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Resumé 

1. Den generelle udvikling på det danske arbejdsmarked 
- Ledigheden falder i hele Europa. I Danmark er ledigheden faldet fra 6,3 % til 4,4 %.  

- Beskæftigelsen i Danmark er tæt på at sætte rekord. I november 2017 havde 2.718.800 personer et 

lønmodtagerjob, hvilket er 3.300 under det højeste niveau nogensinde.  

- 34 % af de adspurgte virksomheder har haft behov for at rekruttere i efteråret 2017, mod 31 % i 

efteråret 2016.  

- Antallet af nye jobannoncer nåede sit højeste niveau i oktober 2017, siden finanskrisen.  

- Omfattende mangel på arbejdskraft indenfor brancherne er bygge og anlæg, IT, og hotel og 

restauration.  

- De tre stillinger virksomheder har rekrutteret mest forgæves til er tømrer, murer og elektriker. 

- En del virksomheder må lede efter forgæves arbejdskraft. 26 % af de adspurgte ledere forventer at 

rekruttere udenlandsk  

- Konsulenternes opfordring: ”Tag kontakt til virksomhederne og kvalificer dig fra de andre ansøgere”. 

 

2. Tema: Nye industrier i vækst  
- Droner kan identificeres som en ny industri i hastig vækst. Det forventes at Danmark får mellem 

12.000-15.000 nye job, inden for dette felt. 

- De nye jobs forventes at relatere sig til brancheområderne: landbrug, byggeri, produktion og 

offshore/energi og miljø. 

- Virtual-reality industrien er en anden industri i hastig vækst, som forventes at medføre en 

omsætningsvækst på 100 % eller mere om året fra 2017-2021.  

- VR kan anvendes indenfor brancher som eksempelvis bankvirksomheder, ejendomsmarkedet og 

byggeri.  

- Erfaring og kompetencer indenfor produktstrategi, design og udviklingsprocesser efterspørges i 

udviklingen af VR.  

- Vigtigheden i at kunne kombinere interesser med jobsøgning er væsentligt indenfor disse to 

identificerede brancher.  

- Forandringsparathed vurderes af de adspurgte virksomheder, at være en attraktiv kompetence på 

fremtidens arbejdspladser. 

-  Konsulenterne giver deres bud på hvordan du kan vise en arbejdsgiver, at du er forandringsparat.  

 

 

 

3. Det internationale jobmarked: Sverige  
- Det forventes at beskæftigelsen i Sverige stiger med 46.000 personer i 2018.  

- Der er mangel på arbejdskraft i brancherne: bygge og anlæg, pædagogisk arbejde samt data og it.  

- Sverige, Norge og Danmark ser ud til at have samme rekrutteringsudfordringer, hvor brancherne 

bygge og anlæg, samt pædagogisk og socialt arbejde har mangel på arbejdskraft.  

- Gode råd til jobsøgning i Sverige: læs om svenske ansættelsesforhold, finde de rigtige jobdatabaser, 

brug dit netværk, og tilegne dig basale svenskkundskaber.  
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1. Den generelle udvikling på det danske arbejdsmarked 
Faldende ledighed i EU – kamp om arbejdskraft 

Vi tager først et kig på arbejdsmarkedsudviklingen ud fra et globalt perspektiv, for at danne os et generelt 

overblik over de strømninger, der kan ses at påvirke udviklingen af det danske arbejdsmarked. Danmarks 

statistik viser, med baggrund i offentliggjorte tal fra den europæiske arbejdskraftsundersøgelse, at 

ledigheden falder i hele Europa. Dette betyder, at Danmark samt vores nabolande oplever en stigende 

mangel på arbejdskraft. I Danmark er ledigheden faldet fra 6,3 % til 4,4 %. Ledigheden er dog særligt lav i 

flere af vores nabolande, hvor Tyskland og Polen i dag har en lavere ledighed end Danmark (Opinion, 2018, 

A).1   

 

Hvis vi zoomer ind og tager et kig på det nationale plan, viser tal fra Danmarks Statistik, at beskæftigelsen i 

Danmark er tæt på at sætte rekord. Dette kan ses i nedenstående graf. Beskæftigelsen steg med 6.100 

personer i november måned 2017, i forhold til måneden før. Dette svarer til en stigning på 0,2 %. I november 

havde 2.718.800 personer et lønmodtagerjob, hvilket er 3.300 under det højeste niveau nogensinde 

(Danmarks Statistik, 2018). 

 

Figur 1: Personer med lønmodtagerjob 2008 -2017, sæsonkorrigeret 

 

Kilde: Danmarks Statistik, udgivet d. 22. januar 2018 

Hvis beskæftigelsen fortsætter, vil det betyde, at vi inden for få måneder slår danmarksrekorden fra 2008 

(Opinion, 2018, B). Vi kan på baggrund heraf udlede at det er positivt for jobsøgere, da det indikere, at 

virksomhederne får brug for ekstra arbejdskraft. Bagsiden af medaljen er, at virksomhederne i en del 

tilfælde må lede forgæves efter kvalificerede medarbejdere. Erik Bjørsted, som er cheføkonom hos 

Arbejdsbevægelsens Erhvervsråd er dog ikke foruroliget over dette, idet han påpeger at; ”vi kan godt tåle at 

få pulsen op, uden vi falder om af overophedning” (Horsens folkeblad Erhverv, 2018). Dog viser flere 

undersøgelser, at en del virksomheder må begrænse deres produktion, fordi de ikke kan finde den 

                                                           
1 Alle tal er fra tredje kvartal i hhv. 2016 og 2017. 
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nødvendige arbejdskraft (Opinion, 2018, B). Hvilke brancher, der særligt er udfordret rekrutteringsmæssigt, 

vil blive belyst senere i dette afsnit.  

