruttering- og fastholdelsesudfordringer i danske it-virksomheder søges løst på mange 
måder. Gode løn- og ansættelsesvilkår, karrieremuligheder og et spændende arbejdsliv 
er blot nogle af de klassiske parametre, hvormed virksomhederne forsøger at gøre sig at-
traktive over for kandidaterne. Også work-life balance, ansvarlig ledelse og et godt socialt 
miljø på arbejdspladsen er i stigende grad elementer, som kandidater efterspørger – og 
som virksomheder er opmærksomme på som væsentlige i rekrutterings- og fastholdelses-
processen.

Ingen af elementerne kan imidlertid stå alene. De ombejlede it-specialister er både 
opmærksomme på, om en given virksomhed f.eks. tilbyder fornuftig løn og gode karrie-
remuligheder – og på, om her er fokus på at sikre medarbejderne gode arbejdsforhold og 
samarbejdsmuligheder samt tid til familien. Om her kort sagt er fokus på jobglæde eller ej.

Spørgsmålet er så, om it-virksomheder udnytter deres fulde potentiale i forhold til at 
tiltrække og fastholde de rette profiler? Og er de alle opmærksomme på at sikre attraktive 
arbejdsforhold, der giver jobglæde og sammenhæng i hverdagen for de medarbejdere, der 
er så afgørende for virksomhedens succes?

Meget tyder på, at det langtfra er tilfældet. 

Det kan bl.a. læses ud af denne rapport, der for første gang dokumenterer effekten af dan-
ske it-virksomheders bestræbelser på at markedsføre sig som attraktive virksomheder og 
sætter fingeren på nogle af de parametre, hvor der er plads til forbedring.

KANDIDATERNE KENDER VIRKSOMHEDEN – MEN DE KENDER IKKE ARBEJDSPLADSEN
It-virksomheder bruger i almindelighed mange ressourcer på at markedsføre sig direkte 
over for kunderne. Desuden benytter en del PR for at gøre opmærksom på nye strategiske 
tiltag, vundne kontrakter, succesfulde projekter og økonomisk fremgang.

Til gengæld bruges langt færre kræfter på at markedsføre sin virksomhed som en god ar-
bejdsplads for potentielle kandidater. Resultatet er, at kandidaterne kun har meget begræn-
set viden om, hvad selv virksomheder med høj profil konkret kan tilbyde. 

Det står i kontrast til det faktum, at de tyve virksomheder, som behandles her i rapporten, 
i store træk tilbyder gode lønninger, spændende personalegoder, attraktive forhold – og 
endda roses for det af nuværende og tidligere medarbejdere. Virksomhederne er med andre 
ord ikke nær gode nok til at fortælle om egne kvaliteter.

Rapporten viser, at der er et stort potentiale for de it-virksomheder, der tager rekrutterings-
opgaven seriøst og begynder at behandle markedsføring af deres interne kvaliteter på lige 
fod med øvrig markedsføring.  

ET SOLIDT DATAGRUNDLAG OM REKRUTTERING I DANSKE IT-VIRKSOMHEDER
Jobindex og it-jobbank har gennemført den omfattende undersøgelse af, hvor gode de to-
neangivende danske it-virksomheder er til at tiltrække kandidater. Undersøgelsen er udført 
som en spørgeskemaundersøgelse, hvor 604 respondenter – eksterne og dermed potentiel-
le kandidater – har deltaget. Respondenterne har angivet, at de har kendskab til virksomhe-
derne i undersøgelsen, og at deres arbejdsfelter spænder mellem: 

• Softwareudvikling
• It-projektledelse
• Webudvikling og webdesign
• Test/Quality Assurance
• It-sikkerhed
• Drift og support
• Ledelse
• Salg og marketing
• It-implementering/konsulent/rådgivning

De adspurgte har både angivet de fem faktorer, de primært lægger vægt på hos deres 
arbejdsplads samt hvordan de specifikt opfatter 20 udvalgte it-virksomheders bestræbelser 
på at imødekomme disse behov.

Undersøgelsen er gennemført primo oktober 2018 og giver et unikt indblik i, hvilke faktorer 
it-specialister på det danske arbejdsmarked lægger vægt på i deres valg af arbejdsplads.

TRE DATASÆT GIVER UNIK INDSIGT I IT-JOBMARKEDET
Derudover har it-jobbank i samarbejde med Computerwor-
ld foretaget en undersøgelse med deltagelse af flere end 
3.000 it-kandidater. Her har målet været at finde ud af, 
hvad der skaber arbejdsglæde hos it-folk fordelt på fag-
grupper. 

Når resultaterne fra disse to omfattende undersøgelser 
sammenfattes, tegner der sig et unikt øjebliksbillede af 
tilstanden i it-branchen. Rapporten trækker desuden på 
data fra Jobindex’ omfattende arbejdspladsevalueringer, 

NÅR RESULTATERNE FRA 
DISSE TO OMFATTENDE 
UNDERSØGELSER SAM-
MENFATTES, TEGNER DER 
SIG ET UNIKT ØJEBLIKS-
BILLEDE AF TILSTANDEN 
I IT-BRANCHEN.
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der er foretaget af nuværende eller tidligere ansatte i de pågældende virksomheder – 
du kan læse mere om, hvordan Jobindex beregner jobglæde-scoren på www.jobindex.dk/
evalueringer.

Rapporten giver således en unik indsigt i: 

• Hvordan nuværende og tidligere medarbejdere vurderer tyve udvalgte virksomheder
• Hvordan eksterne – og dermed potentielle – it-kandidater opfatter virksomhederne
• Hvilke faktorer, danske it-specialister lægger vægt på i valget af arbejdsplads

Det giver et præcist billede af, hvad branchen konkret kan gøre for at blive bedre til at 
rekruttere og fastholde medarbejdere og specialister baseret på et omfangsrigt og unikt 
kildemateriale.

GODE ARBEJDSPLADSER MED PLADS TIL FORBEDRING 
Rapporten er opdelt efter virksomheder, hvor respondenternes oplevelse af virksom-
hederne sammenstilles med det samlede felt af respondenters ønske til deres fremti-
dige arbejdsplads. Det giver de enkelte virksomheder et stærkt værktøj til at justere 
på deres personalepolitik og imagepleje, fordi der helt konkret peges på forskelle i, 
hvad virksomhederne tilbyder, og hvad kandidaterne stiller af krav til deres fremtidige 
arbejdsliv. 

Udover de virksomhedsspecifikke findings, er der identificeret en række generelle 
tendenser i materialet. Først og fremmest er der en tydelig, overordnet diskrepans 
mellem, hvad it-kandidaterne angiver, at de lægger vægt på i deres karriere og deres 
forventninger til, at de tyve navngivne it-virksomheder er i stand til at levere dette.
 
Eksempelvis lever it-virksomhederne kun i meget ringe grad op til kandidaternes 
forventning om god balance mellem arbejde og fritid – uagtet at ønsket om work-life 
balance står meget højt på ønskelisten hos kandidaterne. 

Der er desuden hos en række af de førende it-virksomheder et stort gab mellem kan-
didaternes generelle kendskab til virksomheden og kandidaternes specifikke viden om 
organisationens tilbud til sine medarbejdere. 

IT-VIRKSOMHEDER KAN MED FORDEL MARKEDSFØRE SIG PÅ PERSONALEPLEJE
Alle de tyve virksomheder i rapporten er generelt gode til at brande sig og skabe sig 
et image som succesfulde, innovative og stabile. Det har givetvis en positiv effekt på 
rekrutteringsindsatsen. Ligeledes er samtlige virksomheder opmærksomme på, at per-
sonalepleje, karrieremuligheder og god løn er værdifuldt for fastholdelsen af nuværende 
medarbejdere. 

Men der er stadig et stort potentiale i at fokusere kommuni-
kation om personaleforhold, da det for de fleste virksomheder 
gælder, at mellem 20 og 40 % af kandidaterne angiver, at de 
ikke konkret ved, hvad virksomhederne tilbyder som arbejds-
plads.

Dette peger på et kommunikationsproblem: Virksomheden 
kan være bredt kendt i offentlighed og i it-branchen gene-
relt – og gør i mange tilfælde en del for at skabe en god og 
attraktiv arbejdsplads. Men formår ikke at få sidstnævnte 
kommunikeret ud til omverdenen.

MANGE IT-FOLK ER PÅ UDKIG EFTER NYE UDFORDRINGER 
En anden interessant konklusion er, at der tegner sig et billede af et rekrutteringsmarked 
præget af en meget høj grad af omstillingsparathed.

For eksempel er 85 % af kandidaterne åbne over for nye muligheder. Samtidig angiver 81 %, 
at de enten er meget tilfredse eller tilfredse med deres nuværende stilling.

Så om end arbejdsglæden generelt er høj, er der tale om et kandidatfelt, der hele tiden 
er på udkig efter nye udfordringer. Dette understreges også af, at mere end halvdelen af 
den danske it-arbejdsstyrke forestiller sig at sidde i et andet job i løbet de kommende 24 
måneder.  Det ved HR-afdelingerne og headhunterne. De har kronede dage og går frejdigt 
på hugst: 61 % af kandidaterne er således blevet kontaktet af headhuntere mindst én gang i 
løbet af de seneste tre måneder. 

Den store smidighed i it-jobmarkedet har dog også sine begrænsninger. To tredjedele af de 
adspurgte kan eksempelvis ikke forestille sig at skulle flytte til en anden del af Danmark i forbin-
delse med et nyt job. 

JOBGLÆDE EN SÆRLIG UDFORDRING FOR DET OFFENTLIGE 
It-ansatte er blandt de mest efterspurgte faggrupper på det danske arbejdsmarked, og ikke 
kun i private virksomheder. Den meget omfattende fokus på digitalisering af arbejdsproces-
ser i det offentlige stiller krav om tilstrækkelig adgang til kvalificeret arbejdskraft, og her 
har stat, regioner og kommuner en særlig udfordring.

Dels er den offentlige sektor kendt for ikke at være lønførende sammenlignet med private 
virksomheder – dels er it-ansatte i det offentlige gennemgående knap så begejstrede for 
deres nuværende job som i det private.

Ud af knap 400 offentligt ansatte respondenter angiver kun 55 % at være tilfredse eller 
meget tilfredse med deres nuværende ansættelsesforhold – mens hele 23 % er decideret 
utilfredse eller meget utilfredse. Samtidig svarer hver anden offentligt ansatte it-specialist 
uden forbehold, at vedkommende har overvejet at søge job i det private.

Det antyder, at offentlige it-arbejdsgivere med fordel kunne arbejde endnu mere med at:

• Identificere områder, der øger jobglæden hos en gruppe medarbejdere – it-ansatte – 
der i forvejen er svære at rekruttere

• Arbejde aktivt på at kommunikere særlige fordele ved at være it-ansat i det offentli-
ge til eksterne kandidater, som flugter med it-ansattes topprioriteter (f.eks. attraktiv 
work-life balance, hvor det f.eks. kunne være relevant).

KANDIDATERNE BRUGER JOBPORTALER OG GÅR UDEN OM SOME
Undersøgelserne viser også, at it-kandidaterne bevæger sig rundt på alle kommunikati-
onskanaler. Men at de – når det kommer til at søge efter nyt job – primært gør brug af de 
klassiske platforme. 90 % af alle kandidater angiver således, at de vil bruge de traditionelle 
jobsites på nettet, mens færre vælger LinkedIn – og blot 4 % nævner Facebook på listen 
over jobsøgningskanaler. Bemærkelsesværdigt er det også, at kun 4 % vil lede efter stillin-
ger i de landsdækkende aviser.

Det peger på en vis konservatisme blandt kandidaterne, samt at jobportalerne lever op til 
deres rolle om kontaktpunkt mellem kandidater og virksomheder. Undersøgelsen antyder 
også, at der er mere at hente ved at koncentrere sin HR-indsats på jobportalerne frem for at 
eksperimentere på diverse sociale medier.

MELLEM 20 OG 40 % 
AF KANDIDATERNE 
ANGIVER, AT DE IKKE 
KONKRET VED, HVAD 
VIRKSOMHEDERNE 
TILBYDER SOM  
ARBEJDSPLADS
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1. Netcompany 
IT-rådgivningsvirksomheden Netcompany i København blev grundlagt i 
2000 og har siden december 2015 haft norske FSN Capital som hovedak-
tionær. Netcompanys vision er at være en nordeuropæisk ledestjerne for 
digital transformation. Af de godt 1.800 medarbejdere har 810 af dem base 
i Danmark.

MEDARBEJDERES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
5 ud af 5 stjerner: Netcompany er den eneste it-virksomhed, som de ansatte giver 5 ud 
af 5 stjerner i evauleringen af virksomheden på Jobindex.dk – og virksomheden topper 
desuden med en jobglæde score på 4,00. De ansatte giver ydermere Netcompany topka-
rakter for hhv. ”Ledelse”, ”Kultur og mening” samt ”Samarbejde og relationer”, 4 stjerner 
for ”Karrieremuligheder” og ”Belønning” samt 3 stjerner for ”Arbejdsmiljø og balance”. 
I kommentarerne til evalueringen påpeger nogle medarbejdere dog, at løn samt balance 
mellem arbejde og fritid kunne være bedre. Lønnen i Netcompany ligger da også under 
gennemsnittet blandt de 20 it-virksomheder, der indgår i Jobindex’ undersøgelse – men 
det rokker ikke ved topplaceringen.

