
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd     Reventlowsgade 14, 1 sal.     1651 København V     33 55 77 10     www.ae.dk 

Ufaglært i krisetid 
 

Over 50.000 ufaglærte i brancher 

hårdt ramt af coronakrisen 
 

Fra tidligere økonomiske kriser ved man, at det i høj grad er ufaglærte, der mister jobbet i for-

bindelse med en lavkonjunktur. Inden coronakrisen ramte, arbejdede flere end 50.000 fuldtids-

beskæftigede ufaglærte lønmodtagere i de brancher, som krisen hidtil har ramt hårdt. Derfor 

bør vi udnytte situationen til at opkvalificere de ufaglærte lønmodtagere. Det vil være en gevinst 

for samfundet, virksomhederne og de ufaglærte selv. 

af Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl & senioranalytiker Emilie Agner Damm 19. april 2020 

Analysens hovedkonklusioner 

• Op til coronakrisen arbejdede næsten 53.000 ufaglærte på fuld tid i de brancher, som 
coronakrisen allerede har ramt hårdt. 
 

• Coronakrisen har indtil nu ramt virksomhederne inden for service og oplevelsessektoren 
særlig hårdt. Det gælder hotel, restauration, transport, handel og oplevelsesområdet. 
 

• Fra tidligere kriser ved man, at ufaglærte er nogle af dem, der rammes hårdest, når kon-
junkturerne vender. De er mere udsatte i forhold til at miste jobbet. Opkvalificering i kri-
setid kan ruste samfundet, virksomhederne og de ufaglærte til fremtiden. 

 

• Ufaglærte fylder mere i de hårdt ramte brancher end andre steder på arbejdsmarkedet. 
De næsten 53.000 fuldtidsbeskæftigede ufaglærte svarer til 16,3 procent af de fuldtids-
beskæftigede i brancherne. Den generelle andel af ufaglærte på arbejdsmarkedet er 11 
procent. 
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Over 50.000 ufaglærte i coronakrisens hårdt ramte brancher  

Coronakrisen har ramt det danske arbejdsmarked. Det ses f.eks. af de daglige ledighedstal, som Beskæf-

tigelsesministeriet har meldt ud, siden regeringen lukkede det meste af Danmark ned for at begrænse 

udbredelsen af coronavirus. 

 

Generelt kan man sige, at Danmarks økonomi og arbejdsmarked rammes af coronakrisen ad to veje: 

Dels påvirkes økonomien af den politik, som føres i Danmark, og dels påvirkes økonomien af, hvad der 

sker i verden omkring os.  

 

I forbindelse med coronaudbruddet har den førte politik bl.a. været den nedlukning af det danske sam-

fund, som nu har varet i mere end en måned. Nedlukningen har bl.a. ramt hotel og restauration, detail-

handel, personlig service og transportområdet hårdt. Denne effekt er sket umiddelbart og som en direkte 

konsekvens af den førte politik. 

 

Derudover kommer endnu en effekt, som skyldes, at Danmark er en lille, åben økonomi, som er afhængig 

af vores samhandel med resten af verden. Danske virksomheder producerer varer og tjenester, som af-

sættes i udlandet. De er dermed afhængige af den udenlandske efterspørgsel efter danske varer. Når 

økonomien i andre lande påvirkes negativt – som vi f.eks. ser i USA i disse uger – vil det påvirke de danske 

virksomheders muligheder for at sælge varer til udlandet. Det betyder, at danske virksomheder må re-

ducere deres produktion og derfor kan være nødsaget til at afskedige medarbejdere. Denne effekt vil 

ramme eksportbrancherne hårdest.  

 

Endelig vil de ovenstående effekter begge have effekt på den indenlandske efterspørgsel efter såvel dan-

ske som udenlandske varer. Når der er tilbagegang i økonomien, vil det private forbrug nemlig falde. Det 

skyldes dels, at nogle mennesker vil opleve en indkomstnedgang f.eks. som følge af at blive fyret, og at 

andre forbruger en lavere andel af deres indkomst af forsigtighedsgrunde.  

 

I denne analyse har vi fokuseret på effekten af den tidlige fase og set nærmere på de brancher, der ram-

mes hårdt i denne fase. 

