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Rapportens hovedkonklusioner 

Kapitel 1: Store omvæltninger ændrer arbejdsmarkedet konstant 

• Nye maskiner og robotter har påvirket mange processer og dermed behovet for 

arbejdskraft i virksomhederne de sidste 50 år. Også outsourcing har ændret 

arbejdsmarkedets sammensætning. 

 

• På 50 år er landbruget og industrien skrumpet hhv. fra 14 til 4 pct. og fra 31 til 15 pct. af 

den private beskæftigelse. I samme periode er den private servicesektor vokset fra 62 til 

83 pct. af den private beskæftigelse. 

 

• Ny teknologi kan betyde, at nogle mister deres job til robotter, men det kan også betyde, 

at der skabes job til flere, fordi produktionsomkostningerne falder. I Danmark har det 

historisk ikke medført såkaldt ”teknologisk arbejdsløshed”. 

 

• Studier peger på, at introduktion af robotter øger gennemsnitslønnen, men påvirker 

lønnen for de lavestlønnede negativt. 

 

• Ifølge OECD kræver stigende automatisering en trebenet indsats: et ordentligt 

sikkerhedsnet, investeringer i efteruddannelse og en aktiv arbejdsmarkedspolitik. 

 

• Hvert år siden 1980 er ca. 300.000 job blevet oprettet og nedlagt, hvilket vidner om, at 

disruption ikke er et nyt fænomen på arbejdsmarkedet. Der har især været mange 

ufaglærte job, der er blevet nedlagt og ikke oprettet igen. 

 

• Mange vestlige arbejdsmarkeder gennemgår en såkaldt polarisering, hvor nye job 

primært opstår i top og bund af lønfordeling og ikke så meget i midten. Det er dog ikke 

tilfældet i Danmark, hvor der er blevet færre job i bunden. 

 

• I Danmark tjener den højest lønnede femtedel i gennemsnit ca. dobbelt så meget som den 

lavest lønnede femtedel, mens den højest lønnede femtedel i Storbritannien og USA 

tjener ca. fire gange så meget som dem i bunden. 

 

Kapitel 2: Ufaglærte og udlændinge møder oftere usikkerhed på arbejdsmarkedet 

• Vi ser i Danmark en let stigende andel beskæftigede med andre ansættelsesformer, som 

kan have dårligere rettigheder end faste fuldtidsansatte. Det kan være deltidsansatte, 

freelancere og midlertidigt ansatte. 
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• Deltidsbeskæftigelse omfatter både ansatte på frivillig og ufrivillig deltid. 

Deltidsbeskæftigelse har økonomiske konsekvenser for den enkelte medarbejder, som 

tjener mindre end ellers og optjener mindre pension. 

 

• Danmark har mange deltidsbeskæftigede ift. andre EU-lande. Det dækker over bl.a. 

studerende med studiejob, fleksjobbere og en høj samlet beskæftigelse, som kan 

medføre, at den ene forælder i nogle familier er på deltid. 

 

• I Danmark arbejdede ca. hver 10. lønmodtager i et lavtlønsjob i 2018. Det er en stigning 

ift. perioden fra 2009-2014, hvor niveauet lå under 8 pct. Lavtlønsjob er defineret ud fra 

en timeløn på under to tredjedele af mediantimelønnen. 

 

• Det er især ufaglærte, unge og ikke-vestlige indvandrere, der har lavtlønsjob i Danmark. 

Ift. brancher har især hoteller, restauration og rengøring en stor andel lavtlønnede. 

 

• Inden for bl.a. rengøring udgør udenlandsk arbejdskraft godt en femtedel af branchens 

samlede beskæftigelse. Alligevel udgør udenlandsk arbejdskraft en tredjedel af de 

beskæftigede med de 20 pct. laveste lønninger. 

 

• Der er sammenfald mellem de brancher, hvor andelen af udlændinge i den nederste 

lønkvintil er høj; hvor lavtlønsjob er udbredt; hvor færre står i a-kasse; og hvor færre har 

en arbejdsgiveradministreret pension. 

 

• Den mest ustabile branche er hotel- og restaurationsbranchen, hvor hvert femte job hvert 

år nedlægges og oprettes i en anden virksomhed i samme kommune. Det er især 

ufaglærte, der oplever denne ustabilitet på deres jobmarked.  

 

Kapitel 3: Den danske model er den bedste vej ind i fremtiden 

• Danmarks flexicuritymodel medvirker til, at vi har en lav langtidsledighed og hurtig 

overgang fra arbejdsløshed til job, bl.a. fordi det er let at hyre og fyre for virksomhederne, 

og fordi lønmodtagerne har et godt sikkerhedsnet. 

 

• Styrken i modellen ses bl.a. ved, at andelen af arbejdsløse i Danmark, der har været ledige 

i mindst 12 måneder, er blandt de laveste i EU, da det gælder blot 19 pct. af de danske 

ledige, men næsten 40 pct. på EU-plan. 

 

• Generelt er Danmark blandt de dygtigste lande i Europa til at få arbejdsløse hurtigt i job. 

Det skyldes især vores fleksible arbejdsmarked og den aktive arbejdsmarkedspolitik, der 

støtter og investerer i de lediges kompetencer. 
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• Relativt få unge i Danmark er hverken i beskæftigelse eller under uddannelse, hvilket 

hænger sammen med vores uddannelses- og arbejdsmarkedspolitik. Det står i kontrast 

til lande i Sydeuropa med høj ungdomsarbejdsløshed. 

 

• Foruden flexicurity er det danske arbejdsmarked kendetegnet ved at være bygget op 

omkring kollektive overenskomster, der regulerer løn- og arbejdsvilkår. En af 

forudsætningerne for det er en høj organisationsgrad. 

 

• En høj organisationsgrad giver de overenskomstbærende fagforeninger legitimitet og 

styrke, når de forhandler. Organisationsgraden har dog generelt været aftagende i 

Danmark og resten af Europa de seneste 20 år. 

 

• En essentiel del af flexicurity-modellen er den aktive arbejdsmarkedspolitik, som bl.a. 

består i at ruste lønmodtagerne til at kunne varetage fremtidens job via voksen- og 

efteruddannelse og andre understøttende indsatser. 

 

• Desværre går det blot den forkerte vej: Færre lønmodtagere i Danmark får voksen- og 

efteruddannelse, selvom der har været et stort politisk fokus på området. 

 

• I 2009 deltog ca. hver fjerde lønmodtager i offentlig voksen- og efteruddannelse, mens 

det i 2019 var omkring hver sjette. Der er også sket et fald i de tilbud, der ligger uden for 

offentligt regi. 

 

• Travlhed på arbejdspladsen, manglende opbakning fra arbejdsgiveren og de økonomiske 

rammer er de tre største barrierer for, at flere lønmodtagere opnår voksen- og 

efteruddannelse. 

 

• Andre barrierer er, at nogle lønmodtagere oplever en høj jobsikkerhed og dermed et 

mindre behov for opkvalificering, eller at de har manglende lyst pga. dårlige erfaringer 

med skolegang. 

 

• Vi ser, at man får mere efteruddannelse samlet set, hvis man begynder på 

efteruddannelse tidligt i livet. 

 

• Ufaglærte i små virksomheder og ufaglærte i virksomheder med en lille andel ufaglærte 

får mindre efteruddannelse end ufaglærte i store virksomheder eller virksomheder med 

en stor andel ufaglærte. 
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• Virksomheder, som havde sit ufaglærte personale på efteruddannelse i 2013, havde 

større tilbøjelighed til at have det ufaglærte personale på efteruddannelse i 2017, hvilket 

indikerer vigtigheden af systematik eller tradition. 

 

• Voksen- og efteruddannelse omfatter også muligheden for, at voksne ufaglærte kan tage 

en hel uddannelse. Det er dog kun 1 ud af 30 ufaglærte, der tager en hel uddannelse som 

voksne.  
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Forord 

Gennem de senere år har ord som disruption og den fjerde industrielle revolution præget debatten om 

fremtiden på arbejdsmarkedet. Man har snakket om robotternes indtog, om kunstig intelligens og 

om frygten for teknologisk arbejdsløshed. Samtidig hører vi om en øget polarisering på 

arbejdsmarkedet. I Storbritannien kaldes det working poor, i Tyskland minijob. Begge dele dækker 

over, at flere lønmodtagere er nødsaget til at varetage flere job for at opnå en indkomst, de kan 

leve af. 

 

OECD peger på tre centrale ting, som er vigtige for at komme bedst gennem fremtidens 

forandringer på arbejdsmarkedet. For det første bør samfundet sikre, at der er et ordentligt 

sikkerhedsnet, så lønmodtagere, der mister jobbet, ikke skal gå fra hus og hjem, men kan 

opretholde en ordentlig levestandard. For det andet skal der føres en aktiv arbejdsmarkedspolitik, 

som hjælper ledige bedst og hurtigst muligt tilbage i beskæftigelse. For det tredje skal der være 

gode muligheder for efteruddannelse. Når fremtidens teknologi forandrer arbejdsmarkedet, bliver 

kompetencer hurtigere forældet, og derfor bliver livslang læring endnu vigtigere i fremtiden. 

 

I denne publikation tager vi temperaturen på det danske arbejdsmarked og undersøger, hvordan vi 

er rustet til at imødegå fremtidens udfordringer. 

 

I publikationens første kapitel belyses det først, hvordan robotter kan påvirke arbejdsmarkedet 

målt ved beskæftigelse og løn. Kapitlet viser, at det danske arbejdsmarked allerede har 

gennemgået store forandringer, og at ny teknologi ikke tidligere har ført til massearbejdsløshed. 

Kapitlet viser desuden, at graden af polarisering på arbejdsmarkedet er lavere i Danmark og det 

øvrige Skandinavien end i de fleste andre vestlige lande.  

 

Andet kapitel ser på, hvilke job der er på det danske arbejdsmarked i dag. Vi ser på både atypisk 

beskæftigelse og ustabile og lavtlønnede job. Kapitlet viser, at ufaglærte og lønmodtagere med 

udenlandsk oprindelse er overrepræsenterede i job med lav løn og løse ansættelsesforhold.  

 

Tredje kapitel viser, at den danske arbejdsmarkedsmodel er godt gearet til fremtidens udfordringer. 

Den første del af kapitlet viser, at den danske flexicuritymodel bl.a. betyder, at Danmark har en lav 

grad af langtidsledighed og en hurtig overgang fra ledighed til beskæftigelse. Det ses desuden, at 

der er behov for at øge efteruddannelsesindsatsen i Danmark. 
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En verden med konstant ny teknologi kræver et arbejdsmarked i topform, hvis ikke det skal få 

negative konsekvenser for lønmodtagere i bunden af lønhierarkiet. Derfor skal vi styrke det 

sikkerhedsnet, som gennem en årrække er blevet forringet, og vi skal fjerne de barrierer, der i dag 

er en udfordring på efteruddannelsesområdet. 

 

En høj grad af organisering på både lønmodtager- og arbejdsgiversiden er forudsætningen for, at 

det danske arbejdsmarked også i fremtiden kan være blandt verdens bedste. 
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1 KAPITEL 

Store omvæltninger ændrer 
arbejdsmarkedet konstant 
Gennem de seneste knap 40 år har der årligt været omkring 300.000 

jobnedlæggelser på det danske arbejdsmarked, men der er samtidig blevet oprettet 

omkring 300.000 nye job. Mange nedlagte job er ufaglærte, mens mange 

nyoprettede job er målrettet folk med uddannelse. Danmark har gennemlevet en 

betydelig teknologisk udvikling, som har betydet store omvæltninger på 

arbejdsmarkedet. Trods de store omvæltninger på arbejdsmarkedet har Danmark en 

relativt lav grad af polarisering på arbejdsmarkedet sammenlignet med mange andre 

lande. 

Skal vi frygte teknologisk arbejdsløshed, når robotterne kommer, og er borgerløn fremtiden? I dette 

kapitel ser vi nærmere på, hvordan den øgede automatisering påvirker arbejdsmarkedet.  

 

Historisk har arbejdsmarkedet i Danmark forandret sig hele tiden, bl.a. fordi nogle processer er 

blevet automatiseret, mens andre er blevet outsourcet til andre lande. Arbejdsmarkedet i 2020 er 

et helt andet end for 50 år siden. F.eks. udgjorde landbruget og industrien hhv. 14 og 31 pct. af den 

private beskæftigelse i 1970, mens de i dag udgør hhv. 4 og 15 pct1. Omvendt udgør den private 

servicesektor i dag 83 pct. af den private beskæftigelse, mens andelen i 1970 var 62 pct. Samtidig 

har arbejdsmarkedet også bevæget sig i retning af at efterspørge mere uddannet arbejdskraft, og 

andelen af ufaglærte job på arbejdsmarkedet er halveret over de sidste 20 år2.  

 

Hvad siger den økonomiske teori? 

Gennem tiden har den teknologiske udvikling påvirket mange processer på arbejdsmarkedet. 

Nogle arbejdsopgaver er automatiseret på en måde, hvor robotter, maskiner eller lignende har 

erstattet den menneskelige arbejdskraft. Andre arbejdsopgaver er blevet ændret således, at 

menneskelig arbejdskraft stadig er nødvendig, men der bruges mindre pr. produceret enhed. Begge 

mekanismer har betydet, at noget arbejde er flyttet fra menneskelig arbejdskraft til maskiner. 

Teoretisk kan det dels have en forskydningseffekt og dels en produktivitetseffekt.   

 

 
1 Jf. ADAM 
2 Se https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_andelen-af-ufaglaerte-paa-arbejdsmarkedet-er-halveret-

paa-20-aar.pdf 

 
For 50 år siden udgjorde 
landbruget og industrien hhv. 
14 og 31 pct. af den private 
beskæftigelse, mens de i dag 
udgør hhv. 4 og 15 pct. 

 
Nye maskiner og robotter har 
ændret mange processer på 
arbejdsmarkedet, så der f.eks. 
bruges mindre menneskelig 
arbejdskraft pr. produceret 
enhed 
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Boks 1. Forskydningseffekt 

 

 

Ny teknologi kommer ind på virksomheden…                …hvor maskiner og robotter erstatter nogle medarbejdere. 

 

Når der udvikles ny teknologi, som kan udføre arbejdsopgaver, forskydes arbejdet fra menneskelig  

arbejdskraft til teknologisk/maskinel arbejdskraft. Virksomheder erstatter dermed arbejdere med 

ny teknologi. Denne effekt kaldes forskydningseffekten og vil resultere i et beskæftigelsesfald blandt 

de lønmodtagergrupper, hvis job kan automatiseres.  

 

Robotter kan automatisere nogle arbejdsopgaver 
helt ”væk”, mens andre opgaver ændres 

 

Ny teknologi giver dog også en produktivitetseffekt, som skyldes, at produktionsomkostningerne  

vil falde, hvis den nye teknologi medfører, at produktionen kan udføres mere effektivt. De lavere 

produktionsomkostninger vil øge efterspørgslen efter både teknologi og arbejdskraft. Det gælder 

dels inden for en virksomhed, men det gælder også på samfundsplan, hvor lavere 

produktionsomkostninger vil øge købekraften og dermed øge efterspørgslen på varer og tjenester 

– også i andre brancher. Hvis denne effekt dominerer, vil øget brug af teknologi skabe flere job.   

 
Når virksomheder erstatter 
medarbejdere med robotter, 
vil det give beskæftigelsesfald 
hos disse medarbejdere … 

 
…men ny teknologi kan også 
skabe flere job, fordi den kan 
sænke produktionsoms-
kostningerne, hvilket kan øge 
købekraften og efterspørgslen 
på varer og tjenester 
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Boks 2. Produktivitetseffekt 

 

 

Ny teknologi kommer ind på virksomheden…                                         …og øger efterspørgslen efter medarbejdere. 

De to effekter er dermed modsatrettede. Hvis produktivitetseffekten dominerer over 

forskydningseffekten, vil ny teknologi skabe flere job. Og det omvendte vil være tilfældet, hvis 

forskydningseffekten dominerer i forhold til produktivitetseffekten. 

 

Teknologi kan gøre samfundet rigere, men nogle vil miste jobbet 

Gang på gang har nogle frygtet, at automatiseringen ville medføre teknologisk arbejdsløshed, men 

historisk er det ikke sket i DK. Når nogle job er blevet nedlagt, er de blevet erstattet af andre og 

mere produktive typer job. Det betyder, at virksomheder kan producere billigere og bedre, hvilket 

øger konkurrenceevnen. Det betyder også, at købekraften øges, og at vi derfor øger efterspørgslen 

efter varer og tjenester. Historisk har det især øget efterspørgslen efter tjenester. 

 

Derfor har vi også set, at teknologiske fremskridt har gjort os rigere som samfund. Humlum (2019)  

har vist, at danske virksomheder, som har investeret i industrirobotter, har øget deres omsætning 

med op mod 20 pct., og at de samtidig har øget antallet af ansatte med ca. 8 pct. På 

samfundsniveau indikerer resultaterne desuden, at industrirobotterne har øget både BNP og 

gennemsnitslønningerne med 0,5-1 pct. Når virksomheder øger brugen af ny teknologi, påvirker 

det altså ikke bare virksomhederne positivt – det kommer også samfundet til gode. Derfor skal vi 

ikke frygte ny teknologi. Vi skal derimod turde satse på den, for på lang sigt rummer ny teknologi 

et potentiale for at komme os alle til gode.  

 

Når virksomheder investerer i ny teknologi, påvirker det ikke bare 

virksomhederne positivt – det kommer også samfundet til gode. 

Derfor skal vi ikke frygte ny teknologi. Vi skal turde satse på den 

 

 

 
Automatisering og tekno-
logiske fremskridt har ikke 
hidtil givet teknologisk 
arbejdsløshed i Danmark 

 
Teknologiske fremskridt har 
gjort os rigere, hvilket bl.a. 
ses ved, at virksomheder, der 
investerer i industrirobotter, 
har øget både deres 
omsætning og antal ansatte 

 
Når automatisering betyder, 
at nogle mister jobbet, er det 



Store omvæltninger ændrer arbejdsmarkedet konstant  

16 

Ikke desto mindre vil nogle blive fyret, fordi deres job bliver automatiseret. Det vil tage dem tid at 

finde et nyt job, og det er en politisk opgave at sikre, at udviklingen ikke går ud over deres løn- og 

arbejdsforhold, ligesom de fyrede skal hjælpes godt videre gennem opkvalificering og aktiv 

arbejdsmarkedspolitik. Når virksomheder omstiller deres produktion, vil efterspørgslen på visse 

typer af arbejdskraft falde. Det kan stille de fyrede medarbejdere i en vanskelig position på 

arbejdsmarkedet, fordi det ikke blot er deres tidligere job, som er blevet nedlagt – det er også en 

stor andel af de job, som lønmodtageren har kompetencer til at varetage. Det har vi set historisk, 

og sådan vil det også være i fremtiden, når ny teknologi muliggør, at nogle af de arbejdsopgaver, 

som i dag udføres af menneskelig arbejdskraft, kan varetages af teknologi. Derfor er opkvalificering 

et centralt element for at sikre, at ny teknologi kommer flest muligt til gode. 

 

 Humlum (2019) viser da også, at de virksomheder, som investerede i industrirobotter og øgede 

deres samlede antal ansatte med ca. 8 pct., i samme periode reducerede antallet af traditionelle 

produktionsansatte med ca. 20 pct. Der er dermed sket en forskydning mellem forskellige typer af  

arbejdskraft.  

 

Vi skal derfor sikre, at de, som på kort sigt rammes af fyringer og sværere vilkår på 

arbejdsmarkedet, hjælpes godt videre. OECD3 peger på en løsning med tre ben, som fremgår af 

Boks 3. Stigende automatisering kræver et godt sikkerhedsnet, investeringer i efteruddannelse og 

en aktiv arbejdsmarkedspolitik.    

 
3 Arntz, Melanie, Gregory, Terry & Zierahn, Ulrich (2016), OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189, OECD 

Publishing Paris: The Risk of automation for Jobs in OECD Countries  

vigtigt, at samfundet hjælper 
de arbejdsløse godt videre 
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Boks 3. OECD’s anbefalinger til at ruste samfundet til et automatiseret arbejdsmarked 
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OECD peger på, at stigende automatisering kræver et godt sikkerhedsnet, investeringer i efteruddannelse og en 

aktiv arbejdsmarkedspolitik. 

Kilde: Arntz, Melanie, Gregory, Terry & Zierahn, Ulrich (2016), OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189, 
OECD    Publishing Paris: The Risk of automation for Jobs in OECD Countries   
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Robotter overtager ufaglærtes job 

AE har på baggrund af mikrodata fra Eurostat og International Federation of Robotics (IFR) 

undersøgt, hvordan beskæftigelsesfrekvensen påvirkes, når antallet af industrirobotter pr. 

medarbejder i et lokalt arbejdsmarked øges. Metoden følger Acemoglu og Restrepo (2017). 

Resultaterne er vist i Figur 1. 

 

Mens øget roboteksponering øger den samlede beskæftigelsesfrekvens, peger resultaterne på, at 

ufaglærtes beskæftigelsesfrekvens påvirkes lidt negativt, men ikke signifikant. Til gengæld øges 

beskæftigelsesfrekvensen for personer med både faglært og videregående uddannelse. Den 

stigende efterspørgsel på uddannet arbejdskraft er også påpeget af OECD4, som viser, at mellem 

tre og fire ud af ti ufaglærte job forventes at kunne automatiseres inden for en nærmere fremtid. 

Det gælder for under 5 pct. af job varetaget af personer med videregående uddannelser5.  

 

Figur 1. Effekt af roboteksponering på beskæftigelsesfrekvens, Vesteuropa 

 

 

Anm.: De sorte linjer viser 95%-konfidensintervaller omkring den estimerede beskæftigelseseffekt. For ufaglærte dækker 
konfidensintervallet både positive og negative værdier, så her er beskæftigelseseffekten statistisk insignifikant. Se Boks 4 for metode 
og afgrænsning. 
Kilde: AE / Englund & Ernstsen (2020) på baggrund af IFR, EU LFS, EU SILC og ECHP. 

