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1.1	Høj	beskæftigelse	og	lav	ledighed
Det går godt for økonomien herhjemme. Tal fra Danmarks Statistik viser, at  
beskæftigelsen siden 2013 er steget med 171.000 personer (Danmarks Statistik). 
Anderledes beskrevet er der i gennemsnit blevet næsten 2.200 flere personer med  
et lønmodtagerjob pr. måned i samme periode. Fremskrivninger spår om en yderligere 
vækst i beskæftigelsen på 70.000 personer i løbet af 2019. Bruttoledigheden er nede 
på 4,0% (Danmarks Statistik), hvor den på samme tid sidste år var 4,3%. Vi skal helt 
tilbage til 2007 for at finde tilsvarende lave ledighedstal. 

Beskæftigelsen har således ikke været højere siden finanskrisen. Men alt er ikke fryd og 
gammen for dansk økonomi. Faktum er, ifølge Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutte-
ring, at den høje beskæftigelse lægger pres på virksomhederne, som i nogle områder har 
svært ved at finde de nødvendige medarbejdere (STAR). Kampen om  
den kvalificerede arbejdskraft skærpes, og virksomhederne er tvunget til at tænke  
innovativt og kreativt ift. at tiltrække den arbejdskraft, der er brug for hos de  
forskellige virksomheder.

Figur 1. Fuldtidsledige i pct. af arbejdsstyrken

Kilde: Danmarks Statistik
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Samlet set er der godt nyt at hente for jobsøgerne. De gode nyheder er dog i mange 
tilfælde betinget af, at man forstår at søge i retning af brancher med underskud af 
ansøgere. Det bliver vi klogere på i de næste afsnit.

1.2	Manglen	på	arbejdskraft	spreder	sig
I takt med at beskæftigelsesfrekvensen slår den ene rekord efter den anden, opstår som 
nævnt andre udfordringer på arbejdsmarkedet. Mangel på arbejdskraft er således en af 
de mest betydningsfulde problemer på arbejdsmarkedet lige nu.  
De økonomiske vismænd peger på fortsat vækst i dansk økonomi frem mod 2025. 
Prognosen indikerer, at presset på de danske virksomheder ikke forsvinder i den  
nærmeste fremtid – behovet for arbejdskraft ikke blot her og nu, men også et behov  
i fremtiden. Administrerende direktør i Dansk Arbejdsgiverforening Jacob Holbraad 
udtaler således: 

”Dansk økonomi befinder sig ikke et sted, hvor vi kan trække på skuldrene af  
virksomhedernes udfordringer med mangel på arbejdskraft og tro, at alt bliver løst  
med tidligere tiders reformer. Danske virksomheders efterspørgsel efter arbejds-
kraft er akut, og den vil fortsætte de kommende år.”

Data fra Danmarks Statistik afslører, at knap hver 3. virksomhed inden for byggeri og 
anlæg, hver 7. virksomhed indenfor serviceerhvervene og knap hver 10. virksomhed 
inden for industri mangler arbejdskraft i et omfang, så det bremser aktivitetsniveauet 
hos virksomhederne. På den baggrund udtaler arbejdsmarkedspolitisk chefkonsulent 
Peter Halkjær fra  
Dansk erhverv: 

”Det relativt høje niveau af virksomheder, der melder om begrænsende mangel  
på arbejdskraft i eksempelvis byggeriet, kan være et forvarsel om, at flaskehalse  
i større omfang er på vej til at brede sig på arbejdsmarkedet (…) Det er ikke 
umuligt, at Danmark inden for en overskuelig fremtid kommer til at stå en  
lignende situation, hvis ikke der sættes ind med flere initiativer, der øger  
udbuddet af arbejdskraft.”

Mens erhvervsorganisationerne råber vagt i gevær og er nervøse for overophedning og 
flaskehalse, maner Arbejderbevægelsens Erhvervsråd til besindighed. Cheføkonom  
Erik Børsted fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og cheføkonom Frederik Pedersen fra 
3F udtaler, at der ingen akut fare er for overophedning på arbejdsmarkedet, som følge af 
mangel på ”hænder” (AE). Yderligere beskriver de, at der faktisk er flere virksomheder 
med faldende rekrutteringsproblemer, end der er virksomheder med stigende rekrutte-
ringsproblemer. AE forholder sig også til at der, i lyset af de mange historier om mange 
på arbejdskraft, faktisk er en betragteligt arbejdsreserve, som står og tripper for at 
komme ind på arbejdsmarkedet. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i Danmark er 
110.000 registrerede ledige og yderligere ca. 50.000 arbejdsløse, der ikke er registrere-
de som dagpengemodtagere eller jobparate kontanthjælpsmodtagere, men som er klar til 
at arbejde.   
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Vi kan således opsummere, at efterspørgslen på arbejdskraft er stigende indenfor en 
række brancher. Dog er manglen på arbejdskraft faktuelt ikke alarmerende. Måske 
mangler der en vinkel om, at nogle virksomheder er  
for krævende og ufleksible i deres rekruttering af nye medarbejdere? 

