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 • Dansk Jobindex viser meget tydeligt, at jobmarkedet vendte omkring 1. april, og
udviklingen er accelereret i oktober måned. Dette indikerer, at ledighedstallene 
sandsynligvis står overfor en snarlig stigning. Antallet af nye jobannoncer lagt på 
nettet falder kraftigt i øjeblikket. Dansk Jobindex toppede i slutningen af sidste 
år, da antallet af nye jobannoncer lagt på nettet nåede op over 36.000 på blot én 
måned. I oktober var det sæsonkorrigerede antal nye jobannoncer faldet til 
23.500 � et fald på 33,6 % på et år. Særligt i de seneste tre måneder er antallet 
af nye jobannoncer faldet kraftigt fra måned til måned. Det blev således til et fald 
på 13,6 % fra september til oktober.  

 
• Kigger man på de meget foreløbige tal for første uge af november ligger niveauet 

43 % under første uge af november 2007, og det ser ud til at fortsætte i anden
uge af november. Hvis det fortsætter hele måneden, havner vi på omkring 
21.000 jobannoncer for november.  

 
• Det kraftige fald i antallet af nye jobannoncer på kort tid indikerer efter vores 

vurdering, at ledighedsfaldet indenfor de kommende måneder vil blive vendt til
en stigning i ledigheden. Udviklingen i Dansk Jobindex antyder, at der kan blive 
tale om en ret brat stigning. Det er dog ikke muligt ud fra Dansk Jobindex at sige 
noget sikkert om, hvor meget ledigheden kan forventes at stige. Det er i disse 
krisetider værd at holde fast i, at ledigheden fortsat er lav, og at der i en historisk 
kontekst fortsat opslås ganske mange nye job på nettet � men det går stærkt 
den forkerte vej med jobannoncerne. 

 
• Det er primært inden for den private sektor, at antallet af jobannoncer falder �

antallet af jobannoncer er mere stabilt for så vidt angår job i den offentlige sek-
tor. Det er særligt industrien, byggeriet og handelserhvervet, som er ramt af et
faldende antal jobannoncer. Her er antallet af jobannoncer faldet med over 40% 
på blot et år. At disse sektorer er særligt ramt, skyldes at der er tale om erhverv, 
som er særligt følsomme over for konjunkturudsving. 

 
  Antallet af jobannoncer falder 
 
 
 
 
 
 
 
 

Denne analyse kan også findes på: 

 

www.dansk.jobindex.dk 

samt 

www.danskebank.dk/danskeanalyse 
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  Afmatning på jobmarkedet 

Antallet af jobannoncer falder 
kraftigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Antallet af nye jobannoncer lagt på nettet har været i kraftig vækst gennem de sene-
ste år. I takt med, at opsvinget for alvor fik fat i 2005 og 2006, steg antallet af nye 
jobannoncer lagt på internettet fra i omegnen af 15.000 annoncer om måneden i 
2003 til over 36.000 nye jobannoncer lagt på nettet i efteråret sidste år. Siden da 
stabiliserede antallet af nye jobannoncer lagt på nettet sig i en periode på det meget 
høje niveau. Det seneste halve år har imidlertid budt på et ganske kraftigt fald i antal-
let af nye jobannoncer lagt på nettet. Særligt i de seneste måneder er det gået
stærkt den forkerte vej. I oktober var antallet af nye jobannoncer lagt på nettet såle-
des faldet til 23.500 � svarende til ca. 35.300 stillinger, da hver jobannonce i gen-
nemsnit indeholder ca. 1,5 stilling. Antallet af jobannoncer er dermed faldet med en 
tredjedel på blot ét år � dette er særligt gået stærkt nedad gennem de seneste må-
neder. Alene i oktober er antallet af jobannoncer faldet med hele 13,6 % - når man til 
det lægger et fald på 13 % i august og 4 % i september, så er det tydeligt, at jobmar-
kedet aktuelt er under et betragteligt pres. 
 
Selvom der således er tale om et markant fald i antallet af jobannoncer � så er det 
også værd at bemærke, at niveauet ikke just er lavt. I slutningen af 2005, hvor ledig-
heden var faldende, var antallet af jobannoncer lagt på nettet lavere end det aktuelle 
niveau. Der er dog tale om så markant fald i antallet af jobannoncer over tid, at det
efter vores vurdering er sandsynligt, at ledigheden kommer til at stige inden for de
kommende måneder. Det er også værd at huske på, at internettet over tid i fortsat
stigende grad er blevet anvendt til at opslå jobannoncer, så det er vanskeligt at sige, 
hvilket niveau Dansk Jobindex kan forventes at lægge på, hvis dansk økonomi skulle
komme i en dyb krise � vi har ikke prøvet det før.  
 