Positive forventninger til beskæftigelsen i 2018  

Ovenstående tal viser stigende beskæftigelse i 2017. Men hvad er virksomhedernes forventninger til 2018? 

Dansk Industris virksomhedspanel ser positivt på 2018, hvor forventningerne til udviklingen i beskæftigelsen 

i det kommende år er mere positive ved udgangen af 2017, sammenlignet med udgangen af 2016. 12 % af 

virksomhederne forventer i 2018 at øge deres beskæftigelse med mere end 5 %, hvor det for et år siden kun 

var et par procenter af virksomhederne, der forventede at øge beskæftigelsen, med mere end 5 % det 

kommende år (Dansk Industri, 2018). Hvis virksomhederne oplever vækst, kan det i nogle tilfælde betyde, at 

beskæftigelsen stiger. Det betyder, at der er mulighed for et antal stigende nye arbejdspladser og dermed 

nye jobmuligheder for jobsøgere. 48 % af de adspurgte lederne regner med, at antallet af medarbejdere 

stiger, hvilket er mere positive forventninger end forventningerne til 1. halvår 2017. Her forventede kun 41%, 

at antallet af medarbejdere ville stige (Lederne, 2018). 

Ledernes forventninger om stigende beskæftigelse i 2018 stemmer allerede godt overens, i forhold til figur 

1, der viser antal personer med lønmodtager job, der blot ser ud til at fortsætte den positive udvikling. 

Rekrutteringssituationen 

I nedenstående tager vi et kig på rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked. Her belyser vi 

virksomhedernes behov for at rekruttere, samt på hvor mange forgæves rekrutteringer, der har været i 

efteråret 2017, sammenlignet med efteråret 2016. Dette gøres på baggrund af STARs nyeste 

rekrutteringsanalyse fra 2017. 

STARs rekrutteringsanalyse fra efteråret 2017 viser, at 34 % af virksomhederne har haft behov for at 

rekruttere i efteråret 2017, mod 31 % i efteråret 2016. Dette svarer til, at 66 % af landets virksomheder ikke 

har haft behov for at rekruttere nye medarbejdere, mod 69 % i efteråret 2016. Med de overordnede tal for 

arbejdsmarkedet ovenfor, kan vi pege på en beskeden tendens til, at arbejdsmarkedet er i vækst (STAR, 

efterår, 2016 & 2017). Dette afspejler sig ligeledes i forhold til antallet af nye jobannoncer, som i oktober 

2017, nåede sit højeste niveau siden finanskrisen. Nedenstående figur viser udviklingen i antal nye 

jobannoncer. 
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Figur 2: Antal nye jobannoncer fra 2003-2018 

 
Kilde: Jobindex.dk og Dansk Erhverv 

 

 

Grundlæggende kan vi pege på en opadgående tendens i antallet af nye jobannoncer, der er fastholdt i 

starten af 2018. Der er derfor grund til at forvente yderligere fremgang i beskæftigelsen i 2018 (Dansk 

Jobindex, 2018).  

Et så højt antal af nye jobannoncer på nettet vidner om fremgang i beskæftigelsen og stigende efterspørgsel 

efter nye medarbejdere, hvilket er positivt for jobsøgere. Den højeste vækst i antallet af nye jobannoncer 

finder vi i den offentlige sektor, men også i den private sektor er der flere jobannoncer end for et år siden, 

målt fra november 2016, til november 2017 (Dansk Jobindex, 2018). Det høje antal nye jobannoncer i den 

offentlige sektor, formoder vi kan have noget at gøre med, at ansættelsesprocedurerne er mere 

formaliserede i det offentlige, idet de skal slå alle offentlige stillinger op. Det kan betyde, at der bliver slået 

flere stillinger op end der bliver rekrutteret, på baggrund af uopfordrede ansøgninger. Dansk Jobindex 

påpeger at den store efterspørgsel efter nye medarbejdere samtidig øger risikoen for flaskehalse på 

arbejdsmarkedet (Dansk Jobindex, 2018).  

Efterspørgslen efter arbejdskraft der ikke modsvares af udbuddet, kan anspores i STARs rekrutteringsanalyse 

efterår 2017. Her fremgår det, at der er sket flere forgæves rekrutteringer i efteråret 2017, end i efteråret 

2016. Knap hver fjerde virksomhed med et rekrutteringsbehov fik ikke i alle tilfælde ansat de efterspurgte 

medarbejdere til de specifikke job i efteråret 2017. Det er en stigende andel, om end beskeden, i forhold til 

efteråret 2016, hvor hver femte virksomhed oplevede en forgæves rekruttering (STAR, efterår 2017).  

Hvis ovenstående tal ses i lyset af det store perspektiv, kan vi overordnet set udlede minimale udfordringer 

rekrutteringsmæssigt på arbejdsmarkedet.  

Rekrutteringsudfordringer fordelt i brancher  

På trods af at vi ud fra ovenstående tal kan udlede mindre udfordringer rekrutteringsmæssigt på det danske 

arbejdsmarked, viser der sig et andet mønster, når vi ser på den generelle rekrutteringssituation på 

arbejdsmarkedet.  
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Flere kilder, heriblandt Dansk Industri og STAR, vidner om markante udfordringer i forhold til rekruttering af 

arbejdskraft, særligt inden for brancherne bygge og anlæg, It og Hotel og restauration. Tabellen nedenfor 

viser de stillingsbetegnelser med størst udfordringer i efteråret 2017 (STAR, efterår 2017).  

