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Baggrund og formål 
Det er afgørende, at beskæftigelsessystemet kan understøtte et effektivt og velfun-
gerende arbejdsmarked. Beskæftigelsessystemet skal medvirke til at sikre virksom-
hederne den nødvendige arbejdskraft og medvirke til, at ledige kommer hurtigst mu-
ligt i job. Beskæftigelsessystemet har således en vigtig funktion i at medvirke til at 
sikre effektiv matchning mellem udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft og redu-
cere ubalancer. 
 
For at imødekomme denne opgave gennemfører Styrelsen for Arbejdsmarked og Re-
kruttering (STAR) rekrutteringssurveyen, der sigter på at belyse rekrutteringssitua-
tionen på det danske arbejdsmarked. Resultaterne fra undersøgelserne afrapporteres 
kvartalsvist og udgør den primære kilde til den halvårlige opdatering af Arbejdsmar-
kedsbalancen, hvor resultaterne fra rekrutteringssurveyen kombineres med data 
vedr. ledighed, beskæftigelse og jobomsætning.  
 
Før 2007 blev rekrutteringssituationen kortlagt på et ufuldstændigt grundlag. Med 
introduktionen af rekrutteringssurveyen og Arbejdsmarkedsbalancen fra foråret 
2007 blev kortlægningen datadrevet, og rekrutteringssurveyen og Arbejdsmarkeds-
balancen har siden 2007 været en hjørnesten i Beskæftigelsesministeriets overvåg-
ning af arbejdsmarkedet. I den tidligere metode blev godt 20.000 virksomheder kon-
taktet, og ca. 15.000 virksomheder svarede, svarende til en svarprocent på 70 - 75 
pct. Heraf havde ca. 5.000 virksomheder forsøgt at rekruttere arbejdskraft. 
 
Med den tidligere metode modtog hver virksomhed et brev, som inviterede virksom-
heden til at besvare et spørgeskema via et website. Der fulgtes telefonisk tæt op på 
brevet. Undersøgelsen var tilrettelagt, så de adspurgte virksomheder repræsenterede 
ca. 43 pct. af beskæftigelsen i Danmark. 
 
 
Sammenfatning af rekrutteringssurveyens metode  
Fra og med efteråret 2018 gennemfører STAR rekrutteringssurveyen på basis af on-
line jobopslag fra offentligt tilgængelige hjemmesider. 
 
Med udgangspunkt i de indhentede jobopslag bliver virksomhederne spurgt om sta-
tus på deres rekrutteringsforsøg ca. 4 måneder efter, at de har slået stillingsopslaget 
op. Virksomhederne svarer enten via et spørgeskema på internettet eller via telefon-
interviews.  
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Respondenten af spørgeskemaet er den person, som er angivet som kontaktperson i 
stillingsopslaget.  
 
Survey-invitationer sendes til respondenter i jobopslag, som er udvalgt med henblik 
på at dække flest mulige stillingsbetegnelser i hvert Regionale Arbejdsmarkedsråds 
(RAR) område. Når der er indhentet nok svar til at kunne vurdere rekrutteringssitu-
ationen for den pågældende stillingsbetegnelse i det pågældende RAR-område, ind-
hentes ikke flere svar. 
 
Stikprøveundersøgelsens resultater er efterfølgende vægtet ift. svarenes andel af 
jobopslag, opregnet til fuld jobomsætning og korrigeret for andre rekrutteringskana-
ler for at være dækkende for hele arbejdsmarkedet i Danmark. Det betyder, at forde-
lingen af rekrutteringsforsøg er repræsentativ for hele arbejdsmarkedet. 
 
 
Succesfulde og forgæves rekrutteringer 
Rekrutteringssurveyen primære spørgsmål er hvorvidt stillingen i jobopslaget er ble-
vet besat, hvorvidt det ikke lykkedes at besætte stillingen eller om stillingen blev 
besat, men med en medarbejder uden de ønskede kvalifikationer. Spørgeskemaet til 
rekrutteringssurveyen er vedlagt i bilag: ”Spørgeskema til rekrutteringssurveyen”. 
 
En succesfuld rekruttering er defineret som en situation, hvor det lykkedes at besætte 
stillingen med den ønskede profil. 
 
En forgæves rekruttering er defineret som en situation, hvor det enten ikke lykkedes 
at besætte stillingen med en medarbejder med alle de ønskede kvalifikationer, eller 
slet ikke lykkedes at besætte stillingen. 
 
Den forgæves rekrutteringsrate (FRR) er andelen af forgæves rekrutteringer ud af 
succesfulde og forgæves rekrutteringsforsøg. 
 