Men det er under alle omstændigheder værd at erindre, at ledigheden som udgangs-
punkt er på et så lavt niveau, at stigende ledighed som udgangspunkt ikke behøver at 
være nationaløkonomisk bekymrende.  

 
  Antallet af nye stillinger lagt på nettet på en måned flugter fortsat ledigheden 
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  Antallet af nye jobannoncer bredt set 

Industrien og byggeriet under 
pres 

 Når vi kigger på jobannoncerne delt op på jobkategorier, så er det tydeligt, at det 
særligt er inden for industrien og byggeriet samt i handelserhvervet, at antallet af
jobannoncer falder. Afmatningen skal her ses i lyset af vendingen på boligmarkedet 
over de seneste to år � samt den svækkede danske konkurrenceevne, der er fulgt i
kølvandet på høj lønvækst og dollarfaldet frem til sommeren i år. Dertil kommer, at 
industrien naturligvis også tydeligst mærker nedgangen i konjunkturerne på vores
vigtigste afsætningsmarkeder i Europa. Inden for kategorien �handel og service� i 
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grafen nedenfor er det primært handel, som er �ramt�. Her spiller opbremsningen 
formentligt også tæt sammen med udviklingen på boligmarkedet � hvor stigende ren-
tebetalinger og faldende friværdier gør, at danskerne holder igen. Dertil kommer na-
turligvis de stigende priser på særligt fødevarer og energi, som også har været med 
til at presse danskerne på pengepungen i en periode. 

 
Mere stabilitet i den offentlige 
sektor 

 Det er dog ikke alene handel, industri og håndværk, som er under pres. Nedgangen
findes inden for alle sektorer � men kigger vi på job-kategorier, som primært finder
ansættelse inden for den offentlige sektor, så er faldet i antallet af jobannoncer min-
dre udtalt. Det er dog ikke desto mindre bemærkelsesværdigt, at der også bliver 
holdt igen med jobannoncerne i den offentlige sektor. 

 
Industri, håndværk og handel hårdest ramt 
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Dansk Jobindex 

Dansk Jobindex er en indikator for antallet af jobannoncer i Danmark. Dansk Jobin-
dex er baseret på en søgemaskine, der hver nat finder frem til samtlige jobannon-
cer annonceret på internettet, både hos AF�s Jobnet, de private jobbørser og firma-
ernes egne hjemmesider. Da stort set alle ledige stillinger i dag bliver annonceret 
på internettet, giver Dansk Jobindex et samlet overblik over udviklingen på jobmar-
kedet i Danmark.  
 
Jobindex renser annoncerne for genopslag og dubletter ved hjælp af et dubletfilter, 
som kan genkende dubletter, selvom dele af annonceteksten er forskellig. Dansk 
Jobindex angiver simpelthen antallet af nye jobannoncer, der er annonceret i løbet 
af måneden og er derfor en indikator for antallet af nye stillinger. En jobannonce in-
deholder gennemsnitlig omkring 1,5 stilling, og antallet af nye stillinger er derfor ca. 
50 % højere end antallet af annoncer.  
 
Dansk Jobindex er en ledende indikator. Før virksomhederne begynder at skære 
ned, begynder de at holde igen med nye ansættelser, og dette kan aflæses i antallet 
af jobannoncer. Dansk Jobindex er baseret på virksomhedernes handlinger, ikke på 
virksomhedslederes forventninger. Dansk Jobindex dækker samtlige annoncerede 
stillinger i Danmark, og den statistiske usikkerhed er derfor begrænset. Til gengæld 
er Dansk Jobindex følsomt over for forskydninger i virksomhedernes valg af annon-
ceringsværktøjer. Hvis en større andel af de ledig stillinger udbydes via internettet, 
vil det give anledning til en kunstig stigning i Dansk Jobindex. 
 
Med udgangspunkt i Dansk Jobindex kan man følge udviklingen på arbejdsmarkedet 
regionalt. Det er oplagt, at der kan være regionale forskelle på, hvor stor en rolle in-
ternettet spiller i relation til jobformidlingen både som konsekvens af kulturelle for-
skelle og på grund af branchemæssige forskelle. Trods disse forbehold, så kan ud-
viklingen i antallet af jobannoncer give en god indsigt i udsigterne for beskæftigel-
sen på regionalt niveau. 
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Dansk Jobindex udarbejdes i et samarbejde mellem Jobindex.dk og Danske Bank. 
Dansk Jobindex bliver offentliggjort kvartalsvist.  
 

 