Tabel 1: Stillingsbetegnelser med størst rekrutteringsudfordringer, efterår 2017 

Stillingsbetegnelse Erhvervsgruppe Ledige med mere end 

tre måneders ledighed 

Stillinger virksomheder 

har rekrutteret 

forgæves til 

Tømrer Bygge og Anlæg 578 1.062 

Murer Bygge og Anlæg 229 979 

Elektriker Bygge og anlæg 362 618 

Specialarbejder, jord og 

beton 

Bygge og Anlæg 485 525 

Bygningsmaler Bygge og Anlæg 539 484 

Kok Hotel og Restauration 610 457 

Tjener Hotel og Restauration 1.087 455 

Landbrugsmedhjælper Landbrug, skovbrug, 

fiskeri og dyrepleje 

477 423 

Programmør og 

systemudvikler 

It – og teleteknik 831 421 

Salgskonsulent Salg og indkøb 1.277 397 

Kilde: Gengivelse af tabel fra STAR, efterår 2017 

Af tabellen kan vi udlede, at manglen på arbejdskraft er mest udbredt inden for bygge og anlæg, hvor fem ud 

af de ti stillingsbetegnelser med størst rekrutteringsudfordringer er indenfor. Det svarer til, at hver fjerde af 

alle forgæves rekrutteringer, udgøres af denne branche. Inden for bygge og anlæg finder vi tømrer, som er 

den stillingsbetegnelse, der er registreret flest forgæves rekrutteringer til. Samme markante efterspørgsel 

gjorde sig også gældende for et år siden. Derudover ser vi, at elektriker er sneget sig op på en 3. plads, hvor 

denne sidste år lå på en 9. plads. Kokke, tjenere, landbrugsmedhjælpere samt programmører og 

systemudviklere har virksomhederne også haft relativt mange forgæves rekrutteringer til. STAR belyser 

endvidere, at stillingsbetegnelserne specialarbejdere (Jord og beton), landbrugsmedhjælpere og 

salgskonsulenter er nye på listen, sammenlignet med sidste år (STAR, efterår 2017).  

I tabel 1 ser vi, at de største rekrutteringsudfordringer er i bygge og anlægsbranchen, som er præget af 

knaphed på faglært, men også ufaglært arbejdskraft (STAR efterår 2017). Dette peger på den problematik, 

der blev belyst i ovenstående, hvor virksomhederne i en del tilfælde må lede forgæves efter kvalificerede 

medarbejdere. Dette stemmer overens med udviklingen af ledernes forventninger til at ansætte udenlandsk 

arbejdskraft, som er steget støt gennem de seneste år. Som det ses i tabellen nedenfor, forventer 26 % af 

lederne, at deres virksomhed rekrutterer udenlandsk arbejdskraft det næste halve år, hvilket er det højeste 

antal målt fra 1. halvår 2014 (Lederne, 2018). Hertil forventer 42 % af virksomhederne at rekruttere faglært 

arbejdskraft fra udlandet, mens 51 % af virksomhederne forventer at rekruttere medarbejdere med 

videregående uddannelse.  
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Figur 3: Andel, der forventer, at deres virksomhed rekrutterer udenlandsk arbejdskraft det næste halve år. 

 
Kilde: Ledernes konjunkturundersøgelse, januar 2018 

Årsagen ligger blandt 65 % af de adspurgte ledere i, at det ikke er muligt for dem at få den arbejdskraft, de 

ønsker, i Danmark. Dertil vurdere 48 % af lederne, at den udenlandske arbejdskraft har nogle kvalifikationer 

og kompetencer, som de ikke kan skaffe i Danmark (Lederne, 2018). Med ovenstående tal kan vi pege på, at 

en del virksomheder oplever, at de ikke kan finde den arbejdskraft, de har brug for, hvilket smitter af på 

behovet for at rekruttere udenlandsk arbejdskraft.  

Hvad virker i forhold til at få et job? – Dette siger ballisagers konsulenter 

I ovenstående er belyst de rekrutteringsudfordringer, der gør sig gældende på arbejdsmarkedet lige nu. For 

at få en mere dybdegående forståelse for, hvad det er for udfordringer jobsøgere oplever lige nu, set i lyset 

af de udfordringer, vi har peget på i ovenstående, har vi lavet en lille rundspørge blandt ballisagers 

karriererådgivere. Her har vi spurgt ind til, hvilke udfordringer de oplever, at jobsøgere står over for i dag, 

og ikke mindst, hvad de mener virker, i forhold til at få et job.  

De adspurgte konsulenter italesætter, at det specielt er grupper med manglende specialistviden, der oplever 

at blive sorteret fra, og dermed har det svært på arbejdsmarkedet i jagten på et job. I jobbarometeret for 2. 

kvartal 2017, pegede vi netop på, at øget specialisering er en af de væsentligste udviklingstendenser, 

virksomhederne står over for lige nu (Jobbarometer, 2. kvartal 2017). Ifølge de adspurgte konsulenter, 

oplever mange jobsøgere, at de kan bidrage med et bredt kompetencesæt, som kan bruges inden for mange 

områder, men at der til disse stillinger er stor konkurrence, idet der er mange andre ansøgere. Det vil sige, 

at jo mere specialiseret kompetencer du har, jo bedre kan du skille dig ud i konkurrencen med andre 

jobsøgere.   

Et mønster der kommer til udtryk hos konsulenterne er en opfordring til jobsøgere om at være opsøgende 

over for virksomhederne og turde gå i dialog med dem. At det er en udfordring for jobsøgere at kontakte 

virksomheder i deres jobsøgning, stemmer overens med ballisagers jobsøger-evaluering, hvor 50 % af 

kandidaterne oplever, at den største jobsøgnings-udfordring er at henvende sig uopfordret til en virksomhed 

(Ballisager, 2017)2. Ballisagers karriererådgiver Maybritt Drexel udtaler:  

                                                           
2 Kilde: Konsulenthuset ballisagers jobsøger-evaluering med 4.744 respondenter, 2017 
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”Gå i dialog med virksomhederne, vis initiativ og spørg dem, hvad de har brug for, så du bedre 

kan kvalificere dig til jobbet. Lad være med at være bange og nervøs for at fejle og kæmp for 

det. En del virksomheder vil gerne have nogle medarbejdere de selv kan forme.” (Interview, d. 