 

Figur 2A viser beskæftigelseseffekterne opdelt på landegrupper. Her ses det, at industrirobotter 

ikke har en signifikant effekt på beskæftigelsesfrekvensen i de skandinaviske lande. Til gengæld har 

robotter en signifikant positiv effekt på gennemsnitslønnen i Skandinavien. Det fremgår af Figur 

2B. Dermed skiller de skandinaviske arbejdsmarkeder sig ud fra arbejdsmarkederne i resten af 

Vesteuropa. I de kontinentaleuropæiske lande (Tyskland, Frankrig, Holland, Belgien og Østrig) har 

robotter øget beskæftigelsesfrekvensen i de enkelte regioner, men samtidig sænket 

 
4 Arntz, Melanie, Gregory, Terry & Zierahn, Ulrich (2016), OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 189, OECD 

Publishing Paris: The Risk of automation for Jobs in OECD Countries  
5 OECD har ikke opgjort automatiseringsrisikoen for erhvervsuddannede alene.  
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gennemsnitslønnen. I Sydeuropa er det omvendte sket. Og i de angelsaksiske lande er både 

beskæftigelsen og lønnen faldet i en grad, der er tæt på at være statistisk signifikant. 

 

Der må derfor være nogle særlige faktorer, som opvejer effekten af automatisering i Skandinavien. 

Acemoglu (2019) peger på, at den nordiske model med stærke fagforeninger sikrer gode og stærke 

job med god løn – også for de lavest lønnede. Det er en forudsætning for, at automatisering også 

kommer almindelige lønmodtagere til gode. 

 

Figur 2A. Beskæftigelsesfrekvens  Figur 2B. Gennemsnitslønnen 

 

 

 

Anm.: De sorte linjer viser 95%-konfidensintervaller. Se Boks 4 
for metode og afgrænsning. 
Kilde: AE / Englund & Ernstsen (2020) pba. IFR, EU LFS, EU 
SILC og ECHP.  

 Anm.: De sorte linjer viser 95%-konfidensintervaller. Se Boks 4 
for metode og afgrænsning. Løn er realløn. 
Kilde: AE / Englund & Ernstsen (2020) pba. IFR, EU LFS, EU 
SILC og ECHP. 

 

Få job vil forsvinde – mange job vil ændre sig 

Et studie af Frey og Osborne (2013) konkluderede i 2013, at 47 pct. af alle amerikanske job er i høj 

risiko for at blive automatiseret. Flere studier – bl.a. McKinsey (2017) og Arntz et. al. (2016) – har 

dog siden nuanceret denne konklusion med det argument, at det er meget få job, som kan 

automatiseres fuldt, men at der til gengæld er mange job, der vil forandres som følge af den 

teknologiske udvikling. McKinsey (2017) konkluderer på den baggrund, at omkring 40 pct. af 

arbejdstimerne i Danmark kan automatiseres med allerede kendt teknologi. Det er lidt lavere end 

globalt, hvor 49 pct. af arbejdstimerne kan automatiseres. Lignende resultater findes af Arntz et al. 

(2016).  En del af forklaringen på dette er, at Danmark har en relativt lav andel af job med 

rutineprægede opgaver sammenlignet med andre lande6. 

 

Netop det faktum, at mange job vil ændre karakter, øger behovet for livslang læring. Man kan ikke 

forvente, at de kompetencer, man har, når man er ung og færdiguddannet, passer til 

arbejdsopgaver, man har 10, 20 eller 40 år senere. Derfor vil efteruddannelse blive endnu vigtigere 

i fremtiden. I denne publikations tredje kapitel ser vi nærmere på, hvordan Danmark klarer sig i dag, 

når det gælder efteruddannelse.  

 

 
6 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=TAD/TC/WP%282015%2915/FINAL&docLanguage=
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Boks 4. Metode – effekt af øget roboteksponering 

For at undersøge effekterne af øget roboteksponering i Vesteuropa har vi taget udgangspunkt i metoden 

udarbejdet af Acemoglu & Restrepo (2017).  
 
Vi har anvendt data fra 198 regioner på tværs af 13 vesteuropæiske lande (Østrig, Belgien, Danmark, Frankrig, 

Finland, Tyskland, Italien, Irland, Holland, Portugal, Spanien, Sverige og Storbritannien). Resultaterne 
præsenteret i Figur 1, 2A og 2B er udarbejdet på baggrund af data fra 2004-2017, mens resultaterne i Figur 3 er 
på baggrund af data fra 1993-2016. 

 
Vi har anvendt data for antallet af industrirobotter fra The International Federation of Robotics (IFR) til at 
konstruere et mål for roboteksponering i en given region. Roboteksponeringen på tværs af regioner udgør 

robotintensiteten på tværs af brancher (antal robotter pr. 1.000 arbejdere) vægtet med regionens 
beskæftigelsesandel inden for hver branche. Derudover har vi anvendt data for regional beskæftigelse på 
baggrund af Eurostats Labour Force Survey (LFS) samt data for regionale lønninger fra Eurostats Survey on 

Income and Living Conditions (SILC) og European Community Household Panel (ECHP). Alle løndata er 
konverteret til 2005-euro med Eurostats harmoniserede forbrugerprisindeks. 
 

Vi anvender en fixed effects instrumental variable (FE IV) regression til at estimere effekterne af én ekstra 
robot pr. 1.000 arbejdere på et lokalt arbejdsmarked på beskæftigelsesfrekvens og timeløn. Instrumentet 
anvendt i regionen er konstrueret ud fra robotintensiteten i USA på tværs af brancher, vægtet med den 

tilsvarende beskæftigelsesandel i branchen på det lokale arbejdsmarked i Vesteuropa. Instrumentet bidrager 
som en indikator for den eksogene variation i vesteuropæisk robotintensitet. 
 

Estimationsresultaterne er også renset for bias fra regionale eller landespecifikke effekter ved at inkludere 
fixed effects.  
 

Derudover er der for resultaterne i Figur 1, 2A og 2B taget højde for effekterne af øget brug af informations- og 
kommunikationsteknologi (ICT). Resultaterne for Figur 3 tager ydermere også højde for effekterne af øget 
import fra Kina og Østeuropa.  

 

  

Robotter kan øge lønspredningen 

Ud over at introduktionen af ny teknologi kan påvirke antallet af job for forskellige faggrupper, kan 

det også påvirke lønnen. Derfor har AE undersøgt, hvordan en stigning i antallet af industrirobotter 

pr. beskæftiget på et lokalt arbejdsmarked påvirker gennemsnitstimelønnen i Vesteuropa. 

Resultaterne fremgår af Figur 3.  

 

Det viser sig, at øget brug af industrirobotter har en svag positiv effekt på den gennemsnitlige 

timeløn på det lokale arbejdsmarked (første søjle i Figur 3). Det viser sig dog også, at effekten på 

lønnen er forskellig hen over lønfordelingen. Mens de lavest lønnede beskæftigede vil opleve 

reallønstilbagegang, vil de højest lønnede opleve lønfremgang. Det ses ved, at der er negative søjler  

i 1. til 3. decil, mens der er positive søjler i 7. til 10. decil. Øget brug af industrirobotter har dermed 

øget lønspredningen i Vesteuropa7. 

 

  

 
7 Disse resultater ligger i tråd med resultater for Danmark fra Humlum (2019), der finder, at selvom den gennemsnitlige timeløn kan 
øges med 0,5-1 pct., dækker det over en forskellig udvikling for forskellige grupper af lønmodtagere. Studiet viser, at brugen af 
industrirobotter har reduceret lønnen for produktionsarbejdere i industrien med 6 pct.  

 

 
Øget brug af industrirobotter 
har en svag positiv effekt på 
gennemsnitslønnen, men de 
lavest lønnede vil opleve 
reallønstilbagegang 
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Figur 3. Effekt af roboteksponering på timeløn, Vesteuropa 

Kilde: AE / Hummel (2019) på baggrund af IFR, EU LFS, EU SILC og ECHP. 

 

Overinvesteringer i automatisering bør undgås 

Investering i ny teknologi har potentiale til at gøre os rigere, men det gælder kun, hvis den nye 

teknologi faktisk er mere produktiv end menneskelig arbejdskraft. Investeres der i teknologi, som 

tværtimod reducerer produktiviteten, vil det omvendt gøre os fattigere. Man kan måske tænke, at 

ingen virksomheder vil investere i teknologi, som reducerer produktiviteten, men Banerjee og Duflo 

(2019) peger på, at der alligevel er en risiko for, at det sker. 

 

For det første kan skattesystemet have nogle indbyggede ufordelagtige incitamenter. Det gælder, 

hvis kapitalindkomst er skattemæssigt begunstiget ift. arbejdsindkomst, fordi det umiddelbart kan 

synes smart for virksomhederne at bruge pengene på deres kapitalapparat frem for på lønninger. 

Det kan føre til en overinvestering i ny teknologi.  

 

Banerjee og Duflo (2019) peger desuden på, at det kan synes lettere for virksomhederne at bruge 

robotter end at bruge menneskelig arbejdskraft, fordi robotter ikke stiller krav til 

arbejdsmiljøbeskyttelse, barselsordninger mv. På et konfliktfyldt arbejdsmarked kan robotter 

ligeledes give øget stabilitet, fordi der ikke er risiko for arbejdsnedlæggelse mv.  

 

Omkring 300.000 job skabes og nedlægges hvert år 

Det bliver ofte nævnt i den offentlige debat, at den teknologiske udvikling vil føre til en disruption af 

arbejdsmarkedet, og at mange tusinde job vil forsvinde. Nogle frygter, at vi vil opleve teknologisk 

arbejdsløshed, fordi job automatiseres. Historisk har den teknologiske udvikling automatiseret 

mange job, men den har også altid ført nye job med sig. 
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I dette afsnit har AE undersøgt, hvordan arbejdsmarkedet har udviklet sig, når det gælder 

jobskabelser og jobnedlæggelser. Det er gjort ved at tage udgangspunkt i registerdata på 

arbejdsstedsniveau og årligt følge antallet af ansatte på de enkelte arbejdssteder. Hvis der er sket 

en stigning i antallet af ansatte på et arbejdssted, eller hvis et arbejdssted er nyt, vil det blive 

defineret som jobskabelser. Hvis en virksomhed omvendt har færre ansatte end året før, eller hvis 

en virksomhed lukker, vil det tælle som jobnedlæggelser. Figur 4 viser udviklingen i jobskabelser 

og jobnedlæggelser siden 1986.  

 

Det fremgår af figuren, at der overordnet set har været omkring 300.000 nye job og nedlagte job 

hvert år siden starten af 1980’erne. I opgangstider har der været lidt flere jobskabelser end 

jobnedlæggelser og modsat under lavkonjunktur. Disruption er dermed ikke et nyt fænomen, og 

der er ikke tegn på, at hastigheden, hvormed job skabes og nedlægges, er i stigning. Tager man 

endda i betragtning, at arbejdsmarkedet i dag er større end i 1980’erne, er den relative størrelse af 

bruttobevægelserne på arbejdsmarkedet mindre i dag end tidligere. Hen over perioden svarer de 

årlige jobskabelser og jobnedlæggelser til omkring 11-12 pct. af det samlede antal job. 

 

Figur 4. Bruttojobskabelser og nedlæggelser, 1986-2017 

 

Anm.: Se Boks 5 for metode og afgrænsning. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Når man ser på de samlede bruttobevægelser på arbejdsmarkedet, er der to underliggende 

forklaringer. I det tilfælde, hvor det er en anden type job, som forsvinder, end de job, som opstår, 

vil et højt niveau være tegn på et arbejdsmarked, der ændrer sig, f.eks. pga. den teknologiske 

udvikling. Hvis det omvendt er samme type job, der opstår og nedlægges, vil et højt niveau 

nærmere være tegn på et ustabilt arbejdsmarked f.eks. pga. høj konkurrence, hvor virksomheder i 

samme branche åbner og lukker. Nedenfor undersøges det, hvilke typer af job der opstår og 

nedlægges, når der ses bort fra samme type job, som nedlægges og oprettes i samme kommune.  
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Når et job forsvinder, opstår en anden type job i godt 2 ud af 3 tilfælde 

I det følgende er bevægelserne på arbejdsmarkedet renset således, at der ses bort fra jobskabelser 

og jobnedlæggelser af samme type job i samme kommune. En jobtype defineres her som et job i 

den samme branche (på fineste niveau) med samme uddannelsesmæssige baggrund, og som er 

placeret i samme kommune8. Det vil sige, at hvis der i ét år opstår tre job for faglærte uddannede 

inden for en branche (f.eks. restauranter) på en arbejdsplads i en kommune, men der samtidig 

nedlægges tre faglærte job inden for samme branche på en anden arbejdsplads i samme kommune, 

vil der ses bort fra disse jobskabelser og nedlæggelser. De rensede bevægelser på arbejdsmarkedet 

kan kun beregnes tilbage til 2004, da datagrundlaget for detaljerede brancher ikke er dækkende 

længere tilbage.   

Figur 5 viser nettobevægelserne på arbejdsmarkedet. Ligesom bruttobevægelserne ligger niveauet  

relativt stabilt – dog naturligvis noget lavere end bruttobevægelserne. Der er omkring 200.000 

nettojobskabelser og nettojobnedlæggelser. Der er altså omkring 1/3 af de skabte job, som skyldes, 

at et job nedlægges, samtidig med at et nyt job i samme branche oprettes i den samme kommune.  

 

Figur 5. Nettojobskabelser og nedlæggelser, 2004-2017 

 

Anm: Se Boks 5 for metode og afgrænsning. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

 

 

 

 

 
8 Der tages udgangspunkt i den højest fuldførte uddannelse for de personer, der har varetaget/varetager et givent job. Den 

uddannelsesmæssige baggrund bliver inddelt i grundskole, gymnasial, EUD, KVU, MVU (inkl. BA), LVU (inkl. ph.d.)  samt uoplyst el. 

manglende uddannelsesoplysninger.  
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Figur 4 og Figur 5 viser, at der er et relativt konstant strukturelt niveau af jobskabelser og 

jobnedlæggelser. Begge dele svinger med konjunkturer, men der er intet, som tyder på, at der er 

sket en stigning i antallet af job, der forsvinder på arbejdsmarkedet. Tager man desuden højde for, 

at arbejdsmarkedet i dag er større end tidligere, er der faktisk relativt færre job, som forsvinder. 

Det bekræfter, at vi har et omskifteligt arbejdsmarked, men at store forandringer på 

arbejdsmarkedet ikke er en ny ting. Det er et fænomen, som har præget det danske arbejdsmarked 

gennem mange år. 

 

Der er blevet nedlagt flere ufaglærte job, end der er blevet oprettet 

I Tabel 1 ses det, hvor mange job der er blevet oprettet og nedlagt i perioden fra 2004 til 2017. 

Selvom der er blevet oprettet knap 1 million ufaglærte job hen over årene, er der blevet nedlagt 

knap 150.000 flere ufaglærte job, end der er blevet oprettet9. Også når det gælder faglærte job, er 

der blevet nedlagt flere job, end der er blevet oprettet. Omvendt er der blevet oprettet flere job til 

personer med videregående uddannelser, end der er blevet nedlagt. 

 

Tabel 1. Uddannelsesfordelt udvikling på arbejdsmarkedet, 2004-2017 

  Oprettede job Nedlagte job Nettoudvikling 

  
 

1.000 job  

Grundskole 988,4 1.137,1 -148,7 

EUD 1.764,2 1.814,5 -50,3 

KVU 341,2 306,1 35,1 

MVU (inkl. BA) 886,0 777,1 108,9 

LVU 597,9 420,1 177,8 

Anm: Se Boks 5 for metode og afgrænsning. Uoplyst og gymnasial uddannelse er ikke vist. Bruttoudviklinger, dvs. uden at tage højde 
for, at samme type job oprettes og nedlægges.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Tabel 2 viser nettoudviklingen i antallet af oprettede og nedlagte job fordelt efter jobbets 

uddannelsesprofil i forskellige perioder. Af tabellen fremgår det, at antallet af job for ufaglærte og 

faglærte er gået tilbage siden 2004, hvorimod der er skabt flere job besat af personer med en 

videregående uddannelse. Mens både ufaglærte og faglærte job blev ramt hårdt i finanskriseårene 

(2008-2013), har der efterfølgende været en forholdsvis stor fremgang i faglærte job, hvorimod 

antallet af ufaglærte job er stagneret. Kriser koster altså ufaglærte job permanent, hvilket AE også 

tidligere har vist10. 

 

Antallet af job til lønmodtagere med videregående uddannelser har været forholdsvis upåvirket af 

finanskrisen, hvor særligt akademikerjob har været i fremgang. Tabellen illustrerer altså en 

udvikling mod en større andel job, der kræver en erhvervskompetencegivende uddannelse, på 

bekostning af ufaglærte job. 

 
9 Dette kan ikke direkte fortolkes som en beskæftigelsesudvikling.  
10 https://ae.dk/analyser/kriser-koster-ufaglaerte-job-permanent 

 
Der er et relativt konstant 
strukturelt niveau af job-
skabelser og -nedlæggelser, 
så intet tyder på, at der er 
sket en stigning i antallet af 
job, der forsvinder på 
arbejdsmarkedet 

 
Der er dog blevet nedlagt 
flere ufaglærte job, end der er 
blevet oprettet: Fra 2004 til 
2017 blev der nedlagt knap 
150.000 flere ufaglærte job, 
end der blev oprettet 

 
Siden 2004 er der blevet 
skabt flere job besat af 
personer med en 
videregående uddannelse 
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Tabel 2. Nettojobfremgang fordelt efter uddannelse, 2004-2017  

  2004-2007 2008-2013 2014-2017 2004-2017 i alt 

 1.000 personer 

Ufaglært 6,7 -157,9 2,5 -148,7 

Faglært  34,7 -114,5 29,5 -50,3 

Kort videregående uddannelse 14,4 4,3 16,4 35,1 

Mellemlang videregående uddannelse 48,8 5,4 54,7 108,9 

Lang videregående uddannelse 48,8 54,3 74,8 177,8 

Anm: Se Boks 5 for metode og afgrænsning. Uoplyst og gymnasial uddannelse er ikke vist. Bruttoudviklinger, dvs. uden at tage højde 
for, at samme type job oprettes og nedlægges.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Figur 6A, 6B og 6C viser ligesom Tabel 1, at en del af udviklingen ovenfor dækker over en 

forskydning i jobbenes uddannelsesmæssige profil. For de ufaglærte job gælder, at mens der under 

krisen blev nedlagt mange job, så har tempoet for skabelse af nye ufaglærte job været noget 

langsommere end for de øvrige uddannelsesgrupper. 

 

I de sidste par år op til finanskrisen, som ramte Danmark i 2008-2009, blev der skabt flere 

ufaglærte job, end der blev nedlagt. Den periode var karakteriseret ved et pres på arbejdsmarkedet, 

der gjorde, at jobchancerne forbedredes for mennesker med en svagere 

arbejdsmarkedstilknytning. I samme periode steg beskæftigelsen for indvandrere. Da krisen ramte, 

blev mange ufaglærte job nedlagt i de efterfølgende år. Selvom der stadig blev skabt ufaglærte job, 

var antallet af jobnedlæggelser langt større på det ufaglærte arbejdsmarked. Helt frem til 2016 blev 

der nedlagt flere ufaglærte job, end der blev skabt. 

 

Fra finanskrisen og frem til 2016 blev der 
nedlagt flere ufaglærte job, end der blev skabt 

 

Det ser anderledes ud på det uddannede arbejdsmarked. Særligt gælder det for lønmodtagere med 

videregående uddannelser, at der er stor nettofremgang i antallet af job, der skabes. Denne 

uddannelsesgruppe har også været ramt mindre hårdt af krisen, hvor nedgangen i antallet af 

nettoskabte job var meget lille. Faktisk var det kun i 2009, at der blev nedlagt flere job, end der blev 

skabt.  

 

Også det faglærte arbejdsmarked har en helt anden udvikling end det ufaglærte. Selvom der også 

omkring krisen blev nedlagt langt flere faglærte job, end der blev skabt, var krisens effekt på det 

faglærte arbejdsmarked markant kortere end på det ufaglærte arbejdsmarked. Allerede efter to år 

reduceredes forskellen mellem nedlagte og skabte job betydeligt, og fra 2013 blev der skabt flere 

faglærte job, end der blev nedlagt. Den hurtigere genopretning af arbejdsmarkedet for faglærte og 

 
I opsvinget inden finanskrisen 
blev der skabt flere ufaglærte 
job, end der blev nedlagt, 
men da krisen ramte, blev 
mange ufaglærte job nedlagt 

 
Der er stor nettofremgang i 
antallet af job til lønmod-
tagere med videregående 
uddannelser 

 
Finanskrisens negative effekt 
på det faglærte arbejds-
marked var markant kortere 
end på det ufaglærte 
arbejdsmarked 
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personer med videregående uddannelser er netop forklaringen bag, at disse grupper har haft en 

positiv nettojobfremgang fra 2014-2017, jf. Tabel 1. 

 

Figur 6A. Grundskole  

 
 

 

Figur 6B. Erhvervsfaglige uddannelser 

 
 

Anm.: Se Boks 5 for metode og afgrænsning.  
Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registre.  

Anm.: Se Boks 5 for metode og afgrænsning.  
Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registre. 

  

Figur 6C. Videregående uddannelser 

 
 

Anm.: Bevægelserne for de videregående uddannelser dækker over 
summen af hhv. nettojobskabelser og -nedlæggelser for korte, 
mellemlange og lange videregående uddannelser. Således at en 
nettojobskabelser godt kan dække over bevægelser på tværs af disse 
uddannelser.   
Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registre.  

 

Trods generel tilbagegang oprettes knap 60.000 ufaglærte job årligt 

Selvom det ufaglærte arbejdsmarked bliver mindre år for år, er det ikke ensbetydende med, at der 

ikke skabes nye ufaglærte job. Siden 2004 er der blevet oprettet knap en million ufaglærte job. 

Gennem de senere år er det knap 60.000 om året. Der er blot blevet nedlagt endnu flere. 

 

I det følgende analyseres det, inden for hvilke brancher de nyoprettede ufaglærte job især er blevet 

oprettet, og hvor de er blevet nedlagt.  

 

Tabel 3 viser antallet af oprettede og nedlagte ufaglærte job fordelt på brancher. Kun inden for 

hotel og restauration er der oprettet flere ufaglærte job, end der er blevet nedlagt i perioden. I alle 

andre brancher er der blevet nedlagt flere ufaglærte job, end der er blevet oprettet, hvilket betyder, 

at der i dag er færre ufaglærte job end tidligere. 
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Gennem de senere år er der 
blevet skabt knap 60.000 
ufaglærte job om året, men 
der er blevet nedlagt endnu 
flere 

 
Kun inden for hotel og 
restauration er der oprettet 
flere ufaglærte job, end der er 
blevet nedlagt i perioden 
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I industrien er der blevet nedlagt knap 49.000 flere job, end der er blevet oprettet fra 2004 til 

2017. Det skyldes blandt andet automatisering og globalisering. Det første har betydet, at nogle 

dele af produktionen er blevet automatiseret, mens globaliseringen har medført, at andre ufaglærte 

industrijob er rykket til udlandet. 

