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Resumé 

1. Den generelle udvikling på det dan-

ske arbejdsmarked 

1.1 Status på 1. halvår 2017 

• Beskeden stigning i beskæftigelsen på 0,5% 

det seneste år. Samtidig er jobomsætnin-

gen på samme niveau som for et år siden. 

Det indikerer et stabilt arbejdsmarked sam-

menlignet med sidste år.  

• 30% af virksomhederne har haft et rekrut-

teringsbehov mod 29% sidste år.  

• Stillingsopslaget er stadig den meste an-

vendte rekrutteringsform, men virksomhe-

derne anvender i højere grad flere forskel-

lige rekrutteringskanaler. Særligt rekrutte-

rer virksomhederne i højere grad på bag-

grund af uopfordrede ansøgninger. 

• Stigende pres på Bygge- og anlægsbran-

chen, der nu er den branche med flest 

rekrutteringsudfordringer målt i forhold til 

antal beskæftigede. 

1.2 Forventninger til 2. halvår 2017  

• Forventningerne til virksomhedernes om-

sætning er den samme som for et år siden.  

• Forventningerne til produktion, overskud 

og eksport er svagt faldende, men tenden-

sen fra 2014-2017 er, at forventningerne 

generelt er faldende i 2. halvår sammenlig-

net med 1. halvår.  

• Det indikeres, at der forventes et større be-

hov for akademikere end andre faggrupper. 

• Støt stigende forventninger siden 2014 til at 

rekruttere udenlandsk arbejdskraft. 

• SMV’erne oplever en stigning i udfordrin-

gen med at hyre lokal og kompetent ar-

bejdskraft. 

• SMV’ernes største udfordring er den digi-

tale omstilling. Næst efter kommer rekrut-

tering af kvalificeret personale. 

 

 

 

 

 

2. Mangel på it-specialister 

• Informations- og kommunikationsbranchen er 

stadig under pres. Alligevel er rekrutteringsud-

fordringerne målt i forhold til beskæftigede 

næsten halveret det seneste år. 

• En mindre rundspørge viser, at godt 70% af 

virksomhederne har udfordringer med at til-

trække relevant arbejdskraft. Udfordringerne 

ligger inden for tre kategorier:  

1. Når de indtræder på nye forretningsom-

råder 

2. At der ikke uddannes nok 

3. At kombinationen af kompetencer er 

urealistiske i forhold til, hvad der er til-

gængeligt på arbejdsmarkedet 

 

• 28% af virksomhederne prøver at løse rekrut-

teringsudfordringerne gennem bredere mar-

kedsføring via SoMe, radio samt anvendelsen 

af headhuntere. Derudover søger de geogra-

fisk bredere.  

• Godt 14 % af virksomhederne rekrutterer i hø-

jere grad på baggrund af personlighed for selv 

at bygge fagligheden på.  

• Godt 14% af virksomhederne ønsker at jobsø-

gere i højere grad forholder sig til de krav, der 

stilles i stillingsopslag. Dialog er derfor essenti-

elt.  

• Godt 10% af ansøgningerne blandt stort set 

alle virksomheder i undersøgelsen er rele-

vante. Der er således et krydsfelt mellem, 

hvad der ønskes, og hvad der ser ud til at 

være realistisk.  
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1. Den generelle udvikling på det danske arbejdsmarked 

1.1 Status på 1. halvår 2017 

I hele landet er antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere steget med 0,5% fra juni 2016 til juni 2017, 

som det ses i tabel 1 nedenfor. Sjælland oplevede det største fald i antal beskæftigede, mens Bornholm har 

samme antal fuldtidsbeskæftigede på opregningstidspunkterne. Hovedstaden oplevede den største vækst, 

men generelt må væksten siges at være beskeden. Samtidig er antallet af bruttoledige1 steget i alle lands-

dele på nær i Hovedstaden og på Bornholm, der som de eneste oplevede et fald i antallet af bruttoledige, 

som det ses i tabel 2. Stigningen i antallet af bruttoledige i de øvrige landsdele kan ifølge De Regionale Ar-

bejdsmarkedsråd i høj grad tilskrives, at et stigende antal integrationsborgere er blevet vurderet jobparate. 

