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• Velg nå de 5 arbeidsgiverne som du helst ønsker å arbeide for, dine 5 ideelle arbeidsgivere. • Komplett rangering finnes i vedlegget sist i rapporten.

Data/IT

Arbeidsgiver Plass 2018 Prosent 
2018 Arbeidsgiver Plass 2018 Prosent 

2018

Google 1 29,54% 0 ATEA 16 5,60% -3
Microsoft 2 20,08% 0 Funcom 16 5,60% -8
FINN.no 3 15,83% 0 Helsedirektoratet 16 5,60% 14
Sopra Steria 4 11,78% 4 Skatteetaten 16 5,60% 1
Forsvaret 5 10,23% 5 Cisco Systems 20 5,41% 2
DNB 6 9,85% -1 IBM 20 5,41% -1
Telenor 7 9,07% 4 Sparebank 1 22 5,21% 2
Bouvet 8 8,49% -2 Forsvarets forskningsinstitutt 23 4,44% 4
Innovasjon Norge 8 8,49% 5 Making Waves 23 4,44% 2
EVRY 10 8,30% -6 Schibsted Media Group 25 4,25% 8
Knowit 11 7,34% 8 Capgemini 26 4,05% -3
Equinor (tidligere Statoil) 12 7,14% 1 Samsung 26 4,05% -13
Kongsberg Gruppen 13 6,95% 4 Miles 28 3,86% 6
Datatilsynet 14 6,37% -3 Opera Software 29 3,67% 1
Bekk Consulting 15 6,18% -9 PwC (PricewaterhouseCoopers) 29 3,67% 45

Trend Trend
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• Hvilket kjønn er du?
• Velg nå de 5 arbeidsgiverne som du helst ønsker å arbeide for, dine 5 ideelle arbeidsgivere.

• Venstre halvdel av tabellen viser menns preferanser, mens den høyre viser kvinners. 

Data/IT

Arbeidsgiver Plass  
Mann

Plass 
Kvinne Arbeidsgiver Plass 

Kvinne
Plass  
Mann

Google 1 1 Google 1 1
Microsoft 2 9 FINN.no 2 3
FINN.no 3 2 Innovasjon Norge 3 21
Forsvaret 4 20 Sopra Steria 4 6
Telenor 5 38 DNB 5 7
Sopra Steria 6 4 Helsedirektoratet 5 26
DNB 7 5 EVRY 7 10
Bouvet 8 11 Knowit 7 13
Kongsberg Gruppen 9 47 Equinor (tidligere Statoil) 9 13
EVRY 10 7 Microsoft 9 2
Bekk Consulting 11 23 Bouvet 11 8
Funcom 12 38 IKEA 11 71
Cisco Systems 13 38 Making Waves 13 31
Equinor (tidligere Statoil) 13 9 Datatilsynet 14 16
Knowit 13 7 Skatteetaten 14 18
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Vet yrkesaktive hvem du 
er?

Vurdere de å jobbe for deg?

Er du deres 
drømmearbeidsgiver?

Har de søkt eller kommer de 
til å søke?

Kjennskap
prosentandel

Potensielle søkeres 
rangering

Vurdert rangering

Drømmearbeidsgiv
er-rangering

UNIVERSUM
MÅLINGER

Konverteringsrate

KJENNSKAP

VURDERING

IDEELL

SØKNAD
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Universums drivere for arbeidsgiveres attraktivitet

ARBEIDSGIVERS RENOMMÉ OG IMAGE

EGENSKAPER VED STILLINGEN

MENNESKER OG KULTUR

• Interessante/spennende produkter og tjenester
• Samfunnsansvar (inkl. bærekraft)
• Transparent arbeidskultur
• Etisk standard
• Hurtig vekst/entreprenørskap
• Innovasjon
• Inspirerende lederskap
• Inspirerende formål
• Markedssuksess
• Prestisje

• Kreativt og dynamisk miljø
• Godt arbeidsmiljø
• Engasjement for mangfold og inkludering
• Mulighet til å ivareta mine personlige interesser
• Interaksjon med internasjonale klienter og kollegaer
• Ledere som støtter min utvikling
• Anerkjennelse basert på individuelle prestasjoner
• Rekrutterer bare de beste
• Respekt for sine ansatte
• Støtter kjønnsbalanse

• Utfordrende arbeid
• Kundefokus
• Fleksible arbeidsforhold
• Høyt ansvarsnivå
• Høyt prestasjonsfokus
• Muligheter for internasjonale reiser/arbeide i utlandet
• Profesjonell opplæring og utvikling
• Sikker stilling, sikker ansettelse
• Team-orientert arbeid
• Varierte arbeidsoppgaver

LØNN OG MULIGHET FOR FORFREMMELSE

• Klar vei til forfremmelse
• Konkurransedyktig grunnlønn
• Konkurransedyktige goder
• Gode karrierereferanser
• Gode muligheter for høy fremtidig inntjening
• Lederskapsmuligheter
• Overtidsbetaling/avspasering
• Ytelsesorientert bonus
• Rask forfremmelse
• Sponsing av fremtidig utdannelse