EKSTERNES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
Eksterne kandidater mangler i udstrakt grad kendskab til, om Netcompany har en dyg-
tig ledelse. Det kan virksomheden naturligvis godt have, men det manglende kendskab 
er en udfordring i rekrutteringssammenhæng, da dygtig ledelse er en af de parametre, 
potentielle ansøgere anser som afgørende. Ansatte og tidligere ansatte vurderer ”Kultur 
og mening” samt ”Samarbejde og relationer” højt, hvilket står i kontrast til kandidaternes 
begrænsede kendskab til Netcompanys sociale miljø; det er et andet område, hvor virk-
somheden kunne arbejde med den eksterne kommunikation.

Både ansatte og kandidater er til gengæld enige om, at Netcompany tilbyder ”Gode kar-
rieremuligheder”, hvilket er udmærket – selv om det ikke er et af de områder, eksterne 
vægter allerhøjest (jf. den grå markering i spindevævet).

Kandidaterne savner tydeligvis kendskab til, om Netcompany tilbyder ”Gode løn- og an-
sættelsesvilkår” samt viden om balancen mellem arbejde og fritid. Begge er ellers blandt 
de allerhøjest prioriterede områder for it-kandidater. Derimod scorer Netcompany meget 
højt i Jobindex’ kortlægning på parameteren ”Udfordrende og varierende arbejdsopgaver,” 
hvilket er meget positivt for virksomheden, da 79 % af deltagerne i Computerworlds gene-
relle survey angiver ”Udfordrende arbejdsopgaver” som vigtigt eller meget vigtigt. 

Desuden kan nævnes, at blandt de adspurgte kender 76 % Netcompany, 59 % kender virk-
somheden som arbejdsplads og 41 % vil i høj eller meget høj grad overveje at søge job her.

VÆRDIER
Kandidaterne anser især Netcompany for at være ”Moderne”, ”Fagligt udfordrende” og 
”Nyskabende”. 

KONKLUSION
Der er stor forskel på, hvad de ansatte og kandidater mener om Netcompany. Virksomheden er væ-
sentligt mere populær blandt medarbejderne, end den bliver opfattet udefra – hvor der navnlig savnes 
kendskab til ledelse, work/life-balance og løn. Så selv om Netcompany topper årets jobglædeindex, så er 
der stadig en del at arbejde på, hvis man vil optimere sine rekrutteringsmuligheder. 

Netcompany som  
arbejdsplads
14 evalueringer

Kategorier
Her kan du se yderligere evalueringer af forhold på arbejdspladsen. Bemærk, at evalueringerne i 

kategorierne optræder separat fra den overordnede score, der skal ses som en særskilt kategori.
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Hvilke faktorer er 
vigtigst, når og hvis 
kandidaten overvejer 
en jobmulighed.
Vælg de 5 vigtigste.

Kandidaterne skal 
markere hvilke udsagn, 
de mener kendetegner 
virksomheden som 
arbejdsplads. Ube-
grænset antal svar.

2. SAS Institute 
SAS Institute er en amerikansk, multinational virksomhed, der udvikler 
analysesoftware og er verdens største privatejede software-virksomhed. 
Virksomhedens syn på medarbejderes rolle er ”Glade medarbejdere. Store 
arbejdsresultater. Intet tilfælde.” SAS Institute har 247 ansatte i Danmark.

MEDARBEJDERES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
4 ud af 5 stjerner: SAS Institute får andenpladsen i Jobindex’ undersøgelse af ansattes 
jobglæde med en jobglæde på 3,80. De ansatte giver således 5 stjerner for parametrene 
”Kultur og mening”, ”Samarbejde og relationer”, ”Arbejdsmiljø og balance” samt ”Beløn-
ning” – hvorimod ”Ledelse” og ”Karrieremuligheder” står knap så stærkt. Topkaraktererne 
til parametre om arbejdsmiljø stemmer godt overens med Computerworlds survey fra 
foråret 2018 om generel jobglæde i it-branchen, hvor både ”Et godt forhold til dine kolle-
ger” samt ”En god balance mellem arbejds- og privatliv” prioriteres højt. De 5 stjerner for 
”Belønning” svarer godt overens med, at de ansattes gennemsnitsløn (kr. 67.500) ligger 
over gennemsnittet for de 20 kortlagte virksomheder. 

EKSTERNES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
Set udefra scorer SAS Institute til gengæld meget lavt på kendskab til ”Godt socialt miljø”, 
”God balance mellem arbejde og fritid” og ”Dygtig ledelse” i Jobindex-undersøgelsen. Eks-
terne ved heller ikke, om SAS Institute tilbyder nævneværdigt ”Gode løn- og ansættelses-
vilkår”. Til gengæld mener mange kandidater, at SAS Institute tilbyder ”Gode karrieremu-
ligheder.” I Computerworlds survey om generel jobglæde i branchen er det imidlertid kun 
23 %, der mener, at ”Mulighed for karriereudvikling og efteruddanelse” er “Meget vigtigt”.

Allerhøjest score får SAS Institute på ”Godt omdømme og image” (47 %) i Jobindex-under-
søgelsen. Spørgsmålet er, hvor meget det tiltrækker nye, potentielle medarbejdere, at SAS 
Institute anses for at have et ”Godt omdømme og image” – for i Computerworlds survey 
mener kun 9 %, at det er meget vigtigt, ”At virksomheden har et godt ry.” Af de adspurgte 
angiver 23 %, at de overhovedet ikke ved, hvad SAS Institute kan tilbyde, 70 % kender virk-
somheden, og 42 % af kandidaterne kunne overveje at søge job der i fremtiden.

VÆRDIER
Kandidaterne anser især SAS Institute for at være ”Kvalitetsbevidst”, ”Prestigefyldt” og 
”Moderne”.

KONKLUSION
Der er stor forskel på, hvad de ansatte og kandidaterne mener om SAS Institute. Virksomheden er væ-
sentligt mere populær blandt medarbejderne, end den bliver opfattet udefra, så det gælder om at få det 
gode budskab ud. De potentielle kandidater til et it-job i SAS Institute vurderer f.eks. ikke i særligt høj 
grad, om virksomheden opfylder nogle af deres vigtigste prioriteter såsom ”Gode løn- og ansættelsesvil-
kår”, ”God balance mellem arbejde og fritid” og ”Mulighed for faglig udvikling”.

Til gengæld mener de, at SAS Institute tilbyder mere på parametre, som kandidaterne prioriterer lavere, 
nemlig ”Godt omdømme og image”, ”Gode karrieremuligheder” og ”Virksomheden er økonomisk stabil”. 

23% VED IKKE, HVAD SAS 
INSTITUTE KAN TILBYDE
SOM ARBEJDSPLADS

Hvad kendetegner SAS Institute som arbejdsplads? 
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Kategorier
Her kan du se yderligere evalueringer af forhold på arbejdspladsen. Bemærk, at evalueringerne i 

kategorierne optræder separat fra den overordnede score, der skal ses som en særskilt kategori.

Ledelse

Kultur og mening

Karrieremuligheder

Belønning

Arbejdsmiljø og balance

Samarbejde og relationer

Hvad kendetegner SAS Institute som arbejdsplads?
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3. NNIT 
NNIT A/S er det tredjestørste it-selskab i Danmark og tilbyder rådgivning, 
udvikling, implementering og drift af it-løsninger til virksomheder i ind- og 
udland. Af NNIT’s godt 3.100 medarbejdere er 2.937 ansat på hovedkonto-
ret i Søborg (heraf er de 260 kommet til i perioden 2016-2017), men virk-
somheden har også kontorer i Asien, Europa og USA. 

MEDARBEJDERES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
4 ud af 5 stjerner: 73 medarbejdere har evalueret NNIT på Jobindex og giver en samlet 
jobglædescore på 3,73 og en samlet 3.-plads blandt de kortlagte virksomheder. Medarbej-
derne giver 5 stjerner til parametrene ”Samarbejde og relationer” samt ”Kultur og me-
ning”. Der er 4 stjerner til ”Arbejdsmiljø og balance”, ”Ledelse” og ”Belønning”, mens ”Kar-
rieremuligheder” får 3 stjerner. Trods de 4 stjerner til ”Ledelse” og ”Belønning” kritiseres 
ledelsen i kommentarerne, og fire af de fem kommentarer adresserer også lønniveauet. 
Gennemsnitslønnen på 40.300 er da også den laveste blandt de 20 it-virksomheder i Jobin-
dex-undersøgelsen med godt 9.000 kr. op til næstlaveste på listen. Her hører det dog med 
til historien, at NNIT som eneste virksomhed i undersøgelsen inkluderer deres udenland-
ske medarbejdere, hvor lønnen er markant lavere. Derfor er tallet ikke helt retvisende i 
undersøgelsen her, der fokuserer på forhold for medarbejdere i Danmark.  

EKSTERNES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
NNITs spindelvæv er et af de største i Jobindex-undersøgelsen. Dvs. det er en af de virk-
somheder, kandidaterne vurderer, at de kender i relativt høj grad; kun 17 % angiver, at de 
ikke ved, hvad NNIT kan tilbyde. Kun Microsoft er mere kendt (6 % kender ikke), og Net-
company følger i hælene på NNIT.

62 % angiver, at de kender NNIT som arbejdsplads, mens 44 % vil overveje at søge job 
i NNIT. I spindelvævet forventer flest, at NNIT leverer på tre parametre, nemlig ”Godt 
omdømme og image” (44 %), ”Virksomheden er økonomisk stabil” (43 %) og ”Gode karrie-
remuligheder” (41 %) – hvilket dog ikke er blandt de parametre, kandidaterne i almindelig-
hed prioriterer allerhøjst.

I den anden ende vurderer kandidaterne, at NNIT i mindre grad leverer på parametre, som 
de prioriterer højest sammen med de adspurgte i Computerworlds survery – nemlig ”God 
balance mellem arbejde og fritid”, ”Dygtig ledelse” og ”Godt socialt miljø”.

VÆRDIER
På værdisiden vurderer kandidaterne NNIT næsthøjest af de 20 virksomheder, igen kun over-
gået af Microsoft. Kandidaterne forventer især, at et job hos NNIT er ”Fagligt udfordrende”, at 
NNIT er ”Kvalitetsbevidst”, samt at virksomheden er ”Moderne”, ”Prestigefyldt” og ”Ambi-
tiøs”. NNIT kan også glæde sig over at score lavt på knap så ønskværdige værdier såsom 
”Arrogant”, ”Anonym” og ”Bureaukratisk”.

KONKLUSION
NNIT er velkendt blandt kandidaterne, og både medarbejdere og kandidater giver NNIT et godt skudsmål. 
NNIT kan dog med fordel bruge tilfredse medarbejdere som ambassadører for virksomheden på de para-
metre, som kandidaterne prioriterer højest, men i mindre grad forventer, at NNIT leverer på.

17% VED IKKE, HVAD  
NNIT KAN TILBYDE
SOM ARBEJDSPLADS
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Kategorier
Her kan du se yderligere evalueringer af forhold på arbejdspladsen. Bemærk, at evalueringerne i 

kategorierne optræder separat fra den overordnede score, der skal ses som en særskilt kategori.
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Hvad kendetegner NNIT som arbejdsplads? Hvilke faktorer er 
vigtigst, når og hvis 
kandidaten overvejer 
en jobmulighed.
Vælg de 5 vigtigste.

Kandidaterne skal 
markere hvilke udsagn, 
de mener kendetegner 
virksomheden som 
arbejdsplads. Ube-
grænset antal svar.
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4. Microsoft 
Microsoft er et af verdens største software-, serviceudbyder og hard-
ware-virksomheder med hovedsæde i USA. Virksomheden har 765 ansatte 
i Danmark. 

MEDARBEJDERES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
4 ud af 5 stjerner: Microsoft indtager tredjepladsen med en jobglædescore på 3,65 – med 
”Kultur og mening” i top samt ”Samarbejde og relationer” og ”Belønning” med 4 stjerner. 
Endelig giver medarbejderne 3 stjerner til kategorierne ”Arbejdsmiljø og balance”, ”Ledel-
se” og ”Karrieremuligheder”. 

De 4 stjerner til ”Samarbejde og relationer” stemmer godt overens med Computerworlds 
survey fra foråret 2018 om generel jobglæde i it-branchen. Her er flest enige om, at ”Et 
godt forhold til dine kolleger” er ”Meget vigtigt” (59 %). Næstflest (54 %) mener, at ”En god 
balance mellem arbejds- og privatliv” er ”Meget vigtigt”, og 26 % at det er ”Vigtigt”. Kate-
gorien ”Kultur og mening” dækker også over virksomhedens værdier. I Computerworlds 
survey mener tilsammen 55 %, at det er ”Vigtigt” eller ”Meget vigtigt”, at virksomhedens 
værdier stemmer overens med ens egne. Derfor kan Microsofts tredjeplads i Jobindex’ 
undersøgelse hænge sammen med, at medarbejdere giver 5 stjerner til Microsoft i kate-
gorien ”Kultur og mening”.  De 4 stjerner for ”Belønning” svarer godt overens med, at de 
ansattes gennemsnitsløn er højere end i de andre 19 virksomheder.