1.3	Rekrutteringssituationen
Antallet af forgæves rekrutteringer er på det højeste niveau i de sidste 10 år, hvilket 
understreger, at udviklingen går én vej: Virksomhederne har sværere ved at finde  
medarbejdere.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) offentliggjorde tidligere i år en 
rapport, som beskrev, at danske virksomheder måtte opgive at besætte 35.000 stillinger 
i løbet af sidste halvår af 2018. Rekrutteringssurveyen bygger på stillinger, som har 
været slået op. Surveyen viser, at der i alt var 70.300 såkaldte forgæves rekrutteringer i 
perioden september 2018 til og med februar 2019 (STAR). I december 2018 var 
antallet af forgæves rekrutteringer 66.700. Udviklingen afspejler en fortsat stramhed på 
arbejdsmarkedet. To centrale fakta, der er værd at fremhæve:

Ud fra ovenstående kan det konkluderes, at rekrutteringsudfordringerne er stigende på 
arbejdsmarkedet, og at der ikke er nogle indikationer, der peger på, at efterspørgslen på 
arbejdskraft aftager foreløbigt. Nedenfor følger fire konkrete fakta om rekrutteringsudfor-
dringerne på arbejdsmarkedet.

* Af Ballisagers rekrutteringsanalyse 2018 fremgår det i øvrigt, at virksomheder i gennemsnit bruger 3,1 rekrutterings- 
kanal pr. ansættelse. For både det private og offentlige virksomheder gælder, at de hyppigst anvender opslåede stillinger 
efterfulgt af hhv. netværk og LinkedIn. Facebook placerer sig som den fjerde mest brugte rekrutteringskanal.

Halvdelen	af	de	70.300	stillinger	formåede	virksomhederne	at	besætte	
med	en	anden	kandidat	end	den	oprindeligt	efterspurgte

Den	anden	halvdel	blev	aldrig	besat	

1.		Rekrutteringsudfordringerne	er	mest	udtalte	i	branchen		
bygge	og	anlæg

2.		Antalsmæssigt	er	der	flest	forgæves	rekrutteringer	i	brancherne		
handel	(11.110),	sundhed	og	socialvæsen	(10.060),	industri	
(8.510),	operationel	service	(7.450),	bygge	og	anlæg	(5.780)		
samt	hotel	og	restauration	(5.270).

2.		15%	af	virksomhederne	anfører,	at	de	har	besat	en	stilling		
med	en	anden	profil	end	oprindeligt	tænkt.

4.		I	23%	af	rekrutteringsforløbene,	hvor	virksomhederne	har	haft	
forgæves	rekrutteringsforsøg,	tog	virksomheden	kontakt	til	det	
kommunale	jobcenter*.

Kilde: Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering
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1.4	Et	kig	ud	i	regionerne
I følgende afsnit kigger vi nærmere på regionernes rekrutteringssituation for at give dig 
et lokalt indblik i de rekrutteringsudfordringer, som vi har beskrevet i afsnit 1.2 og 1.3. 

Figur 2 viser, at der eksisterer relativt store regionale forskelle på den forgæves rekrutte-
ringsrate (FFR), når vi kigger ud over landets otte RAR-områder. RAR-områder dækker 
over otte regionale arbejdsmarkedsregioner. Størst er den forgæves rekrutteringsrate i 
Nordjylland, hvor der har været 8740 forgæves rekrutteringer, svarende til 27% af det 
samlede antal opslåede stillinger. Lavest er raten i Vestjylland og Hovedstaden, hvor 
virksomheder har rekrutteret forgæves til 20% af det samlede antal opslåede stillinger, 
svarende til hhv. 3260 og 22900 stillinger. 

 
Figur 2: Den forgæves rekrutteringsrate, fordelt på RAR-områder
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Yderligere viser det sig, at der også eksisterer regionale forskelle på i hvilke brancher, 
virksomhederne har sværest ved at rekruttere medarbejdere. Mest udtalte er udfordrin-
gerne inden for bygge- og anlægsbranchen, hvor der er udfordringer i syv ud af otte 
RAR-områder.

