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Hvad ville du gøre, hvis du 
mistede dit job i morgen? 

Resumé 

Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen? Holdningerne er delte og mens 
nogle er parate til at pendle langt efter et hvilket som helst job, så har andre store for-
ventninger til hvad det næste job indebærer af arbejdsopgaver, løn osv.  
 
Det er nok de færreste, der tænker over det, men den måde vi søger job på har stor 
betydning for det samlede omfang af ledighed. Hvis alle ledige udnyttede mulighederne 
for job fuldt ud, ville antallet af ledige være markant lavere, end det aktuelt er tilfældet. 
 
I gennemsnit gik der 11 uger for dem, der mistede jobbet i 2017, indtil de var i job igen i 
de tilfælde, hvor der ikke er sygdom, tab af erhvervsevne eller andre udfordringer ikke 
var i spil ved siden af1.  
 
Hvis den gennemsnitlige jobsøgende havde fundet nyt arbejde blot en uge hurtigere, ville 
det have udløst en mia. besparelse for samfundet, det ville have bidraget med en 
jobvækst på i størrelsesorden 10.000 fuldtidspersoner og et fald i antallet af fuldtidsle-
dige i et tilsvarende omfang.  
 
Derfor er det ikke ligegyldigt hvad den enkelte ledighedsberørte stiller af krav til det 
næste job mht. transportafstand, løn, jobindhold mv. Det har stor betydning for antallet 
af ledige og de samlede udgifter for samfundet til dagpenge, kontanthjælp mv.  
 

Nøgletal fra undersøgelsen 

• 38 pct. vil ikke søge et job som rengørings- eller kasseassistent i deres nærom-
råde, hvis de mistede deres job.  
 

• 23 pct. forventer ikke at ville acceptere et hvilket som helst jobtilbud, der måtte 
vise sig efter 18 måneders ledighed. 
 

• 17 pct. forventer at de uanset længden af en ledighedsperiode aldrig vil nå til en 
grænse, hvor de vil være parat til at acceptere et hvilket som helst tilbud om job 
til en mindsteløn. 
 

Af: Peter Halkjær, arbejdsmarkedspolitisk chef og Jakob Kæstel Madsen, analysekonsu-
lent. Udgivelsestidspunkt: februar 2019 

                                                             
1 Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af DREAM  
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Mere end hver tredje lønmodtager vil ikke søge ufaglært arbejde, 
selvom de mistede deres nuværende job 

40 pct. er parat til at søge et job som eksempelvis rengørings- eller kasseassistent, hvis 
de mistede deres nuværende job, mens 22 pct. er i tvivl og 38 pct. med sikkerhed ikke 
ville søge et job som eksempelvis rengørings- eller kasseassistent. Holdt op imod antal-
let af nettoledige gør det en stor forskel for virksomhedernes rekrutteringsmuligheder 
om godt 86.000 svarende til det aktuelle antal nettoledige, eller kun i størrelsesorden 
35.000 ledige (svarende til 40 pct. af gruppen) potentielt står til rådighed for enten et 
rengøringsjob eller et job som kasseassistent. 
   

Figur 1: 
Forestil dig, at du mistede dit job, og der dukkede en ledig fuldtidsstilling 
op i dit nærområde som f.eks. rengørings- eller kasseassistent til et sted 
mellem 120-140 kr. i timen. Ville du søge det? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, november 2018.  

Anm: n = 524. Figuren viser fordelingen for fuldtids- eller deltidsbeskæftigede danskere mellem 20-65 år. 
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Jo længere uddannelse, jo mindre tilbøjelig til at søge bredt, hvis 
man mister sit job 

Umiddelbart har den uddannede del af lønmodtagergruppen den fordel at de kan ar-
bejde på flere kompetenceniveauer og således har et bredere spænd af jobmuligheder 
end dem, som ikke har en uddannelse. Imidlertid er det langt fra alle som er parat til at 
søge bredt, hvis de mistede deres job, selvom de har mulighed for det. Overordnet set vil 
kun 40 pct. søge et job som rengørings- eller kasseassistent i nærområdet, hvis de mi-
stede deres arbejde. Der er herunder en klar sammenhæng mellem uddannelse og job-
præferencer. De højest uddannede lønmodtagere er mindst tilbøjelige til at søge jobs til 
en timeløn mellem 120-140 kr., mens lønmodtagere med et lavere uddannelsesniveau er 
mere tilbøjelig til at søge sådanne stillinger. Et stigende uddannelsesniveau i arbejds-
styrken øger dermed ikke nødvendigvis mobiliteten på arbejdsmarkedet, snarere tværti-
mod. 
 
   

Figur 2: 
Forestil dig, at du mistede dit job, og der dukkede en ledig fuldtidsstilling 
op i dit nærområde som f.eks. rengørings- eller kasseassistent til et sted 
mellem 120-140 kr. i timen. Ville du søge det? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, november 2018.  

Anm: n = 524. Figuren viser fordelingen for fuldtids- eller deltidsbeskæftigede danskere mellem 20-65 år. 

 
Når gruppen med gymnasial uddannelse skiller sig ud fra det generelle mønster skyldes 
det sandsynligvis en overvægt af unge som sideløbende med videre studier, sabbatår 
eller i ferier ikke er tilbageholdende med at søge bredti. Halvdelen med ’gymnasial ud-
dannelse’ er 25 år eller derunder. 
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Kernearbejdsstyrken immobil som potentielle jobsøgere?  