EKSTERNES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
Microsoft er den virksomhed af de 20, som flest kender, nemlig 98 %. Kun 6 % ved ikke, 
hvad Microsoft kan tilbyde. Virksomheden scorer også bedre end alle andre firmaer på 
alle 12 kategorier i spindelvævet, bortset fra i kategorien ”God balance mellem arbejde 
og fritid”, hvor Microsoft scorer lavere end en lille håndfuld virksomheder. De tre para-
metre, der vurderes højest – og markant højere – end alle de andre 19 virksomheder er 
”Virksomheden er økonomisk stabil” (64 %), ”Godt omdømme og image” (61 %) og ”Gode 
karrieremuligheder”.  I survey’en mener 57%, at ”Mulighed for karriereudvikling og efter-
uddannelse” er ”Vigtigt” eller ”Meget vigtigt”. Men ligesom de 19 andre virksomheder be-
dømmes Microsoft en del lavere af eksterne i it-branchen, end de adspurgte kunne ønske 
på kandidaternes tre vigtigste kategorier ”Gode løn- og ansættelsesvilkår”, ”God balance 
mellem arbejde og fritid” og ”Mulighed for faglig udvikling”. Alligevel overvejer 52 % af 
kandidaterne at søge job hos Microsoft i fremtiden.

VÆRDIER
Målt på værdier ligger Microsoft markant højere på stort set alle parametre end de 19 an-
dre virksomheder i Jobindex’ undersøgelse, hvilket afspejler et stort kendskab til virksom-
heden blandt potentielle kandidater.

KONKLUSION
Microsoft kan glæde sig over at have relativt tilfredse medarbejdere og over at have et godt image blandt 
kandidater. Alligevel er der forskelle på medarbejderes og kandidaters vurderinger af virksomheden. For 
selv om Microsoft aflønner markant bedre end de 19 andre virksomheder, så er det kun 31 % af de eks-
ternt adspurgte, som mener at vide, at Microsoft tilbyder gode løn- og ansættelsesvilkår. Kandidaterne 
tror også, at det sociale miljø er dårligere, end medarbejderne selv oplever det. Til gengæld har kandida-
terne større forhåbninger til mulighederne for at gøre karriere i Microsoft, end medarbejderne har.

Microsoft kan med fordel styrke sit image som en arbejdsplads, der både lønner godt og tilbyder gode 
muligheder for faglig udvikling – hvilket er betydningsfulde parametre for eksterne. Virksomheden kan 
overveje at arbejde for at øge medarbejderes og kandidaters relativt lave vurdering af Microsofts evne til 
at tilbyde en god balance mellem arbejde og fritid.

6% VED IKKE, HVAD  
MICROSOFT KAN TILBYDE
SOM ARBEJDSPLADS
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Kategorier
Her kan du se yderligere evalueringer af forhold på arbejdspladsen. Bemærk, at evalueringerne i 

kategorierne optræder separat fra den overordnede score, der skal ses som en særskilt kategori.
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Hvad kendetegner Microsoft som arbejdsplads? Hvilke faktorer er 
vigtigst, når og hvis 
kandidaten overvejer 
en jobmulighed.
Vælg de 5 vigtigste.

Kandidaterne skal 
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grænset antal svar.
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5. SimCorp
Fintech-selskabet SimCorp leverer it-løsninger og rådgivning til finansielle 
institutioner i ind- og udland. Det har hovedkvarter i København og filialer 
i Asien, Europa og Nordamerika. Af de i alt 1.547 ansatte arbejder 1.421 i 
Danmark. Virksomheden beskriver sig selv som en arbejdsplads, hvor ”du 
som medarbejder får mulighed for at udvikle dig og udfolde dine talenter 
omgivet af meget kompetente og hjælpsomme kolleger”.  

MEDARBEJDERES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
4 ud af 5 stjerner: SimCorp indtager 5.-pladsen blandt de 20 it-virksomheder med en score 
på 3,49. Medarbejderne giver SimCorp 5 stjerner for kategorierne ”Kultur og mening” og 
”Arbejdsmiljø og balance” og 4 stjerner for resten af kategorierne: ”Samarbejde og rela-
tioner”, ”Ledelse”, ”Karrieremuligheder” og ”Belønning” – det flugter godt med en række 
vigtige værdier i jobglædeindexet. De 4 stjerner for ”Belønning” falder også godt i tråd 
med, at lønniveauet i virksomheden ligger over de 20 it-virksomheders gennemsnit. 

Kategorien ”Kultur og mening” dækker også værdier. I Computerworlds survey mener til-
sammen 55 %, at det er ”Vigtigt” eller ”Meget vigtigt”, at virksomhedens værdier stemmer 
overens med ens egne. 

EKSTERNES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
SimCorp scorer generelt over middel blandt de 20 it-virksomheder i Jobindex-undersø-
gelsen. Som flere af de andre virksomheder scorer SimCorp højere på parametre, som 
kandidaterne vægter mindre højt, mens kandidaterne har mere begrænsede forventninger 
til – eller viden om – at SimCorp kan opfylde deres vigtigste prioriteter såsom løn, balance, 
faglig udvikling, arbejdsopgaver og ledelse.

”Gode karrieremuligheder” får den højeste score (36 %) efterfulgt af ”Virksomheden er 
økonomisk stabil” og ”Godt omdømme og image” (begge 32 %) samt ”Attraktive produkter 
og serviceydelser” (30 %). 

I Jobindex-undersøgelsen forventer kandidaterne sig mindst på kategorierne ”Dygtig ledel-
se” (12 %) og ”Godt socialt miljø” (13 %) – sidstnævnte står i kontrast til Computerworlds 
survey, hvor ”Et godt forhold til dine kolleger” vægtes allerhøjest. Af de adspurgte i Jobin-
dex’ undersøgelse kender 71 % til SimCorp, og 37 % overvejer at søge job der, men 35 % af 
deltagerne ved ikke, hvad SimCorp kan tilbyde. 

VÆRDIER
De værdier, kandidaterne især tillægger SimCorp, er ”Fagligt udfordrende”, ”Moderne” og 
”Prestigefyldt.” Af de 20 it-virksomheder scorer SimCorp tredjehøjest på værdimålingen, 
kun overgået af NNIT og Microsoft, som topper på værdiparametre og på forventninger.

KONKLUSION
Mere end en tredjedel af de adspurgte ved ikke, hvad SimCorp kan tilbyde, hvilket giver plads til forbed-
ring. Medarbejderne ser mere positivt på SimCorp, end kandidaterne gør. SimCorp kan derfor med fordel 
bruge medarbejdere som ambassadører for virksomheden i arbejdet med at tiltrække nye medarbejdere.

35% VED IKKE, HVAD  
SIMCORP KAN TILBYDE
SOM ARBEJDSPLADS
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Kategorier
Her kan du se yderligere evalueringer af forhold på arbejdspladsen. Bemærk, at evalueringerne i 

kategorierne optræder separat fra den overordnede score, der skal ses som en særskilt kategori.

Ledelse

Kultur og mening

Karrieremuligheder

Belønning

Arbejdsmiljø og balance

Samarbejde og relationer

Hvad kendetegner SimCorp som arbejdsplads? Hvilke faktorer er 
vigtigst, når og hvis 
kandidaten overvejer 
en jobmulighed.
Vælg de 5 vigtigste.

Kandidaterne skal 
markere hvilke udsagn, 
de mener kendetegner 
virksomheden som 
arbejdsplads. Ube-
grænset antal svar.
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6. Capgemini Danmark
Capgemini er et fransk multinationalt it-foretagende med omkring 200.000 
ansatte fordelt over mere end 40 lande, heraf 284 ansatte i Danmark. Den 
teknologiske forretningsværdi ”skabes af og med mennesker”, lyder Capge-
mini Danmarks vision. 

MEDARBEJDERES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
4 ud af 5 stjerner: Medarbejderne giver Capgemini Denmark en jobglædescore på 3,41, så 
virksomheden lander på en 6.-plads af de 20 it-virksomheder i Jobindex-undersøgelsen. 
Tre kategorier i virksomhedsevalueringen på Jobindex får 4 stjerner, nemlig ”Samarbejde 
og relationer”, ”Arbejdsmiljø og balance” og ”Kultur og mening”. I Computerworlds survey 
er ”Et godt forhold til dine kolleger” og ”En god balance mellem arbejds- og privatliv” da 
også de parametre, der vægtes højest blandt kandidaterne med hhv. 87 % og 80 %. I Jo-
bindex-evalueringen giver medarbejdere Capgemini Danmark de andre 3 kategorier hver 
3 stjerner, nemlig ”Belønning”, ”Ledelse” og ”Karrieremuligheder”. Gennemsnitslønnen 
og pensionen ligger under gennemsnittet for de 20 it-virksomheder, så det kan muligvis 
forklare de blot 3 stjerner til parameteren ”Belønning”. 

EKSTERNES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
Blandt de eksterne kandidater er man til gengæld mere optimistiske – hele 30 % har posi-
tive forventninger til mulighederne for at gøre karriere hos Capgemini. På andenpladsen 
kommer ”Udfordrende og varierende arbejdsopgaver” med 29 %. I Computerworlds survey 
mener i alt 57 % af de adspurgte, at ”Mulighed for karriereudvikling og efteruddannelse” 
er meget vigtigt eller vigtigt, mens ”Udfordrende arbejdsopgaver” er meget vigtig eller 
vigtigt for 79 % af de adspurgte. 

I den modsatte ende ligger forventning/kendskab hos kandidaterne i Jobindex-undersø-
gelsen om ”Dygtig ledelse” med 3 % og ”CSR” på 4 % – sidstnævnte er dog ikke et område, 
kandidater entydigt tillægger den helt store betydning. 

De lave vurderinger på en række parametre afspejler, at en tredjedel af kandidaterne er 
usikre på, hvad Capgemini kan tilbyde. Af de adspurgte kender 47 % virksomheden som 
arbejdsplads, og 26 % vil overveje at søge job hos Capgemini Danmark i fremtiden.

VÆRDIER
Adspurgt om, hvilke værdier kandidaterne forbinder Capgemini Danmark med, mener flest 
af dem, der har en holdning til virksomheden, at den er ”Fagligt udfordrende” og næstflest, 
at den er ”Anonym.” Alle andre værdier scorer lavt, hvilket er klar indikator på, at poten-
tielle kandidater ikke har et entydigt klart billede af, hvad Capgemini Danmark står for og 
kan tilbyde som arbejdsplads.

KONKLUSION
Medarbejderne er relativt glade for at arbejde for Capgemini Danmark, men der er plads til forbedring, 
hvis virksomheden vil blive bedre til at holde på medarbejderne.

Ligeledes kan virksomheden med fordel bruge ressourcer på en informationsindsats målrettet potentielle 
medarbejdere, som fortæller om, hvad virksomheden står for og kan tilbyde som arbejdsplads.

33% VED IKKE, HVAD  
CAPGEMINI DANMARK KAN  
TILBYDE SOM ARBEJDSPLADS

Gode løn- og
ansættelsesvilkår

God balance mellem 
arbejde og fritid

Mulighed for faglig 
udvikling

Udfordrende og 
varierende
arbejdsopgaver

Dygtig ledelse

Godt socialt miljø

Virksomheden er 
økonomisk stabil

Gode karriere-
muligheder

Godt omdømme 
og image

Personalegoder  
(f.eks. kantineord-
ning/ forsikring)

Attraktive produkter  
/serviceydelser

Høj grad af social
ansvarlighed (CSR)

Capgemini Danmark  
som arbejdsplads
23 evalueringer

Kategorier
Her kan du se yderligere evalueringer af forhold på arbejdspladsen. Bemærk, at evalueringerne i 

kategorierne optræder separat fra den overordnede score, der skal ses som en særskilt kategori.
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33% ved ikke, hvad 
Capgemini Sogeti  
kan tilbyde 

Hvad kendetegner Capgemini Sogeti som arbejdsplads? Hvad kendetegner Capgemini Danmark som arbejdsplads? Hvilke faktorer er 
vigtigst, når og hvis 
kandidaten overvejer 
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Vælg de 5 vigtigste.
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7. Dell
Dell er en af verdens største pc- og serverfabrikanter, har hovedsæde i 
USA og afdelinger på seks kontinenter – heraf 178 ansatte i Danmark. Dell 
siger, at virksomheden ”inspirerer teammedlemmer til at udrette deres 
bedste og støtter dem hele vejen”. 

MEDARBEJDERES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
4 ud af 5 stjerner: Dell har en score på 3,40 og lander dermed på en 7.-plads blandt de 20 
it-virksomheder i Jobindex-undersøgelsen. Også her giver medarbejderne 5 stjerner for 
”Kultur og mening”, 4 stjerner til kategorierne ”Samarbejde og relationer”, ”Arbejdsmiljø 
og balance”, ”Belønning” og ”Karrieremuligheder”, mens ”Ledelse” får 3 stjerner. Gen-
nemsnitslønnen ligger betydeligt over gennemsnittet og er den tredjehøjeste blandt de 20 
virksomheder i Jobindex-undersøgelsen. 

