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Vores ledige medlemmer beskrevet i otte personaer 
For at samle de vigtigste indsigter om vores medlemmers baggrund, 
behov og ønsker har vi udviklet otte personaer. For hver persona har vi 
beskrevet, hvad de søger fra AKA, hvad der er vigtigst at vide om deres 
situation og behov, samt hvad AKA kan gøre for at indfri deres behov og 
forventninger. Derudover har vi tilføjet relevante tal fra den kvantitative 
analyse, et citat samt nogle baggrundsoplysninger. 
 
Vi har udviklet disse otte personaer for at dække de forskelle, der kan 
være i medlemmernes behov ud fra særligt fire parametre. Disse 
parametre er erfaring, mindset, faglighed og situation. På de næste sider 
beskriver vi først, hvad der ligger inden for hvert af de fire parametre, og 
dernæst hvorfor det har betydning for medlemmernes behov og ønsker.  
 
De otte personaer er ligesom de to breve fra medlemmerne fiktive, men 
faktuelle, da de ikke er beskrivelser af specifikke medlemmer men 
baseres på et solidt og troværdigt datagrundlag.  
 
 
 
 
 

Hvad kan vi bruge personaerne til? 
Personaer er gode til at minde os om, at der er forskel på AKAs 
medlemmer, uden at vi bliver nødt til at tænke i, at hvert enkelt medlem 
er unikt. Der er mange behov og ønsker, der går igen, og ved at arbejde 
med disse otte personaer har vi mulighed for at have blik for de vigtigste 
forskelle. Dermed ikke sagt, at et konkret medlem ikke kan falde uden 
for disse otte personaer, men generelt set viser analysen os, at de fleste af 
vores medlemmer vil passe ind i en eller flere af de otte personaer, 
afhængig af hvor de er i deres ledighedsforløb.  
 
Strategisk kan vi bruge personaerne som inspiration, når vi skal udvikle 
nye tiltag eller aktiviteter. Vi kan enten overveje, hvad f.eks. Usikre 
Maria vil have brug for, eller vi kan teste, hvor god en konkret ide er ved 
at overveje, om en eller flere af personaerne ville synes om ideen. De er 
dermed også et prioriteringsværktøj, som vi kan bruge til at afgøre, om vi 
skal gå videre med en ide eller ej. 
 
Taktisk kan vi bruge personaerne i selve mødet med et konkret medlem 
– enten personligt, digitalt eller skriftligt. Det kan f.eks. være, at vi inden 
en karrieresamtale overvejer, hvilken persona det medlem, vi skal mødes 
med, er, så vi kan justere vores fokus og vores rådgivning hertil. 
 



Er du erfaren på arbejdsmarkedet eller 
lige dimitteret? Og føler du dig usikker, 
eller er du mere sikker og selvkørende? 
 
1. Erfaring: Der er stor forskel på, hvilken rådgivning du har brug for, 

afhængig af om du netop er dimitteret og endnu ikke ved så meget om 
arbejdsmarkedet, eller om du har flere års erfaring og godt ved, hvad 
virksomhederne efterspørger, og hvordan du skriver en god 
ansøgning. Mens dimittenden godt kan bruge gode råd om, hvad 
virksomhederne efterspørger og hvordan man skriver en god 
ansøgning, har den erfarne ikke i samme grad brug for de 
grundlæggende pointer, men efterspørger typisk mere specifik 
rådgivning om et muligt næste skridt. Derfor har vi både udviklet 
personaer, der repræsenterer de erfarne medlemmer som Pressede 
Torben og Erfarne Ulla, og personaer, der repræsenterer 
dimittenderne som Usikre Maria og Ambitiøse Kristian. 
 
 

2. Mindset: Uafhængigt af hvor meget erfaring medlemmerne har, 
betyder mindset også noget. De har brug for forskellig rådgivning 
afhængigt af, om de har en oplevelse af at vide, hvad der skal til for at 
få det næste job og forventer at få job hurtigt, eller om de er usikre på, 
hvordan de skal komme i gang med at søge jobs. Derfor har vi 
udviklet Usikre Maria og Pressede Torben, der repræsenterer de 
mere usikre medlemmer, som har brug for at blive taget i hånden og 
hjulpet i gang med at søge jobs, samt Erfarne Ulla og Ambitiøse 
Kristian, der er ved godt mod og bare gerne vil have plads til at søge 
jobs uden for megen indblanding fra os og andre aktører. 
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Er du fra en større eller mindre faggruppe? 
Og er du nyledig, langtidsledig eller i f.eks. 
deltidsbeskæftigelse? 
 
1. Faglighed: Der er stor forskel på, hvilke råd der er relevante for medlemmerne 

afhængig af, om de f.eks. er læge, ingeniør eller farmaceut. Den største 
skillelinje går mellem, om medlemmet er fra en af de store faggrupper i AKA, 
såsom DJØF’ere eller ingeniører, eller om medlemmet er fra en mindre 
faggruppe med et jobmarked, der er anderledes end de to store. Derfor har vi 
udviklet Arkitekten Cecilie for at fremhæve, hvad de mindre fagligheder 
særligt efterspørger fra AKA. Vi har desuden en gruppe medlemmer, der ikke 
rigtig passer ind i nogen kasse. Eksempelvis fordi de har arbejdet på et andet 
ikke-akademisk fagområde i nogle år og nu vender tilbage til det akademiske 
arbejdsmarked. Eller fordi de har været ude at rejse i nogle år og nu skal finde 
fodfæste i Danmark igen. Derfor har vi udviklet Særlige Lea, hvor vi 
fremhæver de behov, man kan have, når man ikke lige passer ind i 
standardbetegnelserne. 
 

2. Situation: Endelig er der stor forskel på, om du netop er blevet ledig, eller om 
du har været ledig længe. Vi kan se, at medlemmernes behov ændrer sig, når de 
har været ledige i længere tid, og deres oplevelse af værdien af AKAs tilbud 
ændrer sig også. Derfor har vi udviklet Langtidsledige Poul. Der gælder også 
noget særligt for de medlemmer, der afprøver alternative veje i jobs som f.eks. 
deltidsbeskæftigelse, da de både vil gøre det så godt som muligt med den 
mulighed, de har fået, og samtidig skal overholde mange af de samme regler 
som fuldtidsledige. Til det formål har vi udviklet Deltidsbeskæftigede 
Thomas. 
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