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Fig. 11.1 Erhvervsfordeling 1840 – 2010.
Kilde: H. Mørch, Befolkningsbeskrivelse 1973 og Danmarks Statistik, Statistikbanken.

Figuren viser, hvordan beskæftigelsen har udviklet sig fordelt på hoveder-
hvervsgrupperne: primære, sekundære og tertiære erhverv.

Primære erhverv: Landbrug, fiskeri og råstofudvikling
Sekundære erhverv: Industri samt bygge- og anlægsvirksomhed
Tertiære erhverv: Serviceerhverv og den offentlige sektor. De 

vigtigste servicebrancher er sundhedssekto-
ren, uddannelse, handel, transport, kommu-
nikation og finansvæsen

I 1840 var 2 ud af 3 erhvervsaktive beskæftiget ved de primære er-
hverv. Men med industrialiseringen i slutningen af 1800-tallet flyttede 
mange fra land til by, hvor industrien lå. I år 1900 var ca. 90.000 beskæf-
tiget i den danske industri, mens der var ca. 500.000 i landbruget. Siden 
er der sket kraftige ændringer i erhvervsstrukturen. 

Ændringerne er så store, at det i dag kun er 3 % af arbejdsstyrken, der er 
tilknyttet de primære erhverv. 19 % er i de sekundære og hele 79 % i de 
tertiære erhverv.
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Ændringerne i erhvervstrukturen i Danmark siden 2. verdenskrig 
(1945) har således haft en afgørende betydning for den økonomiske ud-
vikling og strukturerne i samfundet:

•	 Der er sket en kraftig urbanisering (byvækst).
•	 Der har været en hastig vækst i både uddannelses-, sundheds og ser-

vicesektorerne.
•	 Store investeringer i infrastruktur (motorveje, broer, lufthavne, metro 

mv.) 
•	 Det internationale samarbejde er styrket i bl.a. EU, FN og WTO.
•	 Den internationale handel er øget kraftigt.

Forskydningerne i erhvervstrukturen kan også illustreres som vist i fig. 
11.2 nedenfor.

Fig. 11.2 Dominerende erhvervsstruktur i forskellige tidsperioder.

Fig. 11.2 viser, hvordan erhvervsstrukturen har ændret sig. Før 1950 var 
landbrugserhvervet det klart dominerende erhverv. Siden blev indu-
strien det toneangivende erhverv. Efter årtusindeskiftet er det informa-
tions- og servicesamfundet, der skal bære hovedparten af den økno-
miske udvikling.

Årsagerne til væksten i serviceerhvervene er:

•	 Service er blevet en stadig vigtigere del af den industrielle produktion. I 
dag er den industrielle produktion meget automatiseret. Dette betyder, 
at serviceudgifter udgør en stadig større andel af de samlede omkost-
ninger. 
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Hvad mener vi, når vi siger ”arbejdsstyrke”. I fig. 11.3 har vi opdelt alle 
danskere i 3 grupper: De beskæftigede, de arbejdsløse og øvrige.

Fig. 11.3 Befolkningen fordelt på arbejdsstyrken og uden for arbejdsstyrken, 2010. 
Kilde: Danmarks Statistik 2011.

I fig. 11.3 giver summen af de to søjler størrelsen af den samlede befolk-
ning i 2010 på i alt 5.534.000 personer.

Arbejdsstyrken omfatter både dem, som er beskæftiget, og de arbejdsløse.  
Gruppen uden for arbejdsstyrken omfatter alle, som ikke har deres hoved-
tilknytning til arbejdsmarkedet. Således vil du være tilknyttet gruppen 
uden for arbejdsstyrken, selv om du evt. har fritidsbeskæftigelse.  

Arbejdsstyrkens størrelse
I tv og aviser tales der i disse år meget om, at vi i fremtiden kommer til at 
mangle arbejdskraft. Det kan blive nødvendigt at importere arbejdskraft 
fra udlandet for at dække efterspørgslen efter arbejdskraft i fremtiden.
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I fig. 11.4 kan du se, hvordan størrelsen af den danske arbejdsstyrke har 
udviklet sig siden 1955.

Fig. 11.4 Udviklingen i arbejdsstyrken 1955-2010. 
Kilde: Danmarks Statistik, 2011.

Arbejdsstyrken 1955-2010

 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010
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EU trues af mangel på arbejdskraft

Kilde: Berlingske Tidende, 24. aug. 2010.

En kæmpemangel på hænder og ho-
veder er på vej. Ikke bare herhjemme, 
men i hele EU. Udviklingen udgør en 
ganske alvorlig trussel mod velfær-
den – ude og hjemme. 

Det er over 35 millioner arbejds-
klare personer, som EU vil komme til 
at mangle i løbet af de næste 40 år. 

Men tallet kan blive langt større, hvis 
indvandringen til EU ikke bliver til-
strækkelig stor. 
Også i Danmark bliver der mangel på 
arbejdskraft. 
Det er omkring ti procent af arbejds-
styrken eller op mod 300.000 perso-
ner, der vil mangle herhjemme. 
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Fig. 11.5 Erhvervsfrekvensen for mænd og kvinder 1950 - 2010. 
Kilde: Danmarks Statistik. 50 årsoversigten og statistikbanken, 2011.

Fig. 11.5 viser udviklingen i erhvervsfrekvensen for mænd og kvinder 
siden 1950. 

