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Forord 
Denne rapport er en udgivelse i forbindelse med projektet ”Dynamikker i det nordjyske - 
Registerbaseret longitudinale analyser af 10 udvalgte brancher i Nordjylland”, som indgår 
som en selvstændig del af KvaliNord-projektet (www.socsci.aau.dk/kvalinord). Indevæ-
rende projekt er gjort muligt via et forstudie, finansieret af Det Regionale Beskæftigelses-
råd i Nordjylland.  

Denne rapport er en af ti kvantitative brancherapporter, der vil blive publiceret i forbindel-
se med dette projekt. De øvrige rapporter omhandler: 

• Nærings- og Nydelsesmiddelindustrien  
• Detailhandlen 
• Elektronikbranchen (produktion) 
• Detailhandlen 
• Rengøringsbranchen 
• Hotelbranchen 
• Entreprenørbranchen 
• Vognmandsbranchen 

De ti brancherapporter er opbygget sådan, at de kan læses enkeltvis, og et dybere kend-
skab til branchen eller projektet er ikke en forudsætning. Samtidig har vi i den sproglige 
præsentation af figurerne og de afledte analyser forsøgt at gøre rapporterne tilgængelige 
for et bredt publikum. 

Rapporten er i punktform disponeret på følgende måde: 

• Kort projektbeskrivelse 
• Brancheanalysen 

o Branchens virksomhedsstruktur 
o Branchens ansatte 
o Brugen af efteruddannelse 
o Analyse af mobilitet i branchen 

Denne brancheanalyse adskiller sig fra de øvrige brancheanalyser i projektet. Det anderle-
des ved denne rapport er, at analyserne af brugen af efteruddannelsen og mobiliteten i sek-
toren er delt op i tre spor. Hoveddelen, som består af analyse af mobilitet i sektoren, hvad 
angår hele social og sundhedssektoren i Nordjylland. I tillæg vil denne rapport indeholde 
særanalyser af mobiliteten i forholdsvis børne- og ungeområdet, samt ældreplejen.   

Læsning af den indledende projektbeskrivelse er ikke strengt nødvendig, men det giver en 
indsigt i projektet og tænkningen bag, som kan være befordrende for forståelsen af den 
efterfølgende analyse.   

Formålet med undersøgelsen 
Analyserne af de ti udvalgte brancher har til formål at give indblik i de enkelte branchers 
dynamikker i forhold til rekruttering, fastholdelse, udvikling og afvikling (her forstået som 
både frivillig og tvungen afgang fra sektoren) af medarbejdere. 
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Flere typer af aktører må formodes at have interesse i at få indsigt i forskellige branchers 
udvikling. Det gælder aktører inden for det uddannelsespolitiske, det beskæftigelsespoliti-
ske samt det erhvervspolitiske ressortområde. 

Uddannelsesinstitutionerne vil potentielt gennem undersøgelserne få viden omkring, hvor-
vidt personer, der har modtaget efteruddannelse, bliver i den pågældende branche. Samti-
dig giver undersøgelserne indblik i den uddannelsesmæssige sammensætning af beskæfti-
gede, hvilket tegner et billede af den branchemæssige brug af forskellige uddannelser.  

Undersøgelserne vil samtidig afdække, hvilke grupper af medarbejdere, der forlader de 
enkelte brancher til arbejdsløshed, derfor vil der, på baggrund af undersøgelserne, kunne 
udpeges uddannelsesmæssige indsatsområder, enten med henblik på omskoling eller ud-
dannelse møntet på fastholdelse af beskæftigelse i sektoren for disse særligt udsatte.     

Arbejdsgiversiden, som en samlet enhed, kunne have interesse i at vide, om de står overfor 
et fremtidigt rekrutteringsproblem pga. en forgubning af arbejdsstyrken, eller potentielle 
uddannelsesmæssige flaskehalsproblemer så som rekruttering af for få elever/lærlinge til 
at erstatte den ældre del af arbejdsstyrken i den givne branche.  

Derudover vil den uddannelsesmæssige sammensætning af arbejdsstyrken give indikatio-
ner på, hvilke uddannelsesmæssige tiltag overfor ledige, der kunne være relevant i forhold 
til at få (varig) beskæftigelse inden for den pågældende branche.  

Yderligere må det antages, at analyserne har interesse for arbejdstagersiden, herunder fag-
foreningerne, da indsigt i udviklingen i den branchemæssige sammensætning af arbejds-
styrken og brugen af uddannelse og efteruddannelse vil være et brugbart redskab i det fag-
lige arbejde for at fremme mere eller anderledes efteruddannelse til medlemmerne eller 
muligheden for påvirkningen af den generelle brug af arbejdskraften i sektoren.    

 

 



 

Projektbeskrivelse 
Den nedenstående analyse vil betjene sig af registerdata, primært fra IDA-databasen, til 
belysningen af udviklingen i social- og sundhedssektorens arbejdsstyrke. Anvendelse af 
longitudinelle data fra IDA-databasen giver mulighed for at identificere udviklinger over 
tid, hvorved processer kan blive beskrevet. Herudover vil udviklingen på virksomhedsni-
veau blive inddraget i analysen med det sigte at give læseren en forståelse for de rammer 
som de ansatte i sektoren bevæger sig indenfor.  

Analysen har til formål at bidrage til en større forståelse af sektorens udviklingsdynamik-
ker og derigennem, hvilke efteruddannelsesmæssige tiltag der potentielt kan befordre en 
positiv beskæftigelsesudvikling i Nordjylland, samt prognosticering af fremtidige rekrutte-
ringsproblemer.   

Nedenstående figurer giver en skematisk oversigt over udviklingen i arbejdsstyrken i So-
cial- og sundhedssektoren, samt hvad indeværende analyser vil omhandle. 

 

Figur 1: Udviklingen af de ansatte i Detailhandlen i perioden 1980-2004 
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Analytisk tilgang 
Analysen har som ambition at blotlægge strukturtræk og strukturudvikling i sektorens ar-
bejdsstyrkesammensætning. Der er fokus på de ansattes uddannelsesniveau og deltagelse i 
efteruddannelse, ligesom der er særlig interesse for at afdække uddannelsernes betydning 
for de ansattes beskæftigelsesmuligheder. 

Følgende variable vil blive inddraget i analysen:  

Region niveau: 

• Den generelle arbejdsløshed i region Nordjylland 

Arbejdspladsniveau: 

• Antal ansatte 
• Gennemstrømningen på arbejdspladsen 
• Arbejdspladsforandringer  

Individniveau: 

• Køn 
• Alder 
• Civilstand 
• Oprindelsesland 
• Uddannelsesniveau 
• Deltagelse i efteruddannelse 
• Løn 
• Længde af arbejdstid 

Disse variable vil på forskellig vis blive inddraget i de forskellige elementer af analysen, 
alt sammen for at give et signalement af udviklingstendenserne i den pågældende branche. 

 
 

 

 



 

Social- og sundhedssektoren i det nordjyske 
Denne rapport er en registerbaseret beskrivelse af den nordjyske Social- og sundhedssek-
tor fra 1980 frem til 2004. Med Social- og sundhedssektor forstås i denne sammenhæng 
institutioner for syge, handikappede, børn og ældre. Sektoren omfatter pleje, pasning, om-
sorg og behandling, men inkluderer ikke undervisningsinstitutioner. Sektoren omfatter 
således også hospitaler, praktiserende behandlere (fx psykologer, fodplejere og kiroprakto-
rer) samt diverse former for hjemmepleje.  

Det, der senere går under betegnelsen børne- og ungeområdet, dækker over forskellige 
institutionsformer omkring pleje og omsorg for børn og unge. Skoletilbud falder i denne 
sammenhæng ikke ind under denne betragtning. Betegnelsen ældreplejen dækker over 
plejehjem, beskyttede boliger, hjemmehjælp og dagcentre for ældre.  

Rapportens opbygning er som følger. Først vil en beskrivelse af udviklingen i antallet af 
virksomheder og deres respektive størrelse blive præsenteret. Dette bidrager med et ind-
blik i udviklingen i virksomhedsstrukturen på området, hvilket er en forståelsesramme for 
udviklingen i sammensætningen af de ansatte i sektoren, hvad angår deres uddannelsesni-
veau, deltagelse i efteruddannelse, lønudvikling og andre personkarakteristika. Beskrivel-
sen af de ansatte er det næste afsnit i branchebeskrivelsen, her gives i et indblik i, hvem 
der arbejder i sektoren, samt hvorvidt denne sammensætning af arbejdsstyrken har varieret 
over tid. Efteruddannelse er særligt fokuspunkt i dette projekt, derfor vil et afsnit under 
beskrivelsen af de ansatte blive tilegnet deltagelsen i efteruddannelse.  Denne rapport vil 
afslutningsvis indeholde en dybere analyse af forklaringerne på udviklingen i arbejdsstyr-
ken, hvem forbliver, hvem forlader, og hvad karakteriserer henholdsvis stabile og ustabile 
ansatte? Dette er nogle af hovedspørgsmålene i den afsluttende analyse.  

Sektorens størrelse og udvikling – opgørelse på virksomhedsniveau 
I dette afsnit udgøres analyseenheden af virksomheder. I første omgang skal vi se på hvor 
mange og hvor store virksomheder, der findes i sektoren i undersøgelsesperioden. Videre 
skal vi se nogle opgørelser over stabiliteten i sektoren, herunder hvor stor en andel af virk-
somhederne, der årligt nedlægges, hvor stor en andel af virksomhederne, der skifter bran-
che, samt hvor stor en andel af arbejdsstyrken de enkelte virksomheder årligt udskifter. 
Endelig skal vi også se på i hvor høj en grad virksomhederne anvender ungarbejdere, defi-
neret som ansatte under 18 år.  

Vi anvender 4 forskellige mål som udgangspunkt for beskrivelsen af sektorens størrelse, 
nemlig antal årsværk leveret af ansatte, antal ansættelsesforhold, antal novemberansatte 
samt antal bibeskæftigede novemberansatte (se definitionsboksene). Hver af disse variable 
siger noget om størrelsen af de enkelte virksomheder indenfor sektoren, men kan også 
summeres til at sige noget om sektoren som helhed.  

Virksomhedernes størrelser – antal årsværk 
Indledningsvis lægger vi ud med en beskrivelse af virksomhedernes størrelse beskrevet 
gennem antal årsværk (se definitionsboks s.). Dette giver et indblik i størrelsessammen-
sætningen i erhvervsstrukturen, samt størrelsen på den typiske virksomhed.  

Figur 2 viser antallet af virksomheder inden for sektoren i de enkelte år i undersøgelsespe-
rioden. Hver årssøjle er endvidere inddelt i forhold til hvor mange virksomheder, der i året 
har været i forskellige størrelser. 
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Figur 2: Antal årsværk leveret af ansatte, 1980-2004 
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Kilde: IDA-databasen 

 

Antal årsværk: Angiver årsværk for alle an-
sættelsesforhold, og måles i mandår. Vari-
ablen er afrundet, og hver person kan mak-
simalt bidrage med ét årsværk. Har en virk-
somhed fx 20 årsværk, svarer det til at 20 
personer har været fuldtidsbeskæftiget i et 
år – uanset hvornår arbejdet faktisk har 
fundet sted i året, og uanset hvor mange 
personer, der faktisk har været beskæftiget. 

Således viser figuren, at Social- og sundhedssektoren stiger støt i hele perioden. I 1992 
sker der en meget kraftig stigning i 
antallet af virksomheder; dette skyldes 
formodentligt et databrud, da det er 
sammenfaldende med overgangen fra 
111-standardgrupperne til db93-syste-
met (dette skal undersøges nøjere – 
umiddelbart er der dog ikke nogen sim-
pel forklaring).1 Sektoren består for en 
stor del af små virksomheder med un-
der 10 ansatte. Efter 1992 er der dog en 
meget klar tendens til at der også 

kommer flere af de store og mellemstore virksomheder. I perioden stiger sektoren fra at 
omfatte 759 virksomheder til 2082 virksomheder.  

