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Hvem er jeg?
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1996: Ansat i forskningsservice med ansvar for IDA-databasen

1998: Ansat i arbejdsmarked med ansvar for RAS og projekt

medarbejder på arbejdsmarkedsbalanceprojektet

1999-2011: Ansvarlig for RAS og periodevis erhvervs-

beskæftigelsen. Projektmedarbejder på eIndkomst

og arbejdstidsregnskabet

2012-2015: Projektleder for arbejdsmarkedsregnskabet



AMR – historisk baggrund
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1996: Projekt ”arbejdsmarkedsbalancer”

Formål: At samle statistikkerne der belyser befolkningens 

tilknytning til arbejdsmarkedet et sammenhængende

statistiksystem. At skabe sammenhæng/konsistens i 

arbejdsmarkedsstatistikken

1998: Arbejdstidsregnskabet udkommer

1999-2011: Arbejdsmarkedsregnskabet lever videre som 

projektide



Projekt arbejdsmarkedsregnskab
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Bedre kildedata: 

• Offentligt forsørgede 2008. DST’s eIndkomstregister 2011

Medfører:

• Projekt start: primo 2012

• Projekt afslutning: april 2015

Resultat: 

• Nyt befolkningsregnskab som opgør befolkningens tilknytning til 

arbejdsmarkedet med og uden timenorm på 37 timer 2008-2013

• Revideret RAS og EBS opgørelse 2008-2013

• Forløbsregister og årskomprimeret register

• Egen hjemmeside på www.dst.dk



 AMR er et befolkningsregnskab, hvor arbejds-

markedsrelaterede aktiviteter vægtes højst

 Opgørelse af befolkningens tilknytning til 

arbejdsmarkedet

 ”Krydsning” af DREAM og RAS, men også 

meget mere

Hvad er AMR kort fortalt?

5



 AMR giver mulighed for
- At udarbejde statusopgørelser, herunder fuldtidsopgørelser

- At udarbejde forløbsanalyser

 Kan opgøres på et vilkårligt tidspunkt
- År, kvartal, måned, uge eller dag

 Flere tilstande på arbejdsmarkedet på samme tid
- Studerende eller efterlønsmodtagere der også arbejder

- Lønmodtagere der også arbejder som selvstændige

Hvad kan AMR?
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 To forløbsregistre. AMR og AMR-un

 I AMR (AMR-tn) beregnes for hver person i 
befolkningen, hvordan 37 timer om ugen fordeler sig 
mellem arbejde, offentlige ydelser osv. 
 Summer til den gns. befolkning bosiddende i DK 

 Volumen på residualgruppen

 I AMR-un indgår også arbejdstimer udover fuld 
normal arbejdstid, dvs. udover 37 timer
 Til brug for RAS, EBS, ATR, NR og forskerdata

Time og ikke-timenormeret registre
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 I AMR integreres, fejlsøges og harmoniseres en 

lange række datakilder i et statistiksystem 

 Det betyder, at AMR kan belyse arbejdsmarkedet 

væsentligt bedre, end de nuværende enkeltstående 

statistikker/registre kan

 Det foretages en omfattende overlapsbehandling 

efter fastsatte regler

Samkøring og overlap
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AMR’s opbygning
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Kildedatabase Overlaps-

behandling 1

AMR-un årlig 

Midlertidigt fravær: 

Barsels og sygedag-

pengestatistikken

Ledige aktiverede 

mv.: Offentligt 

forsørgede

Lønmodtagere:

eIndkomst for 

lønmodtagere

Selvstændige: 

Erhvervsregistret, 

Ind-

komststatistikken

mv.Medarbejdende 

ægtefæller: 

Indkomst-

statistikken
Personer under 

uddannelse, 

kursister mv.

Selektering af selvstændige, 

harmonisering af forløb vedr. støttet 

beskæftigelse/barsel/sygdom/offentlig 

forsørgelse og job mv

AMR-un kvartalsvise 

data

Diverse 

koblinger mv.

Befolkningen, 

arbejdssteds- og 

personrelaterede variable, 

klassifikation 



AMR’s opbygning (fortsat)
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AMR-un kvartalsvis

Offentligt 
forsørgede

Dagpenge 
ved  fødsel 
og sygdom

ESR

RAS EBS ATR IDA/forsker
placering

AMR-un årlig

ATR

Overlaps-

behandling 2

AMRDiverse 

koblinger mv.