Stigningen i beskæftigelsen er således positiv om end beskeden. Dette billede bekræftes ligeledes, når 

jobomsætningen tages i betragtning. 

Tabel 1 
Udvikling i antal fuldtidsbeskæftigede  

lønmodtagere efter bopæl 
juni 2016 – juni 2017  

Nordjylland               0,2 % 

Østjylland               1,4 %  

Vestjylland               0,8 %  

Sydjylland               0,6 %  

Fyn               0,2 %  

Sjælland              -3,1 %  

Hovedstaden               1,6 %  

Bornholm              0,0 %  

Hele landet               0,5 %  

 

Jobomsætningen kan, sammenholdt med beskæftigelsen, vise, om arbejdsmarkedet er i vækst. Hvis der er 

høj jobomsætning, og samtidig høj beskæftigelse, er der tale om, hvad der kan kaldes et ”sultent” arbejds-

marked. Det betyder, at selvom mange er i beskæftigelse, er der yderligere behov for arbejdskraft.  

Jobomsætningen målt fra januar til maj 2009 til 2017 har været støt stigende, dog med små udfald i 2010 

og 2012, som det ses i figur 1 nedenfor. Således er jobomsætningen steget med 12%. Bemærk, at det kun 

er jobomsætningen for årets første 5 måneder, der er medregnet. Den årlige jobomsætning er fra 2009 til 

2016 steget med 19% (Jobindsats.dk og regneberegninger). Fra januar-maj 2016 til januar-maj 2017 er der 

ikke sket nogen udvikling, altså er jobomsætningen på samme niveau. Det ser dermed ud til, at arbejdsmar-

kedet er inde i en relativt stabil periode. 

 

                                                           
1 Bruttoledigheden omfatter både registrerede ledige og aktiverede dagpenge- og arbejdsmarkedsparate kontant-
hjælpsmodtagere. Bruttoledigheden giver derfor et overblik over, hvor mange arbejdsmarkedsparate personer, der er 
til rådighed for arbejdsmarkedet. Dog er bruttoledigheden ikke sammenligneligt med andre lande. 

Tabel 2 
Udvikling i antal bruttoledige efter bopæl 

Juni 2016 – juni 2017 
 

Nordjylland 9,15 % 

Østjylland 5,77 % 

Vestjylland 8,67 % 

Sydjylland 0,04 % 

Fyn 1,99 % 

Sjælland 2,28 % 

Hovedstaden -0,40 % 

Bornholm -1,42 % 

Hele landet 2,81 % 
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Tages der et kig på rekrutteringssituationen, er der også her sket positive, men dog beskedne forandringer 

fra 1. halvår 2016 til 1. halvår 2017. STARs rekrutteringsanalyse fra foråret 2017 viser, at 30% af virksomhe-

derne i foråret 2017 har haft behov for at rekruttere, mod 29% i foråret 2017. 

Det svarer til, at 70% af virksomhederne i foråret 2017 ikke har haft behov for at rekruttere, mod 71% i for-

året 2016. Det vil altså sige, at de overordnede tal for arbejdsmarkedet viser en beskeden tendens til, at vi 

står overfor et arbejdsmarked i vækst. 

 

STARs rekrutteringsanalyse for foråret 2017 viser desuden følgende: 

 

20% af virksomhederne med et rekrutteringsbehov fik ikke i alle tilfælde ansat de efter-

spurgte medarbejdere til det specifikke job i foråret 2017.  

 

 

41% af virksomhederne med et rekrutteringsbehov vurderer, at de selv kunne have gjort no-

get anderledes eller bedre for at besætte stillingen.  