5/2, 2018). 

Ballisagers karriererådgiver, Vivi Kristensens udtalelser stemmer overens med ovenstående: ”Tag kontakt til 

virksomhederne og spørg ind til, hvordan du kan kvalificere dig til et job hos dem, indenfor en bestemt branche 

eller et område”. Vivi uddyber, hvorfor det er væsentligt at tage kontakt til virksomhederne:  

”Et jobopslag indeholder mange ting. Ved at ringe, finder du ud af, hvad der fylder mest hos 

virksomheden, hvilke opgaver de arbejder mest med, værdier og hvilke personlige og faglige 

kvalifikationer der vægtes højest. På denne måde kan du få skrevet en mere vedkommende og 

personlig ansøgning og dermed differentierer dig fra de 300 andre ansøgere.” (Interview, d. 

16/2, 2018) 

Ud fra ovenstående kan vi udlede, at det for jobsøgere er vigtigt tage kontakt til virksomhederne, for at blive 

mere kvalificeret og præcis i sin ansøgning, også selvom du ikke har alle de efterspurgte kompetencer. Hvad 

mangler virksomheden, som du kan byde ind med? Det handler om at få skabt det rette match, med de 

kompetencer, du som jobsøger kan byde ind med.  
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2. Tema: Nye industrier i en digital verden  

I Jobbarometeret for 2. kvartal 2017 (Tema: Det nye arbejdsmarked) blev det beskrevet, at digitaliseringen 

har medført ændringer for arbejdsmarkedet, hvor jobs forsvinder og nye opstår. I dette afsnit går vi dybere 

ned i de digitale tendenser på arbejdsmarkedet, ved at identificere to nye industrier. Hensigten er at give et 

indblik i nye industrier og dermed nye jobfunktioner, som følge af den digitale teknologi i arbejdslivet. 

Derudover belyser vi også, hvordan du som jobsøger, kan matche de kompetencer, som disse brancher 

kræver, selvom du måske ikke ligger inde med digitale kompetencer. 

Droner – en industri i hastig vækst  

En ny industri, der kan identificeres på arbejdsmarkedet, er 

droneindustrien. Teknologisk institut konkluderer i en rapport fra 

juni 2017, at der nu er omkring 350 danske virksomheder, som 

anvender eller arbejder med udviklingen af droner. Industrien 

forventes at vækste kraftigt i de kommende år og bliver dermed 

en vigtigt driver for beskæftigelse og jobskabelse.  

Hvis Danmark bliver ”first mover” i Europa inden for denne 

industri frem til 2050, forventes det, at Danmark får mellem 

12.000-15.000 nye job inden for dette felt. Det svarer til 8-10 % 

af den europæiske beskæftigelse på området (Oxford Research, 

2015).  

At der i 2017 blev etableret et nyt forsknings- og testcenter for 

droner i Danmark, tyder på, at Danmark formår at holde sig i 

førersædet (Mandag Morgen, 2017). Dette peger på positive forudsætninger til udvikling af jobs, der 

forventes at medfølge denne vækst.  

Disse jobs relaterer sig særligt til følgende fire brancheområder, hvor droner anvendes:  

• Landbrug 

• Byggeri 

• Produktion 

• Offshore/energi & miljø.  

De nye arbejdspladser vil relatere sig til både udvikling, test, produktion og anvendelse af dronerne. Der er 

tale om både direkte jobs, såvel som afledte jobs længere ude i værdikæden. I nedenstående graf har vi set 

nærmere på, hvordan branchefordelingen for danske dronevirksomheder er. Grafen viser, at den typiske 

droneanvendelse er inden for fotografiske virksomheder/film og tv- produktion, som udgør 137 af de 

eksisterende virksomheder, der i dag arbejder med droner.  

 

 

 

 
 

Vidste du at… 

• Ca. 350 danske virksomheder 

anvender eller arbejder med 

udviklingen af droner i dag? 

• Der forventes mellem 12.000-

15.000 danske jobs frem mod 

2050 i droneindustrien? 

• Den typiske droneanvendelse er 

indenfor fotografiske 

virksomheder/film og Tv-

produktion? 
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Figur 4: Branchefordeling over danske virksomheder der arbejder med droner 

Kilde: Teknologisk institut og egne beregninger 

Har du stor interesse for droner, eller flyver du med droner i din fritid? Har du gemt en indre drone-pilot i 

maven, og ønsker du at finde ud af, hvordan det kan blive din karrierevej? I følgende giver vi information om 

hvad du skal gøre, hvis du som jobsøger ønsker at arbejde med droner.  

Væsentlig for drone-industrien er, at det ikke kræver nogen uddannelse, at blive drone-pilot. Faktisk findes 

der ingen officielle uddannelser indenfor denne industri. Derimod findes der utallige kurser, som kan gavne 

dit CV (Droneinfo.dk). Et dronebevis til certificeret dronefører kan eksempelvis tages hos droner.dk. Her 

tilbydes tre forskellige pakkeløsninger til 6.499 kr. stykket. Kurset kan tages af alle, men inden kursusstart, 

skal du have flyerfaring i form af mindst 5 timer. Disse kurser tager ca. 7,5 time (Droner.dk). Så hvis du vil 

investere penge og tid, er der gode muligheder for at blive certificeret drone-pilot. I nedenstående giver vi 

dig tre gode råd, mod job inden for droneindustrien. 

