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Arbejdspladser skal sikres ved uddannelse og bedre
vilkår for danske virksomheder
En spørgeskemaundersøgelse foretaget af Landbrug & Fødevarer har undersøgt danskernes syn på deres nuværende beskæftigelsessituation.
Bruttoledigheden i Danmark er faldet fra 5,9 pct. i februar 2013 til omkring
5,0 pct. i dag. Der er således kommet 75.000 flere danskere i beskæftigelse
på godt 20 måneder.1
Ovenstående udvikling afspejler sig i danskernes forventninger til deres
egen beskæftigelsessituation, idet færre end tidligere er bange for at miste
deres job. Der er dog fortsat en stor andel af befolkningen, som oplever stilstand i beskæftigelsesmulighederne. Desuden viser undersøgelsen, at mere
uddannelse til befolkningen, og bedre vilkår for de danske virksomheder, er
vigtige politiske tiltag, der ifølge danskerne skal sikre danske arbejdspladser
i fremtiden.
Highlights:
 Andelen af danskere, der i en eller anden grad er bekymret for at miste
deres job, er faldet fra 71 pct. til 56 pct. siden februar 2013.

Færre danskere frygter at
miste jobbet



En stor andel af danskerne mener, at mere uddannelse, og bedre vilkår
for virksomhederne, er nogle af de vigtigste politiske tiltag, der kan sikre
danske arbejdspladser.



Mere end hver tredje oplever stilstand i beskæftigelsesmulighederne i
dag i forhold til for 3 år siden. 39 pct. mener, at der er fremgang.



14 pct. mener, at der er tilbagegang i beskæftigelsesmulighederne. Det
er særligt dem med de laveste indkomster, der oplever dette.



De 40-49 årige er dem, som er mest villige til at tage et job i landbruget
eller fødevareindustrien, hvis de bliver arbejdsløse.

Danskerne er i mindre grad bekymret for at miste deres job
Siden februar 2013 er andelen af danskere, der er bekymrede for at miste
deres job, faldet. Det gælder både dem, som tidligere bekymrede sig i mindre grad, og dem som i højere grad var bekymrede for at miste jobbet. Andelen af danskere, der i en eller anden grad er bekymret for at miste jobbet,
er således faldet fra 71 pct. til 56 pct.

1 Statistikbanken, tabel AUS07 og AKU105

Dem som især er bekymrede for at miste jobbet, er personer med en kort
videregående uddannelse. Blandt disse svarer 17 pct., at de i høj grad eller
meget høj grad er bekymrede, mens gennemsnittet for alle respondenterne
er 10 pct.
38 pct. bekymrer sig slet
ikke

At færre er meget bekymrede betyder også, at der er flere, som slet ikke er
bekymrede for at miste jobbet. Nærmere bestemt er andelen, der slet ikke
bekymrer sig, steget fra 28 til 38 pct. de seneste godt 20 måneder.
I hvor høj grad er du bekymret for at miste dit job?
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Hver tredje oplever
stilstand i mulighederne
for beskæftigelse

Befolkningens syn på beskæftigelsesmulighederne i Danmark i dag i forhold
til for 3 år siden har ændret sig. I den seneste undersøgelse svarer 36 pct.,
at beskæftigelsesmulighederne er i stilstand.,Det er lidt færre end i februar
2014, hvor 41 pct. svarede det samme. Andelen, der oplever fremgang i
mulighederne for beskæftigelse, er i samme periode steget fra 37 pct. til 39
pct.
Ca. hver syvende dansker, oplever, at der er tilbagegang i beskæftigelsesmulighederne i dag i forhold til for 3 år siden.
Beskæftigelsesmuligheder i dag i forhold til for 3 år siden
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Dem med lave
indkomster oplever i
højere grad tilbagegang

Det er især dem, der har de laveste indkomster, som oplever tilbagegangen
i beskæftigelsesmulighederne. Ses der på husstande med en samlet indkomst på under 299.999 kr. om året, er det 17 pct., som oplever, at beskæftigelsesmulighederne er i tilbagegang, mens det samme gælder for 10-12
pct. i de øvrige indkomstgrupper. Dette bekræftes også af, at det især er
hjemmegående, arbejdsløse, folk på orlov, der sammen med deltidsansatte
oplever tilbagegang i beskæftigelsesmulighederne.
Andel der oplever, at arbejdsmarkedet er i tilbagegang
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Bedre vilkår til virksomhederne skal sikre danske arbejdspladser
I undersøgelsen er de adspurgte blevet bedt om, at angive de vigtigste politiske tiltag, der kan sikre danske arbejdspladser. Nogle af de højest prioriterede tiltag angår de danske virksomheders vilkår og uddannelse til befolkningen.
Hver fjerde vil have mere
uddannelse til
befolkningen

Hver fjerde af de adspurgte danskere mener, at mere uddannelse til befolkningen er en vej til sikring af danske arbejdspladser i fremtiden. Dette tiltag
er dermed det, som rangerer højest på listen over vigtige tiltag.

