
1

Top 3: Forretningsmæssige bekymringer 

CXO’ernes oplevelse med rekruttering af 
medarbejdere med de rette kompetencer

CXO’erne er fortsat mest bekymrede for vanskeligheder ved at rekruttere 
kvalificeret arbejdskraft med de rette kompetencer.

Knap halvdelen af CXO’erne har inden for de seneste 12 mdr. oplevet at have 
udfordringer med at rekruttere medarbejdere med de rette kompetencer. 

Har din virksomhed inden for de seneste 12 mdr. oplevet, at I ikke kunne 
rekruttere medarbejdere med de kompetencer, som I ledte efter?
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CXO’ernes vurdering af hvorvidt det vil blive sværere 
eller nemmere at rekruttere medarbejdere i løbet 
af det kommende år 

Top 3: Kompetencer som CXO’erne forgæves har 
forsøgt at rekruttere inden for de seneste 12 måneder

Over halvdelen af CXO’erne forventer, at mulighederne for at rekruttere 
medarbejdere med de rette kompetencer vil blive sværere i løbet af 
det kommende år.

Det er de digitale kompetencer, herunder data og analytiske 
kompetencer, som CXO’erne har sværest ved at rekruttere. 
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CXO’ernes vurdering af hvilke konsekvenser 
vanskeligheder ved at rekruttere kvalificeret 
arbejdskraft kan have

CXO’ernes vurdering af hvor meget deres 
virksomhed ville kunne øge sin nuværende 
indtjening, hvis de havde adgang til den 
arbejdskraft, som virksomheden har brug for

Knap halvdelen af CXO’erne frygter, at vanskeligheder ved at rekruttere 
kvalificeret arbejdskraft vil medføre, at de må besætte stillinger med 
personer på et lavere kvalifikationsniveau end det søgte

4 ud af 10 danske erhvervsledere kan øge deres indtjening med adgang 
til de rette medarbejdere.

At stillingen må besættes med en person på et lavere kvalifikationsniveau end det søgte

At de er ude af stand til at forfølge en markedsmulighed 

At deres medarbejderomkostninger stiger mere end forventet

At de ikke har mulighed for at nå deres vækstmålsætninger

At de må annullere eller forsinke et centralt strategisk initiativ

At de i højere grad kommer til at bruge vikarer eller freelancere 

At de er ude af stand til at innovere effektivt

At de kommer til at miste ordrer

Kilde: PwC’s CXO-survey 2019 samt beregninger fra PwC og Dansk Erhverv.
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CXO’ernes forventninger til medarbejdervækst

På trods af at en stor del af CXO’erne er bekymrede for manglende 
adgang til kvalificeret arbejdskraft, er CXO’erne stadig optimistiske 
i forhold til medarbejdervækst.
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34%
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i det kommende år 
(2018: 9% , 2017: 10%)
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Indsamlingsperiode: Online interview  
indsamlet fra 3. februar til 18. marts 2019

Respondentantal: Knap 470 CXO’er

Fordeling af SMV’er og store virksomheder*: 
SMV’er: 71%, store virksomheder: 28%

Fordeling af CXO-typer:  
CEO’er: 198, CFO’er: 167 og Anden CXO: 103

Geografisk overblik:  
Region Nordjylland: 6%,  
Region Midtjylland: 19%,  
Region Syddanmark: 14%, 
Region Hovedstaden: 51%,  
Region Sjælland: 10%

*De resterende procent har ikke angivet omsætning. SMV’er = <250 mio. kr. i omsætning. Store virksomheder = >250 mio. kr. i omsætning.