 
Fordeling af survey-invitationer  
Rekrutteringssurveyens primære formål er at danne grundlag for Arbejdsmarkeds-
balancen, hvor stillingsbetegnelser i RAR-områder kategoriseres som enten ’min-
dre gode beskæftigelsesmuligheder’, ’gode beskæftigelsesmuligheder’ eller én af 
de tre mangel-kategorier: ’paradoks’, ’mangel’ eller ’omfattende mangel’. De tre 
mangelkategorier udspringer af, hvorvidt FRR er på eller over 20 pct. 
 
Arbejdsmarkedsbalancens metode er videre beskrevet i et separat metodedokument 
som er at finde på Arbejdsmarkedsbalancens hjemmeside: Arbejdsmarkedsbalan-
cen.dk.  
 
Rekrutteringssurveyen følger ikke standard surveymetode, hvor der indsamles en re-
præsentativ stikprøve af svar. Rekrutteringssurveyen metode er valgt for i idest mu-
ligt omfang at afdække flest mulige af ca. 900 stillingsbetegnelser i 8 RAR-områder. 
Med en standard survey metode, er det kun muligt at udtale sig sikkert om ganske få 
af de ca. 7.200 stillingsbetegnelser i RAR-områder.  
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Rekrutteringssurveyen sender i stedet survey-invitationer løbende ud til de 7.200 
stillingsbetegnelser i RAR-områder indtil der er indsamlet tilpas mange svar i hen-
hold til signifikans- eller antalskriteriet, jf. bilaget: ”Indsamling af svar. Vægtning, 
opregning og korrektion”.  
 
 
Vægtning, opregning og korrektion 
Vægtning foretages for at give et repræsentativt billede af indsamlede svar i forhold 
til alle jobopslag. Siden den løbende indsamlingen af svar standses, når der er ind-
samlet tilpas mange svar per stillingsbetegnelse i RAR-område, er svarene ikke ind-
samlet repræsentativt i forhold til andre sammensætninger af jobopslagspopulatio-
ner.  
 
Opregningen foretages for at beregne hvor mange faktiske rekrutteringer de indsam-
lede svar repræsenterer. En stor del af arbejdsmarkedets rekrutteringer forgår gen-
nem andre kanaler end online jobopslag. Som tilnærmet data for alle rekrutteringer 
i Danmark benyttes jobomsætning.  
 
Korrektionen foretages for at indregne forskelle på hvor succesfuld online jobopslag 
er i forhold til andre rekrutteringskanaler. 
 
Beregningerne er videre beskrevet i bilaget: ”Indsamling af svar. Vægtning, opreg-
ning og korrektion”. 
 
 
Respondentbyrde  
For at mindske byrden hos den enkelte virksomhed, og den enkelte kontaktperson på 
jobopslaget, indeholder spørgeskemaet få og simple spørgsmål. Samtidig trækkes 
der mest mulig baggrundsinformation fra jobopslaget og virksomheden som har slået 
jobbet op, i stedet for at spørge kontaktpersonen. 
 
Ved udsending af survey-invitationer iagttages to begrænsninger:  
1. Der må maksimalt kontaktes 5 respondenter halvårligt pr. arbejdssted. For store 

arbejdspladser kan der kontaktes flere respondenter. 
2. En kontaktperson/respondent (defineret ved e-mailadresse eller telefonnr.) må 

maksimalt modtage én survey-invitation indenfor 5 måneder. 
 
 
Afrapportering 
Resultaterne fra rekrutteringssurveyen afrapporteres kvartalsvist på star.dk og udgør 
en væsentlig kilde til den halvårlige opdatering af Arbejdsmarkedsbalancen, hvor 
resultaterne fra rekrutteringssurveyen kombineres med data vedr. ledighed, beskæf-
tigelse og jobomsætning fordelt på RAR-områder.  
 
Den kvartalvise rapport er opbygget således at den giver et overblik over rekrutte-
ringssituationen på landsplan og på de forskellige RAR-områder - målt på forgæves 
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rekrutteringsrate og det samlede antal forgæves rekrutteringer (forneden ses rekrut-
teringssituationen på RAR). 
 
 Figur 1  

Den forgæves rekrutteringsrate og antal forgæves rekrutteringer, fordelt 
på RAR-områder 

  
 

 Anm.: Rekrutteringsforsøg i perioden april til og med september 2019. Figuren viser den samlede forgæves rekrutte-
ringsrate (FRR) for hvert RAR-område. 

 Rekrutteringsforsøg i er svar indsamlet i perioden april til og med september 2019, som dækker over job slået 
op fra december 2018 til og med maj 2019. 