 

Tabel 3. Udvikling på det ufaglærte arbejdsmarked, 2004-2017 

  Oprettede job Nedlagte job Nettoudvikling 

 1.000 job 

Hoteller og restauranter 80,2 77,6 2,6 

Råstofindvinding 1,5 1,8 -0,3 

Energiforsyning 2,3 2,9 -0,6 

Kultur og fritid 22,1 23,0 -0,9 

Vandforsyning og renovation 9,2 10,2 -0,9 

Ejendomshandel og udlejning 28,7 29,9 -1,2 

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 84,5 85,9 -1,4 

Videnservice 25,0 27,0 -2,1 

Finansiering og forsikring 11,0 14,6 -3,7 

Information og kommunikation 23,0 26,9 -3,9 

Bygge og anlæg 77,3 82,2 -4,9 

Andre serviceydelser mv. 33,1 40,2 -7,1 

Undervisning 38,8 46,0 -7,2 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 32,8 41,1 -8,3 

Handel 172,5 183,8 -11,3 

Offentlig administration, forsvar og politi 36,8 48,4 -11,6 

Transport 82,7 98,0 -15,2 

Sundhed og socialvæsen 133,1 154,1 -20,9 

Industri 92,1 140,9 -48,8 

I alt 988,3 1.137,1 -148,8 

Anm: Se Boks 5 for metode og afgrænsning. Ufaglærte job er job varetaget af personer med grundskolen som højest fuldførte 
uddannelse. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

  

 
I industrien er der blevet 
nedlagt knap 49.000 flere 
job, end der er blevet oprettet 
fra 2004 til 2017. Det skyldes 
bl.a. automatisering og 
globalisering 
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Boks 5. Metode – bruttobevægelser 

I opgørelsen af bruttobevægelser har vi set på, hvor mange job der årligt opstår og nedlægges. Antallet af 

nedlagte og nyopståede job er fundet ved at se på antallet af ansatte på de danske arbejdssteder hvert år i 
november. 
 

Hvis et arbejdssted har flere ansatte end året før (eller hvis arbejdsstedet er nyt), defineres dette som 
nyopståede job. I det omvendte tilfælde, hvor et arbejdssted har færre ansatte end året før eller er lukket helt, 
defineres dette som nedlagte job. 

 
Opgørelsen er lavet ud fra registerdata fra Danmarks Statistik. Der er anvendt IDAN, som angiver ansættelser 
på arbejdssteder. Der er afgrænset til ansættelser i november ud fra variablen TYPE, hvor ansættelser med 

novemberstatus som både hovedjob og bijob er inkluderet. Det betyder også, at en person med flere job på 
forskellige arbejdssteder vil indgå med flere ansættelser. Det skyldes, at der i denne analyse netop er fokus på 
antallet af job og ikke på antallet af personer. 

 
Eftersom nogle arbejdssteder kan skifte identifikationsnummer mellem to år, anvendes DST’s register, IDAS, 
som indeholder en nøgle mellem identifikationsnumre i to følgende år.  

 
Ved at undersøge bruttobevægelserne på arbejdsmarkedet får man viden om, hvor mange job der hhv. opstår 
og forsvinder hvert år. Det har dog den ulempe, at det for det første skyldes, at der sker strukturelle ændringer, 

som ændrer arbejdsmarkedet. I det tilfælde vil det være forskellige job, der opstår og nedlægges, og 
bruttobevægelserne vil fortælle noget om, hvilken forandring arbejdsmarkedet gennemgår.  
 

Bruttobevægelser på arbejdsmarkedet kan dog også være et billede på, hvor stor usikkerhed der er i forskellige 
job. I det tilfælde vil det være samme type job, der opstår og nedlægges – blot i forskellige virksomheder.  
 

For at imødekomme dette har vi i en del af denne analyse renset bruttobevægelserne for ”rotation” på 
arbejdsmarkedet. Det er gjort ved inden for hver kommune at se, hvor mange af de nedlagte job med en given 
uddannelsesprofil, der opstår et andet sted i kommunen. 

 
Det betyder, at hvis der i en virksomhed inden for en given branche nedlægges X antal job i et år, men der i en 
anden virksomhed i samme kommune opstår job med samme uddannelsesprofil og i samme branche, så går 

det i nul, og de tæller ikke med i opgørelsen af nettobevægelser på arbejdsmarkedet.  

 

Bliver arbejdsmarkedet mere polariseret? 

Der har i de seneste år været fokus på udviklingen af vestlige arbejdsmarkeder. Toneangivende 

organisationer som OECD11 og Europakommissionen12 har udgivet rapporter, der konkluderer, at 

de europæiske arbejdsmarkeder er blevet mere polariserede som følge af den teknologiske 

udvikling. Polarisering af arbejdsmarkedet betyder, at jobfremgangen sker i toppen og i bunden af 

lønhierarkiet på bekostning af middelklassejob.  

 

Hypotesen om, at alle vestlige arbejdsmarkeder er blevet mere polariserede på grund af den 

teknologiske udvikling, er interessant at undersøge, fordi der er stor forskel på arbejdsmarkederne: 

Der er f.eks. forskellige demografiske udfordringer, forskelle i graden af organisering og 

overenskomstdækning, forskelle i adgang til uddannelse og efteruddannelse og forskel på, hvor 

meget og hvordan aktiv arbejdsmarkedspolitik bliver understøttet i de enkelte lande.  

 

Udover polarisering blandt beskæftigede kan man også tale om polarisering mellem dem, som er 

på arbejdsmarkedet og dem, som står udenfor. I dette kapitel behandles udelukkende 

polariseringen inden for arbejdsmarkedet.  

 

 
11  OECD Employment Outlook 2017  
12 Europakommissionen, Employment and social developments in Europe 2018 

 
De vestlige arbejdsmarkeder 
gennemgår en udvikling, hvor 
jobfremgangen primært sker i 
top og bund – og ikke så 
meget i midten af 
lønfordelingen. Det kaldes 
polarisering af 
arbejdsmarkedet 

 
Forskellene mellem de 
vestlige arbejdsmarkeder – 
f.eks. i demografi, 
organiseringsgrad og 
uddannelsespolitik – gør det 
interessant at undersøge den 
påståede polarisering 
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AE har adgang til registerdata, hvor forholdene i Danmark kan belyses på et langt mere robust og 

detaljeret niveau, end de internationale arbejdsmarkedsstatistikker giver adgang til. Derudover 

har vi adgang til datagrundlaget bag Labour Force Survey (LFS), der giver mulighed for at belyse 

arbejdsmarkedsforholdene i de europæiske lande på et nuanceret grundlag, og via offentligt 

tilgængelige data fra US Labour Statistics kan vi relatere udviklingen til det amerikanske 

arbejdsmarked. 

Jobfremgangen i Europa sker især i toppen og i 
bunden af lønfordelingen – på bekostning af 
middelklassejob 

 

Boks 6. Illustrationer af forskellige grader af polarisering på et arbejdsmarked 

Eksempel på lav grad af polarisering 

 
Eksempel på høj grad af polarisering 

 

 

Jobfremgangen i Danmark sker blandt de højest lønnede  

I første del af analysen fokuserer vi på udviklingen i Danmark. Datagrundlag og metodemæssige 

overvejelser er beskrevet i Boks 7 bagerst i kapitlet.  

 

Jobfremgangen har fra 2011 til 2018 været mest markant i job, der lønmæssigt ligger i den øverste 

femtedel af lønfordelingen. Blandt de højest lønnede job er stigningen på 14 pct. i perioden, mens 

der i den brede middelgruppe har været en mere afdæmpet stigning i antallet af beskæftigede med 

2 til 5 pct. 

 

Blandt job, der lønmæssigt ligger i den laveste femtedel, har der imidlertid været tilbagegang. Fra 

2011 til 2018 er antallet af lønmodtagere med job i bunden af lønfordelingen reduceret med 5 pct. 

 
Jobfremgangen i Danmark fra 
2011 til 2018 er især sket for 
job med de højeste lønninger, 
mens der har været 
jobtilbagegang på bunden af 
lønfordelingen 



Store omvæltninger ændrer arbejdsmarkedet konstant  

30 

Der er altså ikke umiddelbart tegn på polarisering af det danske arbejdsmarked. Det fremgår af 

Figur 7, der viser udviklingen i job fordelt på lønkvintiler13.  

 

Figur 7. Jobfremgang i Danmark fordelt efter lønkvintiler, 2011-2018 

 

Anm: Job er defineret ud fra arbejdsfunktion (3-cifret DISCO) og branche (19-gruppering DB07) i AKM, fordelt i fem lige store 
grupper (kvintiler) rangeret efter årlig gennemsnitsløn blandt fuldtidsbeskæftigede (mindst 1664 timer, svarende til 32 timer om 
ugen) i 2015. Hver kvintil er derfor lige stor i 2015, men varierer i 2011 og 2018 afhængig af udviklingen i job. Lønmodtagere er 
afgrænset til +30-årige, der ikke er studerende ved en ordinær uddannelse. En følsomhedsberegning, hvor alle lønmodtagere er 
inkluderet, viser, at konklusionen ikke ændrer sig ved at inddrage unge og studerende. Se Boks 7 for metode.  
Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registre.  

 

Jobfremgang i højtlønnede job – særligt softwareudviklere og ingeniører  

Den højest lønnede femtedel af lønmodtagerne består primært af videnstunge arbejdsfunktioner 

og ledelse. Jobfremgangen i toppen af lønhierarkiet har været bredt funderet på tværs af mange 

forskellige arbejdsfunktioner.  

 

De ti største arbejdsfunktioner i den øverste femtedel af lønhierarkiet er vist i Tabel 4. I 2018 er 

flest beskæftiget som softwareudviklere, hvor der har været en jobfremgang på 7.700 personer 

svarende til 23 pct. siden 2011. Den største jobfremgang i toppen af lønhierarkiet er sket blandt 

beskæftigede med ingeniørarbejde (jobfremgang på 11.000 fra 2011 til 2018).  

 

Den største relative jobfremgang i toppen af lønhierarkiet har været i arbejde inden for 

virksomhedsadministration, f.eks. HR og policy-udvikling. Her er stigningen på 6.000 personer, 

svarende til 60 pct. Der har også været en stor fremgang inden for arbejde med salg, marketing og 

PR, hvor 50 pct. flere er beskæftigede i 2018 sammenlignet med 2011. Det svarer til 5.300 

personer. 

 

 

 
13 Job er inddelt efter deres placering i lønfordelingen i 2015. 
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I den øverste femtedel af løn-
hierarkiet er softwareudvik-
lere den største gruppe, og 
gruppen er også vokset pænt 

 
Den største relative job-
fremgang i toppen af 
lønhierarkiet har dog været 
arbejde inden for 
virksomhedsadministration 
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Tabel 4. Arbejdsfunktioner i øverste lønkvintil 
  

2018 Forskel 2011-2018 

Arbejdsfunktion  Antal Antal Pct 

Udvikling og analyse af software og applikationer 41.000 7.700 23 

Ingeniørarbejde (undtagen inden for elektroteknologi) 37.500 11.000 42 

Arbejde inden for finans og økonomi 32.000 2.900 10 

Ledelse inden for forretningsservice og administrative funktioner 22.200 2.300 12 

Øverste virksomhedsledelse 21.300 600 3 

Undervisning og forskning ved universiteter og højere læreanstalter 20.300 2.400 13 

Lægearbejde 17.400 2.900 20 

Arbejde inden for virksomhedsadministration – privat og offentlig 16.000 6.000 60 

Arbejde inden for salg, marketing og PR 15.400 5.100 50 

Juridisk arbejde 15.300 3.000 24 

Øvrige 
 

166.000 5.300 3 

I alt 
 

404.500 49.200 14 

Anm: Job med samme DISCO-kode (arbejdsfunktion) er summeret inden for brancher, der ligger i samme lønkvintil. Samme 
arbejdsfunktion kan derfor ligge i flere lønkvintiler. Se Boks 7 for metode. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.  

 

Jobtilbagegang i lavest lønnede job – særligt inden for rengøring og børneomsorg  

Den lavestlønnede femtedel af lønmodtagerne tæller primært manuelt arbejde samt salgs- og 

servicearbejde. Samlet set har der været tilbagegang i antallet af beskæftigede fra 2011 til 2018, 

men fordelt efter arbejdsfunktioner finder vi både jobfremgang og jobtilbagegang blandt de 

lavestlønnede job.   

 

Antallet af beskæftigede inden for nogle af de arbejdsfunktioner, der ellers har beskæftiget mange 

personer, er faldet betydeligt både i antal og relativt set. Det største fald er inden for 

børneomsorgsarbejde og hjælpelærerarbejde, som bl.a. tæller dagpleje, pædagogisk medhjælp og 

hjælpelærere. Antallet af beskæftigede i disse arbejdsfunktioner er faldet med 18.100 personer fra 

2011 til 2018, svarende til et fald på 37 pct.  

 

Antallet af beskæftigede inden for børneomsorgs-
arbejde, salg og rengøring er faldet, mens det er 
steget inden for SOSU-faget og tilberedning af mad 

 

Antalltet af beskæftigede med rengøringsarbejde er faldet med 10.700 beskæftigede svarende til 

et fald på 22 pct. Antallet af beskæftigede med salgsarbejde i butik er faldet med 5.200 

beskæftigede svarende til 15 pct.  

 
Der har været en tilbagegang 
i antallet af beskæftigede i 
den nederste femtedel af 
lønhierarkiet fra 2011 til 2018 

 
Det største fald er sket inden 
for børneomsorgsarbejde og 
hjælpelærerarbejde 

 
Også inden for rengøring og 
salg er der sket et fald i antal 
beskæftigede i perioden 
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Omvendt har der været jobfremgang blandt beskæftigede inden for manuelt arbejde med 

tilberedning af mad. Det dækker over tilberedning af fastfood, køkkenhjælp og afryddere i 

restauranter. Der har også været jobfremgang blandt beskæftigede med omsorgsarbejde inden for 

sundhedsområdet, som bl.a. tæller SOSU-assistenter og -hjælpere, og blandt kontorarbejde inden 

for materialeregistrering og transport, f.eks. lagerekspedition og registreringsarbejde. Det fremgår 

af Tabel 5, der viser udviklingen i antal beskæftigede fra 2011 til 2018 inden for de ti største 

arbejdsfunktioner blandt den lavest lønnede femtedel. 

 

Tabel 5. Arbejdsfunktioner i nederste lønkvintil 
  

2018 Forskel 2011-2018 

Arbejdsfunktion  Antal Antal Procent 

Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet 97.600 2.700 3 

Rengøringsarbejde i private hjem, hoteller og kontorer 37.800 -10.700 -22 

Børneomsorgsarbejde og hjælpelærerarbejde 31.200 -18.100 -37 

Salgsarbejde i butik 29.800 -5.200 -15 

Almindeligt kontorarbejde 23.100 -800 -3 

Manuelt arbejde med tilberedning af mad 14.100 3.200 29 

Transport- og lagerarbejde 13.100 -900 -6 

Manuelt produktionsarbejde 12.800 -100 -1 

Inspektørarbejde inden for rengøring, husholdning og ejendomme 12.400 -2.300 -16 

Kontorarbejde inden for materialeregistrering og transport 8.600 1.800 26 

Øvrige 
 

92.200 9.100 11 

I alt 
 

372.800 -21.500 -5 

Anm: Job med samme DISCO-kode (arbejdsfunktion) er summeret inden for brancher, der ligger i samme lønkvintil. Samme 
arbejdsfunktion kan derfor ligge i flere lønkvintiler. Se Boks 7 for metode. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.  

 

Svag polariseringstendens i Vesteuropa 

I Vesteuropa som helhed er jobfremgangen også størst i den højest lønnede femtedel af 

arbejdsmarkederne14. Samlet set er jobfremgangen i de højest lønnede arbejdsfunktioner på 16 pct. 

I de øvrige kvintiler er stigningen på 5-9 pct. – i midten af lønfordelingen er stigningen på ca. 5 pct. 

og lidt større i de to nederste kvintiler med ca. 7 pct. Det fremgår af Figur 8. 

 

På tværs af vesteuropæiske lande er der ikke nogen entydig generel udvikling. Overordnet set er 

beskæftigelsen steget på alle de undersøgte arbejdsmarkeder, men fremgangen fordelt efter 

lønkvintiler er forskellig. Vi kan lidt groft identificere to tendenser; Polarisering, hvor antallet af 

beskæftigede stiger mest i job i de nederste og øverste lønkvintiler sammenlignet med midten, og 

opgradering, hvor størstedelen af jobfremgangen sker i den øverste lønkvintil. 

  

 
14 Lønkvintiler er opgjort separat for hvert land.  

 
Der er dog flere i 2018, der 
beskæftiger sig med manuelt 
arbejde med tilberedning af 
mad, end der var i 2011 – det 
samme gælder f.eks. SOSU-
assisenter og -hjælpere 

 
I Vesteuropa som helhed er 
jobfremgangen også størst i 
den højest lønnede femtedel 
af arbejdsmarkederne 
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Figur 8. Jobfremgang i Vesteuropa fordelt efter lønkvintiler, fra 2011 til 2018   

 

Anm: Opgørelsen tæller lande i EU-15: Østrig, Belgien, Tyskland, Danmark, Spanien, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Italien, 
Luxembourg, Holland, Portugal, Sverige og Storbritannien. Labour Force Survey, er baseret på spørgeskema, så opgørelsen er 
behæftet med usikkerhed. Job er defineret ud fra arbejdsfunktioner (3-cifret ISCO) og branche (19-gruppering af NACE). Der er 
databrud i ISCO for Tyskland i 2012 og i Frankrig og Holland i 2013, så udviklingen er for Tyskland fra 2012-2018 og for Frankrig og 
Holland fra 2013-2018. Se Boks 7 for metode.  
Kilde: AE på baggrund af EU-LFS og EU-SILC.  

 

Tendens til polarisering i flere store europæiske lande 

I de store syd- og centraleuropæiske lande er der en tendens til polarisering, men graden af 

polarisering varierer.  

 

I Tyskland er der en tendens til mild polarisering, jf. Figur 9A. Antallet af beskæftigede er steget 

mest i job i den øverste femtedel af lønfordelingen, hvor 15 pct. flere er beskæftigede i 2018 end i 

2012. Antallet af beskæftigede er steget med knap 10 pct. i job, der ligger i den lavest lønnede 

femtedel, hvilket er en lidt større fremgang end i den brede midtergruppe, hvor jobfremgangen har 

været på 6-9 pct.  

 

I Italien er der omvendt en meget tydelig tendens til polarisering, idet langt størstedelen af 

jobfremgangen er sket i polerne. Det ses af Figur 9B. Fra 2011 til 2018 er antallet af beskæftigede 

steget med 20 pct. i job, der ligger i den lavest lønnede femtedel, og beskæftigelsen er steget med 

13 pct. i job, der ligger i den højest lønnede femtedel. I midten af lønfordelingen er antallet af 

beskæftigede steget med 2-8 pct. Italien er det eneste undersøgte land, hvor jobfremgangen er 

større blandt lavtlønsjob end højtlønnede job.   
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I Tyskland er forskellene 
mellem jobfremgangen i de 
fem forskellige lønkvintiler 
ikke så store, men 
beskæftigelsen er vokset 
mest i den øverste kvintil 

 
I Italien er der en mere tydelig 
polarisering, hvor største-
delen af de nye job er opstået 
i den nederste og øverste 
femtedel af lønhierarkiet 
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Figur 9A. Tyskland 

 
 

 

Figur 9B. Italien 

 
 

Anm.: Grundet databrud er udviklingen for Tyskland fra 2012 til 2018.  
Se Boks 7 for metode.  

Kilde: AE pba. EU-LFS og EU-SILC 

 Anm.: Se Boks 7 for metode. 

Kilde: AE pba. EU-LFS og EU-SILC 

 

I Frankrig har den største fremgang i beskæftigelsen været i job, der ligger i den højest lønnede 

femtedel, efterfulgt af de næsthøjest og næstlavest lønnede jobgrupper. Antallet af beskæftigede 

i de øvrige dele af arbejdsmarkedet er stort set uændret.   

 

I Spanien er der tegn på mild polarisering, hvor antallet af beskæftigede er steget lidt mere i 

højtlønnede job end på det øvrige arbejdsmarked, og med en lidt større jobfremgang i den 

lavestlønnede del af lønfordelingen sammenlignet med midten, men med en bredt funderet 

jobfremgang.    

 

I Storbritannien er jobfremgangen primært sket i toppen af lønhierarkiet. Antallet af beskæftigede 

er steget med 24 pct. i job, der ligger i den højest lønnede femtedel, mens antallet af beskæftigede 

i lavtlønnede job er steget mere moderat med 7 pct. Den laveste stigning er i job, der ligger i midten 

af lønhierarkiet, hvor der er 4 pct. flere i 2018 i forhold til 2011. Det er vist i Figur 10. 

 

Graden af polarisering på det britiske arbejdsmarked er ikke iøjnefaldende, men lønspredningen 

mellem de fem jobgrupper er i Storbritannien større end i de fleste andre vestlige lande. Det er 

uddybet nærmere i Figur 13 og 14 nedenfor. Et job i midten af lønhierarkiet giver typisk en løn, der 

er dobbelt så høj som den typiske løn i den lavest lønnede femtedel af arbejdsstyrken. I Danmark 

giver et job i midten af lønhierarkiet typisk en løn, der er 25 pct. højere end lønnen i den lavest 

lønnede femtedel af arbejdsstyrken. Her er lønforskellen altså mindre. Så selvom antallet af 

beskæftigede i lavtlønnede job ikke vokser markant i Storbritannien, er et job i bunden af 

lønhierarkiet forbundet med færre muligheder end i de fleste andre vestlige lande.   
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I Frankrig er polariseringen 
ikke så entydig, idet job-
væksten primært er sket i den 
næstnederste og de to 
øverste kvintiler 

 
I Spanien er der tegn på mild 
polarisering, hvor antallet af 
beskæftigede er steget lidt 
mere i højtlønnede job end på 
det øvrige arbejdsmarked 

 
I Storbritannien er 
jobfremgangen primært sket i 
toppen, så polariseringen er 
ikke så tydelig, men … 

 
… det er lønspredningen til 
gengæld. I Storbritannien er 
der nemlig markant større 
forskel mellem de forskellige 
lønkvintiler end i Danmark 
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Figur 10. Storbritannien 

Anm: Se Boks 7 for metode.  
Kilde: AE på baggrund af EU-LFS og EU-SILC.  

