
Kortuddannede uddanner sig ud af arbejdsløsheden

To ud af tre kortuddannede service- og administrationsmedarbejdere har skiftet job
indenfor de sidste fire år. Globaliseringen og Danmarks overgang til videnssamfund
udgør så stort et pres, at viljen til at omlægge sit arbejdsliv bliver et must.

Er du montrice, sekretær eller lagerarbejder, er der stor chance for, at du har skiftet job
indenfor de sidste fire år. Globaliseringen og overgangen til videnssamfund betyder
nemlig, at to ud af tre kortuddannede skifter job eller branche indenfor en kort periode.
Lavtlønnet rutinejob som ufaglært på en fabrik er ved at være en saga blot. Mange
virksomheder flytter det manuelle arbejde til udlandet, og det får nogle danskere til at finde
et nyt job i andre brancher. Samtidig tvinger udviklingen danskere til at videreuddanne sig,
så de kan omstille sig til nye og mere krævende funktioner i industrien.

Den nye undersøgelse om fremtidens arbejdsmarked, foretaget af Rambøl Management
for Ugebrevet A4 og DR Undervisning, viser også, at det danske arbejdsmarked er utrolig
dynamisk. Set over en periode på 4 år er det et mindretal af danske lønmodtagere, som
bliver i det samme job. Og det er altså især lavt uddannede industriarbejdere og
servicemedarbejdere, som er meget mobile og gode til at finde et andet job i en anden
branche eller en anden jobfunktion, når de trues af fyring. Det betyder også, at de selv
sørger for at skaffe sig et arbejde og ikke bliver det økonomiske problem for samfundet,
som ellers har været frygtet. Presset på dem og udsigten til arbejdsløshed betyder, at de
motiveres til at søge job i nye brancher

Den mindst mobile gruppe er blandt andre faglærte arbejdere, lærere, pædagoger og
sygeplejersker, og de har en rigtig god grund til ikke at skifte job. De tilhører nemlig de
brancher, som er i størst vækst. Væksten er størst i social og sundhedssektoren og
indenfor forretningsservice, som beskæftiger blandt andre ingeniører, konsulenter og
andre akademikere. Tallene viser, at 60 procent af den gruppe ikke har skiftet hverken
branche eller funktion indenfor 4 år.

Undersøgelsen er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik og omfatter derfor i
princippet alle lønmodtagere i Danmark. Der er i analysen defineret 8 lønmodtagerprofiler
ud fra kriterier om uddannelse og arbejdsfunktion. Alle lønmodtagere som var beskæftiget
indenfor disse profiler i 1998 er blevet opgjort på branche og geografisk niveau og blevet
sammenlignet med hvilken funktion og branche de arbejdede indenfor i 2002.
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