Kilde: Rekrutteringssurvey september 2019 
 

 
 

Målingerne bliver også fordelt på kombinationer af RAR, brancher og tid, ligesom 
de største stillingsbetegnelser (målt på jobomsætning) oplistes. I figur 2 ses den for-
gæves rekrutteringsrate og antal forgæves rekrutteringer for de største stillingsbeteg-
nelser i RAR Østjylland. 
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Figur 2  

Forgæves rekrutteringsrate og antal forgæves rekrutteringer for stillings-
betegnelser med størst jobomsætning og mindst 10 surveysvar i RAR Øst-
jylland. 

 
 

 Anm.: Rekrutteringsforsøg i perioden april til og med september 2019. Tabellen viser de 30 stillinger med den højeste 
jobomsætning baseret på registerdataopgørelse. Tabellen er sorteret efter jobomsætningen. Tabellen indehol-
der kun celler baseret på mere end 10 surveysvar. 

Kilde: Rekrutteringssurvey september 2019 

 
 
Perioder for indsamling af surveysvar og afrapportering  
I figur 3 gives et typisk eksempel på perioderne for de kvartalvise rapporter.  
 

 De blå felter dækker over jobopslag, hvis opslagsdato er i den 6 måneders 
rullende periode. Opslagsdatoen er datoen hvor jobopslaget er offentlig-
gjort. 

 De grønne felter dækker over svar indhentet ca. 4 måneder efter jobbets 
opslagsdato. 

 Det lyserøde felt er måneden hvor den kvartalsvise rapport offentliggøres. 
 
I figur 4 illustreres, at et job slået op i juni typisk vil blive kontaktet 4 måneder efter 
i oktober. Det indsamlede svar vil indgå både i december og marts rapporten.  
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Figur 3  

Rullende halvår for indsamling af svar og kvartalsvise afrapporteringer 

 
 

 Anm.: Her illustreres, at de kvartalsvise rapporter, dannes på baggrund af svarene samlet ind i en periode ca. 5½ måned op 
til afrapporteringen, og at jobbene er slået op ca. 4 måneder før indsamlingen af svarene.  

 

 
 Figur 4  

Rullende halvår for indsamling af svar og kvartalsvise afrapporteringer 

 
 

 Anm.: Her illustreres, at der ca. 4 måneder efter et job er slået op spørges ind til hvorvidt rekrutteringen var succesfuld, og at 
det indsamlede svar indgår i to rapporter.  
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Signifikans- og antalskriterie 

For en given stillingsbetegnelse i et givent RAR-område i en given halvårlig op-

slagsperiode, standses den løbende indsamling af svar, hvis der er indsamlet tilpas 

mange svar i henhold til signifikans- eller antalskriteriet: 

 

Signifikanskriterie 

Indsamling af svar standses, hvis den forgæves rekrutteringsrate for en stillingsbe-

tegnelse i et RAR-område er signifikant forskellig fra 20 pct., med et konfidensni-

veau på 90 pct.  

 

Antalskriterie 

Antalskriteriet er indført som supplement til signifikanskriteriet, fordi det kan 

kræve urealistisk mange surveysvar at afgøre, hvorvidt en forgæves rekrutterings-

rate, som er tæt på 20 pct., er signifikant forskellig fra 20 pct. Antalskriteriets op-

fyldelse afhænger af antallet af jobopslag for den enkelte stillingsbetegnelse, jf. ta-

bel 1. 

 

 Tabel 1  

Antalskriteriet 

N Minimum antal svar 

N ≥ 100 25 

40 ≤ N  ≤ 99 N/4 

20 ≤ N  ≤ 39 10 

9 ≤ N  ≤ 19 N/2 

7 ≤ N  ≤ 8 4 

3 ≤ N  ≤ 6 3 svar med forgæves rekruttering 

N  < 3 besvares ikke 
 

 Anm.  N = antal jobopslag med brugbar kontaktinformation for en given stillingsbetegnelse i et givent RAR-område i 
en given halvårlig opslagsperiode.  
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Vægtning, opregning og korrektion 

For at give et repræsentativt billede af rekrutteringsudfordringerne, bliver de ind-

samlede surveysvar vægtet, opregnet og korrigeret i forhold til alle rekrutteringer i 

Danmark.  

 

Online jobopslag er ikke lige repræsentative på forskellige dele af arbejdsmarkedet 

i forhold til antallet af rekrutteringer (målt gennem jobomsætning). Nedstående fi-

gur 1 eksemplificerer, at antallet af online jobopslag er skævt fordelt i forhold til 

tre overordnede faggrupper. Der ses en overvægt af arbejde, der forudsætter læn-

gere uddannelser. Der er altså relativt mange online jobopslag inden for it-jobs, 

akademiske jobs, læger, lærere, sygeplejersker, ingeniører, osv. 