 

Jobfremgang blandt de højest lønnede i Skandinavien 

I Sverige og Norge er der – ligesom i Danmark – en klar tendens til, at antallet af beskæftigede 

primært stiger i højtlønnede job. Tendensen i Figur 11A og 11B er iøjnefaldende; i Sverige er antallet 

af job i den højest lønnede femtedel steget med hele 34 pct., og i Norge er antallet af job i den 

højest lønnede femtedel steget med 30 pct., mens antallet af beskæftigede er stort set uændret i 

job, der ligger i 1. til 3. kvintil.   

 

Figur 11A. Sverige 

 
 

 

Figur 11B. Norge 

 
 

Anm.: Udvikling fra 2011 til 2018. Se Boks 7 for metode.  
Kilde: AE pba. EU-LFS og EU-SILC   

Anm.: Udvikling fra 2011 til 2018. Se Boks 7 for metode.  
Kilde: AE pba. EU-LFS og EU-SILC  

 

Denne tendens er ikke udelukkende et skandinavisk fænomen. I både Schweiz og Østrig er der 

ligeledes en tendens til, at antallet af beskæftigede stiger mere i toppen af lønhierarkiet end i den 

øvrige arbejdsstyrke. I både Schweiz og Østrig er beskæftigelsesfremgangen ikke kun koncentreret 

omkring job i den højest lønnede femtedel – som tendensen er i Norge og Danmark – men har en 

beskæftigelsesfremgang på mellem 10 og 20 pct. blandt job i både 3. og 4. lønkvintil, men stadig 

en lavere eller negativ udvikling blandt job i de to laveste lønkvintiler.  
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Både i Norge og Sverige sker 
den største jobfremgang i den 
øverste femtedel af 
lønhierarkiet 

 
Der er en lignende tendens i 
Østrig og Schweiz, men i 
disse to lande er der også en 
markant jobfremgang i 3. og 
4. kvintil 
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Beskæftigelsesfremgangen i USA er polariseret 

I USA er der en klar tendens til polarisering af job. Beskæftigede med job, der ligger i hhv. bunden 

og toppen af lønfordelingen, er vokset væsentligt mere end beskæftigelsen i job, der ligger i midten 

af lønfordelingen. Det ses af Figur 12. I den lavest lønnede femtedel af lønmodtagerne er antallet af 

beskæftigede steget med 14 pct., og i den højest lønnede femtedel er antallet af beskæftigede 

steget med 16 pct. I de tre midterste lønkvintiler er antallet af beskæftigede steget med 8 pct. fra 

2012 til 2018.  

 

Figur 12. Jobfremgang i USA fordelt efter lønkvintiler, 2012-2018 

 

Anm: Job er defineret ud fra arbejdsfunktion, via den detaljerede 6-cifrede SOC-gruppering (Standard Occupational Classification). 
Opgørelsen dækker over alle lønmodtagere. Se Boks 7 for metode.  
Kilde: AE pba. Bureau of Labor Statistics, U.S. Department of Labor, Occupational Employment Statistics 

 

Polarisering er især et problem, hvis der er stor lønspredning 

Den relative lønfordeling i et land siger ikke i sig selv noget om, hvilke livsmuligheder et arbejde i 

den lave ende af lønfordelingen giver adgang til. I et land med en flad lønstruktur, hvor det at 

arbejde i et lavtlønsjob i vid udstrækning giver samme mulighed for at leve et liv med næsten 

samme levestandard som den brede middelklasse, er en stigning i (relative) lavtlønsjob ikke lige 

så problematisk, som den er i et land med meget stor forskel på lønnen i forskellige 

samfundsgrupper – hvor det at have et lavtlønsjob betyder, at ens levestandard bliver mærkbart 

lavere end i landets øvrige samfundslag.  

 

Lønspredningen mellem job, der typisk giver en lav løn og en middelhøj løn, er i Danmark på en 

faktor 1,25. Det betyder, at et job i midten af lønfordelingen giver en løn, der er 25 pct. højere end 

et job i den lavest lønnede femtedel. Lønspredningen er lavere i Danmark end i de øvrige lande, der 

indgår i analysen. Sverige og Norge har ligeledes en relativt lav lønspredning mellem lavt- og 

middellønnede job med hhv. en faktor 1,32 og 1,36. Lønspredningen er størst i Storbritannien, hvor 
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I USA er der en klar tendens 
til polarisering på arbejds-
markedet, hvor den største 
vækst i job sker i nederste og 
øverste femtedel  

 
I lande, hvor der ikke er stor 
forskel mellem lønkvintilerne, 
er polarisering ikke et så stort 
problem, da lavtlønsjob næs-
ten vil give samme levestan-
dard som middelklassejob 

 
Danske lønmodtagere i 3. 
lønkvintil får 25 pct. mere i 
løn end dem i 1. lønkvintil. I 
Storbritannien er det 90 pct.  
– næsten dobbelt så meget 
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lønnen i et middellønnet job er næsten dobbelt så høj som i et typisk lavtlønnet job. Det fremgår af 

Figur 13, der viser lønspredningen mellem lavtlønnede og middellønnede job i en række vestlige 

lande.  

 

Figur 13. Lønspredning mellem 1. kvintil og 3. kvintil, 2018 

 

 

Anm: Lønspredning mellem 1. kvintil (lavest lønnede femtedel) og 3. kvintil (midterst lønnede femtedel). For Danmark er analysen 
lavet på registerdata, men resultatet er sammenfaldende ved brug af EU-LFS og EU-SILC. For USA har det ikke været muligt at 
afgrænse beskæftigede til ikke-studerende voksne, hvilket kan medføre en højere lønspredning end for de øvrige lande.   
Se Boks 7 for metode. 
Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registre, EU-LFS og EU-SILC samt BLS OES-database.   

 

Lønspredningen mellem de lavestlønnede job og højestlønnede job varierer også meget mellem 

landene. I Danmark giver et job i den højest lønnede femtedel typisk en løn, der er næsten dobbelt 

så høj som en løn i den lavest lønnede femtedel. Denne lønspredning er lav i international 

sammenhæng. 

 

I Storbritannien og USA er lønnen i et job, der ligger i den øverste femtedel, typisk fire gange højere 

end lønnen i et job, der ligger i den lavest lønnede femtedel.  

 

I Sverige og Norge er lønspredningen mellem job i den højest- og lavest lønnede femtedel lidt større 

end i Danmark, men stadig lavere end i de øvrige lande. Lønnen i den højest lønnede femtedel er 

dobbelt så høj som i den lavest lønnede femtedel i Sverige og lidt mere end dobbelt så høj i Norge. 

Det fremgår af Figur 14, der viser lønspredningen mellem den lavest lønnede femtedel og den 

højest lønnede femtedel. 
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I Danmark giver et job i den 
højest lønnede femtedel 
typisk en løn, der er næsten 
dobbelt så høj som en løn i 
den lavest lønnede femtedel 

 
I USA og Storbritannien får 
den øverste femtedel typisk 
fire gange højere løn end dem 
i den nederste femtedel 
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Figur 14. Lønspredning mellem 1. kvintil og 5. kvintil, 2018 

 

Anm: Lønspredning mellem 1. kvintil (lavest lønnede femtedel) og 5. kvintil (højest lønnede femtedel). For Danmark er analysen 
lavet på registerdata, men resultatet er sammenfaldende ved brug af EU-LFS og EU-SILC. For USA har det ikke været muligt at 
afgrænse beskæftigede til ikke-studerende voksne, hvilket kan medføre en højere lønspredning end for de øvrige lande.  Se Boks 7 
for metode.  
Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registre, EU-LFS og EU-SILC samt BLS OES-database.  

 

Opsummering: Institutioner kan sikre, at den teknologiske udvikling kommer alle til 

gode 

I kapitlet har vi set, at den teknologiske udvikling og globalisering har betydet, at arbejdsmarkedet 

har forandret sig gennem tiden. Alt tyder på, at arbejdsmarkedet også i fremtiden vil forandre sig.  

 

I kapitlets første del viste vi, at robotter kan øge produktiviteten og købekraften og gøre samfundet 

rigere. Samtidig risikerer især ufaglærte at miste jobbet pga. automatisering.  

 

I næste del af kapitlet ses det, at det ligger i forlængelse af den udvikling, vi allerede har set i 

Danmark: Ufaglærte job er gået tabt, og til gengæld har der været fremgang i antallet af job til 

lønmodtagere med længere uddannelsesbaggrund.  

 

Kapitlets sidste del viser, at der er stor forskel på, hvordan beskæftigelsen har udviklet sig i 

forskellige vestlige lande. Den teknologiske udvikling har derfor ikke en entydig påvirkning af de 

vestlige arbejdsmarkeder. At Danmark, Norge og Sverige skiller sig ud, kan bl.a. skyldes, at disse 

lande har en høj organiseringsgrad og overenskomstdækning. Det er med til at sikre ordentlige løn- 

og arbejdsforhold i lavtlønnede arbejdsfunktioner og kan medføre, at nogle job, der giver en meget 

lav løn, har svært ved at blive etableret. Betydningen af organiseringsgrad og 

overenskomstdækning vender vi tilbage til i kapitel 2 og 3. 

 

Hvordan teknologisk udvikling er med til at forme nutidens og fremtidens arbejdsmarked hænger 

sammen med, hvordan samfundet er indrettet, og fremtidens arbejdsmarked, afhænger af 
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samfundets indretning og den førte politik. I hvor høj grad ny teknologi påvirker uligheden 

afhænger bl.a. af adgang til uddannelse og efteruddannelse, stærk organisering på 

arbejdsmarkedet og fleksible rammer, der kan sikre, at både virksomheder og lønmodtagere har de 

rette kompetencer til at udnytte de potentialer, der ligger i nye teknologier.   

 

Adgang til uddannelse og efteruddannelse er vigtigt, da det kan sikre de rette kvalifikationer til at 

varetage arbejdsfunktioner, der har udviklet sig med ny teknologi. Det kan f.eks. være IT- og digitale 

kompetencer. Det er især vigtigt at understøtte efteruddannelse for de grupper, der har større 

risiko for at miste arbejdet, f.eks. ufaglærte.  I tredje kapitel ser vi nærmere på indretningen af det 

danske arbejdsmarked og efteruddannelsesmulighederne i Danmark. 

 

Boks 7. Metode, polarisering på arbejdsmarkedet 

Analysen benytter forskellige datakilder, hvilket betyder, at sammenligningen skal tages med visse forbehold.  
 
Danmark:  
Til analysen af udvikling i job i Danmark er benyttet registerdata, dvs. en fuldtælling af beskæftigede på det 
danske arbejdsmarked. Analysen er afgrænset til lønmodtagere, der er mindst 30 år, og som ikke er studerende 
ved en ordinær uddannelse. Konklusionerne i analysen afviger ikke ved at lave beregningen for alle 
lønmodtagere.   
 
Beskæftigelsesstatus, arbejdsfunktion og branche er opgjort i Arbejdsklassifikationsmodulet, AKM, hvor den 
primære beskæftigelse i løbet af hele året er opgjort. Analysen er foretaget fra 2011 til 2018. Et job er defineret 
ud fra arbejdsfunktion i den primære beskæftigelse og branche for den primære beskæftigelse. Konkret er 3-
cifret DISCO (arbejdsfunktion) krydset med 19-gruppering af DB07 (branche). Hvert kryds af arbejdsfunktion 
og branche definerer et job.  
 
Lønhierarkiet for job er beregnet som den årlige gennemsnitlige lønindkomst blandt fuldtidsbeskæftigede i 
2015.  
 
På baggrund af lønhierarkiet i 2015 er job inddelt i fem lige store grupper (kvintiler), der indeholder job fra lavest 
lønnede (1. kvintil) til højest lønnede (5. kvintil). Job, der ligger imellem to lønkvintiler, er skaleret, så udviklingen 
i jobbet fordeles i begge kvintiler.  
 
I 2015 svarer inddelingen af job i de fem lønkvintiler til en inddeling i fem lige store grupper, mens de fem 
løngrupper varierer i størrelse fra 2011 til 2018 med udviklingen i beskæftigelsen i hvert job. Som en 
følsomhedskørsel er indplaceringen i lønhierarkiet også lavet for 2011 og 2018 med meget lille variation i 
analysens resultater. 
 
Der er databrud i DISCO ved overgang fra DISCO-88 til DISCO-08 i 2010. 2011 er valgt som udgangspunkt for 
analysen, da der er en del lønmodtagere med uoplyst DISCO-kode i 2010. Det er ikke muligt at ”oversætte” én-
til-én mellem de to klassifikationer, hvilket gør det vanskeligt at benytte metoden til sammenligning før 2011.  
 
Europa:  

Til analysen af udviklingen i jobskabelsen i en række vesteuropæiske lande er benyttet den fælles europæiske 
beskæftigelsesstatistik Labour Force Survey (LFS). LFS er en stor spørgeskemaundersøgelse, hvor respondenter 
kvartalsvist bliver spurgt ind til beskæftigelsesforhold mv. LFS er behæftet med usikkerhed, fordi det er en 
spørgeskemaundersøgelse, hvilket gør resultaterne mindre robuste end ved brug af registerdata.  
 
Samme afgrænsning er benyttet i LFS som i den danske del (lønmodtagere, +30-år, ikke studerende), og et job 
er defineret ud fra arbejdsfunktion og branche. Konkret er det sket ved at krydse den 3-cifrede ISCO 
(arbejdsfunktion) og 19-grupperingen af NACE (branche). De danske og internationale grupperinger er 
konsistente, hvilket også betyder, at der er et databrud i ISCO fra 2010 til 2011. Derfor er 2011 valgt som 
udgangspunkt for analysen. I Tyskland er der et databrud i ISCO fra 2011 til 2012, så udviklingen i job følges først 
fra 2012, og i Holland og Frankrig er der et databrud fra 2012 til 2013, hvorfor udviklingen først følges fra 2013.  
 
I LFS er der ikke information om lønninger, men for hver respondent er der en indplacering i lønindkomstdeciler. 
Disse er beriget med en gennemsnitlig lønindkomst inden for hver decil for hvert land fra statistikken Social 
Inclusion and Living Conditions (SILC), som danner grundlag for jobbenes indplacering i et lønhierarki i 2015.  
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Boks 7 (fortsat).  Metode, polarisering på arbejdsmarkedet 

I den svenske og norske LFS er der ikke information om indkomstdeciler, så den relative placering af job i 
indkomstdeciler er baseret på placeringen for danske og finske lønmodtagere, mens indkomstspredningen er 
baseret på hhv. svenske og norske SILC-estimater. 
 
USA:  
Til analysen af udviklingen i jobskabelsen i USA er den amerikanske Occupational Employment Statistics (OES) 
benyttet. Databasen er tilgængelig via U.S. Bureau of Labor Statistics hjemmeside www.bls.gov/oes/ og 
opdeler den amerikanske lønmodtagerbeskæftigelse på knap 800 arbejdsfunktioner og en lønfordeling til hver 
arbejdsfunktion (Standard Occupational Classification – 2010 SOC). Landbrug og militær er ikke inkluderet i 
statistikken. OES er baseret på en spørgeskemaundersøgelse, og estimater er baseret på et 3-årigt løbende 
gennemsnit. Arbejdsfunktioner er konsistente fra 2012 til 2018. Før 2012 er arbejdsfunktioner mere 
aggregerede, og fra 2019 er klassifikationen ændret (2018 SOC). Det er ikke muligt at opdele 
lønmodtagerbeskæftigelsen på alder og studieaktivitet.  
Job er defineret ud fra det mest detaljerede niveau af SOC (knap 800 grupper) og placeret i et lønhierarki i 2015 
ud fra medianlønnen inden for hvert job. Job er placeret i lønkvintiler i 2015 ud fra denne placering, og 
løngruppernes udvikling er beskrevet fra 2012 til 2018.  
 
Lønspredning:  
Lønspredning er for Danmark opgjort som forskellen i medianløn i hver lønkvintil (dvs. indkomstgrænsen for 
hhv. 1.,3.,5.,7. og 9. decil) i 2018. I LFS er lønspredningen opgjort som gennemsnitslønnen for hver lønkvintil, da 
lønspredningen allerede er baseret på indkomstdeciler. For USA er lønspredningen baseret på gennemsnittet af 
medianlønninger i hver lønkvintil. 
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2 KAPITEL 

Ufaglærte og udlændinge 
møder oftere usikkerhed på 
arbejdsmarkedet 
Vi har et velorganiseret arbejdsmarked i Danmark. Alligevel er der grupper på 

arbejdsmarkedet, som i højere grad end andre står i en udsat position. Ufaglærte og 

lønmodtagere med ikke-vestlig baggrund er nemlig overrepræsenteret i 

statistikkerne over lavtlønnede, atypisk ansatte og inden for hotel- og 

restaurationsbranchen, som har et ustabilt arbejdsmarked. 

I den offentlige debat hører man ofte om begreber som social dumping, polarisering på 

arbejdsmarkedet, atypisk beskæftigelse og working poor. Fænomener, som f.eks. er kendt fra 

Tyskland og Storbritannien, men som også skaber bekymringer herhjemme. Så hvad er egentlig op 

og ned på det danske arbejdsmarked? 

 

I sidste kapitel så vi, at Danmark ligesom de øvrige skandinaviske lande har en lav grad af 

polarisering på arbejdsmarkedet sammenlignet med andre lande i Vesteuropa. Samtidig er 

uligheden lavere i Danmark end i de fleste andre lande. En del af forklaringen er, at stærke 

fagforeninger i Danmark igennem mange år har sikret et højt bundniveau på arbejdsmarkedet. 

 

Den danske arbejdsmarkedsmodel med de dertilhørende rettigheder er i høj grad bygget op 

omkring det traditionelle billede af en lønmodtager, som har en fast fuldtidsstilling. Vi ser dog en 

stigende andel beskæftigede med andre ansættelsesformer. Nogle af disse grupper er ikke i lige så 

høj grad som faste fuldtidsansatte dækket af de rettigheder, som andre lønmodtagergrupper tager 

for givet. Det skyldes bl.a., at personer med atypisk beskæftigelse sjældnere er dækket af en 

overenskomst.  

 

I første del af dette kapitel kortlægger vi, hvilke rettigheder man har som beskæftiget på det danske 

arbejdsmarked. Rettighederne varierer meget, alt efter typen af ansættelse man er i. I den 

forbindelse undersøger vi også udbredelsen af forskellige typer af beskæftigelse, f.eks. deltidsjob 

og midlertidige ansættelser. I den sidste del af kapitlet undersøger vi omfanget af lavtlønsjob i 

Danmark. 
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Mange typer beskæftigede med mange typer rettigheder 

Det danske arbejdsmarked er i dag kendetegnet ved en lang række forskellige former for 

beskæftigelse. I november 2018 var der knap 2,9 mio. beskæftigede personer i Danmark. Heraf var  

194.000 selvstændige, mens der var 2,7 mio. lønmodtagere. Når vi skriver selvstændige, dækker 

det over ”klassisk” selvstændige erhvervsdrivende, medhjælpende ægtefæller, freelancere med 

eget cvr-nummer og enkelte typer platformsansatte. I de senere år har vi set en særlig udbredelse 

af virksomheder, der slår sig op som ”platforme”. Platformsansatte kan betragtes som freelancere. 

Der findes flere typer af freelancere, som adskiller sig skattemæssigt, og hvad angår rettigheder. 

 

Lønmodtagere dækker over fastansatte med et fuldtidsjob, men også fastansatte med ét eller flere 

deltidsjob, vikaransatte, midlertidigt ansatte og personer i en række former for støttet 

beskæftigelse. Lønmodtagere er dermed en meget sammensat gruppe, som har vidt forskellige 

rettigheder.  

 

Boks 1. Beskæftigelsesformer på det danske arbejdsmarked 

På det danske arbejdsmarked er der mange måder at være beskæftiget på. Man kan være sin egen chef som 

selvstændig med de muligheder og risici, det bringer med sig. Eller man kan være lønmodtager af forskellig 
slags og have ansættelsesforhold hos en arbejdsgiver. Ens rettigheder hænger i høj grad sammen med, 
hvordan man er ansat, og om man f.eks. er dækket af en overenskomst. 
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I november 2018 var der 
194.000 selvstændige og 2,7 
mio. lønmodtagere i Danmark 

 
I de 2,7 mio. lønmodtagere 
indgår også fastansatte med 
ét eller flere deltidsjob, 
vikaransatte, midlertidigt 
ansatte og personer i en 
række former for støttet 
beskæftigelse 
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LØNMODTAGERE 



Ufaglærte og udlændinge møder oftere usikkerhed på arbejdsmarkedet  

43 

På det danske arbejdsmarked er rettigheder vedr. løn under sygdom, barsel, pensionsordning mv. 

i høj grad overenskomst- eller aftalebestemt. Kun det allermest nødvendige er lovbestemt. Det 

betyder, at det er svært at sige noget generelt om rettighederne for lønmodtagere med forskellige 

typer af ansættelser. I det følgende gennemgås nogle af de udfordringer, som atypisk beskæftigede 

ofte står overfor. 

 

Løn under sygdom? Ikke for alle i atypisk beskæftigelse 

I Danmark er det ikke alle forundt at have gode vilkår i forbindelse med sygdom. Funktionærer og 

andre lønmodtagere ansat på funktionærlignende vilkår har ret til fuld løn under sygdom. Men 

timelønnede og andre ikke-funktionærer har kun ret til minimum at få løn svarende til 

sygedagpenge, hvis de har været ansat i mindst 8 uger og som har arbejdet 74 timer inden for de 

sidste 8 uger. Løn ud over sygedagpengesatsen er bestemt af overenskomst eller 

ansættelseskontrakt.  

 

Det betyder, at nogle deltidsansatte med få timer og nogle midlertidigt ansatte med kort 

anciennitet ikke har ret til løn under sygdom, mens andre har.  

 

Løn under barselsorlov afhænger af ansættelsesform og overenskomst 

Alle beskæftigede har som udgangspunkt ret til barselsdagpenge under barselsfraværet fordelt 

mellem barnets forældre. Nogle beskæftigede har udover barselsdagpenge ret til fuld eller delvis 

løn under barselsfraværet. Dette afhænger af ansættelsens form og en eventuel overenskomst. 

Modtager man løn under barsel, har arbejdsgiveren ret til at modtage barselsrefusion i perioden, 

og man kan ikke samtidig modtage barselsdagpenge.15 

 

Privatansatte kvinder, som er omfattet af funktionærloven, har ifølge funktionærlovens §7 som 

minimum ret til barselsorlov med halv løn fire uger inden forventet fødsel og 14 uger efter fødsel. 

Derudover kan bedre vilkår være aftalt i en ansættelseskontrakt eller overenskomst. Offentligt 

ansatte har typisk bedre vilkår for barsel end minimumsniveauet fra funktionærloven.  