EKSTERNES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
Dell ligger midt i feltet, når kandidater vurderer, hvad arbejdspladsen kan tilbyde. De 
parametre, der får den højeste score af de adspurgte, er ”Gode karrieremuligheder” (36 %), 
”Virksomheden er økonomisk stabil” og ”Godt omdømme og image” (begge 31 %). I bunden 
af kandidaternes forventninger ligger ”Dygtig ledelse”, som 8 % placerer tæt på radarens 
centrum (igen: ikke nødvendigvis et udtryk for, at den danske Dell-afdeling er skidt ledet; 
eksterne ved bare ikke, om ledelsen er god eller ej) . Det er en udfordring, da dette er en af 
de parametre, som kandidaterne generelt prioriterer højt. 

Generelt rangerer kandidaterne et ”Godt socialt miljø” på en 6.-plads (38 %). Hos Dell 
vurderer kandidaterne denne parameter næstlavest (16 %). Det står i kontrakst til Compu-
terworlds survey, hvor 59 % af de adspurgte mener, at ”Et godt forhold til dine kolleger” 
er ”Meget vigtigt” og 28 %, at det er ”Vigtigt”. Endelig ved 29 % af kandidaterne ikke, hvad 
Dell kan tilbyde. Dell er sammen med IBM de næstmest kendte af de 20 it-virksomheder, 
idet 97 % svarer, at de kender Dell, og 31 % overvejer at søge job der i fremtiden.

VÆRDIER
Den eneste værdi, der kommer relativt højt op i Jobindex-målingen ”Moderne”, dertil kom-
mer noget færre, som opfatter Dell for at være ”Fagligt udfordrende” og ”Kvalitetsbevidst.” 

KONKLUSION
Der er stor forskel på medarbejderes og kandidaters syn på Dell: Generelt er medarbejdere ret tilfredse 
med deres arbejdsplads, både på kategorier, som vægtes højt i Computerworlds survey og på kategorier, 
som kandidater vægter højt i Jobindex’ undersøgelse. Men Dell scorer lavt på disse parametre blandt 
kandidaterne. Derimod scorer virksomheden – i tråd med en del andre i Jobindex’ undersøgelse – lidt 
bedre på kategorier, som kandidaterne ikke vægter specielt højt. Dell kan derfor med fordel arbejde for at 
udbrede kendskabet til, hvad der kan tilbydes nye medarbejdere, og der kan bruges tilfredse medarbejde-
re som ambassadører. 

29% VED IKKE, HVAD  
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Kategorier
Her kan du se yderligere evalueringer af forhold på arbejdspladsen. Bemærk, at evalueringerne i 

kategorierne optræder separat fra den overordnede score, der skal ses som en særskilt kategori.
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Hvad kendetegner Dell som arbejdsplads? 

29% ved ikke, hvad 
Dell kan tilbyde 

Hvad kendetegner Dell som arbejdsplads? Hvilke faktorer er 
vigtigst, når og hvis 
kandidaten overvejer 
en jobmulighed.
Vælg de 5 vigtigste.

Kandidaterne skal 
markere hvilke udsagn, 
de mener kendetegner 
virksomheden som 
arbejdsplads. Ube-
grænset antal svar.
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8. BEC
BEC (tidl. Bankernes EDB Center) er en dansk fintech-virksomhed. Virk-
somheden skriver om sit syn på medarbejdere og ledelse, at ”BEC yder sit 
bedste, når medarbejderne trives. Arbejdsglæde, innovation og produktivitet 
går hånd i hånd”. Antallet af medarbejdere faldt fra 802 i 2016 til 713 i 2017. 

MEDARBEJDERES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
4 ud af 5 stjerner: Jobglædescore på 3,38. Af de seks underkategorier giver BEC’s med-
arbejdere 5 stjerner til ”Samarbejde og relationer”, ”Kultur og mening” og ”Belønning”. 
Parametrene ”Arbejdsmiljø og balance” får 4 stjerner sammen med ”Ledelse”. De parame-
tre, som kandidaterne anser for vigtigst i Computerworlds survey, nemlig ”Et godt forhold 
til kolleger” (87 %), ”En god balance mellem arbejds- og privatliv” samt ”Et godt forhold til 
din chef” (begge 80 %), ”Mulighed for at præge dine arbejdsopgaver” og ”Fast løn” (begge 
79 %) flugter godt med medarbejdernes vurdering af BEC. Gennemsnitslønnen ligger lige 
over gennemsnittet for de 20 it-virksomheder, og pensionen ligger på gennemsnittet. 

EKSTERNES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
BEC ligger midt i feltet, når kandidater vurderer, hvad virksomheden kan tilbyde som ar-
bejdsplads. Den parameter, der får den højeste score af kandidaterne, er ”Virksomheden er 
økonomisk stabil” (38 %). På andenpladsen kommer ”Gode løn- og ansættelsesvilkår” med 
30 % efterfulgt af parametrene ”Mulighed for faglig udvikling” og ”Gode karrieremulighe-
der” med hhv. 26 % og 25 %. I Computerworlds survey mener 59 % af de adspurgte, at det 
er meget vigtigt eller vigtigt, ”At virksomheden er økonomisk stabil”, og 79 % mener, at det 
er meget vigtigt eller vigtigt at have ”Udfordrende arbejdsopgaver”. Blot 8 % af kandida-
terne i Jobindex-undersøgelsen angiver til gengæld, at de har kendskab til, at virksom-
heden præges af dygtig ledelse. Af de 20 virksomheder i undersøgelsen er BEC en af de 
mindre kendte – 68 % kender til virksomheden, og 34 % overvejer at søge job der i fremti-
den. Men hver tredje kandidat ved ganske enkelt ikke, hvad virksomheden kan tilbyde. 

VÆRDIER
På værdisiden markerer BEC sig med høj score på at være ”Fagligt udfordrende” og 
”Kvalitetsbevidst” – men en del respondenter angiver også, at de anser BEC for at være 
”Bureaukratisk” og ”Anonym”, hvilket tyder på, at en del kandidater er usikre på, hvad BEC 
står for og tilbyder.

33% VED IKKE, HVAD  
BEC KAN TILBYDE SOM 
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Kategorier
Her kan du se yderligere evalueringer af forhold på arbejdspladsen. Bemærk, at evalueringerne i 

kategorierne optræder separat fra den overordnede score, der skal ses som en særskilt kategori.
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Ubegrænset antal svar. 

Hvad kendetegner BEC som arbejdsplads? 

33% ved ikke, hvad 
BEC kan tilbyde 

KONKLUSION
BEC er en populær arbejdsplads blandt medarbejderne, men er relativt ukendt blandt IT-specialister 
i almindelighed. Det manglende kendskab til virksomheden afspejles også i de lave tal på kandidater-
nes vurdering af BEC’s værdier. Taget i betragtning, at BEC er en relativt populær arbejdsplads blandt 
medarbejderne, kan BEC med fordel bruge medarbejdere som ambassadører over for potentielle medar-
bejdere. Derudover kan BEC overveje, om de vil undersøge, hvordan medarbejderne bliver mere tilfredse 
med karrieremulighederne i virksomheden, og hvordan BEC kan synliggøre, at virksomheden lever op til 
kandidaternes forventninger til ”Dygtig ledelse”. 

Hvad kendetegner BEC som arbejdsplads? Hvilke faktorer er 
vigtigst, når og hvis 
kandidaten overvejer 
en jobmulighed.
Vælg de 5 vigtigste.

Kandidaterne skal 
markere hvilke udsagn, 
de mener kendetegner 
virksomheden som 
arbejdsplads. Ube-
grænset antal svar.
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9. JN Data
Det danske fintech-selskab JN Data beskæftiger sig med it-drift og infra-
struktur. Selskabet blev skabt i 2002 som et samarbejde mellem Jyske Bank 
og Nykredit. Hovedsæde i Silkeborg afdelinger i Roskilde og Warszawa samt 
knap 700 medarbejdere, heraf 633 i Danmark. ”Vi involverer os, går i dialog 
og tænker i helheder” og ”Vi behandler hinanden med respekt”, er blandt de 
formuleringer, JN Data beskriver sig selv med. 

MEDARBEJDERES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
4 ud af 5 stjerner: JN Data har en score på 3,36 og lander på en 9.-plads blandt de 20 
it-virksomheder i Jobindex-undersøgelsen. Ud de seks parametre i Jobindex’ virksom-
hedsevaluering giver medarbejderne 5 stjerner til “Belønning”, 4 stjerner til ”Samarbejde 
og relationer”, ”Arbejdsmiljø og balance”, ”Kultur og mening” og ”Karrieremuligheder”. 
”Ledelse” får 3 stjerner. Både løn og pension ligger lige over middel. Omsætning og lønud-
vikling er stabil, men overskuddet og antallet af medarbejdere er steget.

De parametre, kandidaterne anser for vigtigst i Computerworlds survey, nemlig ”Et godt 
forhold til kolleger”, ”Et godt forhold til din chef”, ”Mulighed for at præge dine arbejdsop-
gaver” og ”En god balance mellem arbejds- og privatliv” flugter godt med medarbejdernes 
vurdering af JN Data. At ”Ledelse” kun får 3 stjerner, forklares til dels i medarbejderkom-
mentarerne på Jobindex: Én medarbejder påpeger, at talrige fusioner de senere år har 
udfordret sammenhængskraften, mens en anden kritiserer ledelsen for utilstrækkelig 
kommunikation og manglende albuerum til mellemledere.

Dette til trods scorer JN Data dog ganske pænt blandt medarbejderne, hvilket flugter med 
JN Datas egen årlige medarbejderundersøgelse (som virksomheden har gjort offentlig i 
uddrag).

EKSTERNES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
Virksomheden ligger midt i feltet, når eksterne kandidater skal vurdere, hvad JN Data kan 
tilbyde som arbejdsplads. Højeste score opnås i ”Virksomheden er økonomisk stabil”, mens 
”God balance mellem arbejde og fritid” samt ”Udfordrende og varierende arbejdsopga-
ver” – som både kandidater og adspurgte i Computerworlds survey vægter højere – følger 
lige efter. Derimod ved kun de færreste kandidater (9 %), om JN Data er præget af ”Dygtig 
ledelse”. Af de 20 virksomheder er JN Data en af de mindst kendte: 53 % kender til JN Data 
som arbejdsplads, og 28 % overvejer at søge job der i fremtiden. Men hele 36 % af kandida-
terne ved ganske enkelt ikke, hvad virksomheden kan tilbyde. 

VÆRDIER
Målt på værdier mener flest af kandidaterne, at JN Data er ”Fagligt udfordrende”og ”Kvali-
tetsbevidst” – men også ”Anonym.”

36% VED IKKE, HVAD  
JN DATA KAN TILBYDE 
SOM ARBEJDSPLADS
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Høj grad af social
ansvarlighed (CSR)

JN Data som  
arbejdsplads
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Kategorier
Her kan du se yderligere evalueringer af forhold på arbejdspladsen. Bemærk, at evalueringerne i 

kategorierne optræder separat fra den overordnede score, der skal ses som en særskilt kategori.
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Høj grad af social 
ansvarlighed (CSR) 

Hvilke faktorer er vigtigst, 
når og hvis kandidaten 
overvejer en jobmulighed. 
Vælg de 5 vigtigste. 

Kandidaterne skal markere 
hvilke udsagn, de mener 
kendetegner  Netcompany 
som arbejdsplads. 
Ubegrænset antal svar. 

Hvad kendetegner JN Data som arbejdsplads? 

36% ved ikke, hvad 
JN Data kan tilbyde 

KONKLUSION
Mere end en tredjedel af de adspurgte ved ikke, hvad JN Data kan tilbyde. Det manglende kendskab 
afspejles også i det lave tal på kandidaternes vurdering af JN Datas værdier. Medarbejderne ser mere 
positivt på JN Data, end kandidaterne gør. Derfor kan JN Data bruge medarbejdere som ambassadører 
for virksomheden i arbejdet med at tiltrække nye medarbejdere. Ligeledes kan man – på de interne linjer 
– overveje at arbejde med sammenhængskraft og ledelsens rolle med henblik på at gøre det lettere at 
fastholde eksisterende medarbejdere.

Hvad kendetegner JN Data som arbejdsplads? Hvilke faktorer er 
vigtigst, når og hvis 
kandidaten overvejer 
en jobmulighed.
Vælg de 5 vigtigste.

Kandidaterne skal 
markere hvilke udsagn, 
de mener kendetegner 
virksomheden som 
arbejdsplads. Ube-
grænset antal svar.
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10. Systematic
Systematic er Danmarks største privatejede software-virksomhed. Virk-
somheden har hovedsæde i Aarhus og har 1.000 medarbejdere fordelt over 
Europa, USA, Asien og Australien, heraf 533 ansatte i Aarhus og København. 
Systematics beskriver selv sin HR-filosofi således: “Det er bedre at uddanne 
folk og risikere, at de rejser, end ikke at gøre noget, og de bliver.” Virksom-
heden opfordrer medarbejdere til løbende at tilegne sig ny viden og flere 
kompetencer. 