 

 Figur 1  

Andel af online jobopslag og jobomsætning, fordelt på tre faggrupper 

 
 Anm.: Inddelingen er afgrænset efter Disco08-hovedgrupper.  

 Hver af de tre mål: jobomsætning og jobopslag summer til 100%. 

Kilde:  Rekrutteringssurvey, december 2019 

 

 

I rekrutteringssurveyen indsamles tilpas mange svar til, at det sikkert kan belyses i 

henhold til signifikans- og antalskriteriet, om der er høje eller lave rekrutteringsud-

fordringer per stillingsbetegnelse i RAR-område. Ved en standard surveymetode, 

hvor invitationer sendes jævnt spredt til alle jobopslag, vil der være bedre indbygget 

repræsentativt i forhold til andre sammensætninger af jobopslagspopulationer, så 

som stillingsbetegnelse i hele landet. 

 

Vægtning, opregning og korrektion foretages for at indsamlede svar er repræsenta-

tive både i forhold til alle online jobopslag og i forhold til rekrutteringer uden online 

jobopslag. 

 

 

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

Ledere og arbejde, der forudsætte lange eller
mellemlange uddannelser

Kontor-, salg- og servicearbejde

Håndværkere, operatører og ufaglærte

Jobomsætning Jobopslag
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Tabel 2  

Trin og principper i vægtning, opregning og korrektion 

 

Trin Kort beskrivelse Niveau Detaljeret beskrivelse 

1. Udtræk 
Udvalgt efter at 
give sikre celler 

Celle 

På baggrund af en samlet jobopslagspopulation i en periode 
udvælges et antal jobannoncer i hver celle. Udvælgelsen er op-
timeret efter at skaffe flest muligt sikre celler inden for det se-
neste halve år.  

2. Vægtning 
(ift. antal 
jobopslag) 

Opregning og vægt-
ning fra respon-
dentudtræk til fuld 
jobopslagspopula-
tion 

Celle 
I hver celle sammenlignes antallet af svar med den totale 
jobopslagspopulation i cellen og dette forhold bruges til at op-
regne til fuldt jobopslagspopulation 

3. Opregning 
(ift. jobomsæt-
ning) 

Opregning fra 
jobopslag til jobom-
sætningspopulation  

Strata 
For hvert strata udregnes et forhold mellem jobopslag og 
jobomsætning og dette forhold anvendes til at opregne fra fuld 
jobopslagspopulation til fuldt jobomsætningsniveau. 

4. Korrektion 
(ift. rekrutterin-
ger uden 
jobopslag) 

Korrektion for re-
krutteringer uden 
jobopslag 

Strata 

Forholdet mellem succesfulde og forgæves rekrutteringer kor-
rigeres baseret på data for, hvor ofte et rekrutteringsforsøg er 
forgæves, når virksomheden bruger eller ikke-bruger online 
jobopslag.  

 

 Anm.  En celle, er en given stillingsbetegnelse i et givent RAR-område.  
 Et strata, er grupperinger af ensartede typer af de ca. 900 stillingsbetegnelser. 
 

 

Vægtning 

Vægtningen skal sikre at de indsamlede surveysvar, om rekrutteringsudfordringer, 

er repræsentative i forhold til de online jobopslag, som det er muligt at kontakte. I 

rekrutteringssurveyen indsamles tilpas mange svar til det sikkert kan belyses i hen-

hold til signifikans- og antalskriteriet, om der er høje eller lave rekrutteringsudfor-

dringer. 

 

Vægtningen korrigerer for antallet af indsamlede svar for hver celle af alle online 

jobopslag for en stillingsbetegnelse i et RAR-område.  

 

𝑣æ𝑔𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒 =
𝑗𝑜𝑏𝑜𝑝𝑠𝑙𝑎𝑔𝑠𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒

𝑠𝑢𝑟𝑣𝑒𝑦𝑠𝑣𝑎𝑟𝑐𝑒𝑙𝑙𝑒
 

 

 

Opregning 

Opregningen foretages for at beregne antallet af forgæves rekrutteringer. De ca. 900 

stillingsbetegnelser, grupperes i strata ud fra RAR, virksomhedsstørrelse og branche. 

Strata er dannet med henblik på, at opregningsfaktorerne bliver statistisk sikre og 

ikke varierer for meget over tid. Dette gøres ved at strata er tilstræbt internt ensartede 

i forhold til stillingsbetegnelser, brancher og virksomhedsstørrelser som minder om 

hinanden. Samtidig bør forholdet mellem antal jobopslag og jobomsætning være no-

genlunde ens på tværs af strata.  