 

Som det fremgår af figuren, er der hvert år et lille antal virksomheder, der er angivet til 
ikke at have noget årsværk. Dette må antages at skyldes, at der er tale om nyoprettede 

                                                 
1  Et notat udarbejdet af Søren Leth-Sørensen og Jørn Schmidt fra Danmarks Statistik giver ikke anledning 
til at mene at databruddet skulle give flere problemer i denne branche end de øvrige. Således er der grund til 
at mene, at en del af forklaringen i stedet skal findes i ændret indberetningspraksis, fx derved at der kan være 
sket en opsplitning af enheder (fx indenfor psykiatrien eller åndssvageforsorgen). Modsat må det dog frem-
hæves, at der ses en tilsvarende markant stigning i antallet af ansatte i samme år, hvilket således kunne indi-
kere, at databruddet medfører et øget antal underbrancher i forhold til tidligere. 
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virksomheder, der har eksisteret så kort tid, at den sammenlagte arbejdsindsats leveret af 
deres ansatte endnu ikke er nået op på hvad der svarer til et halvt års fuldtidsstilling (her-
efter rundes der op til et år). Dog kan der også være tale om meget små virksomheder. 

Overordnet kan det siges, at den nordjyske Social- og sundhedssektor består af mange små 
virksomheder, men at der særligt fra 1992 og frem også er en stor del mellemstore virk-
somheder med 10-50 ansatte. En sådan virksomhedsstruktur i sektoren kan have den 
konsekvens, at efteruddannelse ikke bliver prioriteret højt. Dette skyldes ifølge tidligere 
forskning på efteruddannelsesområdet, at mindre virksomheder er mindre oplyste omkring 
efteruddannelsesmuligheder og samtidig har vanskeligere ved at undvære deres ansatte i 
forbindelse med eventuel deltagelse i efteruddannelse (Finansprojektet?). Dog er der en 
betydelig del af sektoren, der udgøres af større virksomheder hvor problemet må forventes 
at være mindre. Denne problematik vil blive vendt i forbindelse med afsnittet om efterud-
dannelse.  

Arbejdsstyrkens størrelse – antal ansatte  
Mens figur 2 siger noget om antallet af virksomheder i undersøgelsesperioden, kan den 
ikke sige noget om antallet af arbejdspladser inden for branchen. Figur 3 viser en summe-
ret opgørelse over antallet af beskæftigede i branchen i undersøgelsesperioden. 

Figur 3 viser en kraftig stigning i sektorens størrelse hen over hele perioden, med en sær-
lig stor stigning omkring 1992. I 1980 beskæftiger sektoren sammenlagt hvad der svarer 
til knap 16 000 årsværk, hvilket stiger til godt 37 000 årsværk i 2004. Hen over perioden 
er der altså tale om mere end en fordobling. 

 

Figur 3: Beskæftigede i sektoren 1980-2004 
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Antal novemberansatte: Angiver det samlede 
antal ansatte i virksomheden, opgjort i uge 
47.  

Antal bibeskæftigede novemberansatte: An-
giver det antal personer, der i november 
havde bibeskæftigelse i den pågældende 
virksomhed. Antallet af hovedbeskæftigede 
fås ved at fratrække dette tal fra det samlede 
antal novemberansatte. 

Antal ansættelser: Angiver det antal perso-
ner, der i løbet af året har været ansat i den 
pågældende virksomhed. Her tælles både 
varige ansættelser, korttidsansættelser og 
engangsydelser.  

Overordnet viser figur 3, at Social- og 
sundhedssektoren er en branche i kon-
stant vækst, og der er ikke noget i ma-
terialet der tyder på at man fremover 
må forvente stagnation eller indsnæv-
ring af sektoren. Figuren viser endvide-
re, at antallet af novemberansatte er 
noget højere end antallet af årsværk. 
Dette kan enten skyldes, at aktiviteten 
på dette tidspunkt er højere i sektoren 
end på andre tider af året, eller det kan 
skyldes at en del af de ansatte ikke ar-
bejder fuld tid. Kombinerer man disse 
oplysninger med informationer om an-
tallet af bibeskæftigede i sektoren (ikke 
afbilledet), viser det sig, at dette kan 
forklare en del af forskellen. Antallet af 
bibeskæftigede udgør omkring 6-7 % af 

de ansatte i sektoren. Dette forklarer dog ikke hele forskellen, og der er derfor grund til at 
tro, at en del af de hovedbeskæftigede i sektoren ikke arbejder på fuld tid, hvilket er et 
spørgsmål, der vil blive diskuteret nærmere i forbindelse med analysen på personniveau. 

Endelig viser figuren, at der i løbet af perioden er en stigende forskel mellem antal års-
værk og antal ansættelser i året. Differencen kan enten skyldes, at der på andre tidspunkter 
af året er et stort antal korttidsansættelser, dvs. at der er store sæsonmæssige udsving i 
sektoren, eller det kan skyldes, at der er en høj gennemstrømning i sektoren. I forhold til 
Social- og sundhedssektoren synes det ikke plausibelt at behovet for pleje og omsorg skul-
le være sæsonafhængigt, og sammenholdt med at differencen er stigende må det således 
anses som sandsynligt, at der er tale om en relativt høj gennemstrømning i sektoren. Pro-
blematikken vender vi tilbage til i de senere analyser på personniveau. 

Ændringer på virksomhedsniveau 
I gennemsnit er der hvert år 3 % af virksomhederne, der bliver endeligt nedlagt. Variatio-
nen er kun på mellem 2 og 5 % årligt. Den hyppigste årsag til at en virksomhed stopper 
med at eksistere er endelig nedlæggelse, dog er der også en del der nedlægges gennem 
opsugning i andre virksomheder. Der ses kun sjældent overgang til selvstændig virksom-
hed uden ansatte. Endvidere er der i gennemsnit ca. 2 % af virksomhederne, der skifter 
branche fra det ene år til det næste; opgørelsen er på 5 ciffer niveau, hvilket betyder at 
nogle af brancheskiftene kan være mellem forskellige områder inden for samme hoved-
branche. 

Om end der er en del variation mellem de enkelte virksomheder og de enkelte undersøgel-
sesår, er der gennemsnitligt en tendens til at 10-40 % af arbejdsstyrken bliver udskiftes 
årligt. Tendensen er stigende i løbet af perioden.  

Anvendelsen af ungarbejdere i sektoren 
Data på personniveau er begrænset ved at være afgrænset til udelukkende at indeholde 
personer i aldersgruppen over 18 år. Det bliver derfor interessant at undersøge hvor stor en 
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del af arbejdsstyrken, der således ikke bliver omfattet af analyserne. Data på virksom-
hedsniveau indeholder oplysninger om alle ansættelser – uanset arbejdstagerens alder – 
hvilket muliggør en sådan opgørelse. Andelen af virksomheder, der anvender ungarbejde-
re, varierer over tid, men ligger i undersøgelsesperioden mellem 5 og 17 %. Der er en ten-
dens til at færre virksomheder med tiden anvender ungarbejdere. Sammenlagt drejer det 
sig om mellem 123 og 220 unge pr. år, der samlet set er beskæftiget i sektoren. Faldet i 
andelen af virksomheder, der beskæftiger unge afspejles ikke i antallet af unge beskæftiget 
i sektoren.  

Opsummering på virksomhedsdelen 

• Der er gennem hele perioden en stærk vækst i antallet af virksomheder. 

• Sektoren består i høj grad af virksomheder med 1-9 årsværk, men særligt efter 
1992 er der også en stor andel med 10-49 årsværk. 

• Udviklingen i antal årsværk peger retning af fortsat vækst inden for sektoren. 

• Antallet af ansættelser i løbet af året stiger fortsat, hvilket bevirker en stigende 
tendens til større personaleomsætning. 

• Gennemsnitligt 3 % af virksomhederne nedlægges hvert år. 

• Det er normalt, at mellem 10 og 40 % af personalet bliver udskiftet hvert år. 

• Personer under 18 år udgør omkring 1 % af det samlede antal ansatte. 

• Sektoren stiger i løbet af perioden fra at udgøre 3,8 til 10,5 % af virksomhederne i 
den Nordjyske region, og beskæftiger 10-18 % af regionens ansatte. 

Sektorens ansatte – opgørelse på personniveau 
I det foregående har vi beskæftiget os med, hvordan virksomhedsstrukturen er sammensat 
igennem perioden. I det følgende skal vi kigge nærmere på, hvad der karakteriserer perso-
nerne bag tallene angivet i de ovenstående figurer. Beskrivelserne i denne del vil omhand-
le personlige karakteristika, såsom køn, alder, uddannelsesniveau, løn og stilling. 
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Figur 4: Beskæftigede i sektoren 1980-2004, fordelt på køn 

Kønsfordeling

0
5000

10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

År

A
nt

al
 p

er
so

ne
r

mænd kvinder

 
Kilde: IDA-databasen 

 

Social- og sundhedsområdet er, som det fremgår af figur 4, i høj grad en kvindedomineret 
branche. Grafen viser at den kraftige stigning i antal ansatte i sektoren gælder både for 
mænd og for kvinder; om end stigningen syner kraftigere hos kvinderne, er den procentu-
elt højst hos mændene – i hvert fald i dele af perioden. Således var ca. 11 % af de ansatte i 
sektoren i 1980 mænd, hvilket løbende er steget, således at der op gennem 1990’erne har 
været knap 15 % i sektoren. Efter 1997 har der igen været en tendens til faldende andel 
mænd, således at der i 2004 kun var omkring 14 % mænd i sektoren. Denne sidstnævnte 
tendens skyldes ikke at der kommer færre mænd til sektoren, men at væksten hos kvinder-
ne har overhalet den hos deres mandlige kolleger.  
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Figur 5: Beskæftigede i sektoren 1980-2004, fordelt på aldersgrupper 
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Figur 5 viser forskellige udviklingstendenser for de forskellige aldersgrupper. De to stør-
ste aldersgrupper er gennem hele perioden de 30-39-årige og de 40-49-årige, men særligt 
mod periodens slutning er en markant del af de ansatte i aldersgruppen 50-59 år. Ser vi 
først på de 30-39-årige udgør denne gruppe i 1980 omkring 6000 personer. Dette stiger til 
omkring 8000 personer i midten af 80’erne, og igen omkring starten af 90’erne kommer 
der en stigning i denne aldersgruppe. Ved periodens slutning er der knap 10 000 personer 
mellem 30 og 39 år i sektoren. De 40-49-årige følger nogenlunde samme tendens, men 
starter på et lavere niveau, og slutter på et højere. Således er der i denne gruppe i 1980 
omkring 4500 personer, hvilket i 2004 er steget til knap 13 000 personer. Også de 50-59-
årige stiger, som nævnt, kraftigt i antal. Gruppen udgør i 1980 godt 3000 personer, og sti-
ger kun langsomt frem til 1992, hvor der er godt 4000 i denne aldersgruppe. Herefter sker 
der en meget kraftig stigning, således at gruppen i 2004 omfatter over 11 000 personer. 
Endelig sker der også en stigning i gruppen af 60-69-årige. Disse udgør i 1980 under 1000 
personer, hvilket er mere end fordoblet i 2004, hvor der er knap 2000 personer i denne 
aldersgruppe.  

En meget anderledes udvikling gør sig gældende for de to yngste aldersgrupper. Trods den 
generelle stigning i sektoren som helhed er disse grupper nærmere præget af tilbagegang 
og stagnation. Således er der i 1980 godt 3000 personer i aldersgruppen 25-29 år. Dette 
stiger i de efterfølgende år til knap 4000 personer, men er i 1992 igen faldet til omkring 
2200 personer. Herefter sker der igen en stigning, og i 2004 er der igen knap 4000 perso-
ner i gruppen. De 18-24-årige udgør i 1980 knap 3000 personer, og også denne gruppe 
falder til omkring 1500 i starten af 90’erne. I slut 90’erne stiger andelen igen til omkring 
2500 personer, men er i 2004 tilbage til kun at omfatte omkring 2000 personer.  
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De meget tydelige tendenser i aldersgruppernes udvikling afspejles ligeledes i udviklingen 
i gennemsnitsalderen i sektoren. Heraf fremgår det, at gennemsnitsalderen er steget ret 
kraftigt fra knap 38 år i 1980 til 43 år i 2004. Der er således klare indikationer på at sekto-
ren i den allernærmeste fremtid kan stå overfor et alvorligt forgubningsproblem, hvis den-
ne tendens ikke vendes.  