MEDARBEJDERES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
4 ud af 5 stjerner: Medarbejderne giver Systematic en jobglædescore på 3,20, så virk-
somheden lander på en 10.-plads af de 20 it-virksomheder i Jobindex-undersøgelsen. 
Medarbejderne giver 5 stjerner for ”Kultur og mening” (herunder værdier) – hvilket flugter 
godt med, at 55 % i Computerworlds survey mener, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at 
virksomhedens værdier stemmer overens med ens egne. Topscorer-kategorien i survey’en 
er ”Et godt forhold til dine kolleger”, som i alt 87 % i Computerworlds survey mener er 
meget vigtigt eller vigtigt. I Jobindex-undersøgelsen får ”Samarbejde og relationer” 4 
stjerner, mens de 4 sidste kategorier hver får 3 stjerner, nemlig ”Arbejdsmiljø og balan-
ce”, ”Belønning”, ”Ledelse” og ”Karrieremuligheder”. Fem tidligere og nuværende ansatte 
påpeger alle, at det er en ulempe, at virksomheden er meget hierarkisk, og at det udgør 
en flaskehals – og en enkelt påpeger, at lønniveauet er lavere end i andre it-virksomheder. 
Dette stemmer overens med, at gennemsnitslønnen ligger noget under gennemsnittet for 
de 20 virksomheder.

EKSTERNES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
I lange stræk har eksterne kandidater den opfattelse, at Systematic klarer sig bedst på 
parametre, de som potentielle medarbejdere selv anser for mindre betydningsfulde – det 
gælder eksempelvis ”Godt omdømme og image”.

Eksterne har derimod kun begrænset kendskab til, om Systematic leverer på parametre, 
der vægtes allerhøjest i Computerworlds survey – eksempelvis ”Et godt forhold til kolle-
ger”, ”Et godt forhold til din chef”, ”Mulighed for at præge dine arbejdsopgaver” og ”En god 
balance mellem arbejds- og privatliv”. De fleste kandidater ved heller ikke, om Systematic 
er præget af ”Dygtig ledelse”, og 23 % af kandidaterne ved slet ikke, hvad Systematic kan 
tilbyde. Af de adspurgte kender 54 % kender virksomheden som arbejdsplads, og 38 % vil i 
høj eller meget høj grad overveje at søge job i Systematic.

VÆRDIER
Målt på værdier vurderer flest kandidater, at Systematic er ”Fagligt udfordrende”, ”Kvali-
tetsbevidst” og ”Har de mest interessante jobmuligheder”. 

23% VED IKKE, HVAD  
SYSTEMATIC KAN TILBYDE 
SOM ARBEJDSPLADS
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ansvarlighed (CSR)

Systematic som  
arbejdsplads
25 evalueringer

Kategorier
Her kan du se yderligere evalueringer af forhold på arbejdspladsen. Bemærk, at evalueringerne i 

kategorierne optræder separat fra den overordnede score, der skal ses som en særskilt kategori.
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Høj grad af social 
ansvarlighed (CSR) 

Hvilke faktorer er vigtigst, 
når og hvis kandidaten 
overvejer en jobmulighed. 
Vælg de 5 vigtigste. 

Kandidaterne skal markere 
hvilke udsagn, de mener 
kendetegner  Netcompany 
som arbejdsplads. 
Ubegrænset antal svar. 

Hvad kendetegner Systematic som arbejdsplads? 

23% ved ikke, hvad 
Systematic kan tilbyde 

KONKLUSION
På trods af at Systematic samlet får 4 ud af 5 stjerner af medarbejdere på Jobindex.dk, lander virksom-
heden med en jobglædescore på 3,20 på en 10.-plads blandt de 20 virksomheder. Det kunne tyde på, at 
medarbejderne ikke prioriterer de to parametre, hvor virksomheden klarer sig bedst, særlig højt. Om-
vendt ligger Systematic blandt top 5 af de 20 virksomheder hos eksterne kandidater, målt på størrelsen 
af deres ”spindelvæv”. Systematic kan derfor med fordel arbejde på både at finde ud af, hvad der kan øge 
medarbejderes tilfredshed og med sit image udadtil for at tiltrække og fastholde arbejdskraft.

Hvad kendetegner Systematic som arbejdsplads? Hvilke faktorer er 
vigtigst, når og hvis 
kandidaten overvejer 
en jobmulighed.
Vælg de 5 vigtigste.

Kandidaterne skal 
markere hvilke udsagn, 
de mener kendetegner 
virksomheden som 
arbejdsplads. Ube-
grænset antal svar.
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11. ATEA
ATEA er en it-infrastruktur-virksomhed med hovedkvarter i Oslo og talri-
ge afdelinger i de nordiske og baltiske lande. I 2017 havde virksomheden 
omkring 6.900 ansatte, heraf 1.375 i Danmark (op fra 1.292 i 2016). På sin 
hjemmeside beskriver ATEA beskriver sig selv som Nordeuropas førende 
virksomhed inden for it-infrastruktur, som kobler teknologi, kreativitet og 
værdier. 

MEDARBEJDERES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
4 ud af 5 stjerner: ATEA lander på en 11.-plads blandt deltagerne i Jobindex-undersøgel-
sen med en jobglædescore på 3,15. Af de seks parametre giver medarbejderne 5 stjerner 
til parameteren ”Samarbejde og relationer” og 4 stjerner til ”Kultur og mening” – hvil-
ket også er faktorer, som deltagerne i Computerworlds survey vægter højt. ATEA får til 
gengæld kun 3 stjerner for hhv. ”Arbejdsmiljø og balance”, ”Belønning” og ”Ledelse” – og 
”Karrieremuligheder” høster kun 2 stjerner. I evalueringen af ATEA på Jobindex går util-
fredshed med ledelsen og lønniveau igen i de 12 kommentarer fra nuværende og tidligere 
medarbejdere. 

Gennemsnitslønnen og pensionen i ATEA ligger et stykke under gennemsnittet for de 20 
virksomheder. 

EKSTERNES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
Kandidaterne giver ATEA et af de mindste spindelvæv på trods af, at, 71 % kender virk-
somheden som arbejdsplads, og 33 % kunne overveje at søge job i ATEA. Højeste udslag 
får ”Gode karrieremuligheder” og ”Udfordrende og varierende opgaver” (begge 23 %), 
efterfuldt af ”Attraktive produkter og serviceydelser.” 

Resten af parametrene i Jobindex-undersøgelse ligger mellem 6 % og 18 %. Også her 
ligger ”CSR” og ”Dygtig ledelse” i bunden med 6 % til begge. 38 % af kandidaterne ved ikke, 
hvad ATEA kan tilbyde inden for de 12 kategorier. Det er heller ikke nemt at finde informati-
on om ATEA som arbejdsplads på ATEAs hjemmeside.

VÆRDIER
På værdisiden mener flest, at ATEA er ”Moderne”, ”Fagligt udfordrende” og – mindre hel-
digt – ”Bureaukratisk”. På resten af de øvrige værdi-parametre ligger ATEA så lavt, at det 
tyder på generelt manglende viden om virksomheden hos eksterne.

38% VED IKKE, HVAD  
ATEA KAN TILBYDE SOM 
ARBEJDSPLADS
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Kategorier
Her kan du se yderligere evalueringer af forhold på arbejdspladsen. Bemærk, at evalueringerne i 

kategorierne optræder separat fra den overordnede score, der skal ses som en særskilt kategori.
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Hvilke faktorer er vigtigst, 
når og hvis kandidaten 
overvejer en jobmulighed. 
Vælg de 5 vigtigste. 

Kandidaterne skal markere 
hvilke udsagn, de mener 
kendetegner  Netcompany 
som arbejdsplads. 
Ubegrænset antal svar. 

Hvad kendetegner Atea som arbejdsplads? 

38% ved ikke, hvad 
Atea kan tilbyde 

KONKLUSION
Der er plads til forbedring, når det gælder medarbejdernes syn på karrieremuligheder, belønning, ledelse 
samt balancen mellem arbejde og fritid. Medarbejdernes lave vurdering af mulighederne for at gøre kar-
riere i ATEA står i kontrast til kandidaternes forventninger til dette. Det betyder, at ATEA risikerer at få ud-
fordringer med at fastholde nye medarbejdere. I det hele taget kan ATEA med fordel øge indsatsen for at 
udbrede kendskabet til ATEA som arbejdsplads over for eksterne IT-folk, for selvom 91 % af de adspurgte 
svarer, at de kender ATEA, ved de tydeligvis ikke meget om, hvordan ATEA er som arbejdsplads. 

Det skal naturligvis nævnes, at eksternes meget lave forventninger til f.eks. CSR og ledelse til en vis grad 
må hænge sammen med, at ATEA har været omdrejningspunkt – og i 2018 blev dømt – i en skandalesag 
om omfattende og systematisk bestikkelse af de offentlige indkøbere. Det tyder dog ikke på, at sagen har 
haft afgørende betydning for medarbejdernes jobglæde.

Hvad kendetegner Atea som arbejdsplads? Hvilke faktorer er 
vigtigst, når og hvis 
kandidaten overvejer 
en jobmulighed.
Vælg de 5 vigtigste.

Kandidaterne skal 
markere hvilke udsagn, 
de mener kendetegner 
virksomheden som 
arbejdsplads. Ube-
grænset antal svar.

2928 Jobglæde og potentielle kandidaters kendskab til 20 udvalgte it-virksomheder – en undersøgelse fra Jobindex og it-jobbankJobglæde og potentielle kandidaters kendskab til 20 udvalgte it-virksomheder – en undersøgelse fra Jobindex og it-jobbank



12. Oracle Danmark
Oracle er en amerikansk multinational IT-koncern med 138.000 ansatte på 
verdensplan, heraf 218 i Danmark. Som arbejdsplads beskriver Oracle sig 
som en virksomhed, der tiltrækker ”mennesker med talent, som vil gøre kar-
riere i et miljø, der værdsætter diversitet, teamwork og som kan føre Oracles 
strategi ud i livet”. 

MEDARBEJDERES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
4 ud af 5 stjerner: Oracle Danmark ligger lidt under midten af feltet med en 12.-plads med 
en jobglædescore på 3,09. Af de seks underkategorier i evalueringen på Jobindex giver 
medarbejderne 5 stjerner til ”Kultur og mening”, 4 stjerner til ”Samarbejde og relationer”, 
”Arbejdsmiljø og balance” samt ”Belønning”. Medarbejderne er de næsthøjest lønnede 
blandt de 20 it-virksomheder, kun overgået af Microsoft og med et pænt spring ned til 
tredjepladsen. Medarbejderne giver 3 stjerner til underkategorien ”Ledelse” og 2 stjerner 
”Karrieremuligheder”. To af de tre kommentarer på Jobindex-evalueringen kritiserer da 
også ledelsen, og en kommentar kritiserer karrieremulighederne i virksomheden.

EKSTERNES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
Af de adspurgte kender 53 % virksomheden som arbejdsplads, og 35 % vil overveje at søge 
job hos Oracle Danmark i fremtiden. Målt på ”spindelvævsstørrelse” ligger Oracle Dan-
mark midt i feltet, når kandidater vurderer, hvad virksomheden kan tilbyde som arbejds-
plads.

Flest forventer, at der er ”Gode karrieremuligheder” i Oracle Danmark (39 %). Næstflest 
peger på, at ”Virksomheden er økonomisk stabil” (35 %), og på tredjepladsen kommer ”Ud-
fordrende og varierende arbejdsopgaver” med 33 %. I den modsatte ende ligger forvent-
ningen om ”Dygtig ledelse” med 8 %.

28 % af kandidaterne angiver, at de ikke ved, hvad Oracle Danmark kan tilbyde som ar-
bejdsplads. 

VÆRDIER
Værdimæssigt forbinder mange potentielle kandidater Oracle Danmark med at være 
”Fagligt udfordrende”, dernæst ”Prestigefyldt”, ”Moderne” og ”Kvalitetsbevidst.” ”Bureau-
kratisk” nævnes dog også af relativt mange. Det tyder på, at kandidaterne ikke har et klart 
billede af, hvad Oracle Danmark står for og kan tilbyde som arbejdsplads.

28% VED IKKE, HVAD  
ORACLE DANMARK KAN  
TILBYDE SOM ARBEJDSPLADS
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Kategorier
Her kan du se yderligere evalueringer af forhold på arbejdspladsen. Bemærk, at evalueringerne i 

kategorierne optræder separat fra den overordnede score, der skal ses som en særskilt kategori.
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Hvilke faktorer er vigtigst, 
når og hvis kandidaten 
overvejer en jobmulighed. 
Vælg de 5 vigtigste. 

Kandidaterne skal markere 
hvilke udsagn, de mener 
kendetegner  Netcompany 
som arbejdsplads. 
Ubegrænset antal svar. 

Hvad kendetegner Oracle Danmark som arbejdsplads? 

28% ved ikke, hvad 
Oracle Danmark kan tilbyde 

KONKLUSION
Der er stor forskel på medarbejderes og kandidaternes syn på Oracle Danmark. Virksomheden scorer højt 
blandt medarbejderne på 3 parametre, som kandidaterne også vurderer højt generelt, nemlig ”Samarbej-
de og relationer”, ”Arbejdsmiljø og balance” samt ”Belønning”. 

Selvom ”Et godt forhold til dine kolleger” og ”En god balance mellem arbejds- og privatliv” er meget vig-
tigt eller vigtigt for de adspurgte i Computerworlds survey, ved kandidaterne i Jobindex-undersøgelsen 
kun i begrænset omfang, om Oracle Danmark leverer på disse parametre.