YTRE INDRE

TØ
FF

M
YK

Arbeidsgivers renommé og image handler 
om egenskapene til arbeidsgiver som en 
organisasjon

Mennesker og kultur refererer til det sosiale 
miljøet på arbeidsplassen

Egenskaper ved jobben refererer til innholdet og 
forpliktelsene i jobben, inkludert 
opplæringsmuligheter som den gir

Lønn og mulighet for forfremmelse refererer 
til pengekompensasjon og andre fordeler, nå 
og i fremtiden 

• Dette rammeverket er utviklet av Universum og er basert på HR-undersøkelser, fokusgrupper og 
generell kommunikasjon med våre kunder, studenter og fagpersoner.
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• Hvor viktig er aspektene nedenfor for deg? (Scale 1-5, 1= Ikke viktig i det hele tatt, 5=Veldig viktig)
• Hvilke av disse er viktigst for deg? Velg maksimalt tre alternativer.

• Dette er attraktiviteten til de 40 attributtene i forhold til hvor viktig yrkesaktive synes driverens 
dens er. Denne analysen gir et sammenfattet overblikk over hva som påvirker arbeidsgiveres 
attraktivitet. 

Arbeidsgiver
renommé og 

image

Egenskaper 
ved stillingen

MENNESKER OG 
KULTUR

Lønn og 
mulighet for 

forfremmelse

Godt arbeidsmiljø1. Godt arbeidsmiljø

Interessante/spennende produkter og tjenester2. Interessante/spennende produkter og tjenester

Konkurransedyktig grunnlønn3. Konkurransedyktig grunnlønn

Ledere som støtter min utvikling4. Ledere som støtter min utvikling

Fleksible arbeidsforhold5. Fleksible arbeidsforhold

Varierte arbeidsoppgaver6. Varierte arbeidsoppgaver

Kreativt og dynamisk miljø7. Kreativt og dynamisk miljø

Innovasjon8. Innovasjon

Gode muligheter for høy fremtidig inntjening9. Gode muligheter for høy fremtidig inntjening

Mulighet til å ivareta mine personlige interesser10. Mulighet til å ivareta mine personlige interesser
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• Hvor viktig er aspektene nedenfor for deg? (Scale 1-5, 1= Ikke viktig i det hele tatt, 5=Veldig viktig)

• Hvilke av disse er viktigst for deg? Velg maksimalt tre alternativer.

• Dette er attraktiviteten til de 40 attributtene i forhold til hvor viktig yrkesaktive synes driverens 

dens er. Denne analysen gir et sammenfattet overblikk over hva som påvirker arbeidsgiveres 

attraktivitet. 

Godt arbeidsmiljø1. Godt arbeidsmiljø

Interessante/spennende produkter og tjenester2. Interessante/spennende produkter og tjenester

Konkurransedyktig grunnlønn3. Konkurransedyktig grunnlønn

Ledere som støtter min utvikling4. Ledere som støtter min utvikling

Fleksible arbeidsforhold5. Fleksible arbeidsforhold

Varierte arbeidsoppgaver6. Varierte arbeidsoppgaver

Kreativt og dynamisk miljø7. Kreativt og dynamisk miljø

Innovasjon8. Innovasjon

Gode muligheter for høy fremtidig inntjening9. Gode muligheter for høy fremtidig inntjening

Mulighet til å ivareta mine personlige interesser10. Mulighet til å ivareta mine personlige interesser

ü Egenskapen “Inspirerende formål” er på 

rask fremmarsj

ü Tunge aktører/konsern inne på topp-listen, 

og flere kommer til

ü De som tradisjonelt har ligget på topp 

presses ned

ü Konsulentselskapene faller

ü Bank og finans på vei opp

ü En del offentlige/statlige går opp

ü Årets klatrere er helt nye aktører

ü Så mye som 7 av top-10 er norske
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1.  Telenor
2.  Bekk Consulting
3.  Sopra Steria
4.  Kongsberg Gruppen
5.  Knowit

1.  Forsvaret
2.  Sopra Steria
3.  Bekk Consulting
4.  Bouvet
5.  EVRY

1.  Bekk Consulting
2.  FINN.no
3.  Sopra Steria
4.  Knowit
5.  Bouvet

1.  FINN.no
2.  Bekk Consulting
3.  Sopra Steria
4.  Bouvet
5.  Telenor

1.  Bekk Consulting
2.  FINN.no
3.  Knowit
4.  Telenor
5.  Google

Arbeidsgiverne som scorer høyest på fokusområder
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• Hvilke av følgende påstander forbinder du med hver av arbeidsgiverne? Velg alle som passer.
• Hvilke av disse er viktigst for deg? Velg maksimalt tre alternativer.

• Arbeidsgiverne er rangert etter hvor stor andel av yrkesaktive som assosierte attributtet med den 
arbeidsgiveren de er tiltrukket av.