 

Figur 6: Beskæftigede i sektoren 1980-2004, fordelt på uddannelsesniveau 
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Det fremgår af figur 6, at sektoren primært består af personer med tre forskellige former 
for uddannelsesmæssig baggrund, nemlig grundskole, erhvervsfaglig uddannelse samt 
mellemlang videregående uddannelse. Disse tre grupper følger imidlertid ikke samme ud-
vikling. Hos personer med en erhvervsfaglig uddannelse ses en noget nær konstant vækst 
gennem hele perioden fra omkring 5000 personer i 1980 til lige over 14 000 personer i 
2004. En lignende udvikling ses hos personer med en mellemlang videregående uddannel-
se, dog starter denne gruppe ved omkring 4000 personer, og har en mindre kraftig udvik-
ling i den første halvdel af perioden. Men pga. en meget kraftig stigning omkring 1992 
følges de to grupper ad i den sidste del af perioden, og har omtrent samme omfang i 2004. 
Personer med en grundskoleuddannelse følger en nærmest omvendt udvikling. Denne 
gruppe udgør i 1980 omkring 9000 personer, og er således ved undersøgelsens begyndel-
sestidspunkt den suverænt største gruppe. Her sker der imidlertid et fald frem mod starten 
af 90’erne efterfulgt af en periode med stabilitet og marginalt fald frem til 2004, hvor der 
er omkring 7000 personer i gruppen.  

De resterende uddannelsesgrupper udgør alle en marginal del af sektorens ansatte, dog ses 
der i tråd med sektorens ekspansion også her en stigning i antal hen over hele perioden. 
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Særligt for personer med en ungdomsuddannelse kan der iagttages en kraftig stigning, og 
det tyder altså på at denne gruppe bliver stadig mere vigtig for sektoren i fremtiden.2

Den umiddelbare konklusion er, at stigningen i antallet af ansatte er båret af en stigning i 
faglærte ansatte samt en stigning i antallet af ansatte med en mellemlang videregående 
uddannelse. Vi skal i det følgende forsøge at komme nærmere ind på, hvad udviklingen er 
udtryk for. 

Som det allerede blev diskuteret i forbindelse med figur 3 omkring forholdet mellem antal 
årsværk og novemberansættelser, så indikerede figuren, at sektoren måtte beskæftige et 
forholdsvist stort antal deltidsansatte. Dette bliver bekræftet, når vi kigger på figur 7. 

 

Figur 7: Beskæftigede i sektoren 1980-2004, fordelt på heltid og deltid ansættelser 
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Figuren viser, at der hen over perioden er et nogenlunde konstant antal ansatte med under 
20 timer om ugen, nemlig i omegnen af 3000. Tilsvarende ligger antallet af deltidsansatte 
med over 20 ugentlige timer også ret konstant på omkring 10-12 000 personer. Mens beg-
ge grupper altså rent antalsmæssigt ligger ret stabilt, udgør de procentuelt en stadig mindre 
del af arbejdsstyrken i sektoren. Således ses væksten i sektoren i overvejende grad omsat 
til et stadigt (markant) stigende antal fuldtidsstillinger. Denne kategori stiger fra omkring 
6000 personer i 1980 til næsten 26 000 personer i 2004.  

 

                                                 
2  Årsagen til faldet i antallet af personer med uoplyst uddannelses skal formodentligt primært ses i en 
stigende kvalitet af de indhentede data.  
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Figur 8: Beskæftigede i sektoren 1980-2004, lønudvikling for alle3
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Figur 8 gengiver lønudviklingen for fire grupper i perioden 1980-2004, hvor 1980 er sat 
som indeksår, hvilket betyder at lønnen er reguleret i forhold til prisudviklingen fra 1980 
til det pågældende år. 

Lønudviklingen for de ufaglærte følger et svagt fald i første halvdel af 80’erne, og stiger 
herefter frem til 1992 til lidt over udgangspunktet. Der sker så som følge af databrud i 
1992-934 og 1995-95 yderligere et par fald i timelønnen, men også i den efterfølgende 
periode falder lønnen for denne gruppe, og ligger således i 2004 på lidt under niveauet for 
1980. En lignende udvikling kan iagttages hos de faglærte arbejdere, hvor udviklingen 
efter 1996 dog er kendetegnet ved stagnation i stedet for fald. 

Gruppen af lavere funktionærer oplever en stigning frem til 1992, hvor der som følge af 
databrud sker et kraftigt fald. I 1996 sker en omklassifikation, således at gruppen går fra at 
omfatte en meget uhomogen gruppe kontoransatte til at udgøre en mere ren mellemleder-
gruppe. Her er der tale om en stigning i timelønnen. Endelig oplever de højere funktionæ-
rer en svag stigning frem til 1996, hvor der (som følge af databruddet) sker en meget kraf-
tig stigning i denne gruppes timeløn. Herefter fortsætter den svage stigning, og afstanden 
til de øvrige grupper øges altså. 

Et spørgsmål, som vil blive diskuteret i forbindelse med den branchekomparative afslut-
ningsrapport, er, hvorvidt kvindedominansen i sektoren har indflydelse på lønudviklingen.  

                                                 
3  Mellem 1995 og 1996 er der et databrud, hvilket er årsag til forandringerne i opgørelserne mellem de to 
år. 
4  Ændring i ATP-indberetningerne giver indtryk af, at der sker et lønfald over hele den arbejdende be-
folkning. 
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Opsummering på persondelen 

• Sektoren er i høj grad kvindedomineret, dog med en svag tendens til en stigende 
andel mænd. Mændene udgør 10 % af sektoren i 1980 og 14 % i 2004. 

• Sektorens ansatte er forholdsvist gamle. Den største gruppe i 2004 er de 40-49-
årige. De 50-59-årige udgør en stadigt stigende andel af de ansatte. 

• Aldersgennemsnittet stiger i løbet af perioden fra knap 38 år til 43 år. 

• Sektoren domineres af personer med en erhvervsfaglig eller mellemlang videregå-
ende uddannelse. Trods et fald over hele perioden er der dog fortsat en betydelig 
andel af de ansatte, der kun har en grundskoleuddannelse. 

• De deltidsansatte udgør en stadig faldende del af sektoren.  

• Lønniveauet hos de faglærte og ufaglærte ændrer sig ikke ret meget over perioden. 
De lavere funktionærer har også en stagnerende lønudvikling efter 1996, mens de 
højere funktionærer stiger i løn over hele perioden, hvorved afstanden til de øvrige 
grupper øges.  

Brugen af efteruddannelse i sektoren 
I dette afsnit vil vi give en grundigere analyse af brugen af efteruddannelse5 i sektoren. 
Som udgangspunkt vil vi se på den generelle brug af efteruddannelse i sektoren. Dernæst 
vil vi kigge nærmere på omfanget, både målt som deltagelse i efteruddannelse, som læng-
den af de pågældende kurser, samt udviklingen over tid. Afslutningsvis vil vi kigge nær-
mere på, hvorvidt der er forskel i adgangen til efteruddannelse afhængigt af personlige 
karakteristika, så som køn, alder, uddannelsesniveau, virksomhedsstørrelse, samt ancienni-
tet. I denne rapport, til forskel fra de øvrige rapporter i projektet, vil der blive foretaget en 
underopdeling af sektoren. Ud over deltagelsen i efteruddannelsen i sektoren generelt, skal 
vi kigge nærmere på brugen af efteruddannelse blandt ansatte i børne- og ungeområdet og 
ældreplejen.   

Deltagelse i efteruddannelse 
Indledningsvis vil vi kigge nærmere på andelen af de beskæftigede, der deltager i efterud-
dannelse i sektoren generelt og dernæst børne- og ungeområdet og ældreplejen.  

 
5  Efteruddannelse i rapportsammenhænge er uddannelsesforløb som er finansieret, styret og primært til-
rettelagt af en offentlig udbyder og finder sted enten på eller uden for arbejdspladsen og med en kontrolleret 
eksamen. Dette betyder f.eks., at virksomhedsinterne kurser uden kontrolleret eksamen, sidemandsoplæring 
og leverandørkurser ikke figurer i statistikker anvendt i denne rapport. Desuden gælder det, at kurser skal 
være udbud af godkendte udbydere af voksen- og efteruddannelse, hvilket vi sige højskoler, HF- og VUC-
centre, institutioner for erhvervsrettet uddannelse, CVUer, universiteter og handelshøjskoler mv. samt et 
begrænset antal private kursusudbydere med godkendt voksen- og efteruddannelse. Yderligere har vi valgt 
kun at præsentere resultaterne for gennemført kursusdeltagelse. 
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Figur 9: Deltagelse i efteruddannelse, Andel af beskæftigede 1980-2004 
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Af figur 9 fremgår, at andelen af ansatte i hele sektoren, der deltager i efteruddannelse, er 
ganske lav. Fra 1980 til 1994 ligger andelen af de ansatte, der deltager i efteruddannelse 
mellem 2 % til godt 4 %. I den resterende del af undersøgelsesperioden stiger deltagelses-
andelen til mellem 6 % og 9 %, med en afstikker i 2004 på omkring 11 % af de ansatte, 
der deltager i efteruddannelse. Efteruddannelse kan groft deles op i to perioder før og efter 
1995. Dette generelle mønster kan i en hvis udstrækning genfindes blandt ansatte på bør-
ne- og ungeområdet. Undtagelse er, at efter 1995 og frem til 1999 deltager en større andel 
af de ansatte på børne- og ungeområdet i efteruddannelse sammenlignet med alle ansatte i 
social og sundheds-sektoren. Fra 2000 og resten af undersøgelsesperioder er niveauet la-
vere end niveauet for hele sektoren. Det omvendte mønster forefindes blandt ansatte i æl-
dresektoren6, hvor deltagelsen frem til årtusindskiftet følger det generelle mønster i hele 
sektoren. Efter årtusindskiftet deltager en større og generelt stigende andel blandt de ansat-
te i ældresektoren i efteruddannelse. Deltagelsen i ældresektoren er, efter årtusindskiftet, 
dobbelt så stor som på børne- og ungeområdet. 

                                                 
6  Bemærk at oplysningerne for ældresektoren kun strækker sig tilbage til 1992.  
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Længden af efteruddannelse 
Figur 10: Gennemsnitlig længde af efteruddannelse i perioden 1980-2004 
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Overordnet set falder den gennemsnitlige længde af efteruddannelse med undtagelse af 
1981-1982 og 1991-1992. Den gennemsnitlige længde i 1980’erne ligger ganske stabil på 
omkring 5½ uger. I starten af 1990’erne stiger den gennemsnitlige længde af kurserne en 
smule, hvorefter den falder frem mod 2004, hvor kursus er knapt 3 uger. Deltagelseslæng-
den for ansatte på børne- og ungeområdet er frem til 1994 markant længere, end længden 
for de øvrige ansattes deltagelse er. Efter 1994 bliver denne forskel minimeret, dog er del-
tagelseslængden stadig større sammenlignet med hele sektoren, og i særdeleshed i forhold 
til ældresektoren. Deltagelseslængden blandt ansatte fra ældresektoren ligger det meste af 
perioden fra 1992-2004 under det generelle niveau.   

Forskelle i deltagelse 
Indtil videre har vi beskrevet den overordnede deltagelse i efteruddannelse og omfanget af 
denne deltagelse. Vi vil nu gå lidt dybere ned i data og undersøge, hvorvidt forskelle i del-
tagelse og omfang hænger sammen med uddannelse, køn, alder eller længde af ansættelse 
og virksomhedens størrelse. Disse forskelle vil kun blive præsenteret i teksten og ikke i 
form af figurer. Udgangspunkt for den efterfølgende analyse er hele social og sundheds-
sektoren, og kun i de tilfælde, hvor de to underbrancher adskiller sig fra det overordnede 
mønster, vil det blive kommenteret i teksten.  

Når vi kigger nærmere på de forskellige uddannelsesgruppers deltagelse i efteruddannelse, 
viser der sig nogle markante forskelle. Ansatte med grundskoleuddannelse deltager gene-
relt lidt mere i efteruddannelse end gennemsnittet (figur 9). De gymnasialt uddannedes 
deltagelse afviger fra den generelle udvikling ved, at de frem til midten af 1990’erne del-
tager mere end gennemsnittet og efterfølgende deltager i samme eller mindre grad sam-
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menlignet med gennemsnittet. Deltagelsen for de erhvervsfagligt uddannede udvikler sig 
anderledes i forhold til de øvrige uddannelsesgrupper. Frem til starten af 1990’erne ligger 
deltagelsesandelen som for de øvrige ganske lavt omkring 3 %. Herefter stiger deltagel-
sesandelen for denne gruppe, med mindre kortvarige nedgange, frem til en andel på 16 % i 
2004. Fra slutningen af 1990’erne har denne gruppe den højeste deltagelsesandel. Persona-
le med videregående uddannelser deltager generelt mindre i efteruddannelse end de øvrige 
uddannelsesgrupper. Denne gruppe følger, dog fra et lavere niveau, udviklingen i den ge-
nerelle deltagelse med undtagelse af deltagelsen efter årtusindskiftet, hvor deltagelsesan-
delen falder til omkring 2 % i 2003 for så at stige kraftigt i 2004. I forhold til de forskelli-
ge udgangsniveauer, der kan ses i figur 9, følger udviklingen i de to underbrancher med få 
irrelevante undtagelser den generelle udvikling i hele sektoren. Det samme gør sig gæl-
dende i forbindelse med længden af efteruddannelse.  