Derfor kan Oracle Danmark med fordel benytte medarbejdere som ambassadører over for potentielle 
medarbejdere for at øge kendskabet til det gode arbejdsmiljø og balance i Oracle Danmark. Til gengæld 
står medarbejdernes syn på karrieremuligheder i kontrast til eksternes forventninger. Det kan være en 
udfordring, når virksomheden vil fastholde arbejdskraft.

Hvad kendetegner Oracle Danmark som arbejdsplads? Hvilke faktorer er 
vigtigst, når og hvis 
kandidaten overvejer 
en jobmulighed.
Vælg de 5 vigtigste.

Kandidaterne skal 
markere hvilke udsagn, 
de mener kendetegner 
virksomheden som 
arbejdsplads. Ube-
grænset antal svar.
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13. CGI Danmark
CGI Danmark (i Danmark tidl. kendt helt eller delvist under navnene Logica, 
WM-Data, BFC Data og CRI) er en del af det multinationale CGI Group med 
hovedkvarter i Montreal, Canada, der leverer skræddersyede løsninger in-
denfor it-outsourcing, -systemintegration og -udvikling. Af CGI Groups 74.000 
medarbejdere findes 510 af dem i Danmark. CGI arbejder efter eget udsagn 
på ”at skabe et miljø, hvor vi nyder at arbejde sammen og føler os engage-
rede som ejere til at opbygge en virksomhed, vi kan være stolte af – mens vi 
udvikler vores karrierer”. 

MEDARBEJDERES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
3 ud af 5 stjerner: CGI ligger på en 13.-plads blandt de 20 it-virksomheder i Jobindex-un-
dersøgelsen med en jobglædescore på 2,99. Medarbejderne giver 4 stjerner til ”Karrie-
remuligheder” og ”Belønning”, mens de øvrige 4 parametre hver får 3 stjerner, nemlig 
”Samarbejde og relationer”, ”Arbejdsmiljø og balance”, ”Kultur og mening” samt ”Ledelse”. 
Medarbejdernes 4 stjerner til ”Belønning” kan overraske, fordi gennemsnitslønnen i CGI 
Danmark ligger under gennemsnittet for de 20 it-virksomheder trods en lønstigning fra 
2016 til 2017 på 5 %. Pensionen ligger på gennemsnittet blandt de 20 virksomheder. De 
parametre, som medarbejderne giver 3 stjerner, anses for vigtigere af de adspurgte i Com-
puterworlds survey: Her mener 87 %, at ”Et godt forhold til dine kolleger” er meget vigtigt 
eller vigtigt. På andenpladsen kommer ”En god balance mellem arbejds- og privatliv” samt 
”Et godt forhold til din chef” (begge 80%).

EKSTERNES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
Kandidaterne giver CGI et af de mindste spindelvæv på trods af, at 46 % kender virksom-
heden som arbejdsplads og 29 % kunne overveje at søge job i CGI. Flest kandidater vurde-
rer, at CGI tilbyder ”Attraktive produkter og serviceydelser” (24 %). På en delt andenplads 
kommer parametrene ”Udfordrende og varierende arbejdsopgaver” samt ”Gode karriere-
muligheder”. I bunden ligger ”CSR”, ”Dygtig ledelse” (begge 6 %) og ”Godt socialt miljø” (9 
%) Det står i kontrast til, at 87 % af de adspurgte i Computerworlds survey mener, at ”Et 
godt forhold til dine kolleger” er meget vigtigt eller vigtigt, og fire ud af fem mener, at ”Et 
godt forhold til din chef” er meget vigtigt eller vigtigt. 

44 % af kandidaterne er usikre på, hvad CGI kan tilbyde inden for de 12 kategorier.

VÆRDIER
CGI topper på to mindre flatterende værdier, nemlig ”Bureaukratisk” og ”Anonym” – først 
dernæst kommer ”Fagligt udfordrende” og ”Nyskabende”. 

44% VED IKKE, HVAD  
CGI DANMARK KAN  
TILBYDE SOM ARBEJDSPLADS
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Kategorier
Her kan du se yderligere evalueringer af forhold på arbejdspladsen. Bemærk, at evalueringerne i 

kategorierne optræder separat fra den overordnede score, der skal ses som en særskilt kategori.
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Hvilke faktorer er vigtigst, 
når og hvis kandidaten 
overvejer en jobmulighed. 
Vælg de 5 vigtigste. 

Kandidaterne skal markere 
hvilke udsagn, de mener 
kendetegner  Netcompany 
som arbejdsplads. 
Ubegrænset antal svar. 

Hvad kendetegner CGI som arbejdsplads? 

44% ved ikke, hvad 
CGI kan tilbyde 

KONKLUSION
CGI er lidt af et særsyn i den forstand, at medarbejdere og kandidater ser ud til at være enige om, at 
CGI byder på ”Gode karrieremuligheder” og – mindre heldigt – om, at ”Samarbejde og relationer” samt 
”Ledelse” kan trænge til at blive frisket op. Med 3 stjerner på fire ud af seks parametre er der plads til 
forbedring i CGIs imagepleje og medarbejderpleje over for medarbejderne. Derudover kan CGI med fordel 
investere i at gøre det mere tydeligt over for kandidater, hvad CGI kan tilbyde som arbejdsplads.

Hvad kendetegner CGI Danmark som arbejdsplads? Hvilke faktorer er 
vigtigst, når og hvis 
kandidaten overvejer 
en jobmulighed.
Vælg de 5 vigtigste.

Kandidaterne skal 
markere hvilke udsagn, 
de mener kendetegner 
virksomheden som 
arbejdsplads. Ube-
grænset antal svar.
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14. EG
EG A/S (tidl. EDB Gruppen) leverer it-løsninger og konsulentydelser til det 
skandinaviske marked og har hovedsæde i Herning. I 2013 blev EG købt af 
kapitalfonden Axcel. EG har ca. 2.000 medarbejdere fordelt på afdelinger i 
Danmark, Norge og Sverige, heraf 1821 i Danmark. Om sig selv siger EG: ” 
For os er det menneskene bag, der skaber Skandinaviens mest succesfulde 
it-partner”. 

MEDARBEJDERES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
3 ud af 5 stjerner: EG lander på en 14.-plads blandt de 20 it-virksomheder i Jobindex-un-
dersøgelsen med en jobglædescore på 2,95. Tre parametre får 4 stjerner: ”Kultur og me-
ning”, ”Samarbejde og relationer” samt ”Belønning”. De 4 stjerner til lønnen er lidt overra-
skende taget i betragtning, at EGs lønniveau er det næstlaveste blandt de 20 undersøgte 
it-virksomheder. Ligeledes ligger pensionen under gennemsnittet. To af de tre kommenta-
rer fra tidligere medarbejere i evalueringen af EG på Jobindex påpeger da også en oplevet 
ubalance mellem løn og arbejdsindsats. ”Arbejdsmiljø og balance”, ”Ledelse” og ”Karrie-
remuligheder” får hver 3 stjerner, hvilket står i kontrast til, at it-ansatte i Computerworlds 
survey vægter netop arbejdsmiljø og work/life- balance meget højt. 

EKSTERNES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
Af de adspurgte kender 57 % kender EG som arbejdsplads, og 31 % vil overveje at søge job 
hos EG i fremtiden. Målt på spindelvævets størrelse i Jobindex-undersøgelsen placerer 
kandidater EG under gennemsnittet i kendskabet til, hvad virksomheden kan tilbyde som 
arbejdsplads. Flest mener, at EG kan tilbyde ”Gode karrieremuligheder”, næstflest at ”Virk-
somheden er økonomisk stabil” og først længere nede kommer ”Godt omdømme og image” 
sammen med ”Attraktive produkter/serviceydelser” (24 %) efterfulgt af ”Udfordrende 
og varierende arbejdsopgaver” (22 %). Ligesom de fleste af de andre 19 it-virksomheder 
ligger forventningerne om ”Dygtig ledelse” og ”CSR” i bund. ”Godt socialt miljø” ligger helt 
nede på 9 % – kun tre virksomheder scorer lavere på den parameter. 

34 % af kandidaterne ved ikke, hvad EG kan tilbyde som arbejdsplads.

VÆRDIER
Adspurgt om EGs værdier mener flest, at EG er ”Fagligt udfordrende” og næstflest, at virk-
somheden er ”Moderne”. Resten af værdierne ligger lavt, hvorfor kandidaterne næppe har 
et klart billede af, hvad EG står for og kan tilbyde som arbejdsplads.

34% VED IKKE, HVAD EG KAN 
TILBYDE SOM ARBEJDSPLADS
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Kategorier
Her kan du se yderligere evalueringer af forhold på arbejdspladsen. Bemærk, at evalueringerne i 

kategorierne optræder separat fra den overordnede score, der skal ses som en særskilt kategori.
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Hvilke faktorer er vigtigst, 
når og hvis kandidaten 
overvejer en jobmulighed. 
Vælg de 5 vigtigste. 

Kandidaterne skal markere 
hvilke udsagn, de mener 
kendetegner  Netcompany 
som arbejdsplads. 
Ubegrænset antal svar. 

Hvad kendetegner EG som arbejdsplads? 

34% ved ikke, hvad 
EG kan tilbyde 

KONKLUSION
Medarbejdere og kandidater har et forskelligt syn på, hvad EG kan tilbyde som arbejdsplads: Mens med-
arbejderne mener, mulighederne for at gøre karriere i virksomheden kan blive bedre, vurderer flest kan-
didater, at EG tilbyder gode karrieremuligheder. Omvendt er medarbejderne tilfredse med mulighederne 
for ”Samarbejde og relationer”, mens kun 9 % af kandidaterne forventer, at EG byder på et ”Godt socialt 
miljø”. EG kan derfor med fordel arbejde med de tre parametre, som medarbejderne giver 3 stjerner og 
på at ensrette medarbejderes og kandidaters vurdering af EG som arbejdsplads. På den måde kan EG 
nemmere fastholde og tiltrække arbejdskraft.

Hvad kendetegner EG som arbejdsplads? Hvilke faktorer er 
vigtigst, når og hvis 
kandidaten overvejer 
en jobmulighed.
Vælg de 5 vigtigste.

Kandidaterne skal 
markere hvilke udsagn, 
de mener kendetegner 
virksomheden som 
arbejdsplads. Ube-
grænset antal svar.
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15. KMD
KMD (tidl. Kommunedata), er ejet af det kundeejede pensionsselskab Sam-
pension og den amerikanske kapitalfond Advent International. KMD har 
2.583 medarbejdere. Virksomheden beskriver sig selv som ”Danmarks stør-
ste, sjoveste og mest seriøse legeplads for IT-talenter”. 

MEDARBEJDERES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
3 ud af 5 stjerner: 156 nuværende og tidligere medarbejeres evalueringer lander KMD 
ligger på en 15.-plads blandt de 20 it-virksomheder i Jobindex-undersøgelsen med en 
jobglædescore på 2,92. Fire parametre får 4 stjerner: ”Samarbejde og relationer”, ”Arbejds-
miljø og balance”, ”Kultur og mening” samt ”Belønning”. Der er kun 3 stjerner til ”Ledelse ” 
og ”Karrieremuligheder”.

KMD er den af de 20 virksomheder, der har fået flest medarbejderevalueringer og kom-
mentarer. Af de 21 medarbejdere, som har kommenteret deres evaluering, er 18 nuvæ-
rende medarbejdere. Næsten alle kommentarer fremhæver de gode kolleger og det gode 
samarbejde. På kritik-siden nævner medarbejderne problemer med ledelsen i 18 af de 21 
kommentarer. Ti af kommentarerne nævner manglende medarbejdertilfredshed, hyppi-
ge organisationsændringer og utryghed i ansættelsen som en udfordring. Syv angiver 
utilfredshed med lønniveauet – og lønnen ligger da også under gennemsnittet for de 20 
virksomheder. 

EKSTERNES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
KMDs spindelvæv er i den lille halvdel i Jobindex-undersøgelsen på trods af, at 94 % af 
de adspurgte kender virksomheden. Dermed er KMD den fjerde mest kendte virksomhed 
i undersøgelsen, mens 68 % kender KMD som arbejdsplads og 35 % vil overveje at søge 
job her. Alligevel ved en tredjedel af de adspurgte ikke, hvad KMD kan tilbyde. I spindel-
vævet peger flest (36 %) på, at ”Virksomheden er økonomisk stabil” og næstflest på ”Gode 
karrieremuligheder”. På en delt tredjeplads kommer ”God balance mellem arbejde og 
fritid” og ”Personaleordning (f.eks. kantineordning og forsikring)” med 26 %. KMD scorer 
næsthøjest på parameteren ”God balance mellem arbejde og fritid”, kun overgået af JN 
Data (28 %). Det er samtidig en parameter, som fire ud af fem anser for meget vigtig eller 
vigtig i Computerwolds survey over IT-medarbejderes syn på arbejdsglæde. Som for de 
fleste andre af de 20 it-virksomheder forventer kandidaterne sig mindst af KMDs ”CSR”, af 
”Dygtig ledelse” og af ”Godt socialt miljø”.