Nedskrivning i forhold til 

timenorm på 37 timer
”Rest” tilstandsgrader for 

befolkningen



 Støttet beskæftigelse 

 Ændre til- og fra datoer og timer

 Kobling til jobforløb 

 Midlertidigt fraværende på syge- eller barselsorlov

 Regler til bestemmelse af arbejdsmarkedsstatus 

 Kobling til jobforløb

 Imputering af job

 Selvstændige

 Slette job og ændre til- og fra datoer

 Ledighed og beskæftigelse

 Ændre til- og fra datoer og omfordele volumen

Overlapsbehandling
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Før: overlap ledighed med beskæftigelse og 

behandling af støttet beskæftigelse
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Ledighed 37 timer

Lønmodtagerjob 37 timer

Løntilskudsjob 30 timer

Lønmodtagerjob 30 timer



Efter: overlap ledighed med beskæftigelse og 

behandling af støttet beskæftigelse
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Ledighed 37 timer

Lønmodtagerjob 30 timer 

Løntilskudsjob 30 timer

Lønmodtagerjob 37 timer



Før: overlap ledighed med beskæftigelse
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Ledighed 30 timer

Lønmodtagerjob 37 timer



Efter: overlap ledighed med beskæftigelse 
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Ledighed 30 timer

Lønmodtagerjob 37 timer Lønmodtagerjob 7 timer



Før: overlap selvstændig og ledighed
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Ledighed 37 timer

Selvstændig 37 timer



Efter: overlap selvstændig og ledighed
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Ledighed 37 timer

Selvstændig 37 timer



Før: midlertidigt fravær sygdom og 

beskæftigelse
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Lønmodtagerjob

Sygedagpenge fra beskæftigelse

Lønmodtagerjob



Efter: midlertidigt fravær sygdom og 

beskæftigelse
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Sygedagpenge fra beskæftigelse

Lønmodtagerjob



Volumen i ikke timenormeret AMR
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Efterløn 37 timer pr. uge

Under uddannelse 37 timer pr. uge

Lønmodtagerjob 10 timer pr. uge

Person 1

Person 2

Lønmodtagerjob 5 timer pr. uge



Volumen i AMR (timenormeret)
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Efterløn 32 timer pr. uge

Under uddannelse 27 timer pr. uge

Lønmodtagerjob 10 timer pr. uge

Person 1

Person 2

Lønmodtagerjob 5 timer pr. uge



De to statistikregistre
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• Ca. 120.000.000 rækker pr. år

• Data er som minimum månedsrelaterede

• Der er dannet klassifikationsvariable og afledte variable 

(støttet beskæftigelse og midlertidigt fravær fra beskæftigelse) 

• Data kan evt. komprimeres yderligere. Vil blive gjort efter-

hånden som behovet opstår



Den nye AMR-opgørelse (med timenormering)

23

• Er et befolkningsregnskab og bliver kun fordelt på 

personrelaterede variable, dvs. ingen oplysninger om brancher,  

arbejdsstedskommuner mv.

• Færre fuldtidsmodtagere af offentlig forsørgelse end i statistikken 

for offentligt forsørgede grundet overlapsbehandlingen

• Færre fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere grundet 

timenormeringen



Det nye AMR-register (uden timenormering)
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• Mere ubearbejdet register, hvor der ikke altid er beskåret i 

tilfælde af overlap

• Indeholder arbejdsstedsrelaterede variable

• Et register i fortsat udvikling

• Datagrundlaget for RAS og EBS



Den nye RAS-opgørelse
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• Ændret datering!!!!!

• 30.000 flere beskæftigede lønmodtagere

• 4.000-10.000 færre beskæftigede selvstændige

• Dvs. stigning i beskæftigelsen på 20.000-26.000  

• Dog kun stigning på 13.000 for de 16-64 årige

• Residualgruppen ”øvrige uden for arbejdsstyrken” reduceret

med ca. 30.000



 Hvor meget arbejder overførelsesmodtagere ved 

siden af deres overførelse?

 Får man en højere løn af at skifte arbejde?

 Gennemsnitlige tilbagetrækningsalder

 Nyuddannedes overgang til arbejdsmarkedet

Eksempler på analysemuligheder
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Data og analyser RAS/AMR
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• Årskomprimeret register (ligesom ”det gamle basisregister”) 

dannet på baggrund af AMR-un, maj 2015

• Detaljerede mikrodata til forskerplacering ultimo august 2015

• Analyse af hvordan det er gået personer der mistede deres 

arbejde under den økonomiske krise (2008-2009) fra arbejds-

markedskontoret

• ”Ventetid” for dimittender i forhold til hvornår de får arbejde

fra uddannelseskontoret



Quick guide i brug af AMR

28

Udarbejdes i 2. halvår 2015

• ”Nedslag” på vilkårlige referencetidspunkter i årets løb

• Analyser af overlap, ex. personer på efterløn der arbejder

• Samling af forløb til forløbsanalyser
• Komprimerer data vha. retain-funktionen i SAS

• Omdanne AMR, så det har en array-struktur ligesom i DREAM

• Summering af variable over en periode



Forløb for en tilfældig person i AMR – et 

eksempel
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AMR udvikling fremadrettet
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2. Halvår 2015

• Mulighederne for et foreløbigt struktur år undersøges

2016

• Nye indikatorer og analyser

• Jobmobilitet i AMR?