Et godt råd til jobsøgerne er i forlængelse af ovenstående at søge geografisk bredt og de 
steder i landet, hvor der er flest forgæves rekrutteringer (jobmuligheder). Tabel 1 frem-
hæver tre områder i hver region, hvor man med fordel kan søge.

Tabel 1: Tre brancher indenfor hvert RAR-område, hvor man med fordel kan søge

Kilde: Egen tilblivelse på baggrund af data fra Styrelsen for Arbejdsmarked  
og Rekruttering. Rekrutteringssurvey februar 2019

Nordjylland Bygge og anlæg Finansiering og forsikring Kultur og fritid

Vestjylland Hotel og restaurant Transport Operationel service

Østjylland Hotel og restaurant Transport Handel

Sydjylland Transport Sundhed og socialvæsen
Information og kommuni-

kation

Fyn
Offentlig administration, 

forsvar og politi
Transport

Ejendoms- 
handel og udlejning

Sjælland
Landbrug, skovbrug og 

fiskeri
Ejendomshandel og 

udlejning
Hotel og restaurant

Hovedstaden
Landbrug, skovbrug og 

fiskeri
Industri Kultur og fritid

Opsamling:

Stigende beskæftigelse og faldende ledighed

Stigende rekrutteringsudfordringer hos de danske virksomheder  
som er mest udtalt i bygge- og anlægsbranchen

Virksomheder ansætter i stigende grad profiler med en anden  
baggrund end oprindeligt tiltænkt

Størst rekrutteringsudfordringer i Nordjylland

Søg geografisk bredt, når du søger job – det betyder færre konkurrenter
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Tema:		
To	brancher	med	en	lysende	fremtid
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Antallet af lønmodtagere slår rekord år efter år og i dette afsnit kigger vi nærmere på  
spørgsmål som:  
Hvor er fremskridtene størst i erhvervslivet?  
Inden for hvilke brancher går det godt lige nu, og hvad er årsagen?  
Inden for hvilke brancher er beskæftigelsesbehovet størst? 

To brancher stortrives i det danske erhvervsliv lige nu: Online detail og it-branchen. 
Fællesnævneren for, de to er, at det er brancher, som vokser og deraf oplever økonomisk 
vækst – og branchernes behov for at finde ny arbejdskraft må forventes at blive mere 
akut i fremtiden. 

2.1	Online	detail
På tærsklen til et nyt årti, befinder detailmarkedet sig i en tidsalder, hvor teknologi og 
nye innovative aktører ændrer forbrugernes handelsvaner og -mønstre. Både for B2C- og 
B2B-virksomheder er der sket en markant ændring i relationen mellem sælger og køber. 
Udviklingen har banet vejen for en helt ny shoppeadfærd, hvor e-handel og koncepter 
som click and collect har vundet indpas ved at være nemt og bekvemmeligt for forbru-
gerne. Med den nye adfærd blandt forbrugerne følger et behov for, at butikker formår at 
integrere det digitale univers i deres forretning og dermed gøre mødet mellem forbruger, 
produkt og service til en god oplevelse for forbrugerne.  

Dansk Erhverv har estimeret danskernes onlinekøb af varer og services til ca. 142 mia. 
kr. i 2018 – en stigning på 9% i forhold til 2017. Stigningen betyder, at 12,5% af den 
danske varehandel foregår online. Implikationerne af den stigende onlinehandel betyder, 
at den fysiske tilstedeværelse af butikker er blevet mindre. Omvendt er en anden trend, 
at såkaldte pure players (forretninger der kun findes på nettet) er begyndt at etablere 
små fysiske butikker, hvor man har mulighed for at afhente, aflevere og se de forskellige 
produkter, som virksomheden sælger. 

En anden central implikation er, at trenden stiller krav til virksomhederne. Danske 
virksomheder er i fuld gang med den digitale omstilling, men især blandt SMV’er,  
er der behov for inspiration og hjælp til øget digitalisering og salg – både på det  
inden- og udenlandske marked. 

I en undersøgelse fra Dansk Industri i 2017 svarede godt halvdelen af de danske  
industrivirksomheder med færre end 50 ansatte, at de ikke benytter digitale  
teknologier  overhovedet. 

Der er med andre ord virksomheder som har et digitalt underskud, og som fremadrettet 
vil have svært ved at forblive konkurrencedygtige, hvis ikke de formår at transformere sig 
i overensstemmelse med digitaliseringsbølgen. Der er bred politisk opbakning til at 
hjælpe virksomheder med den digitale omstilling. Erhvervsstyrelsen tilbyder SMV’er at 
søge om tilskud på 100.000 kr. til privat rådgivning om digital omstilling eller e-handel 
(Erhvervsstyrelsen). 
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Alt i alt skaber digitaliseringen jobmuligheder og efterspørgsel på kandidater, der besid-
der digitale kompetencer. Det gælder digitale færdigheder i bred forstand, hvor alt fra 
oprettelse af varer i onlineshops til logistik og kundeservice er eksempler herpå. Dertil 
kommer de afledte job indenfor lager, transport mv.