 

 

I 52% af rekrutteringsforløbene, hvor virksomhederne har haft forgæves rekrutteringsforsøg, 

slog virksomheden stillingen op på Jobnet.  
Kilde: STARs rekrutteringsanalyse, Forår 2017 

 

At 20% af virksomhederne ikke i alle tilfælde fik ansat de efterspurgte medarbejdere, kan eksempelvis skyl-

des, at sammensætningen af de kompetencer, der efterspørges, ikke kan findes i én person. Med andre ord 

kan der være et mismatch mellem de ønskede kompetencer, og dem, der rent faktisk er realistiske og til 

rådighed på arbejdsmarkedet. Kravsspecifikationer i stillingsopslag kan indimellem sammenlignes med en 

ønskeliste fra virksomhedernes side. Her kan det være en stor fordel for dig som jobsøger, at tage kontakt 

til virksomheden, også selvom du ikke opfylder alle ønsker. Ved at tage kontakt får du mulighed for at 
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Figur 1
Jobomsætning målt fra januar til maj 2009-2017

Kilde: Jobindsats.dk og egne beregninger 
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spørge grundigt ind til stillingen og derudfra forklare, hvordan du vil løse opgaverne med de kompetencer, 

du besidder. På den måde kan du også give de 41%, som vurderer, at de kunne have gjort noget anderledes 

eller bedre, en hjælpende hånd. Hvis ikke virksomheden selv har været aktiv, i forhold til eksempelvis at 

opsøge de medarbejdere de ønsker, kan du hjælpe dit eget held lidt på vej, ved selv at være opsøgende 

over for virksomheden. 

 

Det vedrører dog ikke kun de virksomheder, der har slået stillinger op. Som vist ovenfor var stillingen slået 

op på Jobnet i kun 52% af de forgæves rekrutteringsforløb. Det indikerer, at virksomhederne i høj grad fin-

der deres arbejdskraft gennem andre kanaler også. Dette billede bekræftes i Konsulenthuset ballisagers 

rekrutteringsanalyse fra 2017, hvor vi nok kan påvise, at den opslåede stilling stadig er den mest anvendte 

rekrutteringskanal, men det viser sig desuden, at virksomhederne anvender langt flere kanaler nu end for 

bare et år siden. Således er særligt uopfordrede ansøgninger blevet populære blandt virksomhederne, sam-

tidig med at LinkedIn, Facebook og netværk også i højere grad anvendes. 

Det må siges at være et vink med en vognstang om, ikke kun at lede efter de opslåede stillinger. Det opsø-

gende arbejde bør i høj grad også bestå af grundig netværksudbygning og -pleje.  

 

Nedenfor ses en oversigt over andelen af forgæves rekrutteringer fordelt på brancher og områder i foråret 

2017. Det illustrerer, hvordan rekrutteringssituationen ser ud i de forskellige brancher. I forhold til foråret 

2016 er særligt én branche kommet under pres.  

Figur 2. Størst rekrutteringsudfordringer fordelt på områder, forår 2017 – andel af forgæves rekrutterin-

ger målt i forhold til antal beskæftigede i branchen. 

 

Kilde: STARs rekrutteringsanalyse, Forår 2017 

Til sammenligning ses samme tal for foråret 2016 nedenfor, efterfulgt af en beskrivelse af de ændringer der 

er sket:  
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Størst rekrutteringsudfordringer fordelt på områder, forår 2016 – andel af forgæves rekrutteringer målt i 

forhold til antal beskæftigede i branchen. 

Nordjylland Vestjylland Østjylland Sydjylland 

Hotel og  

restauration  

4,5% Hotel og  

restauration 

5,1% Ejendomshandel 

og udlejning 

1,7% Landbrug 

mm. 

1,8% 

Bygge og 

anlæg 

1,1% Information og 

kommunikation 

2,8% Bygge og anlæg 1,3% Finansiering 

og forsikring 

1,6% 

 

Fyn Sjælland Hovedstaden Bornholm 

Information og 

kommunikation 

4% Information og 

kommunika-

tion 

2,4% Landbrug 

mm. 

3,6% Information og 

kommunikation 

5,4% 

Energiforsyning 2% Bygge og anlæg 2,2% Hotel og  

restauration 

1,5% Landbrug mm. 2,6% 

Kilde: STARs rekrutteringsanalyse, Forår 2016 

I Nordjylland er Hotel og restauration udskiftet med finansiering og forsikring. Bygge og anlæg optræder 

endnu engang, men andelen af forgæves rekrutteringer er lavere nu, end i foråret 2016.  