Længden af efteruddannelse adskiller sig mindre fra hinanden, når vi kigger på uddannel-
sesgrupperne. Overordnet set følger længden af efteruddannelse for de forskellige grupper 
den gennemsnitlige deltagelse (figur 10). Ansatte med gymnasial uddannelse skiller sig 
dog ud ved, at den gennemsnitlige længde for deltagelse, fluktuerer væsentligt mere og er 
væsentligt længere end de øvrige gruppers kursuslængde. Fra 1982 frem til 1999 ligger 
den gennemsnitlige længde på 8-12 uger for de gymnasialt uddannede. Herefter falder den 
til omkring 6 uger i slutningen af perioden. De øvrige grupper har en gennemsnitlig delta-
gelse på omkring 6 uger i starten til omkring 4 uger i slutningen. Personale med videregå-
ende uddannelser har gennem 1980’erne en lidt længere kursusdeltagelse end ansatte med 
grundskole eller erhvervsfaglig uddannelse. Forskellen er dog minimal og efter starten af 
1990’erne forsvinder denne forskel, og der er ikke længere forskel mellem de tre uddan-
nelsesgrupper.  

Deltagelse i efteruddannelse afhænger kun i mindre grad af den ansattes køn. Kønnenes 
deltagelse følger overordnet set den generelle udvikling, som allerede er blevet beskrevet i 
forbindelse med figur 9. Dog med den forskel, at kvinderne i 1980’erne og fra slutningen 
af 1990’erne og frem deltager i lidt højere grad end mændene. Forskellen er dog minimal. 
Anderledes forholder det sig med forskellen mellem kvinder og mænd ansat i ældresekto-
ren. Her er der efter årtusindskiftet relativ stor forskel mellem andelen af mænd og kvin-
der, der deltager i efteruddannelse. Forskellen er i kvindernes favør.  

Den gennemsnitlige længde af efteruddannelse, som i store træk følger den generelle ud-
vikling, er heller ikke præget af den store forskel blandt mænd og kvinder – med undtagel-
se af starten af 1980’erne og årene omkring 1990 er mænds efteruddannelse en smule 
længere end kvindernes, dog uden at være markant forskellig. Det samme mønster går 
igen i de to delområder, dog stadig forhold til forskellen i den gennemsnitlige længde af 
efteruddannelsesdeltagelsen, der blev redegjort for i forbindelse med figur 10. 

Alderen har, ikke overraskende, en betydning for, hvorvidt den enkelte ansatte deltager i 
efteruddannelse eller ej. Dog er udviklingen ikke, som man skulle forvente. Gennem 
1980’erne og starten af 1990’erne er udviklingen, med få undtagelser, som forventet, og i 
tråd med den generelle udvikling. Deltagelsesandelene kan beskrives som; jo yngre den 
ansatte er, jo større er sandsynligheden for at vedkommende deltager i efteruddannelse. 
Undtagelsen er, at ansatte på mellem 40-49 år deltager næst hyppigst. I forbindelse med 
opsvinget i deltagelsen i midten af 1990’erne ændrer sammenhængen mellem alder og 
deltagelse sig. Nu er det ikke længere de yngste aldersgrupper, som har de største delta-
gelsesandele. Derimod finder vi, at de 40-49-årige har den største deltagelsesandel, stærkt 
fulgt af de 50-59-årige og 30-39-årige. Faktisk falder de to yngste aldersgruppers deltagel-
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sesandel i perioden efter slutningen af 1990’erne. Mod slutningen af undersøgelsesperio-
den finder vi næsten den modsatte sammenhæng i forhold til begyndelsen. Det er nu næ-
sten sådan, at jo ældre den ansatte er, jo større er sandsynligheden for at komme på efter-
uddannelse. Det skal dog huskes, at deltagelsesandelen (figur 9) generelt er lille. Derfor er 
forskellen mellem aldersgrupperne af mindre omfang, dog uden at udviklingen skal be-
tragtes som irrelevant. Som illustration kan det nævnes, at gruppen af de 40-49-årige i 
2004 har den højeste deltagelsesandel med omkring 13 %, hvilket er dobbelt så stort, som 
de 25-29-årige, der har den laveste deltagelsesandel med omkring 6 %. Procentpointmæs-
sigt set er det ikke store forskelle, men det skal sammenholdes med at deltagelse i social 
og sundhedssektoren generelt ikke er særligt udbredt. Dette mønster for udviklingen kan 
genfindes i de to delområder, dog er udviklingen knap så udtalt på børne- og ungeområdet.  

Den gennemsnitlige længde er derimod i højere grad i tråd med, hvad der er forventeligt. 
Der er kun få, uinteressante undtagelser fra reglen om, at jo yngre den ansatte er, jo længe-
re er deres eventuelle deltagelse i efteruddannelse. Alle aldersgrupper, med undtagelse af 
de 18-24-årige, følger den generelle udvikling beskrevet i forbindelse med figur 10. De 
18-24-årige har derimod en gennemsnitlig deltagelse på mere end 8 uger frem til starten af 
1990’erne, hvorefter længden stiger til mellem 11 og 12 uger for så i 2004 at falde drastisk 
til et niveau på omkring 7 uger. Igen kan et tilnærmelsesvis identisk mønster for omfanget 
observeres i de to delområder, dog er den gennemsnitlige længde for efteruddannelse 
blandt deltagere fra børne- og ungeområdet lidt længere end hele sektoren generelt.  

Længden af ansættelsen har kun mindre indflydelse på deltagelsen i efteruddannelse. De 
ansatte kan overordnet set deles op i to grupper. De nyansatte og ansatte med minimum 1 
års ansættelse bag sig. Frem til midten af 1990’erne deltager nyansatte hyppigere i efter-
uddannelse end de øvrige. Det ændrer sig hen mod slutningen af 1990’erne, hvor denne 
gruppes deltagelsesandel falder under de øvriges niveau på omkring 8-9 %. Dette antyder 
en ændring i efteruddannelsesstrategien, hvor man før opkvalificerede nyansatte til at va-
retage deres funktion, så satses der i slutningen af perioden i højere grad på opkvalifice-
ring af allerede ansat personale. En tilsvarende udvikling går igen på ældreområdet. På 
børne- og ungeområdet er der fra slutningen af 1990’erne derimod ikke anciennitetsfor-
skelle at spore, hvad angår deltagelse i efteruddannelsesaktivitet.   

Anderledes ser det ud med den gennemsnitlige længde af efteruddannelse, når det deles op 
på anciennitet. Igen kan samme opdeling anvendes. De nyansatte får gennemsnitligt væ-
sentligt længere kurser end de øvrige. Dog nærmer de to grupper sig hinanden mod slut-
ningen af perioden. Et tilnærmelsesvis identisk mønster observeres i de to delområder, dog 
er den gennemsnitlige længde for efteruddannelse blandt deltagere fra børne- og ungeom-
rådet lidt længere end hele sektoren generelt.   

Antallet af ansatte på en virksomhed har ingen indflydelse på deltagelsesandelen før årtu-
sindskiftet. Her kommer til gengæld nogle meget interessante forskelle frem. Indtil da føl-
ger de forskellige virksomhedsstørrelser stort set den overordnede udvikling (figur 9). Ef-
ter 2000 falder deltagelsesandelen blandt virksomheder med mindre en 50 ansatte, hvor-
imod virksomheder med over 50 ansatte generelt set øger deres deltagelsesandel. Virk-
somheder med under 50 ansatte har i 2004 en deltagelsesandel på knap 8 %, hvor den er 
næsten 14 % for virksomheder med mere end 50 ansatte. En tilsvarende effekt kan genfin-
des på ældreområdet, faktisk er effekt i dette delområde mere markant end udviklingen for 
hele sektoren. Omkring 23 % af ansatte på virksomheder med mere end 50 ansatte delta-
ger i efteruddannelse, hvor det kun gør sig gældende for omkring 13 % i 2004 for ansatte 
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på virksomheder med mindre end 50 ansatte. Virksomhedsstørrelsen har ingen nævnevær-
dig indflydelse på deltagelse i efteruddannelse på børne- og ungeområdet.  

Længden af efteruddannelse derimod er lige omvendt. Her er det virksomheder med mere 
end 50 ansatte, der sender deres personale på de korteste kurser. Forskellene er dog mini-
male. I forhold til de to delområder er der ingen nævneværdig sammenhæng mellem efter-
uddannelseslængden og virksomhedsstørrelsen.    

Opsummering på deltagelsen i efteruddannelse 
• Generelt ligger deltagelsen i efteruddannelse på omkring 3 % frem til 1990, heref-

ter stiger deltagelsen frem til omkring 8 % i 1996 på dette niveau. Deltagelsesan-
delen stabiliserer sig i den resterende del af undersøgelsesperioden. 

• De ansatte i ældreplejen adskiller sig fra hele sektoren ved efter årtusindskiftet at 
have en deltagelsesandel på minimum 10 % og i 2004 er andelen på knap 20%. 

• Ansatte på børne- og ungeområdet deltager generelt mindre i efteruddannelse.  
• Den gennemsnitlige kursuslængde falder fra 7 uger i 1982 til knap 3 uger i 2004.  
• Frem til starten af 1990’erne ligger den gennemsnitlige længde for efteruddannel-

sesdeltagelse på børne- og ungeområdet væsentlig over hele sektoren. Forskellen 
indsnævres efter midten af 1990’erne. 

• Den gennemsnitlige længde for deltagelse blandt ansatte i ældreplejen ligger under 
det generelle niveau for hele sektoren.  

• De erhvervsfagligt uddannede får efter stigningen i starten af 1990’erne relativt 
mere efteruddannelse sammenlignet med de øvrige uddannelsesgrupper. Dette gør 
sig ligeledes gældende for de to underbrancher.  

• Ansatte med gymnasial baggrund deltager i længere kurser sammenlignet med de 
øvrige ansatte. 

• Kvinder deltager i perioder lidt hyppigere i efteruddannelse sammenlignet med 
mændene. Denne forskel kommer tydeligst til udtryk blandt ansatte i ældreplejen.  

• I disse perioder er længden af mændenes kurser lidt længere, hvilket gælder for he-
le sektoren, såvel som de to delområder. 

• Frem til starten af 1990’erne deltager en større andel af de yngste i efteruddannel-
se. Omkring opsvinget i efteruddannelse i midten af 1990’erne vender denne sam-
menhæng, så det i stedet er de ældre aldersgrupper, der får mest efteruddannelse. 

• De 18-24-årige deltager i væsentligt længere kurser end de øvrige aldersgrupper, 
for hvem det gælder at længden af kurset falder med den ansattes stigende alder.   

• I slutningen af 1990’erne og frem deltager personer med brancheerfaring i lidt hø-
jere grad i efteruddannelse sammenlignet med de nyansatte. 

• Efter årtusindskiftet deltager ansatte, på virksomheder med mere end 50 ansatte, i 
væsentligt højere grad i efteruddannelse. Dette viser sig tydeligst blandt de ansatte 
i ældreplejen.  

 



 

Arbejdslivsforløb i sektoren   
I dette afsnit vil vi følge de enkelte ansatte over tid. Hvem bliver og hvem forlader sekto-
ren, og hvad kan forklare disse udviklingstendenser? Hvor de foregående afsnit af rappor-
ten har været bygget op omkring relative simple statistiske fremstillinger, vil denne del af 
rapporten betjene sig af multivariate regressionsmodeller (se ”Metoderapport for register-
analyser af arbejdsstyrkens uddannelsessammensætning i Nordjylland i udvalgte bran-
cher”).  