 

 

 

 

45%

9%

7%

5%

5%

5%

3%

21%

Medier, produktion af film, video- og TV-programmer MV

Arkitekt- og ingeniørvirksomhed

Undervisning, videnskabelig forskning, udvikling &…

Computerprogrammering og konsulentbistand…

Detail- og engroshandel

Offentlig forvaltning, forsvar og beredskab

Organisationer

Øvrige

Branchefordeling for danske dronevirksomheder

 

3 gode råd til dig, der vil have dronejobs 

• Du skal have en stor interesse for droner. Det kræver hårdt arbejde og masser af erfaring at blive drone-pilot. 

• Tag kurser og forløb der kan pynte dit CV. Her anbefales ikke kun danske kurser, men også de internationale 

kurser. Eksempelvis udbyder Droner.dk forskellige kurser.  

• Få en god portion erhvervserfaring. Her menes der erfaring, hvor du har prøvet at flyve med forskellige droner 

– også de dyre og professionelle. Eksempelvis har DanDrone et respekteret og anbefalelsesværdigt kursus i 

at kontrollere en drone. 

Kilde: Droneinfo.dk 
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Virtual Reality 

En anden ny industri, vi har identificeret, er Virtual Reality-

industrien (VR). Denne industri vækster kraftigt, og som den gror, 

vil der også blive udviklet jobs inden for denne branche. En analyse 

foretaget af analysefirmaet IDC vurderer at VR vil medføre en 

omsætningsvækst på 100% eller mere om året, fra 2017-2021 

(Finans, 2017).  

 

En undersøgelse i industrien foretaget af den amerikanske 

teknologileverandør Zebra Technologies viser, at halvdelen af de 

adspurgte 1.1000 fremstillingsvirksomheder forventer at 

implementere VR i produktionen frem mod 2022. En virksomhed 

som har ambitioner om at anvende VR er eksempelvis Grundfos 

som vil at udnytte VR indenfor uddannelsesområdet, til bedre og 

hurtigere oplæring af medarbejdere på fabriksgulvet (Ingeniøren, 2017).  

 

Der er mange brancher, hvor teknologien kan udnyttes. For eksempel forventes brancher som 

bankvirksomheder, ejendomsmarkedet og byggeri at kommer til at anvende VR i deres daglige arbejde. VR 

kan udnyttes ved museumsbesøg, til undervisning, flysimulation, lægevidenskab og hos ejendomsmæglere 

(Komputer.dk, 2016). Dette tyder på, at de forventede nye jobs, vil relatere sig til mange forskellige brancher 

og områder. Nedenstående graf viser antallet af forventede VR-brugere i hele verden fra 2016-2020. Grafen 

illustrerer, at der forventes et stigende antal VR-brugere de næste par år.   

Figur 5: Prognose for antallet af VR-brugere over hele verden fra 2016-2020 (I millioner).  

 
Kilde: Statista 2018 og egne beregninger 

Selvom du ikke er en haj til teknologi og digitale systemer, er der alligevel gode udsigter for dig som jobsøger, 

for at finde muligheder for beskæftigelse i denne hastigt vækstende industri. Themuse.com hævder, at i takt 

Hvad er Virtual Reality (VR)? 

VR er en teknologi, der tillader brugere at 

interagere i et computer-simuleret miljø. 

Dette gøres eksempelvis via en hjelm, 

hvor der er integreret lyd og billede. Når 

man vender og drejer sig i virkeligheden, 

opfanger hjelmen disse bevægelser, så 

det samme sker i det computer-

simulerede miljø.  
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med at VR-industrien vokser, vil der mangle assistance fra mennesker med erfaringer og kompetencer inden 

for salg, marketing, forretningsudvikling osv. Særligt færdigheder og kompetencer inden for produktstrategi, 

design og udviklingsprocesser efterspørges (Themuse.com). 

Også teknisk direktør for New Yorks digitale bureau, Gareth Price understreger vigtigheden af medarbejdere 

med andre kompetencer end de tekniske, for VR-industriens udvikling. Den største udfordring, som 

virksomhederne står overfor med VR, er ifølge Price, at de har svært ved at finde ud af hvordan gode historier 

fortælles ved hjælp af VR (Themuse.com). På baggrund af dette, kan vi udlede at industrien også henvender 

sig til jobsøgere, der har erfaringer med plotting-, skrive- og storyboard-færdigheder, og dermed ikke kun til 

de jobsøgere der har digitale kompetencer.  

Det bedste råd til jobsøgere, der ønsker at få job i denne industri, kan findes med udgangspunkt i Price’s 

udtalelse:  

"Start experimenting on your own time right now as an investment into your career. Today's side project 

will turn into tomorrow's high-flying job" (Themuse.com). 

Af citatet fremgår det, at det er den enkeltes interesse, som er afgørende for en karrierevej i VR-industrien, 

hvilket ligeledes gjorde sig særligt gældende for drone-industrien. Vigtigheden i at kunne kombinere sine 

interesser med sin jobsøgningsstrategi, samt være klare omkring motivationen, er altså særlig væsentligt for 

jobsøgning i de nævnte industrier. I nedenstående giver vi dig en plan over hvordan du kan starte din 

jobsøgning, indenfor de to identificerede industrier:   

1. Undersøg hvilke danske virksomheder der arbejder med teknologierne, samt hvor de befinder sig 

geografisk.  

2. Find information om virksomhederne. Hvilke typer personer beskæftiger de? Hvad er 

virksomhedernes visioner, missioner og værdier? Dette er relevant for at du på den måde kan se om 

der er en fremtidig mulighed for at arbejde med området, i den pågældende virksomhed.  

3. Gå i dialog med virksomheden. Som påpeget i dette jobbarometers første afsnit, er det en god idé at 

kontakte virksomheden, for at opnå mere relevant viden om virksomheden og finde ud af, hvad du 

kan byde ind med. Dette kan hjælpe dig videre i din jobsøgningsproces.  