I Vestjylland erstatter Ejendomshandel mm. og Finansiering og forsikring, Hotel og restauration samt Infor-

mation og Kommunikation. Det ser derfor ud til, at det er helt andre behov for rekruttering, der er opstået i 

området det seneste år. Samtidig indtager Vestjylland 3. pladsen for områder med størst rekrutteringsud-

fordringer generelt.  

I Østjylland er behovet for rekruttering inden for Bygge- og anlægsbranchen steget fra 1,3% i foråret 2016 

til 2,5% i foråret 2017. Således er Bygge- og anlægsbranchen nu den branche med størst rekrutteringsud-

fordringer i området, hvor det var den branche med de næststørste rekrutteringsudfordringer i foråret 

2016. Derudover erstatter Information og kommunikation, Ejendomshandel og udlejning, så også her er der 

sket ændringer i hvilke brancher, der har rekrutteringsbehov i området. 

I Sydjylland er der også sket udskiftning. Således erstattes Landbrug mm. og Finansiering og forsikring med 

Bygge og anlæg samt Rengøring. Procentvis er udfordringerne de samme, det er blot inden for andre bran-

cher, end sidste år. Det kan tyde på, at selvom behovet er ændret, kan det stadig være svært at trække folk 

ud til, hvad der kan betegnes som udkantsområder. Som vi så det i Jobbarometret fra 3.-4. kvartal 2016, er 

der en tendens til, at folk helst søger job i storbyerne. Urbanisering er stadig en udfordring, og det kan være 

en del af forklaringen på Sydjyllands uændrede udfordringer, om end der er sket et skift i hvilke brancher, 

der har rekrutteringsudfordringer.  

På Fyn er der ligeledes sket en udskiftning i udfordringerne. I foråret 2016 var det særligt et problem at re-

kruttere Informations- og kommunikationsfolk, som vi også belyste i Jobbarometeret for 3.-4. kvartal 2016. 

Det er nu erstattet af Bygge og anlæg samt Landbrug mm. Samtidig er rekrutteringsudfordringerne blevet 

markant mindre. Det kan tyde på, at de rekrutteringsfordringer, der var med særligt kommunikationsfol-

kene, nu er blevet løst. 
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På Sjælland er der også sket markante forandringer. Det er særligt blevet en udfordring at rekruttere til 

Rengøringsbranchen mm., som er helt oppe på 5,1% forgæves rekrutteringer i forhold til beskæftigede. Det 

er interessant, idet det er en af de brancher med markant flest ledige på landsplan. Der er altså tale om et 

paradoks. Der er gode jobmuligheder i området, men der er samtidig en relativt høj ledighed.  

I Hovedstaden er Landbrug mm. udskiftet med Bygge og anlæg. Der er stadig rekrutteringsudfordringer i 

Hotel og restaurationsbranchen om end andelen af forgæves rekrutteringer i branchen er lavere i foråret 

2017 end i foråret 2016. 

På Bornholm er der også sket en total udskiftning idet Information og kommunikation, som var den bran-

che med flest rekrutteringsudfordringer i foråret 2016, er blevet erstattet af Hotel og restaurationsbran-

chen. Derudover er Landbrug mm. blevet udskiftet med Bygge og anlæg.  

Således optræder Bygge og anlæg i seks ud af otte landsdele mod tre ud af otte landsdele sidste år. Af 

samme årsag indtager branchen førstepladsen over brancher med størst rekrutteringsudfordringer, set i 

forhold til antal beskæftigede, på landsplan. I foråret 2016 var det den branche med næstflest forgæves 

rekrutteringer. Der er således sket et stigende pres på branchen. Det skyldes i høj grad den store aktivitet, 

der er i branchen, som er en naturlig følge af, at den danske økonomi er på vej ind i en højkonjunktur (Nati-

onalbanken, 2016). Samtidig har branchen store uddannelsesmæssige udfordringer, som gør, at udbuddet 

af arbejdskraft ikke kan følge med. 