 

Figur 11: Oversigt over mulige årsager til afgang fra sektoren  
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Afgang fra sektoren 
Figur 11 viser de forskellige udfald der kan være, når en person ikke længere er ansat i 
social- og sundhedssektoren. Da fokus er på, hvorledes sektoren kan fastholde medarbej-
derne så længe som muligt, skelnes der i analysen overordnet mellem personer, der ud fra 
denne optik har forladt sektoren for tidligt, og personer, hvor målet må siges at være nået. 
Den første gruppe betegnes som afgang, og omfatter personer, der skifter branche, perso-
ner, der bliver arbejdsløse, personer, der forlader regionen samt personer, der påbegynder 
en uddannelse. 
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Den anden kategori betegnes censurering, og omfatter primært personer, der er gået på 
pension eller afgået ved døden. Endvidere omfatter kategorien personer, der er på orlov, 
idet de ikke pt. er i sektoren, men så at sige har udtrykt en hensigt om at komme tilbage.7 
Endelig censureres personer, der er i sektoren i 2004, da vi ikke kender deres videre for-
løb. Indledningsvist vil de forskellige afgangsmuligheder blive behandlet samlet, senere i 
rapporten vil to typer af hændelse blive behandlet særskilt. De to typer er henholdsvis af-
gang fra sektoren til beskæftigelse i anden branche og afgang fra sektoren til arbejdsløs-
hed. 

Der tages i analyserne eksplicit højde for hvor lang tid personerne er i sektoren, og hermed 
er under risiko for at forlade den8. I udgangspunktet vil vi beskæftigelse med den generel-
le tilgang og afgang fra sektoren.  

Fordelingen af nytilkomne9 i sektoren (figur 12), samt personer der forlader sektoren10 er 
vist i figur 13. Det giver en forståelse af arbejdskraftomsætningen i sektoren, samt under-
brancher, og hvordan disse har udviklet sig over tid.  

 

Figur 12: Tilgang i social- og sundhedssektoren, børne- og ungeområdet og ældreplejen, 
1980-2004 
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7  Hvis orloven ikke strækker sig over mere end et enkelt år, betragtes personen som stadig værende i 
branchen. 
8  I den forbindelse sker der en oversættelse fra kronologisk til kronometrisk tid, således at modellen ude-
lukkende udtrykker den tidsmæssige længde af de forskellige ansættelsesforløb, og ikke på hvilket tidspunkt 
i løbet af undersøgelsesperioden, de har fundet sted. 
9  Beregnet som antallet af personer, der har det første år i branchen i forhold til det samlede antal ansatte i 
branchen det pågældende år.  
10  Beregnet som antallet af personer, der har det sidste år i branchen i forhold til det samlede antal ansatte i 
branchen det pågældende år. 
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rem til 1990 er niveauet for nyansatte godt og vel 15 % hvert år. I 1992 sker en eksplosiv 

nu kigge nærmere på afgangen fra de forskelle områder, se figur 13.  

igur 13: Afgang i social- og sundhedssektoren, børne- og ungeområdet og ældreplejen, 

F
vækst i nyansættelser hele 35 %. Herefter stabiliserer niveauet for nyansættelser sig på 
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veauet for en kort bemærkning oppe på godt 20 % og i 2004 falder nyansættelserne til 
godt 15 %. På børne- og ungeområdet er udviklingen markant anderledes. Her er tilgang 
til sektoren væsentlig højere gennem hele undersøgelsesperioden. Frem til 1998 er andelen 
af tilgængere omkring 30 %. Herefter falder andelen af nytilkommere til omkring 22 % 
ved undersøgelsesperiodens afslutning i 2004. Udviklingen i tilgangen til ældreplejen 
minder om det generelle billede for hele sektoren, dog oplever denne underbranche til ti-
der en større tilgang, uden dog at være på niveau med tilgangen på børne- og ungeområ-
det.     
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fgang fra hele sektoren stiger fra et niveau på omkring 10 % af samtlige ansatte i 1980 til 

 

A
godt 17 % i 1990 og 1991, hvorefter niveauet for afgang falder til omkring 15 % de føl-
gende tre år. Fra 1995 til 2003 ligger niveauet for afgående personale omkring godt 12 %. 
I starten af årtusindet stiger niveauet dog for en kort bemærkning. Igen ser vi, at niveauet 
er væsentlig højere på børne- og ungeområdet. Afgangen fra dette område ligger på godt 
21 % i 1980 og stiger frem til 1987 til omkring 30 %, hvorefter afgangen fra dette område, 
med enkelte undtagelser, er faldet støtte frem til 2003, hvor afgangen er omkring 18 %. 
Udviklingen for ældreplejen minder, med mindre udsving, om den generelle udvikling i 
social og sundhedssektoren.  
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Hvis tilgang og afgang fra brancherne sammenholdes giver det en indikation af den an-
talsmæssige udvikling i brancherne. Her viser det sig, at med undtagelse af 1990 bliver der 
procentvis ansat flere end der forlader social og sundhedssektoren. Det er med andre ord 
en vækstbranche, hvilket stemmer overens med figur 3. Væksten er især kraftig op igen-
nem 1990’erne, hvor forskellen mellem tilgang og afgang fra sektoren er op til 8 % pro-
centpoint. Tilsvarende udviklinger kan genfindes i de to delområder. Det er med andre ord 
områder i antalsmæssig vækst. 

De to figurer fortæller samtidig noget om arbejdskraftomsætningen på det pågældende 
område. Specielt er det tydeligt, at børne- og ungeområdet skiller sig ud ved en væsentlig 
større tilgang og afgang. Forskellene formindskes dog set over hele undersøgelsesperio-
den. 

Analyser af afgang fra sektoren 
Hvor ovenstående opgørelser tager udgangspunkt i, hvordan sektoren ser ud de forskellige 
kalenderår, er det også muligt at se på hvordan de ansatte fordeler sig i forhold til hvor 
længe de forbliver ansat i sektoren. Således udgør figur 13 en sammenfatning over læng-
den af de enkelte personers forløb i sektoren. Det skal endvidere påpeges, at forløbene kan 
udspille sig i en enkelt virksomhed eller dække over flere ansættelser i forskellige virk-
somheder (så længe disse ikke afbrydes af år uden for sektoren).  

 

Figur 14: Afgang fra brancherne fordelt efter år i ansættelsen 
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Figur 14 viser, hvor hurtigt, at ansatte forsvinder fra sektoren. Her er det tydeligt, at ansat-
te på børne- og ungeområdet forsvinder hurtigere end det gør sig gældende i hele social og 
sundhedssektoren og i ældreplejen i særdeleshed. Dette resultat er forventelig, givet de 
relativt store forskelle i andelen af ansatte, der forlader de forskellige områder (figur 13). I 
ældreplejen er godt halvdelen af de ansatte tilbage efter 5 år, hvilket står i skarp kontrast 
til børne- og ungeområdet, hvor halvdelen af de ansatte er forsvundet efter knap 2 år. Sam-
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tidig er kun hver femte tilbage efter 10 år. I social og sundhedssektoren generelt er hver 
tredje tilbage efter 10 år og i ældreplejen er knap 4 ud af 10 stadig ansat efter 10 år. Figur 
12-14 viser med andre ord, at der relative store forskellige på de enkelte områder inden for 
social og sundhedssektoren.  

Hvor kommer de fra – hvor går de hen? 
Vi skal i det næste afsnit se lidt på, fra hvilke brancher og fra hvilken beskæftigelsesstatus 
de ansatte kommer, når de indtræder i social og sundhedssektoren, børne- og ungeområdet 
og ældreplejen, ligesom vi også skal se på hvilke aftagerbrancher og beskæftigelseskate-
gorier, som knytter sig til personer, der forlader sektoren igen. Sidstnævnte er delt op i 
forhold til, om ansættelsen i sektoren har varet ét år eller mere end ét år. 

 

Tabel 1: Stillingskategorier for året før ansættelse i Social- og sundhedssektoren, børne- 
og ungeområdet og ældreplejen i procent 

 

Børne- og unge- 

området 

Hele social og 
sundhedssekto-

ren 
Ældreplejen 

Ingen oplysninger for året før 8,8 16,4 1,3

Selvstændig/arbejdsgiver (inkl. orlov fra disse) 1,8 2,5 1,5

Ansat i anden branche (uddybes nedenfor) 47,4 46,4 69,5

Arbejdsløs 20,5 17,2 14,6

Under uddannelse 10,1 6,7 2,9

På orlov 1,0 1,3 3,2

Pensioneret 0,6 1,6 1,0

Øvrige 9,8 7,9 5,9

Total 100,0 100,0 100

Antal 47093 151130 33286

Kilde: IDA-databasen 

 

Tabel 1 angiver stillingskategorier for det år, der ligger forud for personens ansættelse i 
hele social- og sundhedssektoren. Knap hver anden nyansat har en fortid som beskæftiget i 
en anden branche, og knap hver femte kommer fra arbejdsløshed før beskæftigelse i social 
og sundhedssektoren. 16,4 % af de nyansatte har vi ingen tidligere oplysninger om, hvilket 
betyder, at det drejer sig om personer på 18 år eller personer, der er indvandret. Det må 
derfor formodes, specielt for de førstnævnte vedkomne, at de indtræder i ansættelse i sek-
toren som relativt uerfarne, både i forhold til social og sundhedssektoren og arbejdsmar-
kedet generelt. Knap 7 % kommer fra uddannelsessystemet året før deres indtræden i sek-
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toren. Næsten identisk mønster kan genfindes blandt de ansatte på børne- og ungeområdet. 
Forskellen består i en lavere andel af de ansatte uden oplysninger fra tidligere beskæftigel-
se, og en marginal højere andel, der kommer fra arbejdsløshed og uddannelsessystemet. 
De ansatte i ældreplejen skiller sig ud ved hovedsageligt at komme fra beskæftigelse i en 
anden branche, hvilket gør sig gældende for 7 ud af 10 ansatte i sektoren. Dette kunne 
indikere, at dette område i udpræget grad rekruttere ansatte, der allerede er at finde på ar-
bejdsmarkedet, og derfor formentlig gennemsnitlig er ældre end det gør sig gældende på 
f.eks. børne- og ungeområdet.    

 

Tabel 2: Branchetilknytning i året inden ansættelse i Social- og sundhedssektoren, børne- 
og ungeområdet og ældreplejen i procent 

 

Børne- og unge- 

området 
Hele social og 

sundhedssektoren Ældreplejen 

Ingen oplysninger for året før 8,8 16,4 1,3

Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 1,2 1,4 1,0

Industri 2,7 2,9 2,4

Energi- og vandforsyning 0,0 0,1 0,0

Bygge- og anlægsvirksomhed 0,9 0,7 0,3

Handel, hotel og restaurationsvirksomhed 6,3 5,2 4,3

Transport, post og telekommunikation 0,8 0,6 0,5

Finansieringsvirksomhed og forretningsservice 2,5 2,7 2,4

Offentlige og personlige tjenesteydelser 35,4 36,1 63,0

Uoplyst erhverv 41,4 33,9 24,7

Total 100 100,0 100,0

Antal 47093 151130 33286

Kilde: IDA-databasen 
 

Som det fremgår af tabel 2, kommer mere end en tredjedel af de ansatte fra offentlig og 
personlige tjenesteydelser. De øvrige hovedbrancher er kun i mindre omfang leverandør til 
social og sundhedssektoren. Heraf var mere end 60 % ansat i sektoren det foregående år, 
dog ikke i den nordjyske region. Der finder med andre ord en væsentlig mobilitet sted 
mellem de forskellige regioners social og sundhedssektor. Igen ser vi, at den tidligere sta-
tus på arbejdsmarkedet blandt ansatte på børne- og ungeområder i udpræget grad minder 
om ansatte i hele social og sundhedssektoren. Igen skiller ansatte i ældreplejen sig ud. Det 
viser sig, at næsten 2/3 af de ansatte bliver hentet fra andre dele af offentlig og privat tje-
nesteydelser.  
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Tabel 3: Stillingskategorier for året efter ansættelse i Social- og sundhedssektoren, børne- 
og ungeområdet og ældreplejen i procent 

 Etårige ansættelser Flerårige ansættelser 

 Børne- og 
unge-området 

Hele social 
og sundheds-
sektoren 

Ældre-
plejen 

Børne- og 
unge-området

Hele social 
og sundheds-
sektoren 

Ældre-plejen 

Ingen oplysnin-
ger for året efter 

9,4 13,6 21,2 30,3 36,4 48,1 

Selvstæn-
dig/arbejdsgiver 
(inkl. orlov fra 
disse) 

1,3 2,1 1,1 1,4 2,5 1,0 

Ansat i anden 
branche 

45,6 41,7 42,1 40,3 30,0 25,3 

Arbejdsløs 24,3 23,0 16,5 12,6 12,1 7,5 

Under uddan-
nelse 

9,0 6,3 4,4 4,7 2,0 1,2 

På orlov 1,1 1,3 3,1 1,8 1,4 2,6 

Pensioneret 1,4 3,9 5,0 3,7 10,2 9,9 

Øvrige 7,8 8,2 6,5 5,2 5,4 4,4 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Antal 22640 53797 12212 24453 97333 21074 

Kilde: IDA-databasen 

 

Som det fremgår af tabel 3 er der nogle interessante forskelle, hvad angår den efterfølgen-
de aktivitet afhængig af, hvorvidt den pågældende person har haft ansættelse i et eller flere 
år i social og sundhedssektoren. Således mangler vi oplysninger for 36,4 % af personer 
med flere års ansættelse, mens dette kun er tilfældet for godt 13,6 % af personer med et 
enkelt års ansættelse. Manglende oplysninger kan skyldes, at personen er død eller udvan-
dret, at personen er fyldt 70 år eller at indsamlingsperioden er ophørt. Begge andele er 
lavere blandt ansatte på børne- og ungeområdet og højere blandt ansatte i ældreplejen. Der 
er ligeledes et højere antal personer, der går på pension efter flere år i social- og sundheds-
sektoren, nemlig 10,2 %, end der er efter et enkelt år, hvor tallet kun er på 3,9 %. Det rela-
tive høje niveau for pension kan genfindes blandt ansatte i ældreplejen, hvorimod pensi-
onsandelen blandt ansatte i børne- og ungeområdet er lavere.  