4. Som vi belyste i ovenstående kan du gøre dig selv mere kvalificeret med relevante kurser og erfaring 

på CV’et, samt ved at italesætte din interesse inden for området. 

Attraktive kompetencer – bevis at du er forandringsparat 

Ovenstående identificering af to industrier i hastig vækst, viser hvordan digitaliseringen på arbejdsmarkedet 

skaber flere jobs, hvorved teknologiske og digitale kompetencer bliver essentielle. Men hvilke generelle 

kompetencer vurderer virksomhederne selv, vil være de mest attraktive, på arbejdspladser?  

Vores rekrutteringsanalyse fra 2015 viser, at forandringsparathed, er den mest efterspurgte kompetence, 

som efterspørges af 64 % af virksomhederne (Rekrutteringsanalysen, 2015). Det hænger godt sammen med 

ovenstående, hvor nye kompetencer efterspørges, hvorved evnen til at lære nyt og være omstillingsparat er 

væsentlig. Men hvordan kan du overbevise arbejdsgiveren om, at du er forandringsparat? Vi har spurgt 

ballisagers konsulenter.  

Ifølge ballisagers underviser, Thomas Wehrsdorf, viser du arbejdsgiveren, at du er forandringsparat, ved at 

kunne tage nye og anderledes opgaver end dem, du oprindeligt var ansat til. Thomas udtaler: ”Du kan 
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eksempelvis skrive frem, hvordan du oprindeligt var ansat til en opgaveløsning, men sagde ja til at hjælpe 

med en anden opgave i virksomheden – DET er forandringsparathed ift. opgaveløsninger”. Dertil tilføjer 

Thomas, at det at arbejde under nye vilkår fx pga. en virksomhedsfusion med nye opgaver og ny kultur, og 

dermed nye forretningsgange/metoder, også viser forandringsparathed (Interview, d. 16/2, 2018). 

Ifølge ballisagers karriererådgiver, Maybritt Drexel, kan CV’et bruges som en hjælp til at afspejle 

forandringsparathed: ”Hvis du nu har et CV der afspejler at du har været flaskedreng, tjener, bartender, passet 

børn, haft noget telemarketing og andet studiearbejde, så viser det at du er forandringsparat, fordi du har 

varetaget mange forskellige arbejdsopgaver”. Maybritt påpeger dertil, at forandringsparathed også kan 

vises, ved at beskrive hvordan du er som person i dit private liv: ”Det kan være at man har været spejderleder, 

rejseleder eller noget helt andet. Det viser at du kan switche imellem de her opgaver” (Interview, d. 5/2, 2018).  

På baggrund af ovenstående citater kan vi udlede at, forandringsparathed kan dokumenteres via dit CV, eller 

skrives frem i din ansøgning ved at beskrive konkrete eksempler på, hvordan du har arbejdet med forskellige 

opgaveløsninger, i dit arbejdsliv såvel som i dit privatliv.   
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3. Det internationale jobmarked: Sverige 
Et svensk arbejdsmarked i vækst 

Den europæiske kommission konkluderer i 2017, at antallet af ansatte i den svenske arbejdsstyrke er steget 

betydeligt i de seneste år. I 2016 steg antallet af beskæftigede (16-64-årige) med 77.000, svarende til 1,7 %. 

Beskæftigelsen steg både i den private sektor, den offentlige sektor og i byggesektoren, mens den faldt i 

industrien. Det forventes, at beskæftigelsen stiger med 46.000 personer i 2018. Stigningen forventes særligt 

inden for servicesektoren og byggeri, mens faldet i industrien forventes at fortsætte (EU Kommissionen). Ved 

en sammenligning af standardiserede tal af arbejdskraftmangel i industrien, ses det, at Danmark og Sverige 

lå på et relativt ens niveau i fjerde kvartal 20173 (Danmarks statistik, 2018). 

 

Figur 6: Arbejdskraftsmangel i industrien, 2013 - 2017 

 
Kilde: Danmarks statistik.  

Jobmuligheder fordelt på brancher 

Antallet af ledige stillinger i Sverige vurderes lige nu at være på et højt niveau, hvilket betyder, at mange 

arbejdsgivere skal rekruttere. Efterspørgslen efter arbejdskraft ser ud til at forblive høj, hvilket peger på, at 

der er gode jobmuligheder for de jobsøgende, også for udenlandsk arbejdskraft (EU Kommissionen). Ved en 

sammenligning af Sverige og Danmark, er der umiddelbart størst rekrutteringsudfordringer i Sverige. I Sverige 

har 29% af rekrutteringer været forgæves, mens 25% af rekrutteringerne i Danmark har været forgæves.  

Arbejdsformidlingen i Sverige udgav en rapport i 2017 over udsigterne på det svenske jobmarked det første 

halvår i 2018. Nedenstående tabel viser et indeks over den forventede arbejdsmarkedssituation i forskellige 

erhverv i første halvår 2018. Ud fra tabellen kan vi se hvordan muligheden for arbejdsgivere er, for de der 

forventer at ansætte medarbejdere i de enkelte erhverv. Tabellen er også relevant for jobsøgere, da den 

viser, hvor der er gode og mindre gode muligheder for job i de pågældende brancher.  

 

 

                                                           
3 Data er sæsonkorrigeret, standardiseret (2000-2017) og udglattet 
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Figur 7: Forventet arbejdsmarkedssituation i forskellige erhverv 1. halvår 2018. 

 
Kilde: Arbejdsformidlingen, forår 2017 

Af tabellen fremgår det, at brancherne administration, økonomi og lov, salg, indkøb og markedsføring samt 

kultur, medier og design, er de tre brancher der har lavest værdier. Det betyder, at der er et overskud af 

jobsøgende i disse erhverv, hvorved det derfor kan være svært at finde arbejde. At samme gjorde sig 

gældende i efteråret 2016, kan tyde på, at billedet ikke ændrer sig betydeligt i resten af 2018.  