Tabel 3 
Rekrutteringsproblemer i forhold til beskæftigede 

Branche 

Antal stillinger, der er søgt besat uden 
held i forhold til beskæftigede 

2017 2016 

Bygge og anlæg 1,7 1,4 

Rengøring og anden operationel service 1,2 0,6 

Hotel og restauration 0,9 1,9 

Vidensservice 0,9 0,8 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 0,8 1,3 

Information og kommunikation 0,7 1,3 

Finansiering og forsikring 0,7 0,6 

Ejendomshandel og udlejning 0,6 0,9 

Handel 0,5 0,5 

Transport 0,5 0,8 
Kilde: STARs rekrutteringsanalyse, Forår 2017 

Der er dog også sket andre interessante ting på listen, hvilket vi vender tilbage til i kapitel 2.  
 
 
 
 
 



Konsulenthuset ballisager  
Jobbarometer, 3. kvartal 2017 
 

Side 9 af 15 
 

1.2 Forventninger til 2. halvår 2017  

Lederne i de private virksomheder har positive forventninger til 2. halvår 2017, om end der er sket lidt for-

skydninger siden 2. halvår 2016.  

Det er stadig langt over halvdelen 

af lederne, der forventer uændret 

eller stigende omsætning. Lidt flere 

forventer stigende omsætning i 2. 

halvår 2017, mens lidt færre for-

venter uændret omsætning, og lidt 

flere forventer faldende omsæt-

ning, som illustreret i figur 3.  

 

 

 

Forventningerne til pro-

duktion, overskud og ek-

sport har lidt et lille fald 

set i forhold til 2. halvår 

2016. For alle tre ele-

menter gælder det, at 

forventningerne til stig-

ninger er faldet, forvent-

ninger til uændrede til-

stande er steget, og for-

ventninger til fald er 

også steget. Dog ligger 

forventningerne til fal-

dende eksport på 

samme niveau som i 2. 

halvår 2016.  

 

Dog ser det ud til, at der fra 2014 til 2017 har været en tendens til, at forventningerne generelt er lavere i 2. 

halvår end 1. halvår, hvor forventningerne samtidig generelt bevæger sig op og ned i niveau. Den tendens, 

vi ser fra 2. halvår 2016 til 2. halvår 2017, følger således de generelle tendenser set over perioden 2014 til 

2017.  

Der, hvor der til gengæld ses tegn på forandring i virksomhedernes forventninger, er på antallet af medar-

bejdere. I figur 5 nedenfor ses det, for både ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddan-

nelse, at flere ledere forventer et stigende antal ansatte inden for alle tre faggrupper. Samtidig forventer 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Forventer stigende omsætning

Forventer uændret omsætning

Forventer faldende omsætning

Figur 3
Ledernes forventninger til omsætning

2. Halvår 2016 2. halvår 2017

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Forventer stigende produktion
Forventer uændret produktion
Forventer faldende produktion

Forventer stigende overskud
Forventer uændret overskud
Forventer faldende overskud

Forventer stigende eksport
Forventer uændre teksport
Forventer faldende eksport

Figur 4
Ledernes forventninger til eksport, overskud og 

produktion

2. Halvår 2016 2. halvår 2017

Kilde: Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2017 

Kilde: Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2017 
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færre ledere, at antallet af medarbejdere inden for alle tre faggrupper forbliver uændret. Forskellen på de 

tre faggrupper skal ses på det antal af ledere, der forventer et faldende antal medarbejdere. For ufaglærte 

og faglærte gælder det, at flere ledere forventer et fald af medarbejdere, mens det for personer med vide-

regående uddannelser er uændret. Det indikerer, at behovet for akademikere kan se ud til at blive en lille 

smule større sammenlignet med behovet for de andre faggrupper.  

