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1. Ændring i erhvervsstrukturen
Fig. 18.1 viser, hvilke forskydninger der har været i danskernes tilknytning til forskellige hovederhverv.
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Fig. 18.1 Erhvervsfordeling i Danmark 1890 – 2011.
Kilde: H. Mørch: Befolkningsbeskrivelse og Danmarks Statistik 2012.

I figuren er arbejdsstyrken opdelt i 3 hovederhverv: Primære, sekundære og tertiære erhverv.

Foto: Jørgen Sauer.

Primære erhverv: Landbrug,
fiskeri og råstofudvinding
Sekundære erhverv: Industri
samt bygge- og anlægsvirksomhed
Tertiære erhverv: Forskellige
serviceerhverv samt den offentlige sektor

Landbruget var tidligere det helt dominerende erhverv i Danmark. I dag er det kun
2 % der er beskæftiget i landbruget.
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vandring fra landbrug til industri og andre byerhverv. I år 1900 var ca.
90.000 beskæftiget i dansk industri, mens der var ca. 500.000 beskæftigede i landbruget. Siden er der sket mange ændringer, og specielt de seneste 50 år har ændringerne i erhvervsstrukturen været meget kraftige.
Beskæftigelsen i sekundære erhverv bliver forøget frem til omkring 1970,
hvor ca. 36 % af arbejdsstyrken er beskæftiget i sekundære erhverv. I
2011 er denne andel faldet til 18 %. Samtidig er beskæftigelsen inden for
de tertiære erhverv steget kraftigt. I 2011 er erhvervsstrukturen nu
ændret så meget, at kun 2 % er beskæftiget inden for primære erhverv og
80 % inden for de tertiære erhverv.
Ændringerne i erhvervsstrukturen i Danmark siden 2. Verdenskrig (1939
– 1945) har således haft en helt afgørende betydning for den økonomiske
udvikling, og ændringerne har påvirket strukturen i samfundet voldsomt:
• Kraftig urbanisering (urbanisering = byers vækst)
• Hastig vækst i både uddannelses-, sundheds- og servicesektorerne.
• Den internationale handel er steget kraftigt. Verdenshandlen er i
dag 60 gange større, end den var i 1950. Hvor det tidligere var landbrugsvarer, der dominerede den danske eksport, er det i dag industrien
og serviceerhvervene, der står for den største del af eksporten.
• Det internationale samarbejde er styrket i bl.a. EU, FN og WTO.
De meget store forskydninger i den danske erhvervsstruktur de seneste
50 år kan også illustreres på en anden måde:
Den dominerende erhvervsstruktur
i forskellige tidsperioder
Informationssamfund
2000Servicesamfund
1980’erneIndustrisamfund
1960’erneLandbrugssamfund
1950’erneFig. 18.2 Den dominerende erhvervsstruktur i forskellige tidsperioder.
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ken omfatter børn og uddannelsessøgende, pensionister og efterlønsmodtagere
• Personer i arbejdsstyrken udgøres af de beskæftigede og de arbejdsløse.
Arbejdsstyrken
Hele befolkningen 5.580.000

3.000.000

I arbejdsstyrken
2.866.000

Udenfor arbejdsstyrken
2.714.000

2.500.000
Børn og
uddannelsessøgende
1.392.000

2.000.000

1.500.000

Beskæftigede
2.704.000

1.000.000

Pensionister
1.204.000
Folkepension og
førtidspension

500.000

0

Arbejdsløse 162.000

Efterløn 118.000

Fig. 18.3 Befolkningen fordelt på arbejdsstyrken og uden for arbejdsstyrken i 2011.
Kilde: Danmarks Statistik 2012.

Som det fremgår af fig. 18.3, er der næsten lige så mange uden for arbejdsstyrken, som der er i arbejdsstyrken. Det ses, at de største grupper uden
for arbejdsstyrken består af unge og pensionister.
Men hvordan har arbejdsstyrken egentlig udviklet sig de seneste 50 år,
og hvordan kan den forventes at udvikle sig i fremtiden. Det vil vi se på
i det næste afsnit.
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2.1 Arbejdsstyrkens udvikling
I årene frem mod 2012 har man i Danmark været i en situation, hvor man
på den ene side kan konstatere, at der er en befolkningssammensætning,
som betyder, at der i løbet af det kommende årti vil blive mangel på arbejdskraft. På den anden side har vi siden 2008 haft en økonomisk krise,
der har skabt en stigende arbejdsløshed inden for mange områder.
I fig. 18.4 herunder kan du se, hvordan den danske arbejdsstyrke har
udviklet sig siden 1955.

Arbejdsstyrken 1955-2011
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Fig. 18.4 Udviklingen i arbejdsstyrken i Danmark 1955 – 2011.
Kilde: Danmarks Statistik, 2012.