VÆRDIER
KMDs markant højeste score målt på værdier er den lidt uheldige ”Bureaukratisk”. På en 
delt andenplads anser kandidaterne KMD for at være ”Fagligt udfordrende” og ”Arrogant”. 
Det kunne tyde på, at KMD ikke blot har behov for at øge kendskabet til virksomheden som 
arbejdsplads – men også for at tage livtag med en lidt uheldig opfattelse blandt de ekster-
ne kandidater, der mener at kende virksomheden.

33% VED IKKE, HVAD KMD KAN 
TILBYDE SOM ARBEJDSPLADS
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Kategorier
Her kan du se yderligere evalueringer af forhold på arbejdspladsen. Bemærk, at evalueringerne i 

kategorierne optræder separat fra den overordnede score, der skal ses som en særskilt kategori.
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Hvilke faktorer er vigtigst, 
når og hvis kandidaten 
overvejer en jobmulighed. 
Vælg de 5 vigtigste. 

Kandidaterne skal markere 
hvilke udsagn, de mener 
kendetegner  Netcompany 
som arbejdsplads. 
Ubegrænset antal svar. 

Hvad kendetegner KMD som arbejdsplads? 

33% ved ikke, hvad 
KMD kan tilbyde 

KONKLUSION
Medarbejderne sætter pris på deres kolleger og på godt samarbejde. Men KMD kunne med fordel hjælpe 
kandidater med at få kendskab til det gode sociale miljø i virksomheden. På trods af, at medarbejderne 
giver 4 stjerner for ”Belønning”, kritiserer flere medarbejdere lønniveauet i kommentarerne til evaluerin-
gen. Taget i betragtning af hvor mange kandidater, der kender KMD, kan virksomheden med fordel gøre 
mere ud af at informere potentielle medarbejdere om, hvad man kan tilbyde som arbejdsplads.

Hvad kendetegner KMD som arbejdsplads? Hvilke faktorer er 
vigtigst, når og hvis 
kandidaten overvejer 
en jobmulighed.
Vælg de 5 vigtigste.

Kandidaterne skal 
markere hvilke udsagn, 
de mener kendetegner 
virksomheden som 
arbejdsplads. Ube-
grænset antal svar.
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16. IBM
IBM er en af verdens største it-koncerner. Der er hovedsæde i USA og 1.761 
ansatte i Danmark. Som medarbejder hos IBM loves man at blive del af en 
kultur med åbenhed, samarbejde og tillid, og man opfordres til og forventes 
at give sin mening til kende. 

MEDARBEJDERES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
3 ud af 5 stjerner: IBM ligger på en 16.-plads med en score på 2,86. Medarbejderne giver 
IBM 5 stjerner for ”Kultur og mening” – der også dækker over virksomhedens værdier. 
I Computerworlds survey mener tilsammen 55 %, at det er vigtigt eller meget vigtigt, at 
virksomhedens værdier stemmer overens med ens egne. IBM får 4 stjerner for ”Samar-
bejde og relationer” samt ”Belønning” – begge vægter også tungt blandt it-medarbejdere 
generelt jf. Computerworlds survey, hvor 87 % angiver, at ”Et godt forhold til dine kolleger” 
er meget vigtigt eller vigtigt. På trods af, at medarbejderne kvitterer med 4 stjerner for et 
lønniveau over gennemsnittet og den markant bedste pensionsordning på 26 % i under-
søgelsen, har IBM ikke en særlig høj grad af jobtilfredshed hos medarbejderne. Det må 
således stærkt formodes at trække ned i medarbejdernes bedømmelse, når IBM kun får 3 
stjerner for ”Ledelse” samt ”Arbejdsmiljø og balance”, mens ”Karrieremuligheder” kun får 
2 stjerner.

EKSTERNES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
IBM er en meget kendt virksomhed, hvilket har tendens til at smitte af i eksternes opfattel-
se af arbejdspladsen. Den ligger således i den bedre halvdel, når kandidaterne vurderer, 
hvad virksomheden kan tilbyde inden for de 12 parametre i spindelvævsgrafikken fra Jobin-
dex’ undersøgelse. De tre parametre, der vurderes højest hos IBM, er ”Gode karrieremulighe-
der”, ”Godt omdømme og image” samt ”Udfordrende og varierende arbejdsopgaver”.

Til gengæld ligger kandidaternes forventninger/kendskab til de kategorier, de prioriterer 
højest, langt fra deres ønsker. Det drejer sig navnlig om kategorierne ”Gode løn- og ansæt-
telsesvilkår”, ”God balance mellem arbejde og fritid” og ”Mulighed for faglig udvikling”. 
Endelig forventer blot 11 % af kandidaterne, at IBM kan tilbyde ”Et godt socialt miljø” og 18 
%, at her er ”God balance mellem arbejde og fritid” – hvilket ellers er de to kategorier, der 
vægtes højest af deltagerne i Computerworlds survey. Af de adspurgte kender 64 % IBM 
som arbejdsplads, og 40 % overvejer at søge job der i fremtiden. Men 23 % af deltagerne i 
Jobindex’ undersøgelse ved ikke, hvad IBM kan tilbyde. 

VÆRDIER
De værdier, kandidaterne mener er mest kendetegnende for IBM, er ”Bureaukratisk”, ”Fag-
ligt udfordrende”, ”Prestigefyldt” og ”Kvalitetsbevidst”. 

23% VED IKKE, HVAD IBM 
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Kategorier
Her kan du se yderligere evalueringer af forhold på arbejdspladsen. Bemærk, at evalueringerne i 

kategorierne optræder separat fra den overordnede score, der skal ses som en særskilt kategori.
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Høj grad af social 
ansvarlighed (CSR) 

Hvilke faktorer er vigtigst, 
når og hvis kandidaten 
overvejer en jobmulighed. 
Vælg de 5 vigtigste. 

Kandidaterne skal markere 
hvilke udsagn, de mener 
kendetegner  Netcompany 
som arbejdsplads. 
Ubegrænset antal svar. 

Hvad kendetegner IBM Danmark som arbejdsplads? 

23% ved ikke, hvad 
IBM Danmark kan tilbyde 

KONKLUSION
Med en 16.-plads ud af 20 virksomheder er der plads til forbedring, når det kommer til jobglæden blandt 
medarbejderne. Selvom IBM scorer godt i en række kategorier, der vægtes højt i branchen, trækker de 
2 stjerner til ”Karrieremuligheder” og 3 stjerner for ”Ledelse” samt ”Arbejdsmiljø og balance” ned for 
medarbejderne. Medarbejdernes syn på karrieremuligheder er også umiddelbart mere pessimistiske end 
de forventninger, eksterne it-kandidater nærer til IBM.

Det antyder, at der ikke blot er plads til forbedring i den eksterne kommunikation – men også til arbejdet 
med jobtilfredsheden.

Hvad kendetegner IBM Danmark som arbejdsplads? Hvilke faktorer er 
vigtigst, når og hvis 
kandidaten overvejer 
en jobmulighed.
Vælg de 5 vigtigste.

Kandidaterne skal 
markere hvilke udsagn, 
de mener kendetegner 
virksomheden som 
arbejdsplads. Ube-
grænset antal svar.
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17. Fujitsu
Fujitsu (i Danmark tidl. kendt som ICL og endnu længere tilbage Regne-
centralen) er en multinational koncern, der sælger it-udstyr, -løsninger og 
-services. Fujitsu har hovedkvarter i Tokyo og ca. 156.000 ansatte på ver-
densplan, heraf 237 i Danmark. Fujitsu siger, at virksomheden ”tilbyder høj 
faglig udvikling og en uformel kultur, hvor der arbejdes selvstændigt med 
frie rammer og masser af albuerum”.

MEDARBEJDERES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
3 ud af 5 stjerner: Evalueringer fra 19 medarbejdere placerer Fujitsu på 17.-pladsen blandt 
de 20 it-virksomheder med en jobglædescore på 2,53. To parametre får 4 stjerner, nemlig 
”Samarbejde og relationer” samt ”Arbejdsmiljø og balance”. Parametrene ”Kultur og me-
ning” samt ”Belønning” får hver 3 stjerner, mens ”Ledelse” og ”Karrieremuligheder” hver 
får blot 2 stjerner. De 3 stjerner for ”Belønning” skal givetvis ses i lyset af, at gennemsnits-
lønnen i Fujitsu er den næstlaveste blandt de 20 virksomheder i Jobindex-undersøgelsen.

EKSTERNES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
Spindelvævet, der måler kandidaternes vurdering af, hvad Fujitsu kan tilbyde som arbejds-
plads inden for 12 parametre, er et af de mindste af de 20 virksomhedscases. På trods af 
at Fujitsu er en af de mest kendte blandt de 20 it-virksomheder – og selv om 45 % kender 
virksomheden som arbejdsplads – ved 39 % af kandidaterne ikke, hvad Fujitsu konkret kan 
tilbyde. Af de adspurgte vil 35 % overveje at søge job hos Fujitsu. 

I spindelvævet mener flest (26 %), at Fujitsu tilbyder ”Udfordrende og varierende opga-
ver”. Denne parameter, som 79 % af de adspurgte i Computerworlds survey anser for 
meget vigtig eller vigtig, ligger lige under midten blandt de 20 virksomheder. Næstflest 
peger på, at Fujitsu tilbyder ”Gode karrieremuligheder”, og at ”Virksomheden er økonomisk 
stabil” (25 %). Forventningerne er i bund til ”CSR”, ”Godt socialt miljø” og ”Dygtig ledelse” 
(hhv. 5, 8 og 10 %). Det kan være en udfordring, fordi ”Et godt forhold til dine kolleger” og 
”Et godt forhold til din chef” regnes for meget vigtigt eller vigtigt for hhv. 87 % og 80 % af 
de adspurgte i Computerworlds survey, der måler jobglæden blandt ansatte i it-branchen.

VÆRDIER
Målt på værdier anser 15 % af kandidaterne Fujitsu for at være ”Fagligt udfordrende” og 
”Moderne” efterfulgt af ”Kvalitetsbevidst” og – mindre heldigt – ”Anonym”. 

 

39% VED IKKE, HVAD FUJITSU  
KAN TILBYDE SOM ARBEJDSPLADS
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Kategorier
Her kan du se yderligere evalueringer af forhold på arbejdspladsen. Bemærk, at evalueringerne i 

kategorierne optræder separat fra den overordnede score, der skal ses som en særskilt kategori.
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Høj grad af social 
ansvarlighed (CSR) 

Hvilke faktorer er vigtigst, 
når og hvis kandidaten 
overvejer en jobmulighed. 
Vælg de 5 vigtigste. 

Kandidaterne skal markere 
hvilke udsagn, de mener 
kendetegner  Netcompany 
som arbejdsplads. 
Ubegrænset antal svar. 

Hvad kendetegner Fujitsu som arbejdsplads? 

39% ved ikke, hvad 
Fujitsu kan tilbyde 

KONKLUSION
Med en 17.-plads blandt de 20 it-virksomheder kan Fujitsu overveje at arbejde med at øge jobtilfredshe-
den, da det – alt andet lige – vil gøre det nemmere at fastholde kompetente medarbejdere. I forhold til 
kandidaterne er det et paradoks, at virksomheden er blandt de mest kendte generelt, men at kandidater-
ne ved meget lidt om, hvad de kan forvente af Fujitsu som arbejdsplads. Derfor kan virksomheden gøre 
sig mere attraktiv blandt potentielle medarbejdere ved at udføre en informationskampagne om, hvad 
Fujitsu tilbyder som arbejdsplads.

Hvad kendetegner Fujitsu som arbejdsplads? Hvilke faktorer er 
vigtigst, når og hvis 
kandidaten overvejer 
en jobmulighed.
Vælg de 5 vigtigste.

Kandidaterne skal 
markere hvilke udsagn, 
de mener kendetegner 
virksomheden som 
arbejdsplads. Ube-
grænset antal svar.
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18. Accenture
Accenture er et globalt rådgivningsfirma med hovedkvarterer i Dublin og Chi-
cago og ca. 442.000 medarbejdere fordelt over mere end 40 lande, heraf flere 
end 564 ansatte i Danmark. Om sin arbejdskultur siger Accenture: ”Vær dig 
selv, gør en forskel”.

MEDARBEJDERES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
3 ud af 5 stjerner: Ud fra 25 nuværende og tidligere medarbejeres evalueringer lander 
Accenture på en 18.-plads blandt de 20 it-virksomheder i Jobindex-undersøgelsen med 
en jobglædescore på 2,51. Fem ud af seks parametre får hver 3 stjerner, nemlig ”Samar-
bejde og relationer”, ”Kultur og mening”, ”Ledelse”, ”Karrieremuligheder” og ”Belønning”. 
Den sidste parameter; ”Arbejdsmiljø og balance”, får kun 2 stjerner. Alle 10 medarbejder-
kommentarer i virksomhedsevalueringen på Jobindex mener, at lønnen og anden kom-
pensation er for lav, og syv af kommentarerne kritiserer ledelsen på forskellig vis. Nogle 
påpeger, at Accenture er meget top-down-styret, andre peger på et stort arbejdspres, at 
rejser i arbejdsmedfør skal gøres i fritiden og ikke kompenseres, samt at kun topledelsen 
har 6 ugers ferie, mens medarbejderne har 5 uger og ingen feriefridage. Netop ”En god 
balance mellem arbejds- og privatliv” vægtes ellers næsthøjest (80 %) af de adspurgte i 
Computerworlds survey af arbejdsglæde i it-branchen. Tre af medarbejderkommentarerne 
er glade for deres kolleger i virksomheden, mens to mener, at de får forældede arbejds-
redskaber stillet til rådighed. Trods kommentarerne, der kritiserer lønniveauet for at være 
lavere end i andre rådgivningsselskaber, ligger gennemsnitslønnen i Accenture et godt 
stykke over gennemsnitTet for de 20 undersøgte virksomheder. 