Der er to tydelige tendenser: 

1. Kvindernes erhvervsfrekvens stiger fra ca. 40 % i 1960 til knap 
75 % i 1990. Siden har kvindernes erhvervsfrekvens været konstant 
omkring dette niveau. 

2. Mændenes erhvervsfrekvens falder fra 95 % i 1960 til ca. 80 % i dag. 

Ser vi først på den store stigning i kvindernes erhvervsfrekvens, skyl-
des den i høj grad et ændret kønsrollemønster, der har trukket flere og 
flere kvinder væk fra hjemmet og børnepasningen og ud på arbejdsmar-
kedet. 

Hvorfor har kvindernes kønsrollemønster ændret sig? 
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Stort set alle de varer, du køber i din hverdag, er blevet fremstillet ved en 
omfattende arbejdsdeling. Det gælder f.eks. cola, sko og iPod. 

Eksempel 
I dette eksempel  forklares, hvordan en burger fra McDonald’s bliver frem-
stillet gennem en omfattende arbejdsdeling mellem en stribe virksomhe-
der i forskellige erhverv. I fig. 11.6 er denne arbejdsdeling illustreret.

Fig. 11.6 Der ligger en omfattende arbejdsdeling bag fremstillingen af en burger. 

De erhverv, der medvirker ved fremstillingen af en burger, er i neden-
stående  tekst nævnt i parentes. Arbejdsdelingen ved fremstilling af en 
burger starter med, at landmanden (landbrug) giver sine køer foder, som 
han kø ber i en foderstofvirksomhed (handel). En gang imellem tilkalder 
landmanden en dyrlæge for at få køerne kontrolleret (personlige tjene-
steydelser). 

Når koen er klar til slagtning, kommer en vognmand og kører den til slag-
teriet (transport). På slagteriet slagtes koen, hvorefter den opskæres (frem-  
stillingsvirksomhed). 

3. Beskæftigelsen fordelt på erhverv

F
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Herefter transporteres kødet til en McDonald’s-restaurant, hvor der er 
ansat en række medarbejdere, som hver for sig har deres specielle ar-
bejdsopgaver. F.eks. er der medarbejdere til at sørge for ordremodtagelse, 
tilberedning, regnskaber og reklameindsats (alt dette hører under hotel- 
og restaurationsvirksomhed).

I fig. 11.3 side 141 er det vist,at der er 2,8 millioner beskæftigede i 2010.  
Men hvilke jobs er det så, disse mennesker har? I nedenstående tabel er 
vist en oversigt over, hvordan beskæftigelsen er fordelt på erhverv.

Beskæftigelse på hovederhverv

Erhverv 1950 1970 1990 2010

%

Landbrug, fiskeri og råstofudvinding 35 11 5 3

Fremstilling (industri) 24 27 19 13

Bygge- og anlægsvirksomhed 7 10 5 6

Handel, hotel og restauration 14 19 18 20

Transport og telekommunikation 8 7 7 6

Finansieringsvirksomhed og forretningsservice 3 7 11 16

Offentlige tjenesteydelser 9 21 34 36

I alt % 100 100 100 100

Antal beskæftigede i alt (1.000 personer) 1.923 2.444 2.645 2.864

Fig. 11.7 Beskæftigede fordelt på hovederhverv.
Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, 2011.

Ovenstående fig. 11,7 viser mange interessante tendenser i udviklingen 
på det danske arbejdsmarked. For ikke at miste overblikket over ud-
viklingen vil vi dog her nøjes med at se nærmere på disse 3 erhverv:

•	 Landbrug
•	 Industri (Fremstilling)
•	 Serviceerhverv
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Eksempel 
I 1960 var et landbrug i gennemsnit på 20 hektar (1 hektar = 2 fodbold-
baner). I dag er gennemsnits- landbruget helt oppe på over 60 hektar. 
Denne forøgelse af landbruge nes størrelse er sket gennem en sammen-
lægning med de mange landbrug, der stille og roligt blev nedlagt, ofte 
fordi landmanden gan ske enkelt ikke var dygtig nok til at drive et mo-
derne landbrug, hvor der kræves stor effektivitet i driften hele vejen rundt.

Specialisering
Moderne landbrug nu til dags satser på ét produkt. Enten har man svin 
eller køer, eller også satser man på korn eller andre afgrøder. Det er ikke 
effektivt at have et gammeldags landbrug med køer, grise og korn. Det er 
ganske enkelt ikke rentabelt i dag, hvor det både drejer sig om ny tekno-
logi og stordrift for at kunne klare sig i konkurrencen.

Stigende effektivitet
Ganske vist er landbrugets beskæftigelsesmæssige betydning for Dan-
mark faldet kraftigt. Men samtidig er der i Danmark aldrig no gensinde 
blevet produceret så mange landbrugsvarer som nu.

Dansk landbrug i 1950 og 2010

1950 2010

Antal landbrug 205.835 41.384

Antal beskæftigede 397.000 84.642

Produktion af korn (1.000 tons) 4.181 10.128

Produktion af svinekød (1.000 tons) 363 1.898

Fig. 11.8 Antal landbrug og landbrugsproduktionen i Danmark 1950 og 2010.
Kilde: Danmarks Statistik, 2011.

Fig. 11.8 viser, at antallet af landbrug og beskæftigelsen inden for land-
brugserhvervet er faldet kraftigt. Figuren viser også, at den samlede pro-
duktion af landbrugsvarer siden 1950 er steget betragteligt. Hvis vi ser 
på produktionen pr. beskæftiget i landbruget, er produktionen 10-dob-
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