 

Alle strata har kun jobopslag fra ét RAR-område. Strataenes detaljegrad ift. branche 

og virksomhedsstørrelse varierer alt efter RAR-områdernes størrelse. Dvs. der er 

mere detaljerede strata i RAR-Hovedstaden end i RAR-Fyn, fordi der er flere 

Udtræk Vægtning Opregning Korrektion
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jobopslag i RAR-Hovedstaden end i RAR-Fyn. Dette sikrer, at alle strata har en ri-

melig volumen af jobopslag. 

 

Den faktiske jobomsætning i den halvårlige periode, som jobopslagenes responden-

ter er kontaktet i, fordeles ud på strata. For hvert strata udregnes et forhold mellem 

jobopslag og jobomsætning og dette forhold anvendes til at opregne fra fuld 

jobopslagspopulation til fuldt jobomsætningsniveau. Dvs., at alle celler i et strata 

opregnes med samme værdi. 

 

𝑜𝑝𝑟𝑒𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎 =
𝑗𝑜𝑏𝑜𝑚𝑠æ𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎

𝑗𝑜𝑏𝑜𝑝𝑠𝑙𝑎𝑔𝑠𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑎
 

 

 

Korrektion 

Korrektionen foretages for at sikre, at de indsamlede surveysvar om rekrutterings-

udfordringer er repræsentative i forhold til den del af arbejdsmarkedet, der ikke an-

vender online jobopslag til at rekruttere.  

 

I nogle strata vil størstedelen af jobomsætning være sket på baggrund af et online 

jobopslag. I andre strata vil det modsatte være tilfældet.  

 

For at foretage korrektion estimeres sandsynligheden for at rekruttere succesfuldt 

når virksomheden hhv. anvender online joboplag og anvender andre rekrutterings-

kanaler. Sandsynligheden estimeres ved en regressionsanalyse.  

 

Formålet med regressionsanalysen er først og fremmest at få et signifikant svar på 

spørgsmålet om, hvorvidt der er repræsentativitet på tværs af strata. Er der forskel 

på sandsynligheden for at rekruttere for online jobopslag kontra andre rekrutterings-

kanaler? For at svare på dette spørgsmål opstilles følgende regressionsligning: 

 

𝑅𝑒𝑘𝑟𝑢𝑡𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 = 𝛽0 + 𝛽1𝑜𝑛𝑙𝑖𝑛𝑒 + 𝛿𝑋 + 𝛽2𝑎𝑎𝑟 + 𝜖 
 

Hvor den forklarede variabel (rekruttering) er en binær variabel (0,1), der angiver 

hvorvidt rekrutteringsforsøget var succesfuldt. Parameteren 𝛽0 udgør et konstantled. 

Variablen (online) er ligeledes en binær variabel, der angiver hvorvidt rekrutterings-

forsøget skete via online rekrutteringskanaler eller ej. Leddet 𝛿 er en vektor af para-

meterestimater. Vektor 𝑋 består af forklarende variable af interesse, herunder virk-

somhedsstørrelse, erhvervsgruppe og branche. Den forklarende variabel (aar) angi-

ver, hvilket år rekrutteringsforsøget er indsamlet. Parameteren 𝜖 er et fejlled. Et sig-

nifikant positivt estimat for 𝛽1 i en given strata betyder at rekrutteringer via online 

kanaler øger sandsynligheden for succes ift. rekrutteringer via andre rekrutterings-

kanaler i strataet. Rekrutteringsudfordringer målt ved rekrutteringssurveyen i dette 

strata undervurderes og skal dermed opjusteres for at være repræsentative. 

 

For at reducere outliers påvirkning af gennemsnitsberegninger kan hvert surveysvar 

i de fleste tilfælde højst vægtes, opregnes og korrigeres til 50 jobåbninger. 
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Jobomsætning i rekrutteringssurveyen 

Som tilnærmet data for alle succesfuldt besatte stillinger og stillinger besat med en 

anden profil i Danmark, benyttes data på jobomsætning. Et styks jobåbning i jobom-

sætningen er defineret ved en lønudbetaling fra en arbejdsgiver til en person i en 

periode, hvor der i perioden før ikke var en lønudbetaling fra samme arbejdsgiver.  

 

På Jobindsats.dk offentliggøres en måling på jobomsætning. Jobomsætningen i 

rekrutteringssurveyen er defineret snævrere. I rekrutteringssurveyen er jobomsæt-

ning afgrænset til en situation, hvor en person modtager løn og ikke har modtaget 

løn fra samme cvr-nummer i minimum 12 måneder i træk.  

 

Jobomsætning registreres i fagklassifikationen DISCO-08, mens jobopslag registre-

res i stillingsbetegnelsesklassifikationen DISCOAMS. Uoverensstemmelser mellem 

de to klassifikationer håndteres ved en forholdsmæssig nøgle mellem de to klassifi-

kationer, som er tilvejebragt ud fra sammenligning af antal jobopslag fordelt på DIS-

COAMS og antal beskæftigede fordelt på DISCO-08. 