 

Selvstændige, freelancere og platformsansatte har ret til barselsdagpenge i det omfang, at de 

opfylder en række krav til virksomhedsdrift og arbejdstid16. 

   

 
15 https://www.borger.dk/familie-og-boern/Barsel-oversigt 
16 https://www.hk.dk/raadogstoette/freelancer/dine-rettigheder/barselwiki 

 
Timelønnede og andre ikke-
funktionærer har kun ret til at 
få løn under sygdom, hvis de 
lever op til specifikke krav 

 
Alle beskæftigede har som 
udgangspunkt ret til 
barselsdagpenge, men man 
har kun ret til fuld eller delvis 
løn under barslen, hvis ens 
ansættelse eller 
overenskomst sikrer det 
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Større oplevet usikkerhed blandt atypisk beskæftigede 

En undersøgelse fra FAOS (Rasmussen et al. (2020)) har vist, at deltidsansatte med få timer, 

midlertidigt ansatte og soloselvstændige alle oplever en større frygt for at miste arbejdet end 

personer med faste fuldtidsstillinger. Samtidig er der flere med midlertidige ansættelser, deltidsjob 

med få timer og soloselvstændige, som søger efter enten flere job eller flere timer, hvilket indikerer 

indkomstusikkerhed. Det gælder både i Danmark og i de øvrige nordiske lande. 

 

Deltidsansatte med få timer, midlertidigt ansatte og 
soloselvstændige oplever en større frygt for at miste 
arbejdet end personer med faste fuldtidsstillinger 

 

Hver tiende på det danske arbejdsmarked er midlertidigt ansat 

Omkring hver tiende danske lønmodtager er midlertidigt ansat. Det er færre end i f.eks. Sverige og 

Finland, hvor ca. 14 pct. er midlertidigt ansat. Det fremgår af Figur 1A-1C. Ser man bort fra de yngste 

på arbejdsmarkedet, er 6,6 pct. af de beskæftigede mellem 25 og 64 år i Danmark midlertidigt 

ansat, mens under 4 pct. af de beskæftigede mellem 40 og 64 år har en tidsbegrænset stilling. 

Fælles for alle aldersgrupper gælder det, at Danmark har relativt få midlertidigt ansatte ift. andre 

lande i EU.  

 

Midlertidige ansættelser har den ulempe, at lønmodtageren står i en mere usikker situation, end 

hvis han eller hun havde en fastansættelse. Det kan f.eks. have betydning for mulighederne for at 

låne penge til en bolig, men det kan også have betydning af mere kvalitativ karakter, f.eks. målt på 

tryghed og trivsel på arbejdspladsen17. Omvendt kan en midlertidig ansættelse også være vejen til 

en fastansættelse. 

 

  

 
17 Se f.eks. https://dm.dk/media/35137/naar-ansaettelsen-paavirker-trygheden.pdf 

 
Deltidsansatte med få timer, 
midlertidigt ansatte og 
soloselvstændige oplever en 
større frygt for at miste 
arbejdet end personer med 
faste fuldtidsstillinger 

 
Omkring 10 procent af 
danske lønmodtagere er 
midlertidigt ansat, og det er 
mest udbredt blandt de unge 
på arbejdsmarkedet 
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Figur 1a. Andel midlertidigt ansatte i alt, 2019 

 
 

 

Figur 1b. Midlertidigt ansatte 25-64 år, 2019 

 
 

Kilde: AE pba. Eurostat 

 
Kilde: AE pba. Eurostat 

Figur 1c. Midlertidigt ansatte 40-64 år, 

 
 

  

Kilde: AE pba. Eurostat 

 
 

Flest ufaglærte lønmodtagere og LVU’ere er midlertidigt ansat 

Midlertidige ansættelser er mest udbredt blandt ufaglærte og blandt beskæftigede med en lang 

videregående uddannelse. Det viser Figur 2. I figuren er andelen af beskæftigede i Danmark, som 

har en midlertidig ansættelse, fordelt på uddannelse. Der er set bort fra studerende. 

 

DJØF (2018) har tidligere vist, at ca. 40 pct. af deres nyuddannede medlemmer i 2018 var ansat i 

en midlertidig stilling. En høj grad af midlertidige ansættelser blandt nyuddannede akademikere er 

formentlig den primære årsag til, at LVU’erne har et relativt højt niveau af midlertidige ansættelser 

sammenlignet med andre lønmodtagere med en erhvervskompetencegivende uddannelse. 

Andelen af midlertidige ansættelser er ca. dobbelt så høj blandt ufaglærte og LVU’ere som blandt 

faglærte og personer med korte eller mellemlange videregående uddannelser.   
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Midlertidige ansættelser er 
klart mest udbredt blandt 
ufaglærte og blandt 
beskæftigede med en lang 
videregående uddannelse 
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Figur 2. Midlertidigt ansatte i Danmark fordelt på uddannelse, 2017 

Anm.: Eksklusiv studerende 
Kilde: AE på baggrund af registerdata 

 

Nogle er deltidsansatte efter ønske – andre ikke 

Atypisk beskæftigelse omfatter også deltidsbeskæftigede. Deltidsbeskæftigelse kan dække over 

mange forskellige situationer: Nogle har et deltidsjob, fordi det passer godt i deres livssituation 

(f.eks. studerende, forældre til småbørn og andre), andre har et deltidsjob i form af et fleksjob, fordi 

deres arbejdsevne er nedsat, og endelig har en tredje gruppe af lønmodtagere et deltidsjob mod 

deres eget ønske, fordi de ikke har kunnet finde et fuldtidsjob. 

 

En høj andel af deltidsjob kan dermed vidne om et rummeligt arbejdsmarked med plads til 

lønmodtagere med forskellige ønsker. Men det kan også vidne om et arbejdsmarked, hvor 

virksomhederne ansætter lønmodtagere i få timer, f.eks. fordi det kan gøre det lettere at få en 

vagtplan til at gå op. 

 

Nogle arbejder deltid, fordi det passer godt ind i deres liv 
og til deres behov – andre gør det ufrivilligt og ville faktisk 
gerne have flere timer i deres ansættelse 

 

En naturlig konsekvens af at have et deltidsjob er, at man tjener mindre, end man ville have gjort i 

et fuldtidsjob. Det er måske ikke et problem for dem, der er privilegerede og selv har ønsket et 

deltidsjob, fordi deres livsrammer passer til netop den type job. Men for de lønmodtagere, som har  

taget et deltidsjob, fordi de ikke kunne få et fuldtidsjob, har det negative konsekvenser for deres 

økonomi. 
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Danmark har relativt mange deltidsansatte 

Knap hver fjerde beskæftigede i Danmark arbejder deltid ifølge tal fra Arbejdskraftundersøgelsen, 

jf. Figur 3. Det er relativt højt i et internationalt perspektiv. Faktisk er andelen af 

deltidsbeskæftigede kun højere i syv ud af 27 andre EU-lande. Andelen af deltidsjob er højere i 

Belgien, Norge, Tyskland, Østrig, Holland, Tjekkiet og Storbritannien (sidstnævnte tæller stadig 

som EU-medlem pr. 4. kvartal 2019). Når man laver denne type sammenligninger mellem lande, 

er det vigtigt at holde sig for øje, at landenes arbejdsmarkeder er forskellige. 

 

I Danmark har vi f.eks. en relativt høj andel af studerende, som arbejder ved siden af deres 

uddannelse, og vi har mange fleksjobbere, som af naturlige årsager har et relativt lavt timetal. 

Samtidig er andelen af danskere i beskæftigelse samlet set høj. Det kan betyde, at det i nogle 

familier er nødvendigt eller attraktivt for den ene forælder at arbejde deltid. Disse ting bidrager til 

at forklare den høje andel deltidsbeskæftigelse i Danmark.  

 

Når mange arbejder deltid i Danmark, kan det skyldes, at 
beskæftigelsen samlet set er høj, og nogle familier derfor 
har valgt, at den ene forælder arbejder på nedsat tid 
modsat i andre lande, hvor flere går hjemme 

 

I Tyskland har man et fænomen, som kaldes minijob. Et minijob er et job med en arbejdstid under 

15 timer om ugen. Det blev oprindelig indført i 1960’erne for at få flere kvinder ud på 

arbejdsmarkedet. I 2003 blev ordningen udvidet, og siden da er antallet af minijob steget. Det har 

betydet, at flere tyskere er nødsaget til at have flere job samtidig for at få økonomien til at løbe 

rundt. Også i Storbritannien er arbejdsmarkedet markant mere polariseret end det danske18. 

 

Når man ser bort fra de yngste på arbejdsmarkedet og betragter andelen af deltidsbeskæftigede 

blandt 25-64-årige, er der godt 17 pct., som arbejder deltid i Danmark. Det er under gennemsnittet 

i EU (EU28). 

 

Ser man kun på de 40-64-årige, falder andelen yderligere en smule, og Danmark ligger i det tilfælde 

ca. i midten af EU28-landene. Det bekræfter, at mange deltidsbeskæftigede i Danmark er unge 

og/eller studerende. Det har AE ligeledes tidligere vist på baggrund af registeranalyser. 

 

  

 
18https://www.ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_fremgang-paa-arbejdsmarkedet-er-funderet-paa-

deltidsjob.pdf  

 
Danmark har mange 
deltidsbeskæftigede 
sammenholdt med andre EU-
lande, men det dækker over 
bl.a. studerende med 
studiejob og mange 
fleksjobbere 

 
I Tyskland er såkaldte minijob 
et eksempel på 
deltidsbeskæftigelse  

 
Mange deltidsbeskæftigede i 
Danmark er unge og 
studerende 
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Figur 3a. Andel deltidsansatte i alt, 2019 

 
 

 

Figur 3b. Deltidsansatte 25-64 år, 2019 

 
 

Kilde: AE pba. Eurostat. 

 
Kilde: AE pba. Eurostat. 

 

Figur 3c. Deltidsansatte 40-64 år, 

 
 

  

Kilde: AE pba. Eurostat. 

 
 

Atypisk beskæftigede risikerer at blive koblet af 

I Danmark er der nogle grupper på arbejdsmarkedet, som er overrepræsenterede, både når det 

gælder deltidsjob og midlertidige ansættelser. Det gælder ufaglærte, kvinder, unge og 

beskæftigede med ikke-vestlig baggrund. Eftersom de fleste vilkår på det danske arbejdsmarked er 

overenskomst- eller aftalebestemt, afhænger den enkeltes vilkår af det specifikke 

ansættelsesforhold. Blandt atypisk beskæftigede er der dog risiko for, at de kan være dårligere 

sikret, når det f.eks. gælder løn under sygdom, barsel og pension.  

 

Det er vigtigt at være opmærksom på at sikre, at de grupper på arbejdsmarkedet, som i højere grad 

end andre arbejder i atypiske job, ikke bliver afkoblet fra dem med faste fuldtidsjob, så der bliver 

skabt et A- og et B-hold på arbejdsmarkedet. 

 

Ufaglærte, kvinder, unge og beskæftigede med ikke-
vestlig baggrund er mere tilbøjelige til at have deltidsjob 
eller være i midlertidige ansættelser end gennemsnittet 
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Ufaglærte, kvinder, unge og 
beskæftigede med ikke-
vestlig baggrund er 
overrepræsenterede, når vi 
taler om deltidsjob og 
midlertidige ansættelser 



Ufaglærte og udlændinge møder oftere usikkerhed på arbejdsmarkedet  

49 

Lidt flere lavtlønnede end i 2009 

I Danmark arbejdede omkring hver tiende lønmodtager i et lavtlønsjob i 2018. Det er en stigning 

ift. perioden fra 2009-2014, hvor niveauet lå under 8 pct. Et lavtlønsjob er defineret som et job 

med en timeløn på under to tredjedele af mediantimelønnen. Mediantimelønnen er beregnet 

eksklusive studerende og var i 2018 230,6 kr. Det betyder, at et lavtlønsjob havde en timeløn på 

under 153,7 kr. 

 

Blandt lønmodtagere over 30 år var andelen med et lavtlønsjob i 2018 5 pct. Her var stigningen 

væsentligt mindre end generelt. Stigningen i udbredelsen af lavtlønsjob er altså ikke primært sket 

blandt lønmodtagere over 30 år, men kan i høj grad forklares ved, at unge med lav løn i 2018 

udgjorde en større del af beskæftigelsen end tidligere, selv når der er set bort fra studerende.  

 

Figur 4. Udvikling i andelen af lavtlønnede ekskl. studerende, 2009-2018 

 

Anm: Se Boks 1 for metode. Eksklusive studerende. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
 

Få lavtlønnede i Danmark sammenlignet med andre europæiske lande 

Eurostat har opgjort andelen af beskæftigede, der har et lavtlønsjob i en række lande. I opgørelsen 

indgår studerende til forskel fra opgørelserne for Danmark ovenfor.  

 

I EU28 lå andelen af lavtlønnede i 2014 (nyeste opgørelse) gennemsnitligt på 17,2 pct. Dvs. at 

knap hver femte havde et job, hvor deres løn lå under to tredjedele af medianindkomsten. 

Tyskland, Grækenland, Irland og Storbritannien lå i top med flest lavtlønnede blandt de udvalgte 

lande. Omvendt lå de skandinaviske lande og Belgien i bunden med den laveste andel lavtlønnede. 

Det fremgår af Figur 5a.  

 

Figur 5b-5d viser andelen af lavtlønnede for hhv. personer under 30 år, mellem 30 og 49 år og over 

50 år. Heraf ses det, at Danmark havde et lavt niveau af lavtlønnede, når man ser bort fra unge 
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Cirka hver tiende 
lønmodtager havde et 
lavtlønsjob i 2018, og det er 
en lille stigning fra 2009 

 
Lavtlønsjob er især udbredt i 
Tyskland, Grækenland, Irland 
og Storbritannien, mens de 
skandinaviske lande og 
Belgien ligger i bunden 
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under 30. Blandt 30-49-årige var 3,8 pct. lavtlønnede, mens det gjaldt 2,5 pct. over 50 år. Når 

Danmark i den samlede opgørelse lå højere end f.eks. Finland, skyldes det især, at vi har relativt 

mange unge på arbejdsmarkedet, og at unge er overrepræsenteret i lavtlønsjob.  

 

Figur 2a. Andel lavtlønnede i alt, 2014 

 
 

 

Figur 2b. Andel lavtlønnede under 30 år, 2014 

 
 

Kilde: AE pba. Eurostat 

 
Kilde: AE pba. Eurostat 

Figur 2c. Andel lavtlønnede 30-49 år, 2014 

 
 

 Figur 2d. Andel lavtlønnede over 50 år, 2014 

 
 

Kilde: AE pba. Eurostat 

 
Kilde: AE pba. Eurostat 

 

Hver tiende ufaglærte over 30 har et lavtlønsjob 

Både totalt og blandt lønmodtagere over 30 år var andelen i lavtlønsjob omtrent dobbelt så høj 

blandt ufaglærte som generelt. Blandt ufaglærte over 30 år havde 11 pct. et lavtlønsjob, mens det 

var tilfældet for godt 6 pct. af de faglærte. Blandt KVU’er og MVU’er over 30 år havde hhv. 3,9 og 

3,2 pct. et lavtlønsjob, mens det gjaldt for 2,4 pct. af LVU’ere over 30 år. Det fremgår af Figur 6.  
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Det er især ufaglærte, der har 
et lavtlønsjob i Danmark, for 
blandt dem er det dobbelt så 
udbredt som blandt alle 
lønmodtagere 
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Figur 6. Andel lavtlønnede fordelt på uddannelse, ekskl. studerende, 2018 

 

Anm: Se Boks 1 for metode. Eksklusive studerende. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Hver fjerde lønmodtager inden for hotel og restauration havde et lavtlønsjob 

Tabel 1 viser de 10 brancher med den højeste andel af lavtlønnede over 30 år. Knap hver fjerde 

lønmodtager inden for hotel og restauration havde i 2018 et lavtlønsjob. Det er et markant højere 

niveau end i nogen anden branche. 

 

Den næsthøjeste andel af lavtlønsjob findes inden for hovedbranchen rejsebureauer, rengøring og 

anden operationel service, hvor rengøring er klart den største underbranche.  

 

 Tabel 1. Top 10 brancher med højeste andel lavtlønnede over 30 år 
 

Andel lavtlønnede over 30 år (pct.) 

Hoteller og restauranter 24,1 

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 16,1 

Kultur og fritid 10,4 

Handel 10,1 

Ejendomshandel og udlejning 8,8 

Reklame og øvrig erhvervsservice 6,9 

Fremstilling af elektrisk udstyr 6,0 

Tekstil- og læderindustri 6,0 

Andre serviceydelser mv. 5,6 

Træ- og papirindustri, trykkerier 5,5 

Hele arbejdsmarkedet 5,0 

Anm: Se Boks 1 for metode. Eksklusive studerende. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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Lavtlønsjob er langt mere udbredt blandt ikke-vestlige indvandrere 

Mens der i 2018 i gennemsnit var 9,5 pct. af alle og 5 pct. af lønmodtagere over 30 år, der havde 

et lavtlønsjob, gjaldt det for 17,8 pct. af ikke-vestlige indvandrere og 15,1 pct. af ikke-vestlige 

indvandrere over 30 år. Blandt etniske danskere var det hhv. 8,4 pct. og 3,9 pct., som havde et 

lavtlønsjob. Andelen af lønmodtagere med et lavtlønsjob er dermed knap fire gange så høj blandt 

ikke-vestlige indvandrere over 30 år som blandt danskere i samme aldersgruppe. Figur 7 viser 

andelen af lavtlønnede fordelt på etnicitet. 

 

Hver femte efterkommer havde et lavtlønsjob, men det kan i høj grad forklares af, at en større andel 

af efterkommerne var unge. Blandt efterkommere over 30 år var andelen i et lavtlønsjob 6,7 pct.   

 

Figur 7. Andel lavtlønnede fordelt på herkomst, ekskl. studerende, 2018 

 

Anm: Se Boks 2 for metode. Eksklusive studerende. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Boks 2. Sådan opgør vi lavtlønsjob 

Analysen dækker timelønnen blandt lønmodtagere, der fremgår af lønregisteret LONN i årerne fra 2009 til 

2018. Timelønnen er opgjort som den standardiserede timefortjeneste i kr. (fortj_stand).  
Et lavtlønnet job er defineret ved en timeløn under 2/3 af median-timelønnen. Alle studerende er fjernet fra 
analysen, så mediantimelønnen er beregnet inden for hvert år, uden studerendes timeløn.  

Hvis man ifølge RAS har støttet beskæftigelse i det givende år, indgår man ikke i analysen i det år.  
 
Uddannelsesniveauet er opgjort som den højeste fuldførte uddannelse. Uoplyst uddannelse er defineret som 

ufaglært.  
 

 

Udenlandsk arbejdskraft er overrepræsenteret i bunden af lønfordelingen 

På baggrund af Danmarks Statistiks lønregister har AE undersøgt, hvor meget udenlandsk 

arbejdskraft fylder i bunden af lønfordelingen i forhold til totalt inden for en række brancher. 

Analysen er lavet på baggrund af Danmarks Statistiks register for lønmodtagerbeskæftigelse, hvor 
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det er muligt at beregne en timeløn. Denne timeløn beregnes ved at dividere månedslønnen med 

det registrerede timetal. Der er set bort fra studerende i analysen.  

 

Figur 8 viser andelen af udenlandsk arbejdskraft i den nederste kvintil af lønfordelingen og i 

branchen totalt. Den nederste lønkvintil er den femtedel af lønmodtagerne med de laveste 

lønninger. I det tilfælde, at de to bjælker er lige lange, betyder det, at udenlandsk arbejdskraft udgør 

den samme andel i den nederste del af lønfordelingen som totalt. Omvendt vil en forskel mellem 

søjlerne betyde, at udlændinge udgør en større eller mindre andel af beskæftigelsen i bunden af 

lønfordelingen end samlet.  

 

I størstedelen af brancherne udgør udenlandsk arbejdskraft en større andel af lønmodtagerne i den 

nederste femtedel af lønfordelingen end af det samlede antal lønmodtagere i branchen. 

Udlændinge udgør den største andel af de lavestlønnede inden for landbruget. Det kan dog 

formentlig i nogen grad forklares ved, at landbruget har en del udenlandske ansatte, der er kommet 

til Danmark gennem praktikordninger på udenlandske uddannelsesinstitutioner, som vi ikke har 

oplysninger om i de danske registerdata. 

 

Inden for hotel og restauration udgør udenlandsk arbejdskraft godt en fjerdedel af branchens  

samlede beskæftigelse, men over 44 pct. af de beskæftigede med de 20 pct. laveste lønninger. Det 

vil sige, at der er langt flere lønmodtagere med udenlandsk baggrund i bunden af lønfordelingen 

end generelt i branchen.  

 

Udenlandsk arbejdskraft er overrepræsenteret 
i bunden af lønfordelingen i hotel og 
restauration 

 

Også når man ser på rejsebureauer, rengøring og anden operationel service (hvoraf rengøring er 

den betydeligt største underbranche), ejendomshandel og udlejning, andre serviceydelser, 

industrien og byggebranchen, udgør udenlandsk arbejdskraft en væsentligt større andel af 

beskæftigelsen i bunden af lønfordelingen end samlet. 

   

 
Udenlandsk arbejdskraft 
udgør 44 pct. af de 
beskæftigede i nederste 
lønkvintil inden for hotel og 
restauration 

 
Også inden for rengøring, 
ejendomshandel og udlejning, 
andre serviceydelser, 
industrien og byggebranchen 
fylder udenlandsk 
arbejdskraft i bunden af 
lønfordelingen 
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Figur 8. Udenlandsk arbejdskraft i nederste lønkvintil og samlet, 2018 

 

Anm.: Se Boks 2 for metode og afgrænsning. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Tre ud af fem af de lavest lønnede i små hoteller og restauranter er udlændinge 

I Figur 9 ses andelen af udenlandsk arbejdskraft i den nederste lønkvintil og totalt i små 

virksomheder med under 10 ansatte. Inden for landbruget udgør udenlandsk arbejdskraft knap to 

tredjedele af den laveste lønkvintil19. 

 

Inden for hotel- og restaurationsvirksomheder med under 10 ansatte udgør udenlandsk 

arbejdskraft over halvdelen (57 pct.) af lønmodtagerne i den laveste lønkvintil. Af den samlede 

beskæftigelse i små hotel- og restaurationsvirksomheder udgør udenlandsk arbejdskraft knap 38 

pct. Udenlandsk arbejdskraft er dermed væsentligt overrepræsenteret i de lavest lønnede job i de 

små virksomheder inden for hotel og restauration. 