 

 

En anden interessant udvikling, der er sket i perioden fra 2014 til 2017, er ledernes forventninger til, om 

deres virksomhed vil ansætte udenlandsk arbejdskraft det næste halve år. Som figur 6 nedenfor viser, er 

der en tydelig positiv udvikling til lige netop det spørgsmål. Det ser således ud til at være mere og mere ud-

bredt for lederne at hyre udenlandsk arbejdskraft ind. Årsagen ligger blandt 58% af lederne i, at det ikke er 

muligt for dem at få den arbejdskraft, de ønsker, i Danmark. Samtidig vurderer 47% af lederne, at den 

udenlandske arbejdskraft har nogle kvalifikationer og kompetencer, som de ikke kan skaffe i Danmark (Le-

derne, 2017).  

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Stigende

Uændret

Faldende

Videregående uddannelse

Stigende

Uændret

Faldende

Faglærte

Stigende

Uændret

Faldende

Ufaglærte

Figur 5
Ledernes forventninger til antal ansatte

2. Halvår 2016 2. halvår 2017

Kilde: Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2017 
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Udfordringerne på medarbejderfronten kan også genkendes i BDO’s SMV Barometer for 2017. Her angiver 

25,1% af de adspurgte SMV’er, at det i 2016 var sværere at skaffe lokal og kompetent arbejdskraft, mod 

21,9% i 2015. Tages udviklingen i SMV’ernes vurderinger af deres største udfordringer i betragtning, indta-

ger det at skaffe kvalificeret personale en 2. plads - både når der kigges på forholdet til de øvrige svarmulig-

heder, og når der kigges på udviklingen fra 2016 til 2017. 

Således vurderer 29,8% af SMV’erne, at det, at skaffe kvalificeret personale, er en af deres største udfor-

dringer for den fremtidige drift. Det er en stigning på 4,1% fra 2016. Den største stigning i SMV’ernes vurde-

ringer af deres fremtidige udfordringer er sket inden for omstilling til øget digitalisering, som det kan ses i 

tabel 4 nedenfor. Selvom der kan ligge flere ting bag udfordringerne til omstillingen til øget digitalisering, 

hænger det, og udfordringerne med at skaffe den rette arbejdskraft, godt sammen. I Jobbarometret for 3.- 

4. kvartal 2016 kunne vi påvise, at særligt Informations- og Kommunikationsbranchen var udfordret på at 

kunne ansætte de rette profiler. En del af forklaringen på dette lå i, at virksomhederne stillede større krav 

til kandidaternes digitale og tekniske kunnen. Som jobsøger kan du derfor have en stor fordel i, at sætte dig 

grundigt ind i, hvilke krav der stilles, samt hvilke systemer der anvendes, for på den måde bedre at kunne 

matche dine egne kompetencer op imod, hvad virksomhederne efterspørger. 
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Andel af ledere, der forventer, at deres 

virksomhed vil  rekruttere arbejdskraft fra 
udlandet det næste halve år

Kilde: Ledernes forventninger til konjunkturerne i 2. halvår 2017 
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Tabel 4 
Hvilke udfordringer ser I som de største i forbindelse med jeres fremtidige 

drift?  
2017 2016 Udvikling i % 

Omstilling til øget digitalisering 12,1% 7,3% 4,8% 

Kvalificeret personale 29,8% 25,7% 4,1% 

Andet 24,5% 20,8% 3,7% 

Øgede krav fra det offentlige 22,5% 19,0% 3,5% 

Utilstrækkelige leverandører og varer 4,1% 2,8% 1,3% 

Manglende produktudvikling 5,3% 5,0% 0,3% 

Tilstrækkelig finansiering 16,4% 16,8% -0,4% 

Hård konkurrence om kunderne 44,6% 47,0% -2,4% 

Vigende efterspørgsel efter produkter og ydelser 14,2% 16,6% -2,4% 

  

2. Mangel på it-specialister 
I foråret 2015 optrådte Informations- og kommunikationsbranchen på listen over brancher med størst 

rekrutteringsudfordringer i forhold til beskæftigede for første gang, efter at have været fraværende på 

selvsamme liste i en periode. Siden har branchen befundet sig i top 10, hvilket indikerer, at der er tilbage-

vendende rekrutteringsudfordringer i branchen. 