 

Der vægtes og opregnes fra en jobopslagspopulation på celle niveau til en jobom-

sætning på strata niveau. I nogle tilfælde vil der ikke være samlet ét eneste sur-

veysvar ind i en celle, samtidig med at der er jobomsætning i cellens tilsvarende 

strata. Jobomsætningen for sådanne celler fordeles ud på de resterende celler i stra-

taen. Omkring 15 pct. af jobomsætningen fordeles med denne beregning.  

 

Antallet af forgæves rekrutteringer over en seks-måneders periode ligger med rekrut-

teringssurveyens brug af jobomsætning, på omkring samme niveau som antallet af 

forgæves rekrutteringer blev målt med rekrutteringssurveyens metode før efteråret 

2018 over en to-måneders periode. 
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Spørgeskema 
Rekrutteringssurvey på baggrund af jobopslag 
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Kort læsevejledning til spørgeskemaet 
 
Der skelnes mellem en central og decentral kontakt til virksomheden: 

Decentral kontakt: Spørgeskemaet sendes til en personlig mail på den person, som er angivet 
som kontaktperson i stillingsopslaget. 

Central kontakt: Spørgeskemaet sendes til en ikke-personspecifik mail, fx hr- eller info-mail. 

 

 
 
[Invitation til respondenter (Mail)] 
 
Undersøgelse af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked 

 
Kære XX 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering gennemfører løbende undersøgelser af 
rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked. 

Undersøgelsen skal vise, hvor der er mangel på arbejdskraft, så virksomhederne kan få hjælp til 
at skaffe den efterspurgte arbejdskraft. Det er derfor vigtigt, at du og din virksomhed deltager i 
undersøgelsen. 

[Decentral kontakt: Du er blevet udvalgt til at deltage i undersøgelsen, fordi du for nyligt stod 
som kontaktperson i et stillingsopslag med overskriften:]  

[Central kontakt: Jeres virksomhed er blevet udvalgt til at deltage i undersøgelsen, fordi 
virksomheden for nyligt har opslået et stillingsopslag med overskriften:] 

 
Tømrer søges til stort projekt i nærheden af Viborg fra december 2019] 
 

Hvis du ikke er den rette til at besvare spørgeskemaet, bedes du sende denne mail videre til den 
rette person. 

Det tager ca. 1 min. at gennemføre undersøgelsen og dine svar behandlet fortroligt.  

 
Knap: Start besvarelsen 

 
Spørgsmål vedrørende undersøgelsen kan rettes til support på tlf.: +45 8181 6262 eller e-mail 
survey@hbseconomics.dk. Ønsker du ikke at deltage kan du trykke på dette link: 
[REFUSE_LINK] 

Dine svar vil blive behandlet fortroligt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det kan 
du læse mere om her: https://www.star.dk/om-styrelsen/privatlivspolitik/ 

På forhånd tak for hjælpen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Thomas Gross Havsager 

Kontorchef, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
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[Rykker til respondenter (Mail)] 
 
Undersøgelse af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked 

 
Kære XX 

Du modtog for nogle dage siden en invitation til at deltage i en undersøgelse af 
rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked, som udføres for Styrelsen for 
Arbejdsmarked og Rekruttering. 

Undersøgelsen skal bl.a. vise, hvor der er mangel på arbejdskraft, så virksomhederne kan få 
hjælp til at skaffe den efterspurgte arbejdskraft. Det er derfor vigtigt, at du og din virksomhed 
deltager i undersøgelsen. 

[Decentral kontakt: Du er blevet udvalgt til at deltage i undersøgelsen, fordi du for nyligt stod 
som kontaktperson i et stillingsopslag med overskriften:]  

[Central kontakt: Jeres virksomhed er blevet udvalgt til at deltage i undersøgelsen, fordi 
virksomheden for nyligt har opslået et stillingsopslag med overskriften:] 

 
Tømrer søges til stort projekt i nærheden af Viborg fra december 2019 
 

Hvis du ikke er den rette til at besvare spørgeskemaet, bedes du sende denne mail videre til den 
rette person. 

Det tager ca. 1 min. at gennemføre undersøgelsen og dine svar behandlet fortroligt.  

Hvis spørgeskemaet ikke besvares via denne henvendelse, tillader vi os at kontakte dig 
telefonisk inden for den nærmeste fremtid. Du kan besvare spørgeskemaet frem til og med 
søndag d. 15. april 2018. 