EKSTERNES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
Eksterne kandidaters kendskab til Accenture som arbejdsplads er under middel i Jobin-
dex-undersøgelsen. Kun 44 % angiver at kende Accenture som arbejdsplads, og 32 % vil 
overveje at søge job i Accenture. Det stemmer godt overens med, at knap en tredjedel af 
de adspurgte ikke mener at vide, hvad Accenture kan tilbyde. I spindelvævet peger flest 
(36 %) på, at Accenture byder på ”Gode karrieremuligheder”. På en delt andenplads kom-
mer parametrene ”Godt omdømme og image” samt ”Virksomheden er økonomisk stabil” 
efterfulgt af ”Udfordrende og varierende opgaver” med 30 %. I lighed med de 19 andre 
it-virksomheder ved kandidaternes meget lidt om Accentures CSR og ledelse, som får hhv. 
7 % og 6 %. Derudover får parameteren ”Godt socialt miljø” kun 8 %, på trods af at ”Et godt 
forhold til dine kolleger”vægtes højest (87 %) i Computerworlds survey af ansatte i it-bran-
chen. Det er den næstlaveste score for ”Godt socialt miljø” i Jobindex-undersøgelsen af de 
20 it-virksomheder.

VÆRDIER
Målt på værdier mener flest af kandidaterne, at et job i Accenture er ”Fagligt udfordrende”, 
næstflest at Accenture er ”Moderne”, mens 11 % mener, at Accenture er ”Kvalitetsbevidst”. 

32% VED IKKE, HVAD ACCENTURE  
KAN TILBYDE SOM ARBEJDSPLADS
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Kategorier
Her kan du se yderligere evalueringer af forhold på arbejdspladsen. Bemærk, at evalueringerne i 

kategorierne optræder separat fra den overordnede score, der skal ses som en særskilt kategori.
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Hvilke faktorer er vigtigst, 
når og hvis kandidaten 
overvejer en jobmulighed. 
Vælg de 5 vigtigste. 

Kandidaterne skal markere 
hvilke udsagn, de mener 
kendetegner  Netcompany 
som arbejdsplads. 
Ubegrænset antal svar. 

32% ved ikke, hvad 
Accenture kan tilbyde 

Hvad kendetegner Accenture som arbejdsplads? 

KONKLUSION
Medarbejdere og kandidater har hver deres forestilling om, hvorvidt Accenture tilbyder gode karriere-
muligheder. Derudover har medarbejdere en række kritikpunkter over for ledelsen, mens kandidaterne 
mangler viden om Accenture som arbejdsplads. Derfor kan Acccenture med fordel overveje, om virksom-
heden kan gøre noget for at imødekomme medarbejderkritikken, samtidig med at Accenture iværksætter 
en informationskampagne over for potentielle medarbejdere. De to greb kan hjælpe med at tiltrække og 
fastholde medarbejdere.

Hvad kendetegner Accenture som arbejdsplads? Hvilke faktorer er 
vigtigst, når og hvis 
kandidaten overvejer 
en jobmulighed.
Vælg de 5 vigtigste.

Kandidaterne skal 
markere hvilke udsagn, 
de mener kendetegner 
virksomheden som 
arbejdsplads. Ube-
grænset antal svar.
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19. SDC
SDC A/S (tidl. Sparekassernes Data Center) er en fintek-virksomhed, der 
leverer it-platform og systemløsninger til pengeinstitutter i Danmark og Nor-
den. SDC er ejet af pengeinstitutter i Danmark, Sverige, Norge og Færøerne. 
Hovedkontoret i Ballerup beskæftiger ca. 600 medarbejdere.

MEDARBEJDERES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
3 ud af 5 stjerner: 26 medarbejdere har evalueret SDC på Jobindex og giver en samlet 
jobglædescore på 2,41 og en samlet 19.-plads blandt de 20 undersøgte it-virksomheder. 
Medarbejderne giver 4 stjerner til parametrene ”Samarbejde og relationer” samt ”Beløn-
ning” og 3 stjerner ”Arbejdsmiljø og balance”. Parametrene ”Kultur og mening”, ”Ledelse” 
og ”Karrieremuligheder” får hver 2 stjerner. I de fem kommentarer er medarbejdere også 
glade for løn og og for kollegerne. Løn og pension ligger da også over gennemsnittet for de 
20 virksomheder. De 2 stjerner for ledelse giver genlyd i en række kritiske kommentarer til 
SDCs ledelse. 

EKSTERNES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
SDCs spindelvæv er et af de mindste i Jobindex-undersøgelsen – hvilket konkret afspej-
ler, at eksterne kun har ringe viden om, hvad SDC kan tilbyde som arbejdsplads. Af de 
adspurgte ved 39 % da heller ikke, hvad SDC kan tilbyde. Knap halvdelen af de adspurgte 
svarer, at de kender kender SDC som arbejdsplads, mens 30 % vil overveje at søge job 
i SDC. I spindelvævet peger flest på, at “Virksomheden er økonomisk stabil”, mens fire 
parametre deles om andenpladsen, nemlig ”God balance mellem arbejde og fritid”, ”Mu-
lighed for faglig udvikling”, ”Gode karrieremuligheder” og ”Godt image og omdømme”. Af 
de 20 virksomheder giver kandidaterne SDC en fjerdeplads for parameteren ”God balance 
mellem arbejde og fritid” – hvilket angives at være en vigtig eller meget vigtig parameter 
for 80 % af de adspurgte i Computerworlds survey.

Parameteren ”Godt socialt miljø” får den tredjehøjeste score (18 %) blandt de 20 it-virk-
somheder sammen med Netcompany og Systematic. Det er også ”Et godt forhold til dine 
kolleger”, de adspurgte anser for vigtigst i Computerworlds survey. I den anden ende får 
”CSR” og ”Dygtig ledelse” kun 4 % af kandidaterne og ligger dermed – sammen med DXC – 
i bunden blandt de 20 it-virksomheder på disse parametre.

VÆRDIER
De eneste værdier, som kandidaterne angiver i større stil, er de lidt problematiske ”Bu-
reaukratisk” og ”Anonym”, mens de øvrige værdier ikke slår ud i nævneværdig grad. Det 
indikerer – i tråd med vurderingen af en række andre virksomheder – at kandidaterne er 
usikre på, hvad SDC står for og tilbyder.

39% VED IKKE, HVAD SDC  
KAN TILBYDE SOM ARBEJDSPLADS
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Kategorier
Her kan du se yderligere evalueringer af forhold på arbejdspladsen. Bemærk, at evalueringerne i 

kategorierne optræder separat fra den overordnede score, der skal ses som en særskilt kategori.
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Hvilke faktorer er vigtigst, 
når og hvis kandidaten 
overvejer en jobmulighed. 
Vælg de 5 vigtigste. 

Kandidaterne skal markere 
hvilke udsagn, de mener 
kendetegner  Netcompany 
som arbejdsplads. 
Ubegrænset antal svar. 

Hvad kendetegner SDC som arbejdsplads? 

39% ved ikke, hvad 
SDC kan tilbyde 

KONKLUSION
For bedre at kunne fastholde eksisterende og kommende medarbejdere kan SDC med fordel undersøge, 
hvor der kan sættes ind for at forbedre medarbejdernes syn på ”Ledelse”, ”Karrieremuligheder” samt 
”Kultur” og ”Mening”. Samtidig er SDC en af de mindst kendte blandt de 20 it-virksomheder. Derfor ville 
det give mening for SDC at iværksætte en informationskampagne målrettet potentielle medarbejdere, der 
har til opgave at udbrede budskabet om, hvad SDC kan tilbyde medarbejdere. 

Hvad kendetegner SDC som arbejdsplads? Hvilke faktorer er 
vigtigst, når og hvis 
kandidaten overvejer 
en jobmulighed.
Vælg de 5 vigtigste.

Kandidaterne skal 
markere hvilke udsagn, 
de mener kendetegner 
virksomheden som 
arbejdsplads. Ube-
grænset antal svar.
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20. DXC Technology 
DXC Technology har hovedsæde i USA og rådgiver virksomheder og rege-
ringer om it-løsninger. Virksomheden blev til i 2017 som resultatet af en 
sammenlægning mellem Computer Sciences Corporation (CSC) og Hewlet 
Packard Enterprises afdeling Enterprise Services, det tidligere Electronic 
Data Systems. DXC Technology har 640 ansatte i Danmark. 

MEDARBEJDERES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
2 ud af 5 stjerner: Virksomheden skriver på sin hjemmeside, at man ”dyrker et arbejds-
miljø, der tiltrækker, træner og fastholder nogle af de mest talentfulde medarbejdere”. 
Men med en jobglæde på 1,80 er DXC Technology bundscoreren i Jobindex’ undersøgelse 
af ansattes jobglæde i 20 it-virksomheder (baseret på 57 evalueringer, hvorfor resultatet 
må betegnes som ret troværdigt). Flest stjerner, nemlig 4, giver medarbejderne til ”Sam-
arbejde og relationer” og ”Belønning”. Gennemsnitsløn og pensionsordning er da også 
over gennemsnittet for de 20 virksomheder. De 4 stjerner til ”Samarbejde og relationer” 
stemmer overens med Computerworlds survey om generel jobglæde i it-branchen, hvor 59 
% mener, at ”Et godt forhold til dine kolleger” er meget vigtigt.

Til gengæld giver medarbejderne i Jobindex-undersøgelsen ”Arbejdsmiljø og balance” 
samt ”Karrieremuligheder” hver 2 stjerner, mens ”Kultur og mening” samt ”Ledelse” kun 
får 1 stjerne hver. I kommentarerne påpeger flere, at virksomheden er ”bureaukratisk” 
og er ramt af ”dårlig ledelse”, som tænker mere på at gøre aktionærerne glade end på 
medarbejdertilfredshed. Utilfredsheden afspejles også i virksomhedens økonomi: Af de 
20 virksomheder kommer DXC Technology ud af 2017 med det tredjestørste underskud og 
det markant største fald i omsætningen. Samtidig faldt antallet af ansatte med ca. 20% fra 
2016 til 2017.

EKSTERNES INDTRYK AF VIRKSOMHEDEN
DXC Technology er ikke videre kendt blandt it-folk: I Jobindex’ undersøgelse af potentielle 
medarbejderes syn på 20 it-virksomheder, svarer 57 %, at de ikke ved, hvad DXC Techno-
logy kan tilbyde. Det er det højeste tal overhovedet på det spørgsmål i undersøgelsen. 
Det manglende kendskab til virksomheden ses også i kendskabsgrafen, hvor samtlige tal 
ligger tæt på spindelvævets centrum. De adspurgte har med andre ord ingen eller lave 
forventninger til, at DXC Technology markerer sig positivt på et eller flere af de 12 parame-
tre, der måles på i undersøgelsen. Af de adspurgte kunne 22 % i høj eller meget høj grad 
overveje at søge job der.

VÆRDIER
DXC Technology slår ikke for alvor ud på nogle af de værdiparametre, der spørges til og 
fremstår efter alt at dømme ikke særligt klart i potentielle kandidaters øjne. 

57% VED IKKE, HVAD DXC TECHNOLOGY 
KAN TILBYDE SOM ARBEJDSPLADS
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Kategorier
Her kan du se yderligere evalueringer af forhold på arbejdspladsen. Bemærk, at evalueringerne i 

kategorierne optræder separat fra den overordnede score, der skal ses som en særskilt kategori.
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Hvilke faktorer er vigtigst, 
når og hvis kandidaten 
overvejer en jobmulighed. 
Vælg de 5 vigtigste. 

Kandidaterne skal markere 
hvilke udsagn, de mener 
kendetegner  Netcompany 
som arbejdsplads. 
Ubegrænset antal svar. 

Hvad kendetegner DXC Danmark som arbejdsplads? 

57% ved ikke, hvad 
DXC Danmark kan tilbyde 

KONKLUSION
Med en 20. plads er der plads til forbedring. DXC Technology scorer lavt både blandt medarbejdere og 
kandidater, men for de eksternes vedkommende kan de lave tal hænge sammen med manglende kend-
skab til virksomheden. DXC kan med fordel arbejde for at fremme jobtilfredsheden internt og arbejde med 
sit image udadtil.

Hvad kendetegner DXC Technology som arbejdsplads? Hvilke faktorer er 
vigtigst, når og hvis 
kandidaten overvejer 
en jobmulighed.
Vælg de 5 vigtigste.

Kandidaterne skal 
markere hvilke udsagn, 
de mener kendetegner 
virksomheden som 
arbejdsplads. Ube-
grænset antal svar.
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