Størstedelen af kernearbejdsstyrken i Danmark er over 30 år, har en uddannelse og er 
medlem af en a-kasse. Kun godt hver tredje lønmodtager fra denne gruppe forestiller 
sig, at de vil være parat til at søge et job som rengørings- eller kasseassistent til mel-
lem 120.kr. – 140 kr. i timen, hvis de mister deres nuværende job. Det betyder i prin-
cippet, at antagelsen om, at fire ud af ti er parat til at søge et job som enten rengø-
ringsassistent eller et job bag kassen i en dagligvarebutik reelt overvurderer bredden 
i søgemønsteret i kernegruppen af lønmodtagere. Den tilbageholdende interesse for 
at søge job bredt i tilfælde af ledighed i den veluddannede del af arbejdsstyrken, kan 
være en del af forklaringen på, at en hel del job, som kan varetages efter en relativ 
kort oplæring optræder på lister over jobtyper, som virksomhederne ikke kan be-
sætte på grund af mangel på ansøgere. 
 

Figur 3: 
Forestil dig, at du mistede dit job, og der dukkede en ledig fuldtidsstilling 
op i dit nærområde som f.eks. rengørings- eller kasseassistent til et sted 
mellem 120-140 kr. i timen. Ville du søge det? 

 

Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, november 2018.  

Anm: n = 524. Figuren viser fordelingen for fuldtids- eller deltidsbeskæftigede danskere mellem 20-65 år. 
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Hver fjerde vil vente ml. 12-18 måneder med at tage imod et til-
bud om et job til mindsteløn, hvis de mistede deres job 

De fleste lønmodtagere ser ud til at være indstillet på at udvide søgefeltet, hvis ledig-
hedsperioden trækker ud. Således viser figur 6 at godt halvdelen vil være parat til at tage 
imod et tilbud om job til en mindstelønssats efter seks måneders ledighed. For godt hver 
fjerde skal der imidlertid gå mindst et år på dagpenge eller kontakthjælp før de er parate 
til at stille sig til rådighed for jobbet. Tallene siger imidlertid ikke noget om, hvor mange 
heraf, der i givet fald vil gøre en aktiv indsats for at søge et job til en mindsteløn. Det kan 
også være en reel bekymring, hvor stor en del af disse som vil være tilstrækkeligt moti-
verede til at være en attraktiv medarbejder for virksomheden.  
 
 Hver sjette ikke ville tage imod et hvilket som helst jobtilbud uanset ledighedens 
længde. Det må således antages, at en del foretrækker at blive selvforsørgende fremfor 
at stå til rådighed for arbejdsmarkedet ved udløb af dagpengeperioden eller i forbindelse 
med rådighedsafprøvende foranstaltninger fra jobcentrets side. 
 

Figur 6: 
Forestil dig, at du har mistet dit job. Ville du efter en periode uden ar-
bejde være villig til at tage imod alle jobtilbud til en mindsteløns-sats for 
at komme tilbage i arbejde? 
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I 20017 udgjorde offentlige 

udgifter til dagpenge og 
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Det siger reglerne om rådighed 

Dagpengeledige  
 

• Et medlem skal kunne overtage arbejde ved arbejdstids begyndelse dagen ef-
ter, at medlemmet er henvist til arbejde af jobcenteret, a-kassen eller anden 
aktør. 

 
• Et ledigt medlem kan kun få dagpenge, hvis medlemmet står til rådighed for 

arbejdsmarkedet. 
 

• Et medlem skal kunne overtage rimeligt arbejde med fuld sædvanlig arbejds-
tid på de vilkår, som er almindelige inden for det pågældende faglige område 

 
• Rimeligt arbejde omfatter alt arbejde, som medlemmet kan varetage. Arbejdet 

er også  
• rimeligt, hvis medlemmet kan varetage det efter et kortere uddannelsesforløb, 

og medlemmet får tilbudt den fornødne oplæring i forbindelse med henvisnin-
gen. 

 
• Et medlem er selvforskyldt ledigt, hvis medlemmet uden en gyldig grund, af-

slår et arbejde, som pågældende er henvist til. Dette gælder også, hvis med-
lemmet afslår et arbejde, som pågældende er henvist til, i en periode, hvor 
medlemmet deltager i et tilbud, eller deltager i jobrettet uddannelse. 

 
(kilde: bekendtgørelse om rådighed, bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed) 
 
 
Jobparate kontanthjælpsmodtagere 
 

• En person, der er åbenlyst uddannelsesparat eller jobparat, skal kunne og ville 
overtage arbejde med dags varsel. 

 
• En person, der er åbenlyst uddannelsesparat eller jobparat, skal kunne over-

tage rimeligt arbejde med op til fuld sædvanlig arbejdstid. 
 

• Rimeligt arbejde er alt arbejde, som den pågældende skønnes at kunne klare. 
 
Kilde: Bekendtgørelse om rådighed for personer der ansøger om eller modtager inte-
grationsydelse eller uddannelseshjælp som uddannelsesparate, herunder åbenlyst ud-
dannelsesparate, eller integrationsydelse eller kontanthjælp som jobparate 
 
 
 
  



 

Hvad ville du gøre, hvis du mistede dit job i morgen?  /  Dansk Erhverv   •   februar 

2019 7 

Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 22. februar 2019.  
 
Om Dansk Erhvervs Analysenotater 
Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen 
er at udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, 
aktuelle udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 
samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående arbejdsmarkedspolitik kan ske til arbejdsmarkedspolitisk chef 
Peter Halkjær på pha@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6133. 
 
 

i Medianalderen for de seks uddannelsesgrupper: Folkeskole, realeksamen (59 år), gymnasial uddannelse (24 

år), erhvervsuddannelse (52 år), kort videregående uddannelse (49), mellemlang videregående uddannelse (44) 

og lang videregående uddannelse (36). 

NOTER 

                                                             


