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ANALYSENOTAT 

Kommunalpolitikerne 
undervurderer servicesektoren 
 

 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE 

 

Servicesektorens omfang undervurderes systematisk og i betydeligt omfang 

Erhvervslivet består af en lang række brancher og sektorer, og det er vigtigt at vi i 

indretningen af erhvervspolitik og erhvervsfremmende tiltag har blik for de forskelle 

sektorers roller og situation. Derfor er det bekymrende, at langt de fleste 

kommunalpolitikere kraftigt undervurderer, hvor meget servicesektoren fylder. 

Realiteten er, at omkring 70 pct. af den private beskæftigelse ligger i servicesektoren, 

men kommunalpolitikerne vurderer gennemsnitligt set, at det med udgangspunkt i 

deres egen kommune blot er 37 pct. Der er en risiko for, at denne udbredte fejlopfattelse 

kan føre til en mindre optimalt erhvervsindsats i kommunerne og i andre 

sammenhænge.  

 

Tabel 1 

Kommunalpolitikernes opfattelse af fordelingen af jobs i det private, holdt 

op imod den faktiske fordeling 

 Kommunalpolitikernes gennemsnitlige vurdering  Faktisk, på landsplan 

Service 37 % 70 % 

Industri (inkl. råstofudvinding og forsyning)  24 % 17 % 

Bygge og anlæg 25 % 8 % 

Landbrug, skovbrug, fiskeri 14 % 4 % 

I alt 100 % 100 % 

Kilde: Dansk Erhverv pba. en survey med besvarelser fra 316 kommunalpolitikere og Danmarks Statistiks 

Forskerservice 

 

Ser man på hver enkelt kommunalpolitiker er det 85 pct., som undervurderede 

servicesektorens omfang i deres kommune med mindst 10