 

 
19 Det kan dog formentlig i nogen grad forklares ved, at landbruget har en del udenlandske ansatte, der er kommet til Danmark gennem 

praktikordninger på udenlandske uddannelsesinstitutioner, som vi ikke har oplysninger om i de danske registerdata. 
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Inden for hoteller og 
restauranter med under 10 
ansatte udgør udenlandsk 
arbejdskraft 57 pct. af 
lønmodtagerne i den laveste 
lønkvintil, men kun 38 pct. af 
de ansatte 
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Det samme gør sig gældende inden for rengøring mv., hvor udenlandsk arbejdskraft udgør en 

dobbelt så høj andel af de lavestlønnede lønmodtagere i de små virksomheder som generelt i de 

små virksomheder. Her har omkring halvdelen af de lavest lønnede i virksomheder med mindre end 

10 ansatte udenlandsk baggrund.  

 

Figur 9. Udenl. arbejdskraft i nederste lønkvintil og totalt, virksomheder under 10 

 

Anm.: Se Boks 2 for metode og afgrænsning. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Lav organisering og overenskomstdækning øger risikoen for social dumping 

Da vi ikke har adgang til oplysninger om fagforeningsmedlemskab eller overenskomstdækning i de 

enkelte brancher eller virksomheder, anvendes i stedet to indikatorer for graden af organisering og 

ordentlige vilkår i brancherne. De to indikatorer er andelen af beskæftigede i hver branche, der er 

medlem af en a-kasse, og andelen af beskæftigede i hver branche, som har en 

arbejdsgiveradministreret pensionsordning.  

 

Figur 10 viser begge indikatorer fordelt på brancher. Det fremgår af figuren, at der er en markant 

lavere andel forsikrede i a-kasse og en markant lavere andel med en arbejdsgiveradministreret 

pensionsordning inden for især hotel og restauration og landbrug, men også inden for kultur og 

fritid samt rejsebureauer, rengøring og anden operationel service.  
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På hoteller og restauranter og 
inden for landbrug, skovbrug 
og fiskeri er der relativt få 
beskæftigede, der er 
medlemmer af en a-kasse, 
eller som har en 
arbejdsgiveradministreret 
pensionsordning 
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Figur 10. Andel forsikrede og andel med arbejdsgiveradministreret pension, 18-64 år 

ekskl. stud., 2018 

 

Anm.: Se Boks 2 for metode og afgrænsning. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Der er dermed et sammenfald mellem de brancher, hvor andelen af udlændinge i den nederste 

lønkvintil er høj, og hvor lavtlønsjob er mere udbredt end generelt, samt at indikatorerne for graden 

af organisering er lave.  

 

Det kan indikere, at overrepræsentation af udenlandsk arbejdskraft i de lavestlønnede job er mest 

udbredt i brancher, der typisk har dårligere overenskomstdækning end det generelle tilfælde. Det 

peger på vigtigheden af organisering af medarbejdere, fordi det stiller lønmodtagerne bedre både 

mht. løn- og arbejdsvilkår.  

 

Fagforeningerne og overenskomstdækningen spiller en vigtig rolle, hvis vi skal sikre, at vi også i 

fremtiden kommer til at have et arbejdsmarked med lige muligheder for lønmodtagerne og en lille 

lønspredning sammenlignet med andre lande. Jo højere grad af organisering, des bedre muligheder 

for at forhandle gode overenskomster. Det giver mindre risiko for et arbejdsmarked, hvor hver 

mand kæmper sin egen kamp.  
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de brancher, hvor andelen af 
udlændinge i den nederste 
lønkvintil er høj, hvor 
lavtlønsjob er udbredt, hvor 
færre står i a-kasse og hvor 
færre har en arbejdsgiver-
administreret pension 

 
Fagforeninger og kollektive 
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nøglerolle, hvis 
lønmodtagerne fortsat skal 
have en stor bid af kagen 
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Boks 3. Metode 

Analysen betragter andelen af udenlandske lønmodtagere i den nederste kvintil af lønfordelingen inden for 

hver branche i 2018, dvs. andelen af udlændinge iblandt de 20 pct. i branchen, som har de laveste 
timelønninger. Der skelnes mellem danske og udenlandske lønmodtagere på baggrund af ens statsborgerskab, 
og om man har bopæl i Danmark således:    

 
Danske lønmodtagere 
Personer med dansk statsborgerskab som har bopæl i Danmark pr. 1. januar 2019. Der ses kun på personer 

over 18 år, som ikke er i gang med en uddannelse d. 1. oktober 2018.     
 
Udenlandske lønmodtagere.  

Denne gruppe dækker således både over personer med udenlandsk statsborgerskab, som har bopæl i 
Danmark pr. 1. januar 2019 samt personer med bopæl i udlandet. Personer, der er bosat i udlandet, kan både 
dække over danskere og udlændinge, idet det ikke er muligt at se deres statsborgerskab, køn, alder, 

oprindelsesland mv. For personer, der er bosat i Danmark, gælder desuden, at der kun ses på personer over 18 
år, som ikke er i gang med en uddannelse d. 1. oktober 2017.   
 

Oplysninger vedrørende statsborgerskab stammer fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings 
forløbsdatabase DREAM, mens oplysninger om bopæl og alder stammer fra befolkningsregistret.  
 

Brancheinddelingen er foretaget ud fra Danmarks Statistiks 19-grp., mens timelønsdefinitionen varierer 
afhængigt af den anvendte kilde. Der anvendes to kilder til opgørelse af timelønnen: BFL (Beskæftigelse for 
lønmodtagere).  

 
BFL 
Beskæftigelse for lønmodtagere dækker alle lønmodtagere i danske virksomheder uanset virksomhedernes 

størrelse og omfanget af den pågældende ansættelse. Lønfordelingerne dannes på baggrund af 
virksomhedernes størrelse. Her er antallet af ansatte beregnet som det gennemsnitlige årlige antal ansatte 
tilknyttet hvert cvr-nummer.  

Timelønnen opgøres på månedsbasis som: løn i måneden (ajo_bredt_loenbeloeb) / løntimer (ajo_loentimer). 
Tal i analysen anvender timelønninger på årsbasis, dvs. et gennemsnit for hver person i branchen henover året.  
 

I udvælgelsen af lønmodtagere er ansættelsesforholdet med flest betalte timer i hver branche prioriteret. 
Således indgår en person, der f.eks. i løbet af 2018 har arbejdet på to forskellige arbejdspladser i branchen 
’Byggeri og anlæg’, kun med det ansættelsesforhold, som har flest timer i løbet af året.   

 

Nedlagte og oprettede job afslører et arbejdsmarkeds stabilitet 

Ved at betragte beskæftigelsesudviklingen ser man kun nettobevægelserne. Man ser dermed ikke, 

hvor mange job af samme type der nedlægges og oprettes, da disse bevægelser går i nul, når man 

ser på den samlede beskæftigelsesudvikling. 

 

AE har undersøgt, hvor stabilt det danske arbejdsmarked er og har været siden 2004. Det er gjort 

ved at undersøge, hvor stor en andel af jobbene i Danmark der så at sige flytter fra en virksomhed 

til en anden virksomhed i samme område og inden for samme branche. Rent teknisk betyder det, 

at vi har undersøgt, hvor mange job til en given uddannelsesgruppe der nedlægges i en virksomhed 

og oprettes i en anden virksomhed i samme kommune.  

 

Den mest ustabile branche er hotel- og restaurations-
branchen, hvor hvert femte job hvert år nedlægges og 
oprettes i en anden virksomhed i samme kommune 

 
Et arbejdsmarkeds stabilitet 
kan måles på, hvor mange job 
af samme type der 
nedlægges i en virksomhed 
og oprettes i en anden 
virksomhed i samme 
kommune 
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Job af samme type forstås her som et job inden for samme branche, som varetages af en person 

med et givent uddannelsesniveau. Hvor mange job af samme type, der nedlægges og oprettes, kan 

ses som et mål for, hvor stabilt et arbejdsmarked er. Disse bevægelser vil ikke kunne ses, hvis man 

kigger på den samlede beskæftigelsesudvikling, men det er af stor betydning for arbejdsmarkedets 

stabilitet og den enkeltes jobsikkerhed, hvor meget jobbene rykker rundt mellem forskellige 

virksomheder.  

 

Hvert femte job inden for hotel og restauration rykker virksomhed 

Tabel 2 viser udskiftningen i job i forhold til det samlede antal job inden for en given branche. På 

arbejdsmarkedet generelt udskiftes 8 pct. af jobbene årligt. Det vil sige, at i en branche i en 

kommune vil 8 pct. af jobbene være nedlagt på en arbejdsplads og oprettet på en anden 

arbejdsplads. 

 

Den mest ustabile branche er hotel- og restaurationsbranchen. Her udskiftes 21 pct. af jobbene i 

en branche i en kommune hvert år. 

 

Tabel 2. Mest og mindst ustabile brancher, 2017 

Top 10   Bund 10   

Hoteller og restauranter 21,4 Elektronikindustri 1,0 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 13,1 Transportmiddelindustri 1,0 

Andre serviceydelser mv. 11,3 Kemisk industri 1,4 

It- og informationstjenester 10,9 Medicinalindustri 1,8 

Ejendomshandel og udlejning 10,7 Fremstilling af elektrisk udstyr 1,8 

Reklame og øvrig erhvervsservice 10,3 Plast-, glas- og betonindustri 1,9 

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service 10,2 Træ- og papirindustri, trykkerier 2,5 

Bygge og anlæg 10,0 Tekstil- og læderindustri 2,8 

Finansiering og forsikring 9,4 Energiforsyning 3,1 

Kultur og fritid 8,9 Møbel og anden industri mv. 3,2 

I alt 8,1 I alt  8,1 

Anm: Opgjort som samme branche, samme uddannelsesniveau og samme kommune. Se Boks 1 for metode og afgrænsning. Der er 
set bort fra olieraffinaderier. Tabellen viser andelen af ustabile job ift. alle job i branchen.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

De øvrige brancher med stor ustabilitet for lønmodtagerne er bl.a. landbruget, rengøring, IT- og 

informationstjenester, bygge- og anlæg, finansiering og forsikring.  

 

Omvendt er der en lav grad af ustabilitet inden for flere dele af industrien, f.eks. inden for 

elektronikindustri, transportmiddelindustri samt kemisk og medicinalindustri.  

   

 
Hotel- og restaurations-
branchen samt landbruget er 
de mest ustabile brancher, 
mens især 
industrivirksomheder er 
meget stabile 
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Ufaglærte job er mest ustabile  

Tabel 3 viser graden af ustabilitet fordelt på uddannelsesniveauer i 2017. Mens der overordnet set 

er 8,1 pct. af jobbene, som nedlægges i en virksomhed og opstår i en anden virksomhed i samme 

kommune, er det godt 10 pct. af de ufaglærte job. Det er markant højere end blandt de øvrige 

uddannelsesgrupper. Ufaglærte står dermed ikke blot over for et arbejdsmarked med færre og 

færre ufaglærte job – de står også over for et arbejdsmarked, som har en mere ustabil natur end 

det øvrige arbejdsmarked.  

 

Tabel 3. Andel ”ustabile” jobs, 2017 

  Ustabilitet 

Ufaglærte 10,4 

EUD 6,5 

KVU 7,4 

MVU inkl. BA 6,2 

LVU 6,0 

I alt 8,1 

Anm: Se Boks 4 for metode og afgrænsning. Ufaglærte dækker over personer med grundskole samt uoplyst uddannelse og 
gymnasiale uddannelser. Studerende er udeladt fra tabellen, men indgår i totalen.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Niveauet for ustabilitet har været konstant siden 2004 

Figur 11 viser, at andelen af ustabile job ikke har udviklet sig siden 2004, hvor data går tilbage til. 

Dermed ser der ud til at være et strukturelt niveau på 8 pct. af ustabile job, der flytter fra en 

virksomhed til en anden.  

 

Det tegner altså ikke et billede af, at det danske arbejdsmarked er blevet mere ustabilt siden 2004. 

Tværtimod ser ustabiliteten ud til at være strukturel. Men der er ikke desto mindre stor forskel på, 

hvilke brancher og uddannelsesgrupper der er ramt af den ustabile natur. 

 

  

 
Det er især de ufaglærte, som 
oplever, at deres job bliver 
nedlagt og opstår i en 
lignende virksomhed i samme 
kommune 

 
Andelen af ustabile job har 
ikke udviklet sig siden 2004, 
bortset fra et lille hop 
omkring finanskrisen 
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Figur 11. Udvikling i andelen af ustabile jobs   

 

Anm: Se Boks 4 for metode og afgrænsning. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Boks 4. Metode 

I denne analyse har vi undersøgt de jobnedlæggelser og -oprettelser, som finder sted inden for en branche i en 
kommune. Analysen fortæller dermed noget om, hvilke brancher og kommuner der i højest grad oplever en 
stor udskiftning inden for samme type af job. Det er en indikator for et usikkert arbejdsmarked. 

  
Nedlægges der et job af en given type i en kommune samtidig med, at der oprettes et job af samme type i en 
anden virksomhed i samme kommune, vil det ikke fremgå af en opgørelse af beskæftigelses-udviklingen, men 

det har betydning for lønmodtagerne, hvor stabilt et arbejdsmarked er.  
 
En type af job defineres ud fra branche på fineste niveau, den ansattes uddannelsesniveau (grundskole, 

uoplyst uddannelse, studerende, EUD, KVU, MVU og LVU) og arbejdspladsens kommune. 
 
Antallet af nedlagte og nyopståede job er fundet ved at se på antallet af ansatte på de danske arbejdssteder pr. 

november årligt. Hvis et arbejdssted har flere ansatte end året før (eller hvis arbejdsstedet er nyt), defineres 
dette som nyopståede job. I det omvendte tilfælde, hvor et arbejdssted har færre ansatte end året før eller er 
lukket helt, defineres dette som nedlagte job. 

 
Opgørelsen er lavet ud fra registerdata fra Danmarks Statistik. Der er anvendt IDAN, som angiver ansættelser 
på arbejdssteder. Der er afgrænset til ansættelser i november ud fra variablen TYPE, hvor ansættelser med 

novemberstatus som både hovedjob og bijob er inkluderet. Det betyder også, at en person med flere job på 
forskellige arbejdssteder vil indgå med flere ansættelser. Det skyldes, at der i denne analyse netop er fokus på 
antallet af job og ikke på antallet af personer. 

 
Eftersom nogle arbejdssteder kan skifte identifikationsnummer mellem to år, anvendes DST’s register IDAS, 
som indeholder en nøgle mellem identifikationsnumre i to følgende år.  
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Overenskomster og høj organisering danner grundlag for gode job 

Figur 12 viser organisationsgraden i en række lande i 1998 og 2018. I Danmark er der sket et fald 

fra ca. 76 pct. i 1998 til 66 pct. i 2018. To ud af tre, der er organiseret, er dog højt i en international 

sammenhæng.  
 

Figur 12. Organisationsgrad i forskellige lande 

Anm.: Figuren angiver, hvor stor en andel af lønmodtagerne,der er medlem af en fagforening. Figuren viser organisationsgraden i samtlige OECD-lande, 
der har data for 2018. 

 

Selvom organisationsgraden er faldet siden slutningen af 1990’erne, har der været en stigning i 

overenskomstdækningen i Danmark. Overenskomster omfatter bl.a. lønniveau og regler for 

arbejdstid samt forhold under barsel og ferie, og det fremgår af dette kapitels første del, at 

overenskomster har stor betydning for ansættelsesvilkår for eksempelvis atypisk ansatte.  

 

Overenskomster sikrer ordentlige og fair arbejdsforhold, og de bidrager til at skabe tryghed blandt 

lønmodtagere og til at sikre, at uligheden ikke stiger. Som lønmodtager er man dermed bedre stillet  

med en overenskomst. Ligeledes er overenskomster en fordel for mange arbejdsgivere, da det 

implicerer en gensidig forpligtelse mellem parterne, sikrer få konflikter og bidrager til et dynamisk 

og harmonisk arbejdsmarked. Figur 13 viser overenskomstdækningen i OECD-landene. Danmark 

har en overenskomstdækning på 80 pct., hvilket er ca. 2,5 gange så højt som i det samlede OECD. 

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

FRA USA ESP NLD DEU JPN UK AUT LUX ITA NOR BEL FIN DNK ISL

Pct.Pct.

2018 1998

 
Overenskomster sikrer 
ordnede forhold for 
lønmodtagerne, idet de 
regulerer løn, arbejdstid, 
barsel, ferie m.m. 

 
Danmark har en 
overenskomstdækning på 80 
pct., hvilket er ca. 2,5 gange 
så højt som i det samlede 
OECD 



Ufaglærte og udlændinge møder oftere usikkerhed på arbejdsmarkedet  

62 

Figur 13. Overenskomstdækning i forskellige lande  

Anm.: Figuren angiver, hvor stor en andel af lønmodtagerne der er dækket af en overenskomst. Figuren viser, overenskomstdækningen i 2016 for samtlige 
OECD-lande, der har data for året. 
Kilde: AE pba. OECD. 

 

Det er unikt for Danmark, at løn- og arbejdsvilkår i så høj grad fastsættes ved overenskomster, der 

forhandles mellem fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. I flere øvrige europæiske lande er 

forhandlingsstrukturerne, hvad angår overenskomster, kendetegnet ved en højere grad af 

statsindgreb og lovgivning. Det kan være med til at forklare, hvorfor lande som Frankrig, Spanien 

og Østrig har en meget lav organisationsgrad, selvom rigtig mange lønmodtagere stadig er dækket 

af en overenskomst.  

 

De store forskelle i organisationsgraden og overenskomstdækningen vidner om, at der fortsat er 

store forskelle på, hvorledes arbejdsmarkedet er indrettet i de forskellige EU-lande, ligesom der er 

store forskelle på, hvor godt landene klarer sig på diverse arbejdsmarkedsmål. Det undersøges 

nærmere i publikationens tredje kapitel.  
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Opsummering: Vi skal være opmærksomme på løn- og arbejdsvilkår for især 

udlændinge og ufaglærte 

Det går godt i Danmark. Danske lønmodtagere har gode løn- og ansættelsesvilkår i en international 

kontekst. Der er relativt få lavtlønsjob og midlertidigt ansatte. Det er dog vigtigt, at vi ikke hviler på 

laurbærrene.  

 

De senere år har vi set en stigning i antallet af lønmodtagere med udenlandsk baggrund20. Det 

dækker både over herboende lønmodtagere med udenlandsk oprindelse og lønmodtagere bosat i 

udlandet. Begge dele er positivt. At flere herboende lønmodtagere med ikke-vestlig baggrund er 

kommet i beskæftigelse frem mod coronakrisen er et tegn på, at integrationen går lidt bedre. Det 

er godt for den enkelte og for samfundet, hver gang en person flyttes fra overførselsindkomst til 

beskæftigelse. Samtidig er det også positivt, at lønmodtagere med bopæl i udlandet arbejder i 

Danmark, fordi de bidrager positivt til samfundsøkonomien.  

 

Kapitlet viser dog, at lønmodtagere med udenlandsk baggrund er stærkt overrepræsenterede i 

statistikkerne over både deltidsjob, midlertidige ansættelser og lavtlønsjob. Især inden for brancher 

med relativt lav organiseringsgrad er udlændinge overrepræsenteret i job med de laveste 

lønninger. 

 

Selvom vi har et velorganiseret arbejdsmarked med høj overenskomstdækning, er der en risiko for, 

at arbejdsmarkedet bliver opdelt i et A- og et B-hold. Det er en tendens, vi har set i nogle lande. 

Hvis udenlandsk arbejdskraft underbetales systematisk, er det en indikation af, at vi er på vej i den 

gale retning.  

 

Kapitlet viser også, at ufaglærte er overrepræsenterede, når det gælder deltidsjob, midlertidige 

stillinger og job med lav løn. Samtidig viste kapitel 1, at antallet af ufaglærte er faldende år efter år, 

og at de ufaglærte job især er i risiko for at blive automatiseret, når ny teknologi introduceres. 

Derfor er det vigtigt, at der investeres i uddannelse – både til de unge og til dem, som allerede er 

på arbejdsmarkedet, men ikke fik en uddannelse, da de var unge. Det vil reducere presset på de 

kortuddannede på arbejdsmarkedet, og det vil desuden bidrage positivt til samfundsøkonomien. I 

det næste kapitel ser vi nærmere på voksen- og efteruddannelsesmulighederne i dag.  
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
   

 
20 https://ae.dk/analyser/ikke-vestlige-indvandrere-har-taget-del-i-jobfesten 
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3 KAPITEL 

Den danske model er den 
bedste vej ind i fremtiden 
Kapitel 1 og 2 har vist, at det danske arbejdsmarked grundliggende er godt, men at 

der også er nogle grupper, som står over for udfordringer. Antallet af ufaglærte job vil 

falde som følge af ny teknologi, og nogle vil miste jobbet. Samtidig så vi i kapitel 2, at 

ufaglærte og lønmodtagere med udenlandsk baggrund oftere har job med usikre 

ansættelsesvilkår og lav løn. OECD peger på, at et samfund bør satse på en trebenet 

indsats for at imødegå fremtidens udfordringer på arbejdsmarkedet. Denne indsats 

består af et godt sikkerhedsnet, en aktiv arbejdsmarkedspolitik og efteruddannelse. I 

dette kapitel ser vi nærmere på, hvordan det står til i Danmark på disse tre områder.  

Danmark fremhæves ofte i internationale sammenhænge for sin arbejdsmarkedsmodel. Det 

skyldes, at vi klarer os godt på en lang række arbejdsmarkedsmål: Vi har en lav langtidsledighed, 

en hurtig overgang fra ledighed til job, og vi ligger i den absolutte top, hvad angår en lang række 

sociale arbejdsmarkedsmål.  

 
Det har for nogen været et mysterium, hvordan Danmark trods sin – i et internationalt perspektiv 

– høje arbejdsløshedsunderstøttelse har en høj beskæftigelsesfrekvens og en lav langtidsledighed. 

Forklaringen kan findes i flexicuritymodellen.  

 

Flexicuritymodellen er i korte træk kombinationen af fleksible forhold for virksomheder mht. at hyre  

og fyre medarbejdere, et godt sikkerhedsnet og en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Der er dermed et 

stort sammenfald mellem den danske model og OECD’s anbefalinger for, hvordan man ruster sig 

bedst muligt til fremtidens arbejdsmarked. En aktiv arbejdsmarkedspolitik og et godt sikkerhedsnet 

er nemlig bærende elementer i begge dele.  