De tre erhverv, der ligger øverst i tabellen er: bygge og anlæg, pædagogisk arbejde, samt data og it. Det 

betyder, at der mangler ansøgere inden for disse erhverv, hvorved det er lettere at få arbejde inden for disse. 

Sammenlignet med efterår 2016 er der ikke sket de store ændringer. Her var det pædagogisk arbejde, der 

stod øverst på listen, efterfulgt af bygge og anlæg. Disse to erhverv har toppet listen både i efteråret 2016 og 

foråret 2017. På baggrund af dette, forventer vi ikke at billedet ændrer sig særdeles i resten af 2018. Dette 

kan betyde, at der kan være gode muligheder for udenlandsk arbejdskraft at komme ind på disse dele af 

jobmarkedet for at afhjælpe manglen på svensk arbejdskraft. 

Med ovenstående kan vi pege på et mere generelt billede af udfordringer hos de nordiske lande. At bygge og 

anlægsbranchen mangler flest ansøgere, stemmer overens med tendenserne på det danske arbejdsmarked. 

I første afsnit konkluderede vi netop, at manglen på arbejdskraft på det danske arbejdsmarked, er mest 

udbredt inden for bygge og anlæg. I jobbarometeret for 2. kvartal 2017, konkluderede vi ligeledes, at bygge 

og anlæg, samt sundhed, pleje og omsorg, var de brancher som havde størst rekrutteringsudfordringer i 

Norge. Dette vidner om samme rekrutteringsudfordringer hos de nordiske lande, hvor særligt bygge og anlæg 

samt pædagogisk arbejde er efterspurgt arbejdskraft. 

 

Tager vi et øjebliksbillede af opslåede jobannoncer i Sverige d. 25-01-2018, stemmer overstående dog ikke 

helt overens. 



Konsulenthuset ballisager 
Jobbarometer, 1. halvår 2018 
 
 

Side 17 af 21 
 

Figur 8: Antal opslåede stillinger fordelt på brancher d. 25-01-2017

 
Kilde: Øresunddirekt.com – aktuelle jobs i Sverige 

Her viser det sig, at de fleste opslåede jobannoncer er indenfor social -og sundhedsområdet med 734 

opslåede stillinger. Et andet billede viser sig også når det kommer til salg og kommunikationsbranchen. 

Selvom denne branche i ovenstående viste sig at have overskud af jobsøgende, er det denne branche de næst 

fleste opslåede jobannoncer relaterer sig til. Dette kan blandt andet have noget at gøre med, at de ansøgere 

de får ind, ikke besidder de efterspurgte kompetencer. Et andet bud kan være at kommunikation ofte 

klassificeres under IT, hvor der netop er stor efterspørgsel efter arbejdskraft lige nu, ifølge figur 7. 

Følgende graf illustrerer, at flere og flere personer vælger at pendle fra Danmark til Sverige, hvor pendlere 

fra Danmark til Sverige er steget siden 2000 (öresundsstatistik, 2015).  

Figur 9: Pendlere og øvrige indkomstmodtagere fra Danmark til Sverige fordelt i køn

 
Kilde: öresundsstatistik & analyser, 2015 

Skuespiller og kreativ konsulent Elin Fredrikson er netop en af de personer, der pendler mellem Danmark 

og Sverige. Som selvstændig med firmaet Elin Fredrikson Consulting, har Elin arbejdsplads i Danmark, men 

også kunder og arbejdsopgaver i Sverige, hvorved hun pendler over øresundet et par gange om ugen. For at 
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få et dybere indblik i, hvordan det er at arbejde i Sverige, har vi taget en snak med Elin om dette. Til det at 

pendle, udtaler Elin: ”Jeg synes at det er lidt hårdt at pendle. Det ville selvfølgelig være rart hvis det kun tog 

20 minutter og jeg kunne cykle på arbejde” (Interview d. 22/2 2018). Ifølge Elin kan man derfor gøre sig 

nogle overvejelser, hvis man ønsker at arbejde i det svenske, hvor pendling bliver en del af hverdagen.  

1. ”Få nogle skæve arbejdstider, så du ikke behøver rejse i myldretiden, hvor det er mest besværligt. Det kan 

være en time tidligere eller en time senere end normalt, du kan møde.” 

2. ”Find en virksomhed/organisation der ligger tæt på stationen. Hvis du først skal med et tog og derefter en 

bus, bliver det en længere tur og mere besværligt. ” 

3. ”Forhandl rejsegebyret med i din ansættelse. Hvis virksomheden nu rigtig gerne vil have en dansker til at 

arbejde hos dem i Sverige, er dette måske muligt.” 

4. ”Det er billigere at leve i Sverige, end i Danmark. Som pendler kan du udnytte dette ved at handle ind eller 

shoppe, inden turen går tilbage til Danmark.” 

Selvom Elin fortæller at, det kan være hårdt at tage turen over øresundet, har hun meget glæde af at arbejde 

i Sverige, idet hun på denne måde kan prøve et andet arbejdsmarked, end det danske. Elin oplever, at hun 

kan bringe noget nyt ind til det svenske og vække en form for nysgerrighed med sin danske uddannelse og 

danske kreativitet (Interview d. 22/2 2018).  

Ovenstående belyser både udfordringer og muligheder, ved at arbejde i Sverige og bo i Danmark, som er 

vigtige at overveje, hvis man ønsker at søge job i Sverige. I følgende afsnit giver vi dig fire gode råd til 

jobsøgning i Sverige.  