Hvis vi går helt tilbage til 1950’erne, kan du se af figuren, at arbejdsstyrken dengang bestod af ca. 2 millioner personer. I 1988 var den steget til ca.
2,9 millioner. Figuren viser også noget andet interessant: Arbejdsstyrken
stiger ikke længere. Oven i købet forventes det, at arbejdsstyrken vil falde
i de kommende 20 – 30 år. Det skyldes en ændret alderssammensætning
i befolkningen. Der bliver stadig flere ældre og færre unge, fordi vi ikke
længere får så mange børn som tidligere.
Nu vil du måske spørge: “Når arbejdsstyrken er steget med 800.000 på 30
år fra 1958 – 1988, hvorfra kommer alle disse ekstra personer?”.
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Der er flere årsager til, at arbejdsstyrken er steget:
• Der blev født rigtig mange børn fra 1940-1965, hvilket ca. 20 år senere giver et stort udbud af arbejdskraft.
• Vi havde en periode i 1960’erne med stor mangel på arbejdskraft.
Dette var indledningen til en stor indvandring af arbejdere fra bl.a.
Tyrkiet og Pakistan. (Dette emne er beskrevet i kapitel 6)
• Kvindernes deltagelse på arbejdsmarkedet øges kraftigt efter 1965.
Dette sidste punkt skal vi undersøge nærmere i det følgende afsnit.

2.2 Erhvervsfrekvensen
Stigningen i arbejdsstyrken skyldes især, at kvinderne i slutningen af
1960’erne i meget stort antal kommer ud på arbejdsmarkedet. Før denne
tid var det normale, at kvinderne kun var på arbejdsmarkedet, fra de
afsluttede skolen, til de blev gift og fødte deres første barn. Herefter var
den langt overvejende del af kvinderne hjemmegående, hvor den væsentligste opgave var at passe hjem, børn og mand.
I hvilken udstrækning forskellige grupper er aktive på arbejdsmarkedet,
måles ved hjælp af erhvervsfrekvensen.

Erhvervsfrekvensen viser, hvor mange procent af alle mellem
16-66 år, der er en del af arbejdsstyrken. (Frekvens = hyppighed).

Erhvervsfrekvens for mænd og kvinder
1960

2010

Mænd

94 %

77 %

Kvinder

41 %

72 %

I alt

67 %

75 %

Fig. 18.5 Erhvervsfrekvensen 1960 og 2010.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken 2012.

Fig. 18.5 viser udviklingen
i erhvervsfrekvensen for
mænd og kvinder i 1960 og
i 2010.

Der er 2 tydelige tendenser:
1. Kvindernes erhvervsfrekvens stiger fra 41 % i 1960 til 72 % i 2010.
2. Mændenes erhvervsfrekvens i samme periode falder fra 94 % til
77 % i dag.
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Løn for ufaglærte mænd og kvinder
1970

2010

Mænd

16,25 kr.

159 kr.

Kvinder

12,90 kr.

142 kr.

80 %

90 %

Kvinders løn i procent af mænds
Fig. 18.6 Løn for ufaglærte mænd og kvinder.
Kilde: Danmarks Statistik og DA’s lønstatistik 2011.

Selvom ligelønsloven blev vedtaget i 1976, er der stadig nogen lønforskel
mellem mænd og kvinder.

Krav om øget materiel velstand
Mange danskere var i 1950’erne og 1960’erne flyttet til byerne, og den
stigende økonomiske vækst og stigningen i familiernes indkomst gjorde,
at mange flere danskere fik smag for at købe mere luksusbetonede varer.
Udtrykket de 3 V’er: Villa, Volvo og Vovse dækker netop over det forhold,
at den almindelige borger nu fik mulighed for at købe hus og bil – noget,
der tidligere havde været forbeholdt de rige.

2.4 Hvorfor falder mænds erhvervsfrekvens?
Som nævnt falder mændenes erhvervsfrekvens fra 94 % i 1960 til 77 % i
dag. Der er 3 årsager til mænds faldende erhvervsfrekvens:
• Mænd har længere uddannelser.
• Mænd går tidligere på pension.
• Økonomisk krise.

Længere uddannelser
Efter at have afsluttet en ungdomsuddannelse er der en stigende andel
af unge, der går i gang med en videregående uddannelse. Det gælder fx
for dig selv, hvis du læser videre på universitetet. Så tælles du ikke med
i arbejdsstyrken, fordi din hovedbeskæftigelse er at uddanne dig.