Jobsøgere har mange muligheder indenfor branchen. Der er selvfølgelig altid mulighe-
den for at søge uopfordret, men endnu mere aktuelt er det at søge job hos virksomheder, 
som ikke er kommet helt med på digitaliseringsbølgen endnu, og få italesat den værdi, 
man kan tilføre ved at hjælpe til den digitale transformation. Yderligere er der også 
mange konsulenthuse, som i stigende grad tilbyder rådgivende services inden for e-com-
merce og online detail.

E-handelskurser er også blevet mere og mere populære, og et værktøj flere benytter til  
at øge sine karrieremuligheder. Der er flere og flere eksempler på at uddannede butiks-
assistenter eksempelvis opkvalificerer deres digitale færdigheder og får job  
i e-commerce (HK). 

E-handelskurser udbydes af flere organisationer og institutioner, herunder  
af Erhvervsakademierne. 

2.2	It-branchen
Det går godt for den danske it-branche. Statistikker fra Dansk Erhverv og Danmarks 
Statistik viser det samme billede: 2018 var et rigtig godt år for branchen, hvor der blev 
slået rekorder på stribe – og sådan har udviklingen egentlig set ud de seneste mange år.
Omsætningen rundede i 2018 232 mia. kr. for branchen samlet set, hvilket er en 
stigning på 3,7% sammenlignet med 2017. Yderligere består it-branchen af 12.510 
registrerede virksomheder, som omsætningen fordeles på samt 90.782 ansatte  
(it-branchen). 

Væksten indenfor it-branchen hænger på mange måder sammen med digitaliserings- 
bølgen. Administrerende direktør i it-branchen, Birgitte Hass, udtaler: 

”Både i Danmark og i udlandet har virksomheder speederen i bund mht. både 
vækst og digitalisering, og det smitter positivt af på den danske it-branche, som i 
2018 oplevede den største omsætning nogensinde.”

Yderligere hænger væksten også sammen med, at der, i forlængelse af den øget digitali-
sering, skabes et øget behov for it-sikkerhed. Mange virksomheder hyrer konsulentbi-
stand, men en anden og ny tendens er, at mange virksomheder selv begynder at ansatte 
fagkyndige it-fagfolk, som har kompetencer inden for it, idet virksomheder i stigende 
grad selv ønsker at køre it-projekter end at overlade it-driften til en ekstern partner. 

I løbet af 2018 blev der ansat 3261 flere medarbejdere i it-branchen, men antallet  
af nyansatte er langt fra nok i forhold til, hvad branchen reelt efterspørger. Det betyder 
overordnet, at efterspørgslen på kvalificeret arbejdskraft inden for branchen er høj.



11Jobbarometer – 1. halvår 2019 Konsulenthuset ballisager

Hvis man dykker ned i de forskellige underbrancher, kan man se, hvor efterspørgslen på 
arbejdskraft er størst. I underbrancherne Udvikling af software og Informationstjenester 
er væksten kraftigst, hvorfor efterspørgslen på arbejdskraft tilsvarende er størst.

Helt konkret viser tal fra branchens årlige it-barometerundersøgelse, at 45,2% af de 
danske it-virksomheder måtte opgive at besætte stillinger pga. manglen på arbejdskraft 
og kompetencer. Yderligere måtte næsten hver 3. virksomhed sige nej til opgaver, fordi 
de ikke kunne skaffe arbejdskraften.  

Ifølge it-branchen skal der investeres i at opkvalificere den eksisterende arbejdsstyrke, 
så der kommer flere digitale kompetencer i spil. It-branchen fremhæver selv, hvordan 
eksempelvis mange kommunikationsuddannede i stigende grad opkvalificerer sig og får 
jobs inden for it.

Her følger to råd til jobsøgere, der overvejer at søge job i it-branchen (DFØF):

Din	motivation er ofte vigtigere end din uddannelse: Mange it-virksom-
heder vælger ikke ansatte på baggrund af uddannelse, men vægter 
motivation og evne til at lære nyt

Lad	dig	ikke	skræmme	af	fagsproget: It-virksomheder forventer ikke, at 
man kan jonglere med it-lingo fra dag ét. De faglige termer lærer man 
undervejs og skal derfor ikke afskrække nogen
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