Den relativt høje andel, der forlader sektoren til fordel for pension peger i retning af, at 
gennemsnitsalderen især blandt det erfarne personale er ganske høj. Samtidig understreger 
det også behovet for fokusering på rekruttering af nye ansatte i social og sundhedssekto-
ren. Dette er dog knap så presserende problem på børne- og ungeområdet. Derudover kan 
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det nævnes, at næsten hver fjerde af de ansatte med et-årig ansættelsesforhold bliver efter-
følgende arbejdsløs, hvilket kun gør sig gældende for 12,1 % af ansatte med flerårig an-
sættelse. Et tilsvarende mønster kan genfindes på børne- og ungeområdet, hvorimod ansat-
te i ældreplejen i lavere grad forlader deres arbejde til arbejdsløshed.  

 

Tabel 4: Branchetilknytning i året efter ansættelse i Social- og sundhedssektoren, børne- 
og ungeområdet og ældreplejen i procent 

 Etårige ansættelser Flerårige ansættelser 

 Børne- og 
unge-området 

Hele social 
og sundheds-
sektoren 

Ældre-
plejen 

Børne- og 
unge-området

Hele social 
og sundheds-
sektoren 

Ældre-
plejen 

Ingen oplysninger 
for året efter 11,5 15,9 24,7 32,2 38,5 50,9 

Landbrug, fiskeri 
og råstofudvin-
ding 0,7 1,0 0,7 0,5 0,8 0,5 

Industri 3,0 3,4 2,4 1,5 1,7 1,5 

Energi- og vand-
forsyning 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 

Bygge- og an-
lægsvirksomhed 0,8 0,6 0,2 0,4 0,4 0,2 

Handel, hotel og 
restaurationsvirk-
somhed 5,6 5,3 4,2 2,8 2,7 2,6 

Transport, post og 
telekommunikati-
on 1,1 0,9 0,7 0,5 0,4 0,3 

Finansieringsvirk-
somhed og forret-
ningsservice 2,5 2,9 2,4 1,6 1,9 1,5 

Offentlige og 
personlige tjene-
steydelser 34,0 30,2 35,5 35,8 25,5 22,1 

Uoplyst erhverv 40,9 39,5 29,2 24,6 28,2 20,5 

Total 100 100,0 100,0 100 100,0 100,0 

Antal 22640 53795 12212 24453 97335 21056 

Kilde: IDA-databasen 
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I forhold til branchetilknytningen året efter er der stort set ingen forskel mellem personer 
med et eller flerårig ansættelsesforhold bag sig. Igen ser vi, at offentlige og personlige 
tjenesteydelser udgør en stor andel af personer, der forlader social og sundhedssektoren. 
Blandt en stor del af de tidligere ansatte med flerårige ansættelser har vi ingen oplysninger 
om vedkommendes branchemæssige tilknytning året efter. Disse manglende oplysninger 
udgør specielt store andele blandt de tidligere ansatte i ældreplejen, hvilket der ikke kan 
gives en entydig forklaring på. Bortset fra disse forskelle minder mønstrene på de to un-
derområder om det generelle billede i social og sundhedssektoren. Tidligere ansatte finder 
i overvejende grad arbejde inden for andre områder af offentlige og private tjenesteydel-
ser.   

Risikofaktorer for afgang fra sektoren 
I det følgende har vi opstillet regressionsmodeller, der angiver den relative risiko for at 
forlade sektoren i forhold til en ”baselinegruppe”. Baseline er betegnelsen for det sam-
menligningsgrundlag, som alle de øvrige grupper holdes op imod. Den er for hovedparten 
af variablenes vedkommende valgt til at være den mest almindeligt forekommende grup-
pe, og er i tabel 5 markeret med fed og kursiv skrift. Fx er heltidsansatte valgt som base-
line i forhold til arbejdstid, og det er altså i forhold til denne gruppe, at både deltidsansatte 
med et højt timetal og deltidsansatte med et lavt timetal, skal sammenlignes.  

Tabel 511 indeholder regressionsmodeller for hele social og sundhedssektoren og de to 
delområder: børne- og ungeområdet og ældreplejen. Udgangspunktet for analysen vil være 
det generelle billede i social og sundhedssektoren og i de tilfælde, hvor de to delområder 
afviger nævneværdigt vil dette blive kommenteret.   

 

 
11 I den indledende databearbejdning har der været opstillet en model, hvor lønoplysninger ikke er inddraget, 
hvilket skyldes, at ikke alle ansatte har brugbare lønoplysninger, men da effekten af de forskellige bag-
grundsvariable ikke er væsentlig forskel fra de målte i effekter i modellen, hvor lønoplysningerne er inddra-
get, er det kun modellen med lønoplysningerne, der vil blive præsenteret i denne rapport.  
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Tabel 5: Cox model med oplysninger om løn, kun heltidsansatte og deltidsansatte med 
mange timer 

 Model til anden branche Model tilarbejdsløshed 

 Børne- og 
unge-
området 

Hele social 
og sund-
heds-
sektoren 

Ældre-
plejen 

Børne- og 
unge-
området 

Hele social 
og sund-
heds-
sektoren 

Ældre-
plejen 

Køn: Kvinder       

Mænd 1,529** 2,150** 2,147** 1,065 ns 1,085** 1,497** 

Etnicitet: Dansk       

Ikke-dansk 0,797** 0,913 ns 0,953 ns 1,296** 1,301** 1,356* 

Aldersgruppe: 25-
29 år 

      

18-24 år 1,229** 1,309** 1,493** 0,874* 0,950 ns 0,869 ns 

30-39 år 1,134** 1,013 ns 0,852** 0,832** 0,728** 0,723** 

40-49 år 1,150** 0,859** 0,653** 0,702** 0,572** 0,560** 

50- år 0,767** 0,569** 0,396** 1,227** 0,775** 0,728** 

Ansættelsestid: 
Heltid 

      

Deltid, 20 el. flere 
timer pr. uge 1,965** 2,330** 2,390** 3,030** 3,289** 4,101** 

Efteruddannelse i 
året: Nej 

      

Ja 1,265** 1,180** 0,891 ns 0,591** 0,682** 0,581** 

Uddannelsesni-
veau: MVU 

      

Grundskole (inkl. 
Uoplyst) 

1,232** 1,242** 0,512** 4,547** 5,468** 5,947** 

Gymnasial 2,306** 1,885** 0,779** 1,810** 2,547** 2,414** 

Faglært uddannelse 1,646** 1,113** 0,438** 3,131** 2,851** 2,671** 

Kort videregående 1,353** 1,307** 0,809* 2,026** 2,423** 3,204** 

Lang videregående 2,345** 0,887* 1,106 ns 2,086** 0,759** 2,186 ns 
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Virksomhedsstør-
relse: 0-9 årsværk 

      

10-19 årsværk 1,035ns 1,034 ns 1,361** 1,061 ns  0,991 ns 1,069 ns 

20-49 årsværk 1,117** 0,886** 0,990 ns 0,858** 0,972 ns 0,778* 

50-99 årsværk 1,875** 0,854** 0,905 ns 1,297** 0,983 ns 0,765* 

Over 100 årsværk - 0,649** 0,814** - 0,852** 0,720** 

Familietype: Sam-
men m. børn 

      

Enlig u. børn 1,158** 1,166** 1,086 ns 1,118* 1,108** 1,209* 

Enlig m. børn 1,164** 1,240** 1,131 ns 1,561** 1,583** 1,503** 

Sammen u. børn 1,111** 1,018 ns 0,924 ns  0,914 ns  1,028 ns 1,097 ns 

Antal gange i 
sektoren: 1 gang 

      

2 gange 0,912** 0,903** 0,855** 0,980ns 1,114** 0,921 ns 

3 eller flere gange 0,903 ns 0,874** 0,781 ns 0,928ns 1,178** 0,820 ns 

Konjunktur        

Pr. procent stigning 
i arbejdsløshed 0,967** 0,973** 0,982** 1,100** 1,078** 1,078** 

Efteruddannelse 
for lavkonjunktur12 - 1,043** 1,076** - 1,099** 1,168** 

                                                 
12  Dette er et interaktionsled mellem efteruddannelse i året og stigende arbejdsløshedsprocent i regionen, 
og betegner derved en ekstraeffekt for personer, der tilhører begge disse kategorier.  
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Lønniveau: Gen-
nemsnitligt13

    
  

Meget mindre 1,822** 1,333** 1,348** 0,440** 0,790** 1,124 ns 

Lidt mindre 0,958ns 0,984 ns 1,004 ns 0,801** 1,141** 1,551** 

Lidt mere 1,137** 1,116** 1,178** 1,117** 1,037 ns 1,353** 

Meget mere 1,257** 1,487** 1,772** 1,059 ns 1,060 ns 1,688** 

Mindre lønnet v. 
stigning i arbejds-
løshed 

- - - - 0,950** 0,919** 

Højere lønnet v. 
stigning i arbejds-
løshed 

- - 1,032** - - - 

Højest lønnet v. 
stigning i arbejds-
løshed 

- 0,939** - - - - 

Antal 37156 122646 28706 37156 122646 28706 

Signifikansangivelser ns  = ikke signifikant * = 0,01 ≥ p > 0,001 ** = 0,001 ≥ p.  

Kilde: IDA-databasen 

 

Der er opstillet en model for afgang fra sektoren til en anden branche, og en for afgang til 
arbejdsløshed. For hver model er der endvidere en angivelse af, hvorvidt der er tale om 
statistisk signifikans, dvs. om man for den givne gruppe kan konkludere noget på bag-
grund af beregningerne14.  

Som det fremgår af tabel 5 er mændene mere branchemobile sammenlignet med kvinderne 
i social og sundhedssektoren som helhed. Dog er der forskelle at spore. På børne- og un-
geområdet er chancen for branchemobilitet 52 % højere blandt mændene i forhold til kvin-
derne, i hele sektoren er chancen 2,15 gange højere, hvilket også gør sig gældende for 
mændene i ældreplejen. Når vi kigger på overgangen til arbejdsløshed er der ingen køns-
forskel i arbejdsløshedsrisikoen på børne- og ungeområdet, hvorimod mændene i social og 
sundhedssektoren har 9 % højere risiko end kvinderne. Mændene i ældreplejen har en 
overrisiko på 50 % sammenlignet med kvinderne.  