 

 

 

 

 

  

 
Vores flexicuritymodel 
betyder, at det er let at hyre 
og fyre for virksomhederne, 
mens lønmodtagerne har et 
godt sikkerhedsnet ved 
arbejdsløshed 
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Boks 1. Flexicuritymodellen illustreret 

 

 

Der er gensidig afhængighed mellem flexicuritymodellens elementer 
Kombinationen af sikkerhed, fleksibilitet og en aktiv arbejdsmarkedspolitik er afgørende for et 

velfungerende arbejdsmarked, da ingen af de tre ben kan stå alene. Uden et solidt sikkerhedsnet 

vil lønmodtagerne ikke acceptere fleksibiliteten hos arbejdsgiverne, og frygten for at havne i 

arbejdsløshed vil stige. 

 

Uden en aktiv arbejdsmarkedspolitik bliver vejen tilbage i job længere, hvilket risikerer at øge 

langtidsledigheden, forårsage større ulighed og reducere sammenhængskraften. For mange vil 

blive efterladt på perronen. Uden et fleksibelt arbejdsmarked opstår der ikke lige så mange nye 

jobåbninger for de arbejdsløse, og arbejdsgiverne har ikke samme fordel af hurtigt at kunne tilpasse 

sig konjunkturer ved at ansætte og afskedige medarbejdere.  

 

Modellen gør det danske arbejdsmarked til et af verdens bedste – både for lønmodtagere og 

arbejdsgivere. Figur 1 viser et af de tre ben, nemlig graden af fleksibilitet. Som det fremgår af 

figuren, har Danmark en af højeste grader af fleksibilitet i Europa. 

 

 

 
Uden et stærkt sikkerhedsnet 
risikerer vi, at lønmodtagerne 
ikke vil acceptere, at det er så 
let at hyre og fyre, som det er 
tilfældet i dag  



Den danske model er den bedste vej ind i fremtiden  

67 

Figur 1. Fleksibilitet mht. ansættelse og afskedigelse af medarbejdere 

 

Anm.: Data er for 2019. 
Kilde: AE pba. World Economic Forum. 

 

Den høje mobilitet på det danske arbejdsmarked gør, at få personer havner i langtidsledighed, og 

det sikrer en hurtig overgang fra ledighed til job. Andelen af arbejdsløse, der har været ledige i 

mindst 12 måneder, er blandt de laveste i EU. 

 

Blot 19 pct. af de arbejdsløse er langtidsledige i Danmark svarende til ca. 28.000 personer. I hele 

EU er næsten 40 pct. af de arbejdsløse langtidsledige, hvilket svarer til 5,5 mio. personer. Figur 2 

viser billedet for landene i Europa. 

 

I forhold til arbejdsstyrken er andelen af langtidsledige 0,9 pct. i Danmark og 2,6 pct. i EU. Det er 

hovedsageligt flere sydeuropæiske lande, der er plaget af en høj langtidsledighed, mens 

langtidsledigheden generelt er lavere i Skandinavien og de øvrige nordeuropæiske lande.  
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Andelen af arbejdsløse i 
Danmark, der har været 
ledige i mindst 12 måneder, er 
blandt de laveste i EU, da det 
gælder blot 19 pct. af de 
danske ledige, men næsten 
40 pct. på EU-plan 
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Figur 2. Andel arbejdsløse, der er langtidsledige 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

Anm.: Figuren viser andelen af arbejdsløse mellem 15 og 74 år, der har været ledige i mindst 12 måneder. Data er opgjort for 1. kvartal 2020. For Tyskland 
er data opgjort for 4. kvartal 2019. 
Kilde: AE pba. Eurostat. 

 

Hvis man ser på udviklingen siden 2007, har Danmark haft omtrent 20 procentpoint færre 

langtidsledige end EU-gennemsnittet gennem hele perioden. Langtidsledigheden i Danmark og 

resten af EU steg kraftigt som følge af finanskrisen, men siden 2015 har langtidsledigheden igen 

været faldende, hvilket fremgår af Figur 3.  

 

Som følge af coronakrisen forventes langtidsledigheden at stige i den kommende periode, hvorfor 

det er ekstraordinært vigtigt at investere i den aktive arbejdsmarkedspolitik. Langtidsledighed kan 

være svært at få bugt med, da den har det med at bide sig fast, fordi de ledige mister arbejdsevne, 

og fordi arbejdsgiverne hellere ansætter nyledige eller personer, der ikke har været ledige. Samtidig 

øger det uligheden og svækker sammenhængskraften i samfundet. 

 

  

 
Det er særligt vigtigt at skrue 
op for den aktive 
arbejdsmarkedspolitik i en 
krisetid som nu – især over 
for langtidsledige, som får 
ekstra svært ved at finde job 

15,1 - 22,7 pct. 

22,7 - 30,3 pct. 

30,3 - 36,6 pct. 

36,6 - 73,8 pct. 
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Figur 3. Andel arbejdsløse, der er langtidsledige 

 

Anm.: Figuren viser udviklingen i andelen af arbejdsløse mellem 15 og 74 år, der har været ledige i mindst 12 måneder. Data er sæsonkorrigeret.  
Kilde: AE pba. Eurostat. 

 

Den lave andel af langtidsledige går hånd i hånd med en hurtig overgang fra ledighed til job. 

I Figur 4 fremgår det, at Danmark er blandt de bedste til at få arbejdsløse i job. Hvis man ser på de 

arbejdsløse i 4. kvartal 2019, var 35 procent af dem i arbejde i 1. kvartal 2020. Den hurtige overgang 

fra ledighed til job er en af hovedårsagerne til, at færre havner i langtidsledighed i Danmark 

sammenlignet med øvrige EU-lande.  

 

De generelt korte ledighedsperioder for arbejdsløse er et resultat af et fleksibelt arbejdsmarked, 

hvor arbejdsgivere let kan ansætte og afskedige medarbejdere. Dermed opstår der hele tiden nye 

jobåbninger, og Danmarks aktive arbejdsmarkedspolitik sikrer, at de ledige holdes fagligt opdateret 

gennem efteruddannelse og opkvalificering. 

 

Årsagen til, at Danmark klarer sig godt på dette arbejdsmarkedsmål, er dermed i høj grad vores 

flexicuritymodel.  

 

 

  

0

10

20

30

40

50

60

0

10

20

30

40

50

60

07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Pct. af ledigePct. af ledige

EU Danmark

 
Danmark er blandt de bedste 
lande i Europa til at få 
arbejdsløse hurtigt i arbejde 

 
De korte ledighedsperioder 
skyldes vores fleksible 
arbejdsmarked og den aktive 
arbejdsmarkedspolitik 



Den danske model er den bedste vej ind i fremtiden  

70 

Figur 4. Overgang fra ledighed til job 

Anm.: Figuren viser, hvor mange procent af de ledige i 4. kvartal 2019, som var i beskæftigelse i 1. kvartal 2020. Estland og Litauen er 
opgjort for 4. kvartal 2019 
Kilde: AE pba. Eurostat. 

 

Et andet resultat af Danmarks aktive arbejdsmarkedspolitik i kombination med vores 

uddannelsespolitik er, at relativt få unge mellem 15 og 34 år hverken er i beskæftigelse eller under 

uddannelse sammenlignet med mange andre EU-lande. I Danmark er 10 pct. mellem 15 og 34 år 

uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet, mens det gør sig gældende for 13,6 pct. i EU. 

Det kaldes NEET-raten (Not Employed nor in Education or Training). Flere sydeuropæiske lande er 

præget af en høj ungdomsledighed, hvilket kommer til udtryk i Figur 5, hvor det fremgår, at næsten 

25 pct. mellem 15 og 34 år hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse i Italien. 

 

Kombinationen af Danmarks aktive arbejdsmarkedspolitik 
og uddannelsespolitik betyder, at relativt få unge står 
uden for job og uddannelse 

 
Det er især ufaglærte, der risikerer at stå uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet. 

Derfor er det vigtigt med en opsøgende uddannelsesindsats, der hjælper de unge ind i 

uddannelsessystemet og ind på arbejdsmarkedet, samt fastholder dem, når de er der. Vejledning, 

opkvalificering og efteruddannelse er nogle af nøglerne til at sikre et mobilt arbejdsmarked, hvor 

overgangen fra ledighed til beskæftigelse er hurtigere, og risikoen for, at arbejdsløsheden bider sig 

fast, reduceres.  
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Figur 5. Andel, der hverken er i job eller under uddannelse (15-34 år) 

 

Anm.: Figuren viser, hvor mange procent af de unge mellem 15 og 34 år, der hverken er i beskæftigelse eller under uddannelse. Data er opgjort for 2019. 
Kilde: AE pba. Eurostat. 

 

I Danmark bruger det offentlige 1,4 pct. af BNP på den aktive arbejdsmarkedspolitik. Det er mere 

end noget andet land i EU. Hvis vi vil bibeholde de gode placeringer på en række 

arbejdsmarkedsmål som langtidsledighed og NEET-rater, er nøglen, at vi fortsat prioriterer at 

investere i en aktiv arbejdsmarkedspolitik. Af Figur 6A og 6B fremgår det, at lande, der investerer 

meget i aktiv arbejdsmarkedspolitik, har en hurtigere overgang fra ledighed til beskæftigelse og en 

lavere langtidsledighed.  

 

Figur 6A. Udgifter vs. langtidsledige  Figur 6B. Udgifter vs. ledige i job 

 

Anm.: Figuren viser sammenhængen mellem andelen af 

langtidsledige ift. arbejdsløse mellem 15 og 74 år og offentlige 

udgifter til aktiv arbejdsmarkedspolitik i procent af BNP. Der ses 

på gennemsnitstal for perioden 2010-2018. 

Kilde: AE pba. Eurostat. 

 Anm.: Figuren viser sammenhængen mellem andelen af ledige, 

der kommer i job i løbet af kvartalet og offentlige udgifter til 

aktiv arbejdsmarkedspolitik i procent af BNP. Der ses på 

gennemsnitstal for perioden 2010-2018. 

Kilde: AE pba. Eurostat. 
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En høj organisationsgrad er afgørende for Danmark 

Den danske arbejdsmarkedsmodel er ud over flexicurity kendetegnet ved at være bygget op 

omkring overenskomstaftaler mellem lønmodtagere og arbejdsgivere samt trepartssamarbejde 

mellem lønmodtagerne, arbejdsgiverne og staten. Forudsætningen for, at dette samarbejde kan 

lade sig gøre, er, at en stor andel af både lønmodtagere og arbejdsgivere organiserer sig i 

fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer. Under coronakrisen har vi netop set styrken ved den 

danske model, da man i trepartssamarbejdet hurtigt har forhandlet hjælpepakker på plads til fordel 

for både arbejdsgivere og lønmodtagere – og samfundet. 

Organisationsgraden har generelt været aftagende i 
Danmark og resten af Europa over de seneste 20 år 

 
En høj organisationsgrad styrker dermed det kollektive aftalesystem, da det sikrer de 

overenskomstbærende organisationers legitimitet. Organisationsgraden har generelt været 

aftagende i Danmark og resten af Europa over de seneste 20 år, hvilket på sigt risikerer at forringe 

fagforeningers og arbejdsgiverorganisationers indflydelse på løn- og arbejdsvilkår gennem en 

lavere repræsentativitet. Af Figur 7 fremgår det, at der i alle de nævnte lande undtagen Island har 

været et fald i andelen af lønmodtagere, der organiserer sig i fagforeninger.  

 

På tværs af lande forekommer en stor spredning i organisationsgraden. I Estland er blot 4,5 pct. af 

lønmodtagerne medlem af en fagforening, mens det samme gør sig gældende for 90,4 pct. i Island. 

Organisationsgraden i Danmark ligger i den høje ende, hvilket vidner om, at de danske 

fagforeninger er stærke relativt til andre steder.  

 

Figur 7. Organisationsgrad 

 

Anm.: Figuren angiver, hvor stor en andel af lønmodtagerne der er medlem af en fagforening. Figuren viser organisationsgraden i samtlige OECD-lande, 
der har data for 2018. 
Kilde: AE pba. OECD. 
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Det danske arbejdsmarked er 
kendetegnet ved 
overenskomster mellem 
fagforeninger og 
arbejdsgiverorganisationer  
 

 
Det styrker legitimiteten hos 
de overenskomstbærende 
organisationer, at de 
organiserer en høj andel af 
lønmodtagerne 

 
Der er stor forskel på, hvor 
stærke fagforeningerne er i 
forskellige lande, idet de er 
stærkest i lande i Nordeuropa 
og svagest i flere 
østeuropæiske lande 
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Der er flere gode grunde til at organisere sig i fagforeninger. Dels er der et individuelt aspekt i, at 

fagforeninger kan hjælpe med at sikre tryghed, gode løn- og ansættelsesvilkår, juridisk bistand, 

vejledning og ret til efteruddannelse. Derudover er der et fællesskabsorienteret og solidarisk 

aspekt, idet lønmodtagere ud fra et værdimæssigt perspektiv ofte vælger at organisere sig i 

foreninger med deres kolleger, som de deler fag og branche med. 

 

Dermed stiller et medlemskab af en fagforening den enkelte lønmodtager bedre, men også 

kollektivt står lønmodtagerne stærkere ved en høj organisationsgrad. Det er desuden med til at 

sikre færre konflikter, da fagforeningernes tilstedeværelse bidrager til en konstruktiv 

konfliktløsning og sikrer ro på arbejdsmarkedet til fordel for alle. Det er til gavn for både 

lønmodtagere og arbejdsgivere.  

 

På trods af store ambitioner og mange muligheder, så efteruddannes færre  

Der er mange former for efteruddannelsesmuligheder i Danmark. Det gælder med hensyn til, hvilke 

slags kurser der er tale om, men det gælder også med hensyn til støttemulighederne. Mange 

lønmodtagere har via deres overenskomst mulighed for løbende at komme på efteruddannelse, 

men der er også forskellige offentlige støttemuligheder for at deltage i voksen- og efteruddannelse. 

Boks 2 viser et overblik over de forskellige muligheder, og Boks 3 indeholder beskrivelser af de 

forskellige muligheder. 

 

Boks 2. Mulighederne for voksen- og efteruddannelse i Danmark 

 

Voksen- og 
efteruddannelse i 

Danmark

Det offentlige 
system

Almen 
voksen-
uddan-
nelse 

(AVU)

F.eks. 
dansk 
eller 

engelsk 
på 9. 

klasses-
niveau

Forbere
-dende 
voksen-
under-
visning 
(FVU)

F.eks. 
læsning

Ordblinde-
under-
visning

Erhvervs-
rettede 
kurser 
såsom 
AMU-
kurser

F.eks. 
truck-

certifikat, 
kurser i 

fødevare-
sikkerhed

Ordinære 
uddan-

nelser for 
voksne

F.eks. er-
hvervs-
uddan-

nelser for 
voksne 
(euv)

Videregående 
voksen- og 

efter-
uddannelse 

Akademi-
uddan-
nelser

Diplom-
uddan-
nelser

Master-
uddan-
nelser

Private voksen- og 
efteruddannelses-

tilbud

Interne/
eksterne
kurser i 

virksom-
heden

Aften-
skole-
kurser, 

man selv 
tilmelder 

sig

Kurser i 
regi af 

fag-
forening

 
Der er både individuelle og 
fællesskabsorienterede 
årsager til at være medlem af 
en fagforening 

 
Stærke fagforeninger skaber 
stabilitet og ro på 
arbejdsmarkedet til gavn for 
både arbejdsgivere og 
arbejdstagere 
 



Den danske model er den bedste vej ind i fremtiden  

74 

 

Boks 3. Mulighederne for voksen- og efteruddannelse i Danmark (fortsat) 

Voksen- og efteruddannelse dækker typisk kurser og uddannelse, som man kan tage, mens man er i arbejde. I 
Danmark har vi flere forskellige muligheder for voksen- og efteruddannelse.  
 
Offentlig eller private kurserOffentlig eller private kurserOffentlig eller private kurserOffentlig eller private kurser    
En del voksen- og efteruddannelse kan tages i offentligt regi, men der foregår også en stor 
efteruddannelsesaktivitet uden for det offentlige system.  
 
Offentligt reguleret voksen- og efteruddannelse omfatter f.eks. almen voksen- og efteruddannelse, der handler 
om, at man får genopfrisket eller udbygget sine færdigheder på folkeskole- eller hf-niveau eller opnår helt 
grundlæggende færdigheder i at læse, stave, skrive, regne, tale engelsk eller løse opgaver digitalt. Her ligger 
også f.eks. ordblindeundervisning. Der er erhvervsrettede kurser såsom arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU-
kurser) og kortere kurser typisk på faglært niveau, der f.eks. kan give et truckcertifikat, eller kurser hvor man 
lærer om fødevaresikkerhed. De offentlige kurser dækker også videregående voksen- og efteruddannelse 
(akademi-, diplom- og masteruddannelser), der er modulopbygget efteruddannelse på akademi-, bachelor- 
eller kandidatniveau.  
 
Voksen- og efteruddannelse kan også være ordinære uddannelser for voksne. Det kan f.eks. være 
erhvervsuddannelser for voksne (EUV), der typisk foregår på fuldtid. Er man over 25 år, er der mulighed for at 
få afkortet sin uddannelse afhængig af tidligere uddannelse og arbejdsmarkedserfaring. Man kan også tage en 
uddannelse med merit på videregående niveau som f.eks. lærer eller pædagog. 
 
Privat voksen- og efteruddannelse kan være alt lige fra et kursus, man deltager i via sin fagforening, til et 
aftenskolekursus i Excel, man selv har fundet og tilmeldt sig. Der findes ingen systematisk indsamling af den 
private efteruddannelsesaktivitet i Danmark. Der findes en række større spørgeskemaunder-søgelser i 
international sammenhæng, som Danmarks Statistik er med til at udføre, som belyser noget af aktiviteten.  
 
StøttemulighederStøttemulighederStøttemulighederStøttemuligheder    
Der er flere forskellige muligheder for støtte til deltagelse i voksen- og efteruddannelse. Der er forskellige 
offentlige tilskudsordninger, og der kan også være muligheder gennem ens overenskomst. Nogle 
overenskomster har kompetencefonde, hvor kan man få dækket udgifter til eventuel deltagerbetaling, 
transport, materialer eller få dækket lønnen helt eller delvist, hvis man har løntab under sin efteruddannelse.  
 
Der er også forskellige offentlige støttemuligheder. Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) er en 
støttemulighed til voksne, der deltager i voksen- og efteruddannelse på grundskoleniveau, gymnasialt niveau 
eller på videregående niveau, mens VEU-godtgørelse er til erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse såsom 
AMU-kurser. Der er forskellige krav til, hvem der kan få SVU eller VEU-godtgørelse, ligesom størrelsen af 
ydelsen også kan afhænge af, hvilken uddannelsesmæssig baggrund man har. VEU-godtgørelsen er til kortere 
forløb, og man kan maksimalt få 10 uger. SVU kan man få i maksimalt 40 uger. VEU-godtgørelse og SVU 
udbetales som erstatning for det løntab, man har, mens man er under uddannelse. Hvis man har fået løn under 
uddannelsen, så kan ens virksomhed få VEU-godtgørelsen eller SVU’en.  
 
Ud over VEU-godtgørelse og SVU er der en række midlertidige ordninger som fx ”sporskifteordningen” og 
”omstillingsfonden”. ”Sporskifteordningen” er en midlertidig ordning, der løber til 2021, hvor virksomheder kan 
få dækket udgifter til at omskole deres medarbejdere i nedslidningstruede brancher. ”Omstillingsfonden” er en 
fond, som ufaglærte og faglærte kan søge op til 10.000 kr. om året fra til at tage kurser på akademi- eller 
diplomniveau. Ordningen løber frem til 2022. 
 
Der er også forskellige muligheder for voksne, der vil tage en ordinær uddannelse. Nogle af de ordninger, der 
findes, afhænger af, om man er ledig eller i arbejde. En af ordningerne er voksenlærlingeordningen, der giver 
ufaglærte og ledige faglærte over 25 år mulighed for at tage en erhvervsuddannelse med løntilskud. I løbet af 
sommeren 2020 kom der er en ny mulighed, idet ufaglærte dagpengemodtagere over 30 år nu kan tage en 
udvalgt erhvervsuddannelse på 110 pct. af dagpengesatsen. Konkret drejer det sig om 33 forskellige 
erhvervsuddannelser såsom f.eks. elektriker eller SOSU-hjælper. Den nye mulighed er en del af den 
opkvalificeringsaftale, som regeringen indgik med et bredt flertal i juni 2020. Formålet var at imødegå den 
stigende ledighed som følge af coronakrisen. 

 

Selvom der er mange forskellige muligheder for at deltage i voksen- og efteruddannelse i Danmark, 

og der gennem lang tid har været et stort politisk fokus på vigtigheden af uddannelse- og 

opkvalificering, så viser tendenserne, at det går den gale vej.   

 

 
Færre lønmodtagere i 
Danmark får voksen- og 
efteruddannelse, selvom der 
har været et stort politisk 
fokus på området 
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Figur 8 viser deltagelsen i offentlige VEU-tilbud blandt ufaglærte og faglærte lønmodtagere siden 

2009. Udviklingen viser, at færre lønmodtagere deltager i offentlige VEU-tilbud. I 2009 deltog 

cirka hver fjerde lønmodtager i offentlig VEU, mens det i 2019 gælder omkring hver sjette 

lønmodtager. Selvom deltagelsen kortvarigt steg efter finanskrisen fra 2009 til 2010 og igen er 

steget lidt siden 2017, så er den overordnede tendens, at færre lønmodtagere deltager i de 

offentlige VEU-tilbud. Faktisk er deltagelsen faldet med ca. 30 pct. de sidste 10 år.  

 

Figur 8. Deltagelse i offentlige VEU-tilbud blandt lønmodtagere 30-50-årige 

 

Anm.: Blandt ufaglærte og faglærte lønmodtagere 1. januar i året er det undersøgt, hvor mange der har deltaget i offentlige VEU-
tilbud i skoleåret, dvs. fra 1. juli året før til 30. juni i året. 
Kilde: AE pba. DST registerdata. 

  

I Danmark har vi registeroplysninger, når det handler om lønmodtagernes deltagelse i offentlige 

VEU-tilbud. Det gør det muligt at lave detaljerede undersøgelser af lønmodtagernes 

efteruddannelse.  