 

Dansk Erhverv1 og Dansk Industri2 har peget på, at nogle af de hårdest ramte brancher i den tidlige fase 

af coronakrisen er hotel, restauration, transport og handel. Dansk Erhverv har i marts offentliggjort en 

analyse, der viser, at en stor del af virksomhederne inden for f.eks. hotel, restauration, handel og trans-

port har oplevet fald i omsætningen på mindst 40 procent som følge af coronavirusset. Tilsvarende viser 

en analyse fra Dansk Industri baseret på medlemsvirksomhedernes forventninger, at kultur og fritid, ho-

tel og restauration, flytransport og bilhandel forventes at blive hårdt ramt.  

 

Ufaglærte er traditionelt set blandt de grupper, der er mest udsatte over for konjunkturudsving. Det har 

bl.a. Det Økonomiske Råd vist i sin rapport fra efteråret 2019.3 Jo kortere uddannelse, des mere følsom 

er ens beskæftigelse overfor konjunkturudsving. Det samme viste en større AE-rapport4 fra 2018, hvor 

vi så på, hvem der blev hårdest ramt af finanskrisen.  

 
1 Dansk Erhverv, ”Corona-krisen koster virksomhederne omsætning”, marts 2020.   
2 DI-analyse ”Coronakrise kan koste dansk økonomi 155 mia. kr. ”, marts 2020.  
3 DØRS: Dansk Økonomi, efterår 2019 
4 AE: Krisens skygger trækker stadig spor, oktober 2018. 
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Der er ingen grund til at tro, at coronakrisen er en undtagelse. Denne analyse kortlægger derfor, hvor 

mange ufaglærte, der op til coronakrisen arbejdede i de brancher, som er blevet hårdt ramt af den danske 

håndtering af corona og dermed er i høj risiko for at miste jobbet. 

 

Vi har i analysen set på lønmodtagere i alderen 25-59 år med bopæl i Danmark 1. januar 2019, der ikke 

samtidig er i gang med en ordinær uddannelse og ikke er i fleksjob. Analysen tager udgangspunkt i løn-

modtagerbeskæftigelsen i november 2018, men er fremskrevet med den generelle udvikling i lønmod-

tagerbeskæftigelsen til niveauet for 4. kvartal 2019. Lønmodtagerne er fordelt efter højest fuldførte ud-

dannelse, brancher og arbejdstid.5 Resultaterne ses i Tabel 1.  

 

Samlet set var der i brancherne hotel, restauration, kultur & fritid, handel (ekskl. supermarkeder og in-

ternethandel) og transport i alt 65.200 ufaglærte op til coronakrisen. Det er lønmodtagere, der ikke har 

en uddannelse ud over en grundskoleuddannelse6. Især inden for transport og engroshandel er der rigtig 

mange ufaglærte. Af de 65.200 ufaglærte var der 52.700 ufaglærte, der arbejdede fuld tid i de hårdt 

ramte brancher.  
 

Tabel 1. Lønmodtagere fordelt på brancher, arbejdstid og højest fuldførte uddannelse, 2019 

      
Grundskole eller uop-

lyst 
  

Mindst en ungdomsud-
dannelse 

  
I alt 

      I alt 
heraf fuld-

tid 
I alt 

heraf fuld-
tid 

  

Højrisikobrancher      

 Handel   Personer   

  
Detailhandel bortset fra supermarke-

der og internethandel 
6.000 4.800 39.800 35.200 45.800 

    Bilhandel m.m. 4.100 3.600 27.100 25.800 31.200 

    Engroshandel 14.900 13.600 109.900 105.700 124.800 

 Transport      

   Luftfart 400 300 3.200 3.000 3.600 

    Øvrig transport 24.400 21.200 61.400 56.200 85.800 

 Hoteller og restauranter      

   Hoteller mv. 2.000 1.300 9.000 7.200 11.000 

    Restauranter 9.900 5.600 26.600 19.600 36.500 

  Kultur og fritid 3.500 2.400 23.000 18.700 26.500 

Højrisikobrancher,  i alt 65.200 52.700 300.000 271.300 365.200 

Andre brancher, i alt 163.800 134.200 1.333.600 1.227.800 1.497.400 

I alt 
  

  229.000 186.900 1.633.600 1.499.100 1.862.600 

Anm.: Baseret på registerudtræk nov. 2018. Fremskrevet til 4. kvartal 2019. Afrundet til nærmeste hundrede.  