                                                 
13  Det gennemsnitlige lønniveau er ± 5 %s afvigelse fra medianlønningen. Lidt mindre er afvigelser fra 
medianlønningen på – 5-25 % og lidt mere er + 5-25 %s afvigelser fra medianlønningen. Meget mindre er 
mere end 25 % under medianlønningen. Meget mere er mere end 25 % højere løn end medianlønningen. I 
rapporten vil der blive for refereret til gennemsnittet, hvilket dog ikke er korrekt, Midtpunktet for lønva-
riablen er, som det fremgår af ovenstående, medianen. Vi har for overskuelighedens skyld valgt at betegne 
medianen som gennemsnit. 
14  Vi har valgt at sætte grænsen for, hvad der er statistisk signifikant ved et 0,01-niveau. 
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Helt så store forskelle i branchemobiliteten kan ikke genfindes, når vi kigger nærmere på 
de ansattes nationale identitet. Faktisk er det kun blandt ansatte på børne- og ungeområdet, 
hvor anden etnisk baggrund end dansk spiller en rolle i forhold til branchemobiliteten. 
Denne gruppe af ansatte har 20 % mindre sandsynlighed for at skifte til en anden branche 
sammenlignet med de øvrige ansatte. Derimod har ansatte med en anden etnisk baggrund 
end dansk større risiko for at blive arbejdsløs. Overrisikoen er 30 % i social og sundheds-
sektoren og på børne- og ungeområdet. I ældreplejen er overrisikoen for denne medar-
bejdsgruppe lidt højere omkring 36 %.  

Alder og branchemobilitet hænger tydeligt sammen, hvilket fremgår af tabel 5. I social og 
sundhedssektoren falder sandsynligheden for branchemobiliteten med alderen. Ansatte i 
alder 18-24 år har 31 % større sandsynlighed for at finde beskæftigelse i en anden bran-
che, sammenlignet med de 25-29-årige, hvorimod de 40-49-årige har 14 % mindre sand-
synlighed og ansatte over de 50 år har hele 43 % mindre sandsynlighed for at finde be-
skæftigelse i en anden branche i det efterfølgende år. Et tilsvarende mønster kan genfindes 
blandt de ansatte i ældreplejen. Her falder sandsynligheden for branchemobilitet dog mere 
markant med alderen. Et anderledes mønster viser sig blandt de ansatte på børne- og un-
geområdet. Her har alle aldersgrupper sammenlignet med de 25-29-årige, med undtagelse 
af ansatte over 50 år, mellem 13 % til 23 % større sandsynlighed for at have beskæftigelse 
i en anden branche det efterfølgende år.  

Arbejdsløshedsrisikoen hænger ligeledes sammen med alderen. De 25-29-årige har sam-
men med de 18-24-årige den højeste risiko for at blive arbejdsløse blandt de ansatte i soci-
al og sundhedssektoren. De 30-39-årige har 27 % og de 40-49-årige her 43 % lavere risiko 
for at blive arbejdsløse. Herefter vender sammenhængen mellem stigende alder og lavere 
arbejdsløshedsrisiko, da det viser sig, at ansatte over 50 år kun har 22 % lavere risiko for 
at arbejdsløse, hvilket stadigvæk er en mindre risiko sammenlignet med de 25-29-årige. Et 
tilsvarende mønster kan genfindes blandt de ansatte i ældreplejen. Derimod er den alders-
afhængige arbejdsløshedsrisiko lidt anderledes på børne- og ungeområdet. Her har selv de 
18-24-årige en mindre arbejdsløshedsrisiko sammenlignet med de 25-29-årige. Samtidig 
har de 30-39-årige og 40-49-årige mindre arbejdsløshedsrisiko. Til forskel fra de øvrige 
områder har ansatte over 50 år den største arbejdsløshedsrisiko af alle aldersgrupper.  

I forhold til beskæftigelsens omfang ses der også en betydelig forskel mellem de forskelli-
ge gruppers sandsynlighed. Således er branchemobiliteten blandt deltidsansatte med mere 
end 20 timer 2,3 gange så høj som de fuldtidsansatte. Blandt de deltidsansatte på børne- og 
ungeområdet er branchemobiliteten lidt lavere. Når det gælder risikoen for arbejdsløshed 
ses et tilsvarende mønster, idet deltidsansatte har betydelig større arbejdsløshedsrisiko, 
henholdsvis 3 gange så stor på børne- og ungeområdet, 3,2 gange så stor i social og sund-
hedssektoren og 4,1 gange så stor i ældreplejen.   

Den enkelte ansattes uddannelsesmæssige baggrund har som det fremgår af tabel 5 indfly-
delse på branchemobiliteten. Det er kun ansatte med en lang videregående uddannelse, der 
udviser mindre branchemobilitet end ansatte med en mellemlang videregående uddannel-
se. Af de mere mobile grupper skiller ansatte med en gymnasial baggrund sig ud ved at 
have 89 % større sandsynlighed for at være branchemobil. For de øvrige grupper er sand-
synligheden mellem 11 % til 31 % større. Et lignende billede kan genfindes blandt de for-
skellige uddannelsesgrupper på børne- og ungeområdet, blot med den forskel, at selv an-
satte med en lang videregående uddannelse har en 2,3 gange så stor sandsynlighed for at 
være branchemobil. Samtidig er der mellem 23 % til 130 % større chance for at være 
branchemobil for de øvrige grupper. Når vi kigger nærmere på ældreplejen er billedet di-
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ametralt modsat. Her er ansatte med en mellemlang videregående uddannelse de mest 
branchemobile. De mindst mobile er ansatte med en grundskole (49 % mindre sandsynlig-
hed) og en faglært uddannelse (54 % mindre sandsynlighed). Sidstnævnte er formentlig 
ansatte med en erhvervsfaglig sosu-uddannelse bag sig.  

Når vi vender blikket imod arbejdsløshedsrisikoen bliver forskellene væsentlig mere mar-
kante. Med undtagelse af ansatte med en lang videregående uddannelse har samtlige ud-
dannelsesgrupper mellem 2,4 gange og 5,5 gange så stor arbejdsløshedsrisiko. Det er i 
særdeleshed ansatte med grundskole, som højeste fuldførte uddannelse, der er udsatte. Et 
næsten identisk billede kan genfindes i de to delområder, dog er har ansatte med lang vi-
deregående uddannelse på børne- og ungeområdet en øget risiko.  

Ser vi videre på brugen af efteruddannelse, viser det sig, at dette er forbundet med en for-
øget branchemobilitet på mellem 18 % - 27 %.  I ældreplejen er der dog ingen øget bran-
chemobilitet pga. deltagelse i efteruddannelse. Mere interessant synes det imidlertid at 
være, at deltagelse i efteruddannelse i høj grad synes at beskytte imod arbejdsløshed, idet 
disse personer har en risiko, der er 32 % - 42 % nedsat i forhold til personer, der ikke har 
deltaget i efteruddannelse. Dette gælder dog i lidt mindre grad i nedgangsperioder med 
stigende arbejdsløshed, hvor den beskyttende effekt gradvist med stigningen i arbejdsløs-
heden, mindskes. Denne vigende effekt kan dog kun genfindes blandt ansatte i hele social 
og sundhedssektoren og ældreplejen.  

Virksomhedsstørrelsen har kun en mindre effekt i forhold til branchemobiliteten. I hele 
social og sundhedssektoren ser det ud til, at branchemobiliteten falder med virksomhedens 
størrelse. I ældreplejen er ansatte på virksomheder med 10-19 ansatte omkring 36 % mere 
branchemobile. På børne- og ungeområdet har stigende størrelse den modsatte effekt, da 
større virksomheder øjensynlig øger branchemobiliteten blandt de ansatte.  

I forhold til arbejdsløshedsrisikoen er effekten af virksomhedsstørrelsen kun af mindre 
betydning. I social og sundhedssektoren og i ældreplejen tyder det på, at de største virk-
somheder i et mindre omfang beskytter imod arbejdsløshed. På børne- og ungeområdet 
findes den større arbejdsløshedsrisiko blandt ansatte på virksomheder med mere end 50 
ansatte.  

Modellen viser yderligere, at enlige med eller uden børn har henholdsvis 24 % og 17 % 
større tilbøjelighed til at være branchemobile. Ansatte, der lever i et parforhold, er, uanset 
om de har børn eller ej, lige branchemobile. Også på børne- og ungeområdet er de enlige 
mere branchemobile, og til forskel fra social og sundhedssektoren er ansatte i parforhold 
uden børn ligeledes mere tilbøjelige til at skifte branche. I ældreplejen har familiebag-
grunden ingen indflydelse på branchemobiliteten. I forhold til arbejdsløshedsrisikoen er 
effekterne stor set identiske på tværs af områderne. Enlige uden børn har mellem 11 % til 
21 % større arbejdsløshedsrisiko sammenlignet med ansatte i parforhold med børn. Enlige 
med børn har den højeste arbejdsløshedsrisiko på mellem 50 % til 58 %. Ansatte, der lever 
i et parforhold, har, uanset om de har børn eller ej, lige stor arbejdsløshedsrisiko.  

Jo flere ansættelsesforhold den enkelte har haft i sektoren jo mindre er branchemobiliteten, 
omvendt er risikoen for arbejdsløshed større. Dette gør sig dog kun gældende for ansatte i 
social og sundhedssektoren som helhed. Det gør sig ikke gældende på de to delområder. 
Effekterne har dog et mindre omfang.  

Videre er der i modellen taget højde for hvorledes de generelle konjunkturer spiller ind i 
forhold til risikoen for at skifte branche og for risikoen for at blive arbejdsløs. Parameteren 
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angiver den procentuelle stigning eller fald i risikoen for hver procent, som arbejdsløshe-
den i Nordjylland stiger.15 Analysen viser, at når arbejdsløsheden i regionen stiger, falder 
tendensen til brancheskift; faldet er på 2-3 % for hvert procentpoint som den generelle 
arbejdsløshed stiger. Samtidig øges arbejdsløshedsrisikoen med 8 % i social og sundheds-
sektoren og ældreplejen. På børne- og ungeområdet er den øgede risiko på 10 %.  

Endelig giver modellen mulighed for at undersøge lønnens betydning. Lønnen er ikke ta-
get med som et direkte mål, men i stedet som en angivelse af personens relative indtjening 
sat i forhold til andre personer i sektoren på samme uddannelsesniveau.  

Overraskende nok er de mindst branchemobile de ansatte, der har en gennemsnitlig indtje-
ning og lidt mindre end gennemsnittet. Hvis den ansatte tjener mere end gennemsnittet har 
vedkommende en øget branchemobilitet på 12 % og 49 %, hvis indtjeningen er væsentlig 
over gennemsnittet. For den sidstnævnte gruppe aftager branchemobiliteten med øget ar-
bejdsløshed16. Samtidig viser det sig, at ansatte, der tjener væsentligt under gennemsnittet 
har en øget branchemobilitet på 33 %. Samme effekt af indtjeningsforskellene kan genfin-
des i de to delområder, dog med anderledes styrke i effekten.  

Sammenhængen mellem løn og arbejdsløshedsrisikoen er mindre entydig set på tværs af 
de forskellige områder. Generelt for social og sundhedssektoren er arbejdsløshedsrisikoen 
størst for gruppen, der tjener lidt mindre end gennemsnittet17 og for gruppen, der er meget 
mindre lønnet i relation til gennemsnittet har arbejdsløshedsrisikoen væsentlig mindre. På 
børne- og ungeområdet forholder det sig anderledes, idet arbejdsløshedsrisikoen for ansat-
te, der tjener lidt over gennemsnittet, er arbejdsløshedsrisikoen 12 % højere. Omvendt har 
ansatte med undergennemsnitlig løn væsentlig mindre arbejdsløshedsrisiko. I ældreplejen 
har alle løngrupper med undtagelse af de meget undergennemsnitlige aflønnede større 
arbejdsløshedsrisiko end de gennemsnitslønnede.  

Hovedpunkter fra regressionsanalyserne 
• Kvinderne bliver mindre hyppigt arbejdsløse sammenlignet med mændene 

• Mændene er i højere grad branchemobile 

• Ansatte med anden etnisk baggrund end dansk bliver i højere arbejdsløse 

• De 25-29-årige har den største arbejdsløshedsrisiko  

• Branchemobiliteten falder med alderen 

• Deltidsansatte med er mere branchemobile og har større arbejdsløshedsrisiko 

• Ansatte med MVU har den laveste arbejdsløshedsrisiko 

 
15  I undersøgelsesperioden ligger arbejdsløsheden ligger arbejdsløshedsprocenten i regionen på mellem 4,8 
og 13,2 %. 
16  Dette gælder dog kun for social og sundhedssektoren som helhed. 
17  Samtidig er effekten faldende med stigende arbejdsløshed i Nordjylland 
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• Ansatte med MVU har den laveste branchemobilitet. Dette gælder dog ikke ældre-
plejen, hvor det er de erhvervsfagligt uddannede, der har den laveste branchemobi-
litet 

• Der er ikke nogen entydig sammenhæng mellem virksomhedens størrelse og bran-
chemobilitet og arbejdsløshedsrisiko på tværs af de tre områder 

• Ansatte med børn har større arbejdsløshedsrisiko end ansatte uden børn 

• Flere ansættelsesforløb i sektoren øger risikoen for at blive arbejdsløs og mindsker 
branchemobiliteten 

• Stigning i den generelle arbejdsløshedsprocent i Nordjylland øger risikoen for at 
blive arbejdsløs og mindsker sandsynligheden for branchemobilitet 

• Ansatte, der er lønnet over eller under gennemsnittet, er mere branchemobile  

• Lønforskellene giver ikke noget entydigt billede af arbejdsløshedsrisiko på tværs 
af de forskellige områder 

• Med enkelte markante undtagelser er der ikke forskel i de forskellige effekter i so-
cial og sundhedssektoren og de to delområder 

 
 



 

Sammenfatning af resultaterne 
Indeværende rapport omhandler udviklingen i arbejdskraften i Social- og sundhedssekto-
ren i det nordjyske. Gennem registeroplysninger fra IDA-databasen har det været muligt at 
få oplysninger om sektoren tilbage til 1980 og frem til 2004, hvorved større og længereva-
rende udviklingstræk er mulige at identificere.  