Gode råd til jobsøgning i Sverige   

Læs om svenske ansættelsesforhold 

Der er enkelte forskelle mellem danske og svenske ansættelsesforhold. For eksempel er arbejdstiden pr. uge 

længere i Sverige end i Danmark. Den ordinære arbejdstid kan højst være 40 timer pr. uge ved 

fuldtidsstillinger. Desuden er det sværere at blive fyret i Sverige end i Danmark. En lønmodtager, som selv 

opsiger sin stilling, har normalt en opsigelsesfrist på en måned. Mere information kan findes på: 

oresunddirekt.dk (oresunddirekt.dk).  

 

Jobdatabaser 

Ligesom i Danmark, er det meget almindeligt at søge stillinger via internettet i Sverige. Nogle af de mest 

besøgte svenske jobdatabaser er:  

• www.arbejtsförmedlingen.se: har Sveriges største jobbank, kaldet ”Platsbanken”, hvor du kan søge 

blandt hundredvis af offentlige og private stillinger. 

• www.jobbsafari.se: svarer til den danske Jobindex, hvor du kan søge over 30.000 job i hele det 

svenske land.  

• www.Stepstone.se: har et bredt udvalg af karrierejob, der spænder fra lederjob til sælgerjob og 

økonomijob.  

Netværk 

Vores rekrutteringsanalyse 2016 viser, at netværk er vigtigt: 58 % af både offentlige og private virksomheder 

brugte (i 2016) deres netværk, da de senest skulle ansætte en medarbejder (Rekrutteringsanalysen 2016). 

http://www.arbejtsförmedlingen.se/
http://www.jobbsafari.se/
http://www.stepstone.se/
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Derfor er et godt råd at finde ud af, om der er venner, familie, bekendte eller gamle kollegaer, der har 

forbindelser til Sverige.  

Basale svenskkundskaber – et gode, men ikke et must  

Selvom der er visse ligheder i det svenske og danske sprog, kan det være behjælpeligt at tage et sprogkursus 

i svensk, for at fremstå mere attraktiv hos en virksomhed. I vores rekrutteringsanalyse fra september 2016, 

undersøgte vi hvorvidt sprogkundskaber – eller mangel på samme – kan være en barriere for at få arbejde i 

den pågældende virksomhed. Her viser det sig at 64 % af virksomhederne sorterer på baggrund af 

sprogkundskaber (Rekrutteringsanalysen, 2016). Dermed kan vi udlede, at sprogbarriere i 64 % af tilfældene 

er et fravælgelsesparameter. Selvom undersøgelsen er baseret på danske virksomheder, kan der være noget 

om, at det kan betale sig at lære lidt af det lands sprog, hvor virksomheden befinder sig i. Særligt ved jobs 

inden for undervisning samt sundheds- og servicesektoren kan det være vigtigt at have nogle basale 

svenskkundskaber for at mindske misforståelser, samt yde en bedre service til svensktalende relationer 

(Oresunddirekt.com). 
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En tak til medvirkende interviewpersoner 

Skuespiller og kreativ konsulent Elin Fridrikson fra virksomheden Elin Fridrikson Consulting (Interview d. 

22/2, 2018).  

Konsulenthuset ballisagers konsulenter: 

Karriererådgiver i Aarhus, Maybritt Drexel (Interview d. 5/2 2018) 

Underviser i Aarhus, Thomas Wehrsdorf (Interview d. 16/2 2018) 

Karriererådgiver i Aarhus, Vivi Kristensen (Interview d. 16/2 2018) 

Anvendt litteratur fordelt på temaer 
Tema: Den generelle udvikling på det danske arbejdsmarked 

Dansk Industri, 2018: Mere end syv ud af ti virksomheder forventer fremgang i 2018. 

Lederne, 2018: Ledernes forventninger til konjunkturerne i 1. halvår 2018 

Danmarks Statistik, 2017: 6.100 flere i lønmodtagere i november 2017 

Horsens folkeblad, 2018: Beskæftigelsen er 3300 lønmodtagere fra at sætte ny rekord 

Dansk Jobindex, december 2017: Fortsat høj fart på jobmarkedet  

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, rekrutteringsanalyse, efterår 2017 

Opinion, 2018 (B): Beskæftigelsen nærmer sig danmarksrekord 

Opinion, 2018 (A): Ledigheden falder i hele EU- kampen om arbejdskraften tager til 

Danmarks Statistik, 2018: Positiv konjunkturudvikling runder 2017 af 

Tema: nye industrier i en digital verden 

Finans, 2017: To gyldne it-markeder er klar til vildt vækst-ræd: Nu kommer det store boom 

Ingeniøren, 2017: Rundspørge: VR-briller og wearables er for alvor på vej ind i industrien 

Oxford Research, 2015: Drone  – en ny vækstbranche? 

Statista, 2018: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/426237/umfrage/prognose-zur-anzahl-der-
aktiven-virtual-reality-nutzer-weltweit/ 

Themuse: 4 ways VR will impact the future of tech careers. 

Komputer.dk: VR – hvad er virtual reality?  

www.Droneinfo.dk: Drone-jobs 

Tema: Det internationale jobmarked: Sverige  

Arbejdsformidlingen i Sverige 

Europa Kommissionen: Arbejdsmarkedsviden – Sverige  

Jobbsafari.se, 2017: Har finns jobben i framtiden! 

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/426237/umfrage/prognose-zur-anzahl-der-aktiven-virtual-reality-nutzer-weltweit/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/426237/umfrage/prognose-zur-anzahl-der-aktiven-virtual-reality-nutzer-weltweit/
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Øresunddirekt: Job i Sverige - Øresunddirekt viser vej til det svenske arbejdsmarked  

www.jobbsafari.se 

www.oresunddirekt.dk 

www.orestat.se  

 

 

 

 

 

 

http://www.jobbsafari.se/
http://www.oresunddirekt.dk/
http://www.orestat.se/