 

Der findes ikke registeroplysninger af deltagelse i privat efteruddannelse. Derfor har vi ved hjælp 

af data fra en international spørgeskemaundersøgelse undersøgt udviklingen i den samlede 

deltagelse i voksen- og efteruddannelse. Helt konkret har vi brugt arbejdskraftsundersøgelsen, og 

resultaterne ses i Boks 4. Konklusionen er, at den samlede deltagelse i voksen- og efteruddannelse 

også er faldet. Færre lønmodtagere deltager i voksen- og efteruddannelse, også når vi ser på det, 

der foregår uden for de offentlige VEU-tilbud.  
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Boks 4. Den samlede kursusaktivitet er også faldet 

VoksenVoksenVoksenVoksen----    og efteruddannelse ud over det offentlige systemog efteruddannelse ud over det offentlige systemog efteruddannelse ud over det offentlige systemog efteruddannelse ud over det offentlige system    

I Danmarks Statistiks registre for voksen- og efteruddannelsesaktivitet indgår kun oplysninger om aktivitet i de 
offentlige tilbud. Der findes imidlertid også voksen- og efteruddannelse ud over de offentlige VEU-tilbud. VEU-
aktiviteten i analysen ovenfor dækker således ikke den samlede efteruddannelsesaktivitet.   

 
FølsomhedsanalyseFølsomhedsanalyseFølsomhedsanalyseFølsomhedsanalyse    
For at undersøge hvorvidt den lavere efteruddannelsesaktivitet i offentlige VEU-tilbud blandt lønmodtagerne 

er generelt gældende eller kun gælder offentlige tilbud, har vi undersøgt omfanget af den samlede voksen- og 
efteruddannelsesaktivitet ved hjælp af ”Arbejdskraftsundersøgelsen” (AKU). Besvarelserne fra AKU er koblet 
med oplysninger om offentligt reguleret voksen- og efteruddannelse (VEUV).  

 
Formålet har været at undersøge, om den tendens, vi har fundet for de offentlige VEU-tilbud, også gælder, når 
man medtager ikke-offentlige tilbud.  

 
AKU dækker såvel formelle som ikke-formelle uddannelsesaktiviteter. Formelle aktiviteter er kurser, som fører 
frem til en offentligt godkendt eksamen eller kvalifikation. Ikke-formelle aktiviteter er enkelte kurser (fx AMU-

kurser) eller konferencer, seminarer og aftenskolekurser. AKU dækker både offentlige og private aktiviteter. 
Definitionen er dermed meget mere bred.  
 

Sådan har vi gjoSådan har vi gjoSådan har vi gjoSådan har vi gjortrtrtrt    
Konkret har vi sammenholdt oplysninger om kursusforløb i offentligt reguleret VEU med oplysninger om 
kursusaktivitet i AKU. I AKU stilles to spørgsmål relateret til kursusaktivitet: ”Har du i perioden fra den XX til den 

XX – dvs. inden for en 4-ugers periode været på nogen kurser i forbindelse med arbejde eller evt. arbejdsløshed” og 
”Har du inden for den angivne 4-ugers periode gået til noget i din fritid, hvor du modtog undervisning af en lærer, 
instruktør eller træner?”. Oplysninger om kursusforløb i offentligt reguleret VEU er tilgængelig med en dato for 

påbegyndt og afsluttet kursusforløb, hvorimod besvarelserne i det tilgængelige AKU blot er placeret i et 
kvartal. Det betyder, at sammenfaldet kun kan approksimeres. Blandt respondenter, der har besvaret et af de 
to spørgsmål i AKU med et ”ja”, har vi undersøgt, om respondenten har deltaget i offentligt reguleret VEU i 

samme kvartal eller sidste måned i forrige kvartal. Er besvarelsen i AKU f.eks. i 4. kvartal 2017, så er det 
undersøgt, om respondenten har deltaget i offentligt reguleret VEU i perioden fra 1. september – 31. december 
2017. Hvis det er tilfældet, kan vi ikke afvise, at besvarelsen er relateret til kursusaktivitet i offentligt regi. Hvis 

det ikke er tilfældet, kan vi til gengæld afvise, at besvarelsen er relateret til kursusaktivitet i offentligt regi, som 
derfor må foregå i virksomheden eller privat. Der er databrud i AKU-statistikken, som betyder, at antallet af 
lønmodtagere i den tilgængelige version af AKU er overvurderet.       

 
Analysen er afgrænset til 30-50-årige lønmodtagere, der var beskæftigede i e-indkomst i samme kvartal, som 
besvarelsen af AKU er foretaget.      

 
Den samlede efteruddannelsesaktivitet blandt lønmodtagerne er faldetDen samlede efteruddannelsesaktivitet blandt lønmodtagerne er faldetDen samlede efteruddannelsesaktivitet blandt lønmodtagerne er faldetDen samlede efteruddannelsesaktivitet blandt lønmodtagerne er faldet    
Undersøgelsen viste, at den samlede kursusaktivitet er faldet fra 2010 til 2017 på tværs af alle 

uddannelsesgrupper, jf. Figur A nedenfor. Dermed genfinder vi via Arbejdskraftsundersøgelsen, der dækker 
mere end offentlige tilbud, at færre lønmodtagere deltager i voksen- og efteruddannelse.  
 

Figur A. Deltagelse i kurser blandt 30-50-årige lønmodtagere 

 

Anm.: Lønmodtagere 30-50 år inden for et kvartal. AKU er en spørgeskemaundersøgelse, så andele er beregnet på baggrund af 
befolkningsvægte. Kursusaktivitet er beregnet kvartalsvist og vægtet op til årsniveau.  
Kilde: AE på baggrund af DST registerdata og AKU. 

 
Samkørslen mellem arbejdskraftsundersøgelsen og de detaljerede registeroplysninger vedr. offentlig 
efteruddannelsesaktivitet har også vist, at den samlede deltagelse i voksen- og efteruddannelse er langt større 

end de offentlige tilbud.  
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Boks 4 (fortsat). Den samlede kursusaktivitet er også faldet 

Vi har også undersøgt sammenhængen mellem lønmodtagernes højeste fuldførte uddannelse og deltagelsen i 

voksen- og efteruddannelse via AKU. Der ser ud til at være en positiv sammenhæng. Deltagelsen er markant 
større blandt lønmodtagere med en lang videregående uddannelse end for f.eks. faglærte og ufaglærte. At 
deltagelsen i voksen- og efteruddannelse er mindre blandt beskæftigede med kort uddannelse set i forhold til 

beskæftigede med lang uddannelse stemmer overens med tidligere analyser21.  
 
Det skal bemærkes, at niveauet for deltagelse via AKU-undersøgelsen ikke kan sammenlignes med tallene for 

deltagelse i offentlig VEU her i analysen. AKU-undersøgelsen er bredere i forhold til, hvilke kurser der indgår, 
men til gengæld spørges der kun til deltagelsen inden for de sidste 4 uger. 

 

Internationale opgørelser peger også på, at det går den gale vej i Danmark. Den europæiske Labour 

Force Survey (LFS) viser, at Danmark er et de lande, hvor en forholdsvis stor andel af den voksne 

befolkning deltager i voksen- og efteruddannelse22. Det skyldes især en relativt høj andel voksne, 

der deltager i ikke-formel voksen- og efteruddannelse, der f.eks. dækker kurser, seminarer, 

workshops eller private lektioner. Danmark har dog ligget bedre. Vi er sakket bagud sammenlignet 

med tidligere23. Ud over LFS findes en anden international opgørelse af voksen- og 

efteruddannelsesaktiviteten, der hedder AES (Adult Education Survey). De to statistikker placerer 

Danmark lidt forskelligt, alt efter hvor bredt voksen- og efteruddannelse defineres, men begge 

opgørelser finder, at Danmark sakker bagud i forhold til tidligere24.  

 

Få voksne får en hel uddannelse senere i livet 

Det meste voksen- og efteruddannelse er kendetegnet ved at bestå af kortere kursusforløb. Der er 

dog også flere muligheder for, at voksne kan få en ordinær uddannelse. Eksempelvis kan voksne 

tage en erhvervsuddannelse med mulighed for at få afkortet en del af uddannelsen, ligesom der er 

flere forskellige støttemuligheder (se Boks 3).  

 

Kun cirka 1 ud af 30 voksne ufaglærte 
tager en hel uddannelse senere i livet 

 

Vi har undersøgt, hvor mange voksne ufaglærte i alderen 25-54 år der i løbet af fem år har fuldført 

en uddannelse. 3,5 pct. af de voksne ufaglærte fra 2013 havde fuldført uddannelse ud over 

grundskoleniveau, dvs. en gymnasial uddannelse eller en erhvervskompetencegivende uddannelse, 

frem til 2018. Ser man på gruppen af voksne ufaglærte 10 år tidligere, lå andelen, der fik en 

 
21 Se f.eks. AE-analysen ”Kortuddannede får mindst efteruddannelse” fra november 2018:  

https://www.ae.dk/analyser/kortuddannede-faar-mindst-efteruddannelse 
22 Eurostat, Arbejdskraftsundersøgelsen, LFS (2019) blandt 35-54-årige. Se Bilagsfigur 1.  
23 Se Bilagsfigur 2.  
24 AES’en har en bredere definition af voksen- og efteruddannelse, idet der spørges til deltagelse inden for det seneste år, og fordi 

”guided-on-the-job-training” indgår. Det er f.eks. træning eller praktisk instruktion på ens arbejdsplads. Se Bilagstabel 1.  

 
Også internationale 
statistikker viser, at en 
mindre andel af 
lønmodtagere efteruddannes 
i Danmark end tidligere 
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uddannelse ud over grundskoleniveau, på 3,3 pct. samlet set. Det ses i Figur 9. Hovedparten af de 

ufaglærte, der får en hel uddannelse, fuldfører en erhvervsuddannelse.  

 

Figur 9. Ufaglærte, der har fået en uddannelse udover grundskoleniv. på 5 år  

 

 

Anm.: Blandt 25-54-årige ufaglærte er det undersøgt, hvor mange der har fuldført en uddannelse udover grundskoleniveau inden for 
5 år.  
Kilde: AE pba. registerdata fra Danmarks Statistik.  

 

Vigtig at komme tidligt i gang 

Der kan være mange årsager til, at man som lønmodtager ikke deltager i voksen- og 

efteruddannelse. En årsag er ifølge DEA25, at mange oplever, at de under normale omstændigheder 

har for travlt på arbejdspladsen. Den konklusion genfindes hos OECD, der også har undersøgt 

barriererne for at deltage i efteruddannelse, jf. Figur 10.  

 

Opbakningen fra ens arbejdsgiver kan også være en årsag til manglende deltagelse ifølge OECD, 

og det er et resultat, der også ses af danske studier (EVA26). Derfor er det vigtigt, at arbejdsgiverne 

bakker op om efteruddannelse. 

 

Økonomi er en anden velkendt barriere for deltagelse i voksen- og efteruddannelse. Det finder EVA 

i sin gennemgang fra 2015, men det ses også hos OECD, hvor mange peger på, at det opleves for 

dyrt at deltage i efteruddannelse.  

 

 

 

 

 

 
25 Se DEA ”Videnskortlægning: Motivation og barrierer for deltagelse i efteruddannelse” 
26 Se EVA (2015) ”Fra ufaglært til faglært” 
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Figur 10. Barrierer for efteruddannelse. Danmark, 2012 

 

Kilde: AE pba. OECD. 

 

Der kan også være forhindringer hos lønmodtagerne selv. Det er ikke sikkert, at man ser et behov 

for at efter- og videreuddanne sig, fordi man oplever, at jobsikkerheden er høj27. En anden 

forhindring kan være manglende lyst til at gå i gang med efteruddannelse, fordi man har dårlige 

erfaringer med skole eller uddannelse fra tidligere. 

 

Det er vigtigt at få nedbrudt barriererne, hvis man vil have flere til at deltage i voksen- og 

efteruddannelse. Tallene viser nemlig, at man får mere efteruddannelse, hvis man kommer tidligt i 

gang.  

 

Starter du tidligt med efteruddannelse i 
arbejdslivet, får du også mere efteruddannelse 

 

Blandt 50-årige lønmodtagere, der på et eller andet tidspunkt har deltaget i offentlige VEU-tilbud, 

siden de var 30 år, har vi undersøgt, hvad det betyder for den samlede deltagelse, hvis man kommer 

tidligt i gang med efteruddannelse. Figur 11 viser antallet af uger, man samlet set har deltaget i 

offentlige VEU-tilbud, efter man er fyldt 35 år fordelt på, om deltog før man fyldte 35 år. Ufaglærte 

og faglærte, der kom tidligere i gang med at deltage i offentlige VEU-tilbud, har fået 9-10 ugers 

efteruddannelse frem til 50-årsalderen, mens dem, der ikke deltog, før de var 35 år, har fået ca. 7 

ugers efteruddannelse. Det svarer til, at dem, der deltog tidligt, har deltaget 36-39 pct. mere end 

dem, der ikke gjorde – efter de var fyldt 35 år.  

 

 
27 Se EVA (2015) ”Fra ufaglært til faglært” 

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

Pct.Pct.

 
Andre barrierer er, at nogle 
lønmodtagere oplever en høj 
jobsikkerhed og dermed et 
mindre behov for 
opkvalificering, eller at de har 
manglende lyst pga. dårlige 
erfaringer med skolegang 

 

 



Den danske model er den bedste vej ind i fremtiden  

80 

Figur 11. Samlet deltagelse opgjort i uger v. offentlige VEU-tilbud blandt 50-årige  

 

Anm: Antal kursusuger man har deltaget i, siden man var 35 år, opdelt på om man deltog som 30-34-årig. Figuren omfatter alle 50-
årige, der har deltaget i mindst ét kursus, siden man var 30 år.  
Kilde: AE på baggrund af DST-registerdata. 

 

Virksomhederne har stor betydning for at understøtte lønmodtagernes deltagelse i voksen- og 

efteruddannelse. Som beskrevet ovenfor er manglende opbakning en betydende barriere.  

 

Vi har undersøgt, hvordan efteruddannelsesaktiviteten sker på virksomhedsniveau blandt 

ufaglærte lønmodtagere i private virksomheder med mindst 5 ansatte. Tallene viser, at 

efteruddannelsesaktiviteten hænger sammen med, hvor stor virksomheden er, og hvor stor en 

koncentration af ufaglærte der er, jf. Figur 12. I virksomheder med mindst 50 ansatte og relativt 

mange ufaglærte er det mere end 9 ud af 10 virksomheder, hvor det ufaglærte personale har 

deltaget i efteruddannelse. I virksomheder med under 10 ansatte er det kun 2 ud af 10.  

 

Danmarks Statistik lavede i 2019 en spørgeskemaanalyse28, der også ser på kurser uden for det 

offentlige regi, og som viste samme tendens. Det er primært de større virksomheder, der 

efteruddanner. Sammenlignet med tidligere er der færre virksomheder, der efteruddanner.  

   

 
28 Se Danmarks Statistiks nyhed ”Færre virksomheder videre- og efteruddanner”, 2019, 

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=20784 
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Figur 12. Virksomhedernes efteruddannelse af ufaglærte fordelt på andel ufaglærte 

 

Anm.: Viser hvor stor en andel af virksomheder, der efteruddanner ufaglærte, fordelt på virksomhedernes størrelse og hvor stor en 
andel af de ansatte, der er ufaglærte.  
Kilde: AE pba. Danmarks Statistik.  

 

Resultaterne viser også, at ligesom det er vigtigt for lønmodtagerne at komme tidligt i gang med at 

deltage i voksen- og efteruddannelse, så gælder det også for virksomheder. De virksomheder, der 

efteruddanner deres ufaglærte personale, fortsætter med at gøre det (67,8 pct.). De, der ikke har 

gjort det tidligere, har sværere ved at komme i gang (29,1 pct.). Dette er illustreret i Figur 13. 

 

Figur 13. Sammenhæng over tid mellem andelen af virksomheder, hvor ufaglærte har 

deltaget i offentlig VEU 

 

Kilde: AE pba. Danmarks Statistik.  
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Opsummering: Det danske arbejdsmarked er en velsmurt maskine, men der er 

behov for mere efteruddannelse og opkvalificering  

Det danske arbejdsmarked er blandt verdens bedste. Vi har få langtidsledige, en hurtig overgang 

fra ledighed til beskæftigelse, og vi klarer os godt på en lang række sociale arbejdsmarkedsmål. 

Vores flexicuritymodel med et godt sikkerhedsnet, en aktiv arbejdsmarkedspolitik og fleksible 

regler for ansættelse og afskedigelse er en god forudsætning for at møde fremtidens udfordringer 

på arbejdsmarkedet.  

 

Vi har dog gennem en årrække set politiske tiltag, som svækker modellen. En kortere 

dagpengeperiode, udhuling af dagpengenes dækningsgrad og kontanthjælpsloftet har betydet, at 

sikkerhedsnettet er blevet mere løsmasket. Sænkes ydelserne tilstrækkeligt, vil lønmodtagerne på 

et tidspunkt kræve mere sikkerhed i deres ansættelser. Piller man ved sikkerhedsdelen af 

flexicuritymodellen, kan det altså også betyde mindre fleksibilitet for virksomhederne. 

 

Eftersom flexicuritymodellen er nøglen til at komme godt ind i fremtiden, er det vigtigt at værne 

om modellen, men også at udvikle den, så den fortsat giver gunstige vilkår for både arbejdsgivere 

og lønmodtagere.  

 

Den tidligere VLAK-regerings omprioriteringsbidrag har betydet, at der er blevet sparet på 

uddannelsessystemet, som er forudsætningen for, at vi i Danmark har dygtige og produktive 

medarbejdere. Derfor er det vigtigt, at vi fortsat investerer i den danske model. Det gælder 

sikkerhedsnettet, men også den aktive arbejdsmarkedspolitik, hvor det bør sikres, at pengene 

bruges bedst muligt. Det er vigtigt, at den aktive arbejdsmarkedspolitik er meningsfuld og rent 

faktisk bringer den ledige modtager tættere på arbejdsmarkedet. Det skal sikres ved at investere i 

målrettede indsatser til ledige og personer på kanten af arbejdsmarkedet. 

 

Der er forskellige muligheder for at deltage i voksen- og efteruddannelse i dag. Der er mange 

former for kurser og uddannelser, der er flere forskellige støttemuligheder for såvel medarbejdere 

som virksomhederne, og alt i alt er der stor enighed om vigtigheden af en løbende 

efteruddannelsesindsats fra både politisk side og fra arbejdsmarkedets parter. 

 

Alligevel ser det ud til, at vi er nødt til at gøre mere for, at flere deltager i voksen- og 

efteruddannelse. Kompetencer og uddannelse bliver kun endnu mere vigtig på arbejdsmarkedet 

fremover.  

 

Hvis flere skal deltage, skal vi blandt andet sikre et bredt udvalg af efteruddannelse og en 

opsøgende uddannelsespolitik. Derudover bør arbejdsgiverne bakke op om efteruddannelsestiltag, 

hvilket også kommer dem selv til gode på sigt. Og så skal vi for alvor gøre op med de kendte 

barrierer, der er for at deltage i voksen- og efteruddannelse. Her kan coronakrisen betyde, at flere 

af de nævnte barrierer ikke fylder så meget som tidligere. Flere er blevet arbejdsløse, hvilket gør, 

at færre har for travlt med nuværende arbejde, og i virksomhederne er der måske også mere tid til 
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at efteruddanne de ansatte, når aktiviteten i samfundet er lavere end før coronakrisen. Den 

stigende ledighed kan også betyde, at flere lønmodtagere er blevet mere motiverede til at 

efteruddanne sig. Jobsikkerheden er måske ikke så høj, som man oplevede den før coronakrisen.  

 

Fra politisk hold har man haft fokus på efteruddannelse i de aftaler, der er blevet lavet i løbet af 

foråret og sommeren 2020 for at afbøde konsekvenserne af coronakrisen. I juni måned landede 

regeringen og flere af Folketingets partier en større opkvalificeringsaftale, der blandt andet betød, 

at ufaglærte dagpengemodtagere over 30 år kan tage en erhvervsuddannelse på 110 pct. af 

dagpengesatsen. Et tiltag, der kan være med til at løsne op for den økonomiske barriere. Derudover 

indføres et nyt projekt med uddannelsesambassadører, der skal rådgive ledige om mulighederne 

for at tage en faglært uddannelse. Tidligere har uddannelsesambassadører vist at have en positiv 

effekt i flere kommuner. Ambassadørerne kan være med til at sikre, at flere lønmodtagere kender 

til de mange muligheder, der er i dag. 

 

Det er et godt eksempel på en klog udvikling af flexicuritymodellen, som på én gang holder 

hånden under de lediges økonomi, men samtidig investerer i dem, så de bedst muligt kommer 

tilbage til beskæftigelse. Efter mange år hvor arbejdsmarkedsreformer var ensbetydende med 

lavere ydelser og skattelettelser, er det en ny politisk retning. Regeringen har nedsat en 

kommission, som skal komme med bud på andengenerationsreformer, der er kendetegnet ved at 

øge arbejdsudbuddet og/eller produktiviteten uden at skabe utryghed. Forhåbentlig er det første 

skridt til en ny vej på arbejdsmarkedet, hvor vi i de kommende år vil se flere af denne typer 

reformer.  
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Bilag 

 

Bilagsfigur 1. Deltagelse 35-54-årige i formel og ikke-formel voksen- og 

efteruddannelse, LFS, 2019 

 

Anm.: 17 udvalgte lande samt EU 27-gennemsnittet. 
 Kilde: AE på baggrund af Eurostat.   

Bilagsfigur 2. Deltagelse 35-54-årige i formel og ikke-formel voksen- og 

efteruddannelse, LFS, 2011 

 

Anm.: 17 udvalgte lande samt EU 27-gennemsnittet. 
Kilde: AE på baggrund af Eurostat.    
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Bilagstabel 1. Deltagelse i formel og ikke-formel voksen- og efteruddannelse, 35-54-årige, 

AES (X) 
  

2011 2016 Ændring 

  Pct. Procentpoint 

I alt DK 60,4 52,3 -8,1 
 

EU27  43,2 46,3 3,1 

Formel DK 9,6 9,7 0,1 
 

EU27  3,6 3,5 -0,1 

Ikke formel DK 56,6 48,0 -8,6 
 

EU27  41,6 44,8 3,2 

Kilde: AE på baggrund af Eurostat.   
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Landekoder 

Belgien BEL 

Bulgarien BGR 

Canada CAN 

Chile CHL 

Cypern CYP 

Danmark DNK 

Estland EST 

Finland FIN 

Frankrig FRA 

Grækenland GRC 

Holland NLD 

Irland IRL 

Island ISL 

Italien ITA 

Japan JPN 

Kroatien HRV 

Letland LVT 

Litauen LTU 

Luxembourg LUX 

Malta MLT 

Norge NOR 

Polen POL 

Portugal POR 

Rumænien ROM 

Schweiz CHE 

Slovakiet SVK 

Slovenien SVN 

Spanien ESP 

Sverige SWE 

Tjekkiet CZE 

Tyrkiet TUR 

Tyskland DEU 

UK UK 

Ungarn HUN 

USA USA 

Østrig AUT 
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