
Mobilitet og ændring i løn

En analyse af beskæftigede der mistede deres 
arbejde under den økonomiske krise
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� Hvor mange har fundet arbejde igen?

� Hvor mange arbejder i samme branche som 
tidligere?

� Får de samme løn som i deres tidligere arbejde?

� Har brancheskift betydning for den nye løn?

Dagsorden
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� Arbejdsmarkedsregnskab = nyt forløbsdata

� Befolkningens status på arbejdsmarkedet kan 
opgøres på vilkårlige tidspunkter

� Mulighed for at udarbejde en lang række analyser

� Denne analyse er et eksempel på nogle af de 
muligheder, arbejdsmarkedsregnskabet giver 

Baggrund
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� Arbejderbevægelsens Erhvervsråd v./ Jes 
Vilhelmsen

� Beskæftigelsesministeriet v./ Cathrine Marie Gruno

� Dansk Arbejdsgiverforening v./ Lotte Kathrine Ravn

� Danmarks Statistik v./ Niels Ploug og Sven Egmose

Følgegruppe til analysen
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� Kigger på 2. halvår 2008 og hele 2009, hvilket var 
den periode, hvor krisen var på sit højeste

� 159.000 mistede deres arbejde

� Definition:
� Beskæftiget i minimum 3 sammenhægende måneder

� 30 dage uden beskæftigelse

� Overgået til arbejdsløshed

Hvor mange mistede deres arbejde?
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Mange i arbejde igen, men i kort tid
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1 måned
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3 måneder

Over 3 måneder



6 ud af 10 i arbejde efter 4 år
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6 ud af 10 arbejder i en ny branche
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62 pct.38 pct.

Arbejde i ny branche Arbejde i samme branche



Mange vender tilbage til landbruget 
og byggeriet
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 Arbejde i ny branche Arbejde i samme branche 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 38 62 

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 74 26 

Bygge og anlæg 42 58 

Handel og transport mv. 69 31 

Information og kommunikation 75 25 

Finansiering og forsikring 81 19 

Ejendomshandel og udlejning 69 31 

Erhvervsservice 63 37 

Offentlig administration, undervisning og sundhed 58 42 

Kultur, fritid og anden service 51 49 

I alt 62 38 

 



3 ud af 4 arbejder på samme niveau
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23 pct.

77 pct.

Arbejder ikke på samme færdighedsniveau Arbejder på samme færdighedsniveau



Samme branche og samme niveau
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� 9 ud af 10 personer, der fandt beskæftigelse i 
samme branche, arbejder på samme færdigheds-
niveau som i deres tidligere job

� Blandt personer, der var skiftet til en ny branche, er 
det kun 7 ud af 10 personer, der arbejder på samme 
færdighedsniveau som i deres tidligere arbejde



Højere løn den sidste måned
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Lavere løn i nyt job
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I alt -4 

  

Arbejde i samme branche -2 

Arbejde i ny branche -6 

  

Arbejder på samme færdighedsniveau -4 

Arbejder ikke på samme færdighedsniveau -6 

  

Mindre end 6 måneder indtil nyt arbejde -4 

Mere end 6 måneder indtil nyt arbejde -5 

 



� Umiddelbar lønnedgang

� Ikke korrigeret for den generelle prisudvikling

� Tager ikke højde for at betalte løntimer opgøres 
forskelligt for funktionærer og timelønnede

� Resultaterne kan være anderledes i en anden 
konjunktursituation

� Andre forbehold nævnt i analysen

Forbehold i analysen
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� Set fra et samfundsøkonomisk synspunkt er mobilitet 
blandt beskæftigede og ledige en positiv ting

� Men for den enkelte kan der være en bagside af 
medaljen

� Større lønnedgang ved at skifte branche eller 
færdighedsniveau

Konklusion
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Spørgsmål?
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