Går tidligere på pension
For blot 20 år siden gik de fleste mænd på pension som 67-årige. Men i
dag er der mange, der trækker sig ud af arbejdsmarkedet som 60- eller 62årige for at på efterløn. Efterløn er en forløber for at gå på pension. Man
kan gå på pension som 65-årig. Fra 2014 bliver reglerne gradvist ændret,
så man først kan gå på efterløn som 64-årig og på pension som 67-årig.
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etniske danskere, ville firefemtedele af det fremtidige forsørgerproblem
være løst, uden at man behøvede at røre ved efterlønnen eller pensionsalderen. Problemet er især den meget lave beskæftigelsesfrekvens blandt
kvinder, men det fremgår af fig. 18.7, at kvinder, der er efterkommere fra
ikke-vestlige lande, har en markant højere erhvervsfrekvens (60 %) end 1.
generations indvandrere fra ikke-vestlige lande (48 %).
Erhvervsfrekvenser 16-66 årige i 2010
Mænd

Kvinder

78 %

75 %

Vestlige lande

66 %

59 %

Ikke-vestlige lande

59 %

48 %

Efterkommere ikke-vestlige lande

60 %

60 %

Dansk oprindelse
Indvandrere fra:

Fig. 18.7 Erhvervsfrekvensen i Danmark 2010.
Kilde: Danmarks Statistik, 2012.

De seneste ca. 10 år har Danmark også haft en stor indvandring fra Østeuropa. Det er bl.a. indvandring fra Polen, men også indvandring fra
Tyskland og Sverige samt andre vestlige lande er meget stor.

3. Arbejdsløshed
Du kender måske én, der er, eller har været arbejdsløs. Dette er ikke en
ønskelig situation for den enkelte eller for samfundet. Den arbejdsløse
mister indkomst og social tilknytning til arbejdsmarkedet, mens det for
samfundet betyder, at den samlede produktion ikke er så stor, som den
ellers kunne være.

3.1 Udviklingen i arbejdsløsheden
I kapitel 14 nævnes de økonomiske mål. Et højt prioriteret mål for økonomer og politikere har altid været “fuld beskæftigelse”. Vi gentager
her figur 15.4 fra kapitel 15 for at beskrive udviklingen i arbejdsløsheden
siden 1970.
Som du kan se af fig. 18.8, har der været store udsving i arbejdsløsheden.
I 1970 og 2008 har man stort set samme lave niveau for arbejdsløsheden
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på ca. 2 %. Men mellem
yderpunkterne har arbejdsløsheden svinget
meget og toppede i 1993
med 12 %. De seneste år
har vi på grund af krisen
haft en stigende arbejdsløshed.

1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014

Fig. 18.8 Arbejdsløsheden i Danmark 1970-2013.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, Det Økonomiske Råd, efterår 2011. 2012 – 2013 er forventede tal.

Hvordan måles arbejdsløsheden?
Hvis vi sætter alle arbejdsløse i forhold til arbejdsstyrken, får vi et
udtryk for arbejdsløsheden.
Dette udtryk betegnes som arbejdsløshedsprocent.
Arbejdsløshedsprocent =

Antal registrerede ledige
Arbejdsstyrken

× 100

I eksemplet herunder ser du, hvordan arbejdsløshedsprocent beregnes.
Eksempel
I 2011 var den gennemsnitlige arbejdsløshed 162.000, og arbejdsstyrken
var 2.866.000. På baggrund af disse tal kan vi beregne en arbejdsløshedsprocent på denne måde:
162.000
Arbejdsløshedsprocent i 2011 =
× 100 = 5,7 %
2.866.000

3.2 Hvorfor er der udsving i arbejdsløsheden?
Der er flere årsager til, at arbejdsløsheden svinger så meget over tid.
Den vigtigste årsag skal findes i Danmarks store økonomiske afhængighed af udlandet. Det betyder, at en lavkonjunktur i udlandet vil påvirke
den økonomiske udvikling i Danmark, fordi vi så ikke kan sælge (eksportere) til udlandet.
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Arbejdsløsheden fordelt på køn
I fig. 18.9 kan du se, hvordan arbejdsløsheden rammer mænd og kvinder.
Arbejdsløshed
blandt kvinder og mænd
2011
Kvinder

5,3 %

Mænd

6,0 %

Fig. 18.9 Arbejdsløsheden for mænd
og kvinder i % i 2011.
Kilde: Statistikbanken, 2012.

Tallene i fig. 18.9 viser, at kvinders arbejdsløshedsprocent ligger lavere end
mænds arbejdsløshed.
Det er ikke en helt normal situation, for
før krisen i 2008 var det omvendt. Der
var kvindernes ledighed en smule højere
end mændenes. Men krisen er især gået
ud over byggeriet og industrien, hvor der
traditionelt er mange mænd beskæftiget.

Arbejdsløshed blandt indvandrere
I fig. 18.10 kan du se arbejdsløshedsprocenten for alle i Danmark
og for indvandrere og efterkommere efter indvandrere i 1995
og 2010.