Ledere som støtter min utvikling Fleksible arbeidsforhold

Godt arbeidsmiljø Interessante/spennende produkter og 
tjenester Konkurransedyktig grunnlønn
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• Hva er det første ordet som faller deg inn når du tenker på disse bedriftene/organisasjonene som 

arbeidsgivere?

• Disse svarene er skrevet inn av respondentene som valgte hver av bedriftene som en ideell 

arbeidsgiver.

• Jo større firkanten er, desto oftere ble ordet nevnt av respondentene.

• Firkantenes størrelse kan sammenlignes inni hver ordsky, men ikke ordskyene imellom.

• Det kan forekomme skrivefeil.

Bouvet

Sparebank1

Skatteetaten
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• Hva er det første ordet som faller deg inn når du tenker på disse bedriftene/organisasjonene som 

arbeidsgivere?
• Disse svarene er skrevet inn av respondentene som valgte hver av bedriftene som en ideell 

arbeidsgiver.
• Jo større firkanten er, desto oftere ble ordet nevnt av respondentene.
• Firkantenes størrelse kan sammenlignes inni hver ordsky, men ikke ordskyene imellom.
• Det kan forekomme skrivefeil.

Storebrand

DNB

Visma



?

Hva assosierer talentene med dere?

2017 | Norge | Studenter | Alle studenter

11
• Hva er det første ordet som faller deg inn når du tenker på disse bedriftene/organisasjonene som 

arbeidsgivere?
• Disse svarene er skrevet inn av respondentene som valgte hver av bedriftene som en ideell 

arbeidsgiver.
• Jo større firkanten er, desto oftere ble ordet nevnt av respondentene.
• Firkantenes størrelse kan sammenlignes inni hver ordsky, men ikke ordskyene imellom.
• Det kan forekomme skrivefeil.

Norgesgruppen

Capgemini

EVRY
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• Hva er det første ordet som faller deg inn når du tenker på disse bedriftene/organisasjonene som 

arbeidsgivere?
• Disse svarene er skrevet inn av respondentene som valgte hver av bedriftene som en ideell 

arbeidsgiver.
• Jo større firkanten er, desto oftere ble ordet nevnt av respondentene.
• Firkantenes størrelse kan sammenlignes inni hver ordsky, men ikke ordskyene imellom.
• Det kan forekomme skrivefeil.

Knowit

Forsvaret

Politiet
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• Hva er det første ordet som faller deg inn når du tenker på disse bedriftene/organisasjonene som 

arbeidsgivere?

• Disse svarene er skrevet inn av respondentene som valgte hver av bedriftene som en ideell 

arbeidsgiver.

• Jo større firkanten er, desto oftere ble ordet nevnt av respondentene.

• Firkantenes størrelse kan sammenlignes inni hver ordsky, men ikke ordskyene imellom.

• Det kan forekomme skrivefeil.

NAV

Oslo Kommune

ATEA
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• Hva er det første ordet som faller deg inn når du tenker på disse bedriftene/organisasjonene som 

arbeidsgivere?

• Disse svarene er skrevet inn av respondentene som valgte hver av bedriftene som en ideell 

arbeidsgiver.

• Jo større firkanten er, desto oftere ble ordet nevnt av respondentene.

• Firkantenes størrelse kan sammenlignes inni hver ordsky, men ikke ordskyene imellom.

• Det kan forekomme skrivefeil.

Siemens

Kongsberg 

Gruppen

Sopra Steria
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Hvilke kommunikasjonskanaler bruker yrkesaktive mest?

• Hvilke kanaler bruker du vanligvis for lære om potensielle arbeidsgivere? Velg alle som passer.

Print

Digitalt

Personlige møter

Annet

63%

50%

27%

26%

25%

22%

21%

20%

19%

16%

Sosiale medier

Arbeidsgivernes hjemmesider

Jobb- og karriererelaterte apper

Online karriereportaler

Bedriftsannonser i sosiale medier

Besøk hos arbeidsgiverne

Headhuntere/rekrutterere

Reklameplakater

Arbeidsgiveres annonsering i aviser

Arbeidsgiverannonser på nyhets-/næringslivsnettsider
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Mest bruke nettsteder i 2018

• I løpet av de siste tre månedene, hvilken av disse online plattformene har du brukt?

94%

84%

82%

75%

69%

44%

31%

29%

28%

26%

91%

64%

78%

64%

53%

38%

26%

34%

15%

20%

Facebook

YouTube

LinkedIn

Snapchat

Instagram

Twitter

Reddit

Google+

Pinterest

WhatsApp
Totalt 2018

Totalt 2017
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Nettsteder der arbeidsgiveres aktiviteter på sosiale medier ble lagt merke til

• På hvilken online plattform så du hovedsakelig disse aktivitetene?

60%

40%

Facebook

LinkedIn

Totalt
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steg i Employer 
branding-verdenen?

TAKK!
Carlo Duraturo
Carlo.duraturo@universumglobal.com
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