 
Knap: Start besvarelsen 
 

Spørgsmål vedrørende undersøgelsen kan rettes til support på tlf.: +45 8181 6262 eller e-mail 
survey@hbseconomics.dk. Ønsker du ikke at deltage kan du trykke på dette link: 
[REFUSE_LINK] 

Dine svar vil blive behandlet fortroligt af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Det kan 
du læse mere om her: https://www.star.dk/om-styrelsen/privatlivspolitik/ 

På forhånd tak for hjælpen. 

 

Med venlig hilsen 

 

Thomas Gross Havsager 

Kontorchef, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
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[Introtekst] 
 
Undersøgelse af rekrutteringssituationen på det danske arbejdsmarked 

 
Tak fordi du har valgt at deltage i undersøgelsen. Undersøgelsens spørgsmål vedrører 
virksomhedens stillingsopslag med overskriften: 

 

Tømrer søges til stort projekt i nærheden af Viborg fra december 2017 

[Central kontakt: Kontaktperson: Arne Jensen] 

 

Dine svar behandles fortroligt. 

 

Med venlig hilsen 

 

Thomas Gross Havsager 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 
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[Kernespørgsmål] 
 

1.1 Hvad er status på stillingsopslaget? 

(1)  Stillingen er blevet besat 

(2)  Ansøgningsprocessen er afsluttet og det lykkedes ikke at besætte stillingen 

(3)  Ansøgningsprocessen er endnu ikke afsluttet 

(4)  Ansøgningsprocessen er afbrudt, da rekrutteringsbehovet ikke længere er aktuelt. 

 

[Filter: Hvis (1) og (2) i spørgsmål 1.1] 

 

[Filter: hvis antal stillinger er ukendt] 

1.1a Hvor mange stillinger ønskede I at besætte via stillingsopslaget? 

[Drop down rullemenu fra 0 til 10+] 

 

NB: Kommende kernespørgsmål 

1.2 Hvor mange ansøgere var der til stillingen? 

(1)  0 

(2)  1 

(3)   2-4 

(4)  5-10 

(5)  11-19 

(6)  20-50 

(7)  51-100 

(8)  Over 100 

(9)  Ved ikke 

 

1.3 Hvor mange ansøgere har været til samtale om stillingen? 

(1)  0 

(2)  1 

(3)   2-4 

(4)  5-10 

(5)  Over 10 

(6)  Ved ikke 

 

[Filter: Hvis (1) i spørgsmål 1.1] 

Medarbejderens kvalifikationer 

Nedenfor spørges til kvalificeret arbejdskraft.   

 

Hvis du eksempelvis har søgt en udlært tømrer, men i stedet har måttet ansætte en tømrerelev, 

er der tale om en medarbejder, som ikke har alle de ønskede kvalifikationer. 

 

1.3 Hvilken medarbejder er stillingen blevet besat med? 
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(1)  En medarbejder der har de ønskede kvalifikationer  

(2)  En medarbejder der ikke har alle de ønskede kvalifikationer. 

 

 

[Filter: Hvis (2) i spørgsmål 1.2] 

1.4 Hvilke af nedenstående kvalifikationer mangler den ansatte medarbejder? (Sæt gerne 

flere krydser) 

(1)  Relevant erhvervserfaring 

(2)  Relevant formel uddannelse 

(3)   Relevant efter- og videreuddannelse 

(4)  Bestemte personlige og sociale kvalifikationer 

(5)  Særlige sprogkompetencer (fx danskkundskaber) 

(6)  Særlige faglige kvalifikationer 

(7)  Andet: ______________________________ 

 

 
NB. Hvis stillingsopslaget vedr. flere stillinger er formuleringerne i kernespørgsmålene 
tilpasset til det.  
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[2. Rekruttering uden elektroniske stillingsopslag] 
 
(spørgsmålene stilles til et mindre udsnit af stikprøven) 
 
I det følgende vil du blive spurgt ind til rekrutteringsforsøg uden brug af elektroniske 
stillingsopslag. 
 
 

2.1 Har I forsøgt at rekruttere til en anden stilling inden for Tømrer- og 

bygningssnedkerarbejde uden brug af elektroniske stillingsopslag inden for de seneste 6 

måneder? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Ved ikke. 

 

 

[Filter: Hvis (1) i spørgsmål 2.1] 

 

2.2 Hvad er status på rekrutteringsforsøget uden brug af elektroniske stillingsopslag? 

 

(1)  Stillingen er blevet besat 

(2)  Ansøgningsprocessen er afsluttet og det lykkedes ikke at besætte stillingen 

(3)  Ansøgningsprocessen er endnu ikke afsluttet 

(4)  Ansøgningsprocessen er afbrudt, da rekrutteringsbehovet ikke længere er aktuelt. 