Analyserne i denne rapport kan overordnet set deles op i to typer. Der er den første del, 
hvor udviklingen i arbejdsstyrkens sammensætning og brugen af efteruddannelse bliver 
præsenteret. Den anden del omhandler analyserne af tilgang og afgang fra sektoren. Den 
første del er karakteriseret ved at være tværsnitsopgørelser med årlige nedslagspunkter. 
Den anden del adskiller sig ved, at fokus er de ansattes ansættelse på tværs af årene i sek-
toren. Vi følger med andre ord de ansattes arbejdslivsforløb i sektoren og kommer med 
forklaringer på, hvorfor de eventuelt forlader sektoren. Samtidig er der inddraget to del-
områder (børne- og ungeområdet samt ældreplejen) som en del af den afsluttende analyse.  

Først skal vi vende tilbage til resultaterne fra tværsnitsdelen af undersøgelsen for at ridse 
op, hvordan den nordjyske social og sundhedssektor har udviklet sig.  

Social- og sundhedssektoren er gennem hele perioden et område i vækst. Det gælder både 
i antallet af ansatte og antallet af virksomheder. Et kendetegn ved sektoren er, at virksom-
hederne bliver større, specielt efter 1992. Samtidig er der en tendens i sektoren til stigende 
grad af personaleomsætning. 

Ikke overraskende er social og sundhedssektoren i høj grad kvindedomineret, dog med en 
svag tendens til en stigende andel mænd. Mændene udgør 10 % af sektoren i 1980 og 14 
% i 2004. Samtidig står sektoren foran et aldersproblem, da sektorens ansatte er forholds-
vis gamle. Den største gruppe i 2004 er de 40-49-årige. Derudover udgør de 50-59-årige 
en stadigt stigende andel af de ansatte. Denne udvikling viser sig tydeligt i aldersgennem-
snittet, der stiger i løbet af perioden fra knap 38 år til 43 år. 

Uddannelsesmæssigt er der sket en markant udvikling i sektoren i løbet af perioden. Sek-
toren er med tiden blevet domineret af personer, der har en erhvervsfaglig eller mellem-
lang videregående uddannelse. I starten af undersøgelsesperioden var ansatte med en 
grundskoleuddannelse den største gruppe, som til trods for et fald over hele perioden fort-
sat udgør en ikke ubetydelig andel af de ansatte.   

Generelt er deltagelsen i efteruddannelse på alle tre områder ganske lave. Deltagelsen i 
efteruddannelse ligger på omkring 3 % frem til 1990, herefter stiger deltagelsen frem til 
omkring 8 % i 1996. Et niveau som deltagelsesandelen stabiliserer sig på i den resterende 
del af undersøgelsesperioden. Dog viser det sig, at ansatte i ældreplejen i højere grad end 
de øvrige deltager i efteruddannelse. Samtidig med at sektoren som helhed oplever i stig-
ning i deltagelsen falder længden af deltagelsen drastisk fra et niveau på omkring 7 uger til 
3 uger.  

Adgangen til efteruddannelse er afhængig af forskellige personlige karakteristika, specielt 
uddannelsesniveauet. De erhvervsfagligt uddannede ansatte har væsentligt større adgang 
til efteruddannelse sammenlignet med de øvrige uddannelseskategorier.  

Frem til starten af 1990’erne deltager en større andel af de yngste i efteruddannelse. Om-
kring opsvinget i efteruddannelse i midten af 1990’erne vender denne sammenhæng, så 
det i stedet for er de ældre aldersgrupper, der får mest efteruddannelse. Sektoren prøver i 
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højere grad at opkvalificere allerede ansat personale. Dette underbygges af, at det i over-
vejende grad er ansatte med en vis anciennitet, der deltager i efteruddannelse og i mindre 
grad nyansatte.  

Vi har indtil videre opsummeret resultaterne på tværsnitsdelen af undersøgelsen, nu går vi 
videre til resultaterne fra undersøgelsen af arbejdslivsforløbene.  

Generelt er omsætning af arbejdskraft moderat, dog er omsætningen på børne- og unge-
området væsentlig højere end gennemsnittet i sektoren. Dette tydeliggøres, når vi kigger 
nærmere på tilgang og afgang fra branchen. Frem til slutningen af 1990’erne er omkring 
30 % af de ansatte er nye i branchen hvert år. Samtidig forlader en forholdsvis stor andel 
området. Ikke overraskende giver det sig udslag i, at ansættelser på børne- og ungeområ-
det ofte har en kort længde end de øvrige områder, hvor omsætningen er mere moderat, 
hvilket figur 13 med al tydelighed illustrerer. Her viser det sig, at mere end halvdelen af 
de ansatte på børne- og ungeområdet forlader området inden for 2 år. Dette vanskeliggør 
en mere langsigtet personaleplanlægning, herunder efteruddannelse. I social og sundheds-
sektoren og ældreplejen er omsætningen knap så hurtig, hvilket giver sig udslag i, at hal-
veringstiden af arbejdsstyrken er omtrent 4 år for hele social og sundhedssektoren og 5 år 
for ældreplejen. Dette gør planlægningsarbejdet mere forudsigeligt.    

Samtidig viser det sig, når vi kigger nærmere på, hvor de ansatte er beskæftiget før og ef-
ter deres ansættelse i sektoren, at offentlige og private tjenesteydelser både leverer og af-
tager en relativ stor andel.  

Nu skal vi vende opmærksomheden mod, hvilke karakteristika, der har indflydelse på eller 
modvirker, hvorfor en ansat forlader social og sundhedssektoren, børne- og ungeområdet 
eller ældreplejen. Vi har set dette ud fra to perspektiver, nemlig at forlade branchen til 
fordel for beskæftigelse i en anden branche og overgangen fra en ansættelse til ar-
bejdsløshed18.  

Som det gør sig gældende i andre brancher, så forlader mændene social og sundhedssekto-
ren til fordel for beskæftigelse i en anden branche. Samtidig har mændene ansat i sektoren 
større arbejdsløshedsrisiko sammenlignet med kvinderne. Arbejdsløshed rammer ligeledes 
i højere grad ansatte med en anden etnisk baggrund end dansk.   

Branchemobiliteten falder klart med en stigende alder, hvilket kan forklares ud fra den 
”investering,” som den enkelte ansatte har i branchen. Dette vil formentlig potentielt van-
skeliggøre et skifte til en anden branche, da den branchespecifikke viden, som vedkom-
mende har tilegnet sig, potentielt sikrer en større jobsikkerhed og muligvis højere løn, end 
tilfældet ville være ved et eventuelt brancheskifte. Derfor rammer en fyring umiddelbart 
en ældre ansat hårdere sammenlignet med en yngre ansat. Dette gør sig gældende for hele 
social og sundhedsområdet, og ældreplejen. Børne- og ungeområdet afviger fra dette gene-
relle billede ved at samtlige aldersgrupper med undtagelse af ansatte over 50 år har en 
højere branchemobilitet i forhold til de 25-29-årige.    

Alder og arbejdsløshedsrisiko hænger sammen. Faktisk falder arbejdsrisikoen med stigen-
de alder frem til den ansatte runder de 50 år, herefter vender den aldersmæssige reducering 
af arbejdsløshedsrisiko. Dog er arbejdsløshedsrisikoen stadig mindre end for de 25-29-

 
18  Det gælder, at overgangen fra detailhandlen til en anden branche eller arbejdsløshed både kan være 
frivillig eller påtvungen. Dog må det formodes at overgangen til arbejdsløshed kun i få tilfælde vil være 
udtryk for frivillighed.  
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årige. Igen afviger børne- og ungeområdet fra dette generelle billede. Her har ansatte over 
de 50 år den største arbejdsløshedsrisiko.  

Udover alderen bidrager deltidsansættelse til usikker beskæftigelse i sektoren. Dette giver 
sig udslag i, at personer i denne ansættelsesform i væsentligt højere grad forlader branchen 
til fordel for beskæftigelse i en anden branche. Derudover er sandsynligheden for, at an-
sættelsen ender i arbejdsløshed ligeledes højere sammenlignet med ansatte med fuldtids-
ansættelse. De to delområder afviger ikke fra dette overordnede billede.  

Branchemobilitet og uddannelsesmæssig baggrund hænger nøje sammen. Ansatte med 
mellemlange videregående uddannelser og lange videregående uddannelser i social og 
sundhedssektoren har den mindste sandsynlighed for branchemobilitet. Dette mønster går 
igen på børne- og ungeområdet. Helt anderledes ser det dog ud i ældreplejen, hvor det 
tilsyneladende er nemmere at fastholde ansatte med korterevarende uddannelser, specielt 
ansatte med grundskole uddannelse og erhvervsfaglige uddannelser (formentlig sosu-
uddannelser). Uddannelse og arbejdsløshed hænger ligeledes sammen. Ansatte med 
grundskolebaggrund risikerer i væsentligt højere grad at blive arbejdsløse end de andre, 
specielt ansatte med videregående uddannelse. Tilnærmelsesvis kan det siges, at jo længe-
re uddannelse jo større jobsikkerhed.  

Deltagelse i efteruddannelse bevirker både øget branchemobilitet og mindsket arbejdsløs-
hedsrisiko. Den øgede branchemobilitet kan skyldes, at virksomheder bruger efteruddan-
nelse som et led i en afskedigelsesproces. Yderligere forbedrer deltagelse i efteruddannel-
se ubetinget den ansattes mulighed for at undgå arbejdsløshed. Denne positive effekt af 
efteruddannelse falder dog med stigende arbejdsløshedsprocent. Efteruddannelse øger 
altså ubetinget mulighederne for den enkelte arbejdstager i forhold til at øge jobsikkerhe-
den.  

Virksomhedsstørrelsen synes at have en mindre indflydelse på branchemobiliteten og ar-
bejdsløshedsrisiko, da større virksomheder mindsker mobilitet og samtidig risikoen for at 
forlade sektoren til arbejdsløshed. Dette gør sig dog ikke gældende på børne- og ungeom-
rådet, hvor enkelte er ikke har en decideret retning.  

Civilstanden har indflydelse på beskæftigelsesmulighederne i sektoren. Det viser sig, at 
branchemobiliteten er lidt højere for de enlige. Specielt viser analysen, at enlige med børn 
er mindre attraktive, hvorfor de i højere grad risikerer at blive arbejdsløse.  

Ansatte, der gentagne gange har haft beskæftigelsesperiode i sektoren, har øget risiko for 
arbejdsløshed og faldende sandsynlighed for branchemobilitet. Det skyldes formentlig, at 
de tilegner sig et vist branchekendskab. Dette ændrer dog ikke ved det faktum, at de er 
mindre attraktive for social og sundhedssektoren og derfor oplever en marginalt højere 
arbejdsløshedsrisiko.  

Lønafvigelser fra gennemsnitslønninger øger branchemobilitet uanset, hvorvidt afvigelsen 
er negativ eller positiv. Det samme klare billede kan ikke genfindes i forbindelse med for-
skelle i arbejdsløshedsrisikoen.  

I forhold til en forståelse af konjunkturernes påvirkning af branchemobiliteten har vi ind-
draget den generelle arbejdsløshed i Nordjylland som en indikation på konjunkturerne. 
Det viser sig, at dårligere tider gør, at de ansatte er mindre branchemobile, og at de har en 
højere risiko for at blive arbejdsløse.   
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