Arbejdsløshed blandt indvandrere
1995

2010

Ledighedsprocent i alt

10,4 %

5,7 %

Indvandrere

35,9 %

9,0 %

Det fremgår, at ledigheden er marEfterkommere
14,2 %
7,7 %
kant højere for indvandrere. Men
tabellen viser også, at efterkom- Fig. 18.10 Arbejdsløshed blandt indvandrere og
efterkommere fra ikke-vestlige lande i 1995 og 2010.
mere af indvandrere har en lavere Kilde: Danmarks Statistik, 2011.
arbejdsløshed. Det er også positivt, at faldet i ledigheden de seneste 15 år har været ganske betydeligt.
Arbejdsløsheden er ikke kun et dansk problem, hvilket fremgår af nedenstående avisklip. Krisen har ramt de fleste lande på kloden, hvorfor den
globale arbejdsløshed også har været stigende.

205 mio. arbejdsløse i verden
Antallet af arbejdsløse er steget med 30 mio.
siden 2007 således, at der nu skønnes at være
over 200 mio. arbejdsløse i verden. Det svarer
til en arbejdsløshedsprocent på 6,2 %. Hvis vi
kun ser på de unge (15- 24 årige), er problemet
større. Den globale ungdomsarbejdsløshedsprocent er på 12,6 %, hvilket svarer til, at der er

over 75 mio. unge arbejdsløse i 2010. Det viser
tal fra FN’s internationale Arbejdsorganisation (ILO). Det ser ud til, at det især er Vesten
(Europa og USA) og Asien, som bliver ramt
hårdest af krisen, hvilket hænger sammen
med, at det er her, hovedparten af verdensproduktionen finder sted.

Kilde: Baseret på ILO, Global Employment Trends 2011.
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4. Den danske model
I Danmark er der en tradition for, at de ansattes forhold afgøres af overenskomster aftalt mellem fagforeninger og arbejdsgiverforeninger.
Denne tradition er udviklet gennem mere end 100 år. Det kaldes også
den danske model, hvor man har et arbejdsmarked, hvor Folketinget
regulerer mindst muligt. Det betyder, at begge parter på arbejdsmarkedet
– arbejdsgivere og lønmodtagere aftaler sig igennem problemerne.
Denne sammenhæng vises i fig. 18.11 og kaldes også for trepartssamarbejdet.
Trepartssamarbejdet
Virksomheden
Arbejdsgiver

Arbejder
Fagbevægelse

Arbejdsgiverforening

Staten

Fig. 18.11 Trepartsforhandlinger på arbejdsmarkedet.

Fig. 18.11 viser, at arbejderne har en fagforening i ryggen, mens virksomhederne støtter sig til en arbejdsgiverforening. Desuden viser figuren, at samarbejdet mellem arbejdere og virksomheden skal følge nogle
bestemte love. Det, der er specielt ved dette system, er, at reguleringen af
arbejdsmarkedet på langt de fleste områder er overladt til arbejdsmarkedets parter. Disse organisationer vil gennem forhandlinger og kollektive overenskomster fastlægge løn, arbejdstid, feriens længde, pension
og lignende centrale vilkår på arbejdsmarkedet. Kun i begrænset omfang
kommer lovgivningen ind i billedet. Det vedrører typisk nogle centrale
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Flexicurity-modellen er illustreret i fig. 18.12.
Flexicurity-modellen
Flexibility
Fleksibelt
arbejdsmarked

Security
Socialt
sikkerhedsnet

Aktiv
Arbejdsmarkedspolitik

Fig. 18.12 Flexicurity-modellen på arbejdsmarkedet.

Flexicurity-modellen bygger på den såkaldte “gyldne trekant”, hvor der
er 3 ben i modellen.
• Flexibility – fleksible ansættelses- og afskedigelsesregler. Det har
været let for virksomhederne at fyre og hyre medarbejdere.
• Security – til gengæld har arbejdsløshedsunderstøttelsen været god
og stabil.
• Aktiv arbejdsmarkedspolitik – tilskynder til hurtig genindtrædelse
på arbejdsmarkedet.
Især det 3. ben, den effektive arbejdsmarkedspolitik, bliver ofte overset.
Men betydningen af denne er meget stor i et system, hvor sikkerhedsniveauet er så højt. Her er der både “pisk” (stramme regler for at man
skal være aktivt jobsøgende og tage anvist arbejde, hvis man vil have
understøttelse) og “gulerod” (støtte i jobsøgningen og gode efteruddannelsestilbud).
Ud over at Danmark har en af de laveste ledighedsprocenter i EU, viser en
række undersøgelser, at både danske arbejdere og arbejdsgivere er blandt
de mest tilfredse i EU, hvilket også fremgår af beskrivelsen næste side, at
danskerne er de mest tilfredse i EU.
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