 

[Filter: Hvis (1) og (2) i spørgsmål 2.2] 

 

2.3 Hvor mange ansøgere var der til stillingen? 

(1)  0 

(2)  1 

(3)   2-4 

(4)  5-10 

(5)  11-19 

(6)  20-50 

(7)  51-100 

(8)  Over 100 

(9)  Ved ikke 

 

2.4 Hvor mange ansøgere har været til samtale om stillingen? 

(1)  0 

(2)  1 

(3)   2-4 

(4)  5-10 



 

 8 

(5)  Over 10 

(6)  Ved ikke 

 

 

[Filter: Hvis (1) i spørgsmål 2.2 ] 

 

2.5 Hvilken medarbejder er stillingen blevet besat med? 

(1)  En medarbejder der har de ønskede kvalifikationer  

(2)  En medarbejder der ikke har alle de ønskede kvalifikationer. 
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[3. Kontaktspørgsmål] 
 

Hjælp til rekrutteringsudfordringer af det lokale jobcenter 

 
Det lokale jobcenter kan ofte hjælpe virksomheder, som oplever rekrutteringsudfordringer. 

Såfremt virksomheden ønsker at blive kontaktet af jobcenteret videregives information til det 
lokale jobcenter om status på stillingsopslag omtalt i denne henvendelse. Endvidere videregives 
virksomhedens kontaktoplysninger og offentligt tilgængelige oplysninger fra Det Centrale 
Virksomhedsregister (CVR) vedr. virksomhedens navn, adresse, branche mv. 

 

3.1 Ønsker I inden for kort tid at blive kontaktet af jeres lokale jobcenter i forbindelse med 

jeres aktuelle rekrutteringsudfordringer? 

(1)  Nej 

(2)  Ja (via samme kontaktoplysninger, som ligger til grund for denne henvendelse) 

(3)  Ja (via anden kontaktinformation) 

 

 

[Filter: Hvis (2) OR (3) i spørgsmål 3.1] 

3.2 Skal henvendelsen dreje sig om: 

 

(1)  Et aktuelt behov for rekruttering af ny medarbejder 

(2)  Et fremtidigt behov for rekruttering af ny medarbejder 

(3)  Generel vejledning og information om fx virksomhedspraktik, løntilskud, lærlinge, 

opkvalificering, mv. 

(4)  Andet, uddyb venligst:________ [ÅBENT SVARFEL] 

 

 

[Filter: Hvis (3) i spørgsmål 3.1] 

 

3.2 Kontaktinformation til jobcentret 

Du har angivet, at jeres lokale jobcenter gerne må kontakte jer på andre kontaktoplysninger end 
dem, som ligger til grund for denne henvendelse. 

Nedenfor kan du angive, hvem jobcentret skal kontakte: 

(1) Navn:  ____________________________ 

(2) E-mail:  ____________________________ 

(3)     Telefon:  ____________________________ 
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[4. Supplerende spørgsmål] 
 
 

[Spørgsmål vedr. produktionsbegrænsninger] 

 

[Filter: har svaret (2) i spørgsmål 1.1] 

4.1 Du har angivet, at ansøgningsprocessen er afsluttet og stillingen ikke er blevet besat. 

Har det betydet, at virksomheden har opgivet ordrer eller at der er arbejdsopgaver, som 

ikke bliver løst? 

(1)  Ja 

(2)  Nej 

(3)  Ved ikke. 

 

 

[Spørgsmål vedr. stillingens karakter] 

 

[Filter: 15% af stikprøven] 

4.2 Er den opslåede stilling en fast fuldtidsstilling inden for normal arbejdstid? 

(Sæt gerne flere kryds) 

(1)  Ja 

(2)  Nej, stillingen er tidsbegrænset 

(3)  Nej, stillingen indebærer skiftende arbejdstider 

(4)  Nej, stillingen indebærer aften-, nat- eller weekendarbejde 

(5)  Nej, stillingen er på deltid 

(6)  Nej, andet: __________ 
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[Outro-tekst] 
 
Undersøgelsen er nu færdig. Mange tak for dine svar. 

 

Hvis du har kommentarer eller spørgsmål til undersøgelsen eller forslag til fremtidig kontaktform, 

kan du rette henvendelse til survey@star.dk. 

 

Undersøgelsens resultater indgår i tilrettelæggelsen af beskæftigelsespolitikken. Du kan læse 

mere om resultaterne i rekrutteringssurveyen [her.|  
https://star.dk/da/viden-og-tal/udvikling-paa-arbejdsmarkedet/rekrutteringssurveys/ 

 

 

Med venlig hilsen 

Thomas Gross Havsager 

Kontorchef, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering 

 

 

 

 

 


