Virksomhedsoverblikket – hvad viser data?
Dette korte skriv giver en nem gennemgang og forklaring på hvilke data der er indeholdt i
Virksomhedsoverblikket. Det kan hjælpe med at give dig som bruger en bedre forståelse af hvorfor
resultaterne ser ud som de gør.
Virksomhedsoverblikket er baseret på tilgængelige data fra STAR – både registerdata og indberetninger fra
virksomheder og jobcentre.
Hvis du vil have mere detaljerede oplysninger om hvordan Virksomhedsoverblikket er opbygget eller
hvordan de enkelte datafelter er beregnet, kan du enten finde mere viden her eller se i excelarket ved at
holde musen over overskriften, når du har lavet en søgning.

Virksomhedens størrelse og vækst i antal ansatte
Antal ansatte måles på antallet af ansatte, som får udbetalt løn fra den pågældende virksomhed. Der vil
være tilfælde hvor en virksomhed udbetaler løn fra et sted, men en del af medarbejderne arbejder fysisk et
andet sted. Dette er der desværre ikke mulighed for at tage højde for. Derfor skal du som bruger altid have
dette forhold med når du kontakter en virksomhed.
Pilen sammenligner antal ansatte over det seneste år med samme periode året før. En
grøn pil betyder dermed, at virksomheden har fået flere ansatte, en gul pil betyder at
udviklingen har været stabil og en rød pil betyder, at virksomheden har haft færre
ansatte det seneste år end året forinden. Det er altså en ”simpel” opgørelse af hvor
mange ansatte virksomheden har haft. Større ændringer i antal ansatte kan skyldes, at virksomhedens
lønindberetningerne flyttes fra et sted til et andet. Derfor er det dig at man ved kontakt til en virksomhed
ikke tror at de tal der står i Virksomhedsoverblikket nødvendigvis er de rigtige, men er åben over for at det
kan se anderledes ud for virksomheden.

Branchens søgeadfærd
Denne opgørelse ser på alle de stillingsopslag der findes de seneste tre år. De deles op
på 700 brancher og stillingsbetegnelser, for at kunne identificere hvilke typer stillinger
brancher søger efter, når de rekruttere via elektroniske opslag. Fordelen ved denne
opgørelse er, at vi samler viden om branchens efterspørgsel, og bruger den viden til at
sige noget om de stillinger der søges efter i branchen.

I de tilfælde hvor vi ikke ved noget om en specifik virksomheds ledige stillinger (fx fordi virksomheden ikke
slår stillinger op) ved vi noget om de stillinger andre virksomheder i samme branche søger efter. Vi tror, at
viden om hvad andre virksomheder har søgt kan anvendes til at give et godt bud på om en bestemt stilling
er relevant for den enkelte virksomhed. Det er vigtigt at bemærke, at dette felt ikke direkte siger noget om
den enkelte virksomhed.

Om virksomheden har slået en stilling op
Her indfanges alle de stillinger virksomheden har slået op på Jobnet.dk de sidste 3 år. Herfra ved vi om
virksomheden har søgt efter arbejdskraft til en specifik stillingsbetegnelse og
altså den stilling som du udsøger i Virksomhedsoverblikket. Denne viden giver os
en god indikation på, om virksomhede reelt søger/har søgt efter den
stillingsbetegnelser der er udsøgt. Hvis der er markeret med en stjerne, har
virksomheden haft et aktivt opslag de seneste 6 måneder. Denne viden kan
bruges aktivt i kontakten til virksomheden.

Har virksomheden haft støttet beskæftigelse
Støttet beskæftigelse bliver registreret og indgår i Virksomhedsoverblikket.
Hver person i støttet beskæftigelse er knyttet op på en specifik virksomhed
og dens unikke p‐nummer. Ved at samle disse oplysninger kan vi markere om
den bestemte virksomhed tidligere har haft personer i støttet beskæftigelse
(ikke kun for den søgte stillingsbetegnelse). Denne viden kan bruges alt efter
om man vil i kontakt med virksomheder der måske allerede kender til støtteordningerne, eller om man vil
henvende sig til helt nye virksomheder.

Forgæves rekrutteringer i branchen
STAR indsamler hvert halve år oplysninger om hvilke brancher og stillingsbetegnelser, der de seneste tre
måneder har meldt forgæves rekrutteringer – i dette tilfælde, at virksomheden
endte med at have stillingen ubesat. Denne oplysning anvendes til at fange
virksomheder i brancher, hvor det er sværere at rekruttere efter den rigtige
arbejdskraft. Det er vigtigt at understrege at vi ikke har konkret viden om den
enkelte virksomhed, men om branchen. Derfor må en evt. virksomhedskontakt bero på, at vi ved fra vores
generelle overvågning af rekrutteringssituationen, at virksomheder der ligner oftere har vanskeligt ved at
finde den rette arbejdskraft og oplever at rekruttere forgæves, end andre virksomheder i DK.

Ansatte i virksomheden i den søgte stillingsbetegnelse
Virksomhedsoverblikket giver også et forsigtigt estimat på hvor mange der arbejder i virksomheden, inden
for den søgte stillingsbetegnelse. I virkeligheden kan virksomheden sagtens have
ansat langt flere end estimatet, men det kan også ske, at strukturen i

virksomheden ikke umiddelbart minder om andre virksomheder i branchen og at de derfor har 0 ansatte i
den søgte stillingsbetegnelse. Estimatet laves på baggrund af lønindberetninger og beror på en del
usikkerhed, da det er arbejdsgiverens pligt at indberette og at oplysningerne kun i mindre omfang
kvalitetstjekkes af Danmarks Statistik. Vi i STAR har ikke mulighed for at tjekke kvaliteten. Vi bruger
oplysningerne til at finde de brancher hvor en stor andel af en bestemt stillingsbetegnelse er ansat, så vi
med stor sandsynlighed kan sige, at virksomheden også har denne type medarbejder ansat.