Interessant er det dog, at fra foråret 2016 til foråret 2017, er andelen af forgæves rekrutteringer i forhold til 

beskæftigede næsten halveret. I Jobbarometret for 3.-4. kvartal 2016 havde vi ligeledes emnet oppe, hvor 

det var kommunikationsbranchen, der var i fokus. Denne gang har vi kigget nærmere på informationsbran-

chen i et forsøg på at afdække, hvad der overordnet kan være årsagen til branchens rekrutteringsudfordrin-

ger, hvorfor de er faldende, samt hvad du kan bruge det til i din jobsøgning. 

Vi har foretaget en mindre undersøgelse blandt en række it-virksomheder i Danmark. Undersøgelsen er 

udelukkende en rundspørge, blandt et lille udsnit af de virksomheder, der beskæftiger it-medarbejdere i 

dag. Det er både små og mellemstore virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen. Resultaterne kan kun 

fremstå som en indikator for, hvad virksomhederne oplever af udfordringer på rekrutteringsfronten. Under-

søgelsen har desuden været anonym.  
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Undersøgelsen viste, at lidt over 70% af virksomhederne svarede ja til spørgsmålet om, hvorvidt de havde 

udfordringer med at rekruttere it-specialister. Det viser sig, at årsagerne bag deres udfordringer ligger in-

den for tre kategorier:  

 

Til spørgsmålet om hvordan virksomhederne selv har forsøgt at løse problemet, springer særligt én strategi 

i øjnene: Bredere markedsføring. Omkring 28% af virksomhederne svarer, at de - for at løse problemet - 

forsøger at gøre sig mere synlige gennem flere forskellige annonceringskanaler. Det indebærer både annon-

cering på sociale medier og radiospots, men også anvendelsen af headhuntere, der eksempelvis søger rele-

vante profiler ud på LinkedIn. Tendensen stemmer godt overens med de føromtalte resultater fra vores 

rekrutteringsanalyse fra 2017, der netop viste, at virksomhederne i høj grad anvender flere forskellige kana-

ler, end blot det traditionelle stillingsopslag. Derudover søger virksomhederne også mere landsdækkende. 

For dig som jobsøger betyder det, at du med fordel kan bruge tid på at pleje din LinkedIn-profil, samt at 

søge mere geografisk bredt.  

En anden måde, virksomhederne forsøger at løse rekrutteringsudfordringerne på, er ved at rekruttere mere 

efter personlighed end efter kvalifikationer. Godt 14% af virksomhederne anvender denne strategi. Det skal 

dog ses i relief til virksomhedernes besvarelser på, hvad jobsøgerne selv kan gøre bedre, for at komme i be-

tragtning til en ledig stilling. Her nævner også godt 14% af virksomhederne, at jobsøgerne i højere grad for-

holder sig til, hvad der bliver stillet af krav i stillingsannoncen. For stort set alle virksomhederne, der deltog i 

rundspørgen, viste det sig, at kun godt 10% af de ansøgninger, de fik, blev vurderet til at være relevante. 

Således ser det altså ud til, at der generelt er et krydsfelt i branchen mellem det, som virksomhederne ef-

terspørger, og det ansøgningsmateriale, de får ind.  

1. Nye forretningsområder 

Når virksomhederne bevæger sig ind på et nyt forretningsområde, og dermed har behov for 

specialistviden, samtidig med at de har brug for én med meget erfaring. Det kan eksempelvis 

være en person med viden om og erfaring inden for EPiServer. 

 

2. Der uddannes for få 

At der uddannes for få personer i forhold til efterspørgslen på arbejdsmarkedet. Således er det 

arbejdstagers marked på nuværende tidspunkt, og det presser lønningerne på området i vej-

ret. Af samme årsag vælger flere at rekruttere fra udlandet, da der her findes de samme kvalifi-

kationer, men til en lavere løn. Det stemmer godt overens med resultaterne fra Ledernes Kon-

junkturundersøgelse for 2. halvår 2017, der viste, at lederne i støt stigende grad vil rekruttere 

udenlandsk arbejdskraft. 