Brug for bedre vilkår for
virksomhederne i
Danmark

Lidt længere nede på listen kommer, med 21 pct., mere fleksible regler for
de danske virksomheder. Samtidigt mener 19 pct. af danskerne at hhv. stabile rammevilkår for virksomhederne, og bedre låne- og finansieringsmuligheder, kan være med til at sikre danske arbejdspladser. 20 pct., eller hver
femte, har svaret, at færre afgifter for virksomheder kan sikre arbejdspladser
i Danmark.

Lavere skatter og afgifter
for private

Der er ligeledes mange, der angiver, lavere skatter og afgifter for private,
flere offentlige investeringer og en øget beskæftigelsesindsats i kommunerne, på listen over politiske tiltag til sikring af danske arbejdspladser.
23 pct. mener, at færre udenlandske arbejdere kan være med til sikre arbejdspladser i Danmark. Det er i særdeleshed personer, der har en folkeskoleuddanelse eller en erhvervsuddannelse, som har denne opfattelse.
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Vigtigste politiske tiltag for at sikre danske arbejdspladser
Politiske tiltag for sikring af danske arbejdspladser
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Anm.: Det har været muligt at angive flere svar
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De midaldrende er mest villige til at tage et job uden for deres uddannelsesfelt
Et spørgsmål er, hvad der politisk kan gøres for at sikre danske arbejdspladser. Et andet spørgsmål er, i hvor høj grad danskerne er villige til at tage
de job, der er ledige – også selvom det er uden for det område, man er uddannet indenfor. I undersøgelsen er der derfor spurgt til, om danskerne er
villige til at påtage sig et arbejde udenfor deres uddannelsesfelt i stedet for
at gå arbejdsløs.
3 ud af 4 vil påtage sig et
arbejde udenfor deres
arbejdsfelt

76 pct. af respondenterne har svaret, at de er enige eller meget enige i udsagnet ”Jeg vil hellere påtage mig et arbejde uden for mit uddannelsesfelt,
end at gå arbejdsløs”, mens 6 pct. er uenig eller meget uenig. 17 pct. har
svaret, at de hverken er uenige eller enige.

De 40-49 årige er mest
åbne overfor alternative
arbejdsområder

Ud fra en aldersmæssig betragtning, er der flest blandt de 40-49 årige, som
hellere vil tage et arbejde udenfor deres arbejdsfelt i stedet for at gå arbejdsløse. Nærmere bestemt har næsten 85 pct. i denne aldersgruppe erklæret
sig enig eller meget enig i ovenstående udsagn. Derefter følger gruppen af
de 50-59 årige, hvor næstflest er enige eller meget enige i udsagnet.
I de øvrige aldersgrupper, dvs. blandt danskere under 40 år, og over 59 år,
er der færre end gennemsnittet, der er enige eller meget uenige i udsagnet
ovenfor. Færrest er der i gruppen over 59 år med i alt 52 pct.
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Jeg vil hellere påtage mig et arbejde uden for mit uddannelsesfelt, end
at gå arbejdsløs
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Anm.: Figuren viser andelen der har svaret ”enig” eller ”meget enig” til udsagnet. Andre svarmuligheder:
”Hverken enig eller uenig”, ”Uenig”,”Meget uenig”
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De 40-49 årige er mest
villige til at påtage sig
arbejde i landbruget...

Når det gælder ledige jobs i landbruget eller i fødevareindustrien, er det ligeledes blandt de 40-49årige, hvor der er flest, der anser det for sandsynligt, at
de vil tage et sådant job, hvis de bliver arbejdsløse.
Respondenterne blev i undersøgelsen bedt om at angive sandsynligheden
for, at de vil tage arbejde som ufaglært i landbruget og i fødevareindustrien,
hvis de er, eller bliver, arbejdsløse. Sandsynligheden er angivet på en skala
fra 1 til 10, hvor 1 slet ikke er sandsynligt og 10 er helt sandsynligt. Nedenstående figur viser andelene, der har svaret 7 eller derover, fordelt på aldersgrupper.

…personer over 60 år er
mindst villige

Blandt de 40-49årige er der omkring 27 pct., der er villige til at tage et job i
fødevareindustrien eller landbruget, mens andelen, der har svaret 7 eller
derover, er lidt lavere blandt de 30-39 årige. Blandt de yngste har omkring
19 pct. svaret det samme. Respondenter på 60 år eller derover, er med omkring 16 pct., den gruppe, hvor færrest er villige til at tage et ufaglært job i
landbruget eller fødevareindustrien.
Sandsynlighed for at tage et arbejde som ufaglært i fødevareindustrien
eller det danske landbrug, hvis du bliver arbejdsløs?
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Anm.: Der var mulighed for at svare på en skala fra 1 til 10, hvor 1 angiver, at det slet ikke er sandsynligt,
og 10 angiver, at det er helt sandsynligt. Figuren angiver dem, der har svaret 7 eller derover.
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Metode
Data er indsamlet af Norstat blandt 1.000 repræsentativt udvalgte danskere i
perioden 20. november til den 30. november 2014.
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