Kilde: AE på baggrund af DST-registerdata.  

 

 
5 Som udgangspunkt er Danmarks Statistiks 19-gruppering og 36-gruppering anvendt. Enkelte brancher underopdelt via 127-grupperingen (gælder 

Hoteller og restauranter, Transport og Handel), og andre er aggregeret op på 10-grupperingen (gælder Industri og Offentlig administration, under-

visning og sundhed).  
6 Inkl. personer med uoplyst uddannelse. Gælder cirka 7 procent af de i alt 226.000 ufaglærte i analysen.  
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Tabel 2 viser uddannelsesfordelingen blandt fuldtidsbeskæftigede inden for brancherne. Det ses, at an-

delen af ufaglærte fuldtidsansatte er større inden for de hårdt ramte brancher dvs. hotel, restauration, 

kultur & fritid, handel, transport. De mere end 50.000 ufaglærte i de hårdt ramte brancher svarer til 16,3 

procent af alle fuldtidsansatte i de hårdt ramte brancher. Det er en større andel ufaglærte end for andre 

brancher, hvor andelen af ufaglærte ligger på knap 10 procent. Andelen af ufaglærte er især høj inden 

for restauranter (22,3 pct.), transport (27,4 pct.) og hoteller (15 pct.).    

 

Tabel 2. Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere fordelt på brancher på højeste fuldførte uddannelse 

      

Grundskole 

eller uop-
lyst 

Mindst en 

ungdoms-
udd. 

I alt 

   Pct.  

Højrisikobrancher    

 Handel    

  Detailhandel bortset fra supermarkeder og internethandel  11,9   88,1   100,0  

    Bilhandel m.m.  12,1   87,9   100,0  

    Engroshandel  11,4   88,6   100,0  

 Transport    

   Luftfart  10,3   89,7   100,0  

    Øvrig transport  27,4   72,6   100,0  

 Hoteller og restauranter    

   Hoteller mv.  15,0   85,0   100,0  

    Restauranter  22,3   77,7   100,0  

  Kultur og fritid  11,2   88,8   100,0  

Højrisikobrancher,  i alt  16,3   83,7   100,0  

Andre brancher, i alt  9,9   90,1   100,0  

I alt  11,1   88,9   100,0  

Anm: Se tabel 1.  

Kilde: AE på baggrund af DST-registerdata.  

 

Coronakrisen er en mulighed for at opkvalificere ufaglærte 

Man ved fra tidligere kriser, at ufaglærte er nogle af dem, der rammes hårdest, når kriserne kommer. De 

mister simpelthen jobbet i højere grad end andre.  

 

De langsigtede tendenser på arbejdsmarkedet trækker i retning af, at det er blevet sværere at være ufag-

lært. Mange ufaglærte job er forsvundet, og jobsikkerheden er generelt større, når man står med en 

uddannelse i bagagen. Alle prognoser for fremtidens arbejdsmarked viser desuden et øget behov for 

uddannet arbejdskraft, og inden for få år forventes det, at vi kommer til at mangle faglærte.  

 

Når mange ufaglærte risikerer at miste jobbet, bør vi se det som en mulighed for at sætte fart på opkva-

lificeringen af ufaglærte. Der bør iværksættes tiltag, der kan gøre det lettere for voksne ufaglærte at blive 

opkvalificeret til faglært niveau.  
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I AE har vi tidligere regnet på et konkret eksempel i forhold til effekterne af et tiltag, der hvert år uddanner 

2.000 ekstra ufaglærte7 i 30’erne. Hvis udgiften pr. elev er den samme som i dag, vil uddannelsesløftet 

på langt sigt forbedre den offentlige saldo med ca. 3 mia. kr., ligesom den finanspolitiske holdbarhed vil 

blive forbedret. Generelt kan man se, at en faglært uddannelse gennem hele livet giver bedre arbejds-

markedstilknytning end det at være ufaglært. Med de tendenser, der tegner sig på arbejdsmarkedet, 

bliver en uddannelse i bagagen kun endnu mere vigtig. 