 

3. Kombination af kompetencer 

At personer, der har kompetencer inden for en kombination af eks. to typer programmerings-

sprog, eller som har særlige certificeringer, ikke eksisterer i den forstand, at disse typer stillin-

ger står rekrutteret forgæves hen. 
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Netop derfor er det vigtigt at tage kontakt til virksomheden, og få taget en god dialog. Dermed kan du som 

jobsøger bedre målrette din ansøgning efter, hvad virksomheden rent faktisk leder efter i sin næste medar-

bejder. I vores rekrutteringsanalyse fra 2016 kunne vi påvise, at 79% af virksomhederne, der deltog i den 

undersøgelse, mente, at det gode opkald består af spørgsmål, hvor svarene ikke fremgår direkte af stillings-

opslaget. Derudover mente 62%, at det gode opkald afspejlede en autentisk motivation for stillingen fra 

kandidatens side. 27% af virksomhederne mente desuden, at tiden ikke er afgørende i det gode opkald.  

Konklusionen på informationsbranchens rekrutteringsudfordringer bliver, ud fra denne lille rundspørge, at 

udfordringen i høj grad ligger i udbuddet. Den mængde, der bliver uddannet, kan ikke følge med efter-

spørgslen. Samtidig er der et mismatch mellem virksomhedens forventninger til specialistviden, erfaringsni-

veau og kompetencer, som ikke matcher, hvad der er realistisk at finde på arbejdsmarkedet lige nu.  

For dig som jobsøger betyder det – ligesom det gør, når der kigges på det mere generelle billede – at dialo-

gen med virksomheden bliver essentiel. Tag dialogen med virksomheden, så begge parter får mulighed for 

at mødes et sted, hvor det er realistisk.  

Det, der er forskellen på informationsbranchen og det mere generelle billede, er, at branchen er så speciali-

seret ned i forskellige nicher. Der findes et hav af stillingsbetegnelser og dermed et hav af krav til, hvad de 

enkelte profiler skal kunne. Det er derfor klart, at der opstår krydsfelter. Forklaringen på den halvering, der 

er sket inden for det seneste år i rekrutteringsudfordringerne målt i forhold til beskæftigede, kan ligge deri, 

at branchen har fået øjnene op for at rekruttere ud fra andre, mere realistiske parametre eller at arbejds-

kraften i et omfang hentes i udlandet. 
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5. Liste over kilder til yderligere information 
Generelt om det danske arbejdsmarked 

Arbejdsmarkedsbalancen, www.arbejdsmarkedsbalancen.dk 

Center for fremtidsforskning, www.fremforsk.dk   

Danmarks Statistik, www.dst.dk 

Dansk Jobindex (samarbejde ml. Dansk Erhverv og Jobindex), www.jobin-

dex.dk/cms/dansk/index.shtml 

De Regionale Arbejdsmarkedsråd, www.rar-bm.dk  

Det Økonomiske Råd, www.dors.dk  

Jobindsats, www.jobindsats.dk  

Nationalbanken, www.nationalbanken.dk  

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, www.star.dk/da/Tal-og-analyser/Overvaagning.aspx 

Uddannelseszoom, www.ug.dk/vaerktoej/uddannelseszoom/  

Brancher og interesser 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (beskæftigelse), www.ae.dk/emne/beskaeftigelse  

Building Supply, www.building-supply.dk  

Computerworld, www.computerworld.dk 

Dansk Arbejdsgiverforening (vælg nyheder og analyser), www.da.dk   

Dansk Byggeri, www.danskbyggeri.dk  

Dansk Erhverv (pressemeddelelser), www.danskerhverv.dk/presseOgNyt/pressemeddelelser 

Dansk Handel og Erhverv, www.danskhandelogerhverv.dk  

Dansk Industri (erhvervsnyheder), www.di.dk/dibusiness  

Dansk Metal (udgivelser), www.danskmetal.dk/Udgivelser  

IT-branchen, www.itb.dk 

Landorganisationen (nyheder), www.lo.dk/Nyheder/Nyhedsarkiv.aspx  

Maritime Danmark, www.maritimedanmark.dk  

Metal Supply (nyheder om offshore, plast, vind), www.metal-supply.dk 
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