 

Derfor er der god musik i at give flere ufaglærte en uddannelse, og netop nu, hvor mange ufaglærte 

risikerer at miste deres arbejde, giver det mening at sætte turbo på uddannelsesinvesteringen, så virk-

somhederne på den anden side af krisen kan få den arbejdskraft, de efterspørger. 

 

Boks 1. Sådan har vi gjort 

For beskæftigede lønmodtagere i november måned 2018 har vi undersøgt højeste fuldførte uddannelse fordelt på brancher. 
Opgørelsen tager udgangspunkt i BFL. 
 

For lønmodtagere ansat i november måned 2018 har vi summeret over antallet af timer inden for hver branche på fineste 
niveau. Hvis en person har haft flere ansættelser i løbet af måneden, har vi valgt den branche med flest timer. 
 

Antallet af timer har vi brugt til at opdele på, om de er fuldtidsbeskæftigede i måneden. Fuldtidsbeskæftigelsen er her defi-
neret ved om de har arbejdet mindst 117 timer i måneden, hvilket svarer til 27 timer pr. uge.  
 

Lønmodtagere, der i slutningen af november er i fleksjob, jf. DREAM-registeret, er taget ud.  
 
Analysen omfatter kun lønmodtagere med bopæl i Danmark 1. januar 2019 som ikke er i gang med en ordinær uddannelse i 

slutningen af 2018. Kun personer i alderen 25 til 59 år er medtaget.  
 
Antallet af beskæftigede lønmodtagere er fremskrevet til 4. kvartal 2019 på 19-branchegrupper ud fra udviklingen fra 4. 

kvartal 2018 til 4. kvartal 2019. På landsdele er det samlede antal lønmodtagere fremskrevet til 2019-niveau fordelt ud efter 
fastholdte andele på landsdele.  
 

Højrisikobrancher ”Andet detail” omfatter 47003-47007 dvs. tankstationer, andet detailhandel m. elektronik, tøj, udstyr. 
”Bilhandel m.m.” omfatter 45001 bilhandel og 45002 værksteder mv. ”Engroshandel” omfatter 46001-46007 agenturhan-
del og engroshandel. ”Luftfart” omfatter 51000, mens ”Transport” er alle øvrige. ”Hoteller mv.” omfatter 55000 Hoteller 

mv. og ”Restauranter” omfatter 56000 Restauranter. 

  

 
  

 
7 Se AE-publikationen ”Fra ufaglært til faglært forbedrer de offentlige finanser”.  
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Bilag 

 

Bilagstabel 1. Fuldtidsbeskæftigede i andre brancher på højeste fuldførte uddannelse, 2019 

      

Grundskole 

eller uop-
lyst 

Mindst en 

ungdoms-
udd. 

I alt 

   Pct.  

Andre brancher     

 Landbrug, skovbrug og fi-
skeri 

 
 19,4   80,6   100,0  

  Råstofindvinding   13,8   86,2   100,0  

  Industri   17,4   82,6   100,0  

  Energiforsyning   5,2   94,8   100,0  

  
Vandforsyning og renova-
tion 

  29,6   70,4   100,0  

  Bygge og anlæg   15,8   84,2   100,0  

  Handel Internethandel  12,5   87,5   100,0  

    Supermarkeder  17,5   82,5   100,0  

  
Information og kommuni-

kation 
Forlag, tv og radio 

 6,2   93,8   100,0  

    It- og informationstjenester  4,4   95,6   100,0  

    Telekommunikation  9,9   90,1   100,0  

  Finansiering og forsikring   3,6   96,4   100,0  

  
Ejendomshandel og udlej-

ning 
  13,1   86,9   100,0  

  Videnservice Forskning og udvikling  2,9   97,1   100,0  

    
Reklame og øvrig erhvervs-
service 

 5,3   94,7   100,0  

    Rådgivning mv.  3,4   96,6   100,0  

  
Rejsebureauer, rengøring 
og anden operationel 
service 

 
 21,7   78,3   100,0  

  
Offentlig administration, 

forsvar og politi 
 

 4,7   95,3   100,0  

  Undervisning   3,4   96,6   100,0  

  Sundhed og socialvæsen   6,4   93,6   100,0  

  Andre serviceydelser mv.   11,7   88,3   100,0  

 Andre brancher, i alt    9,9   90,1   100,0  

I alt      11,1   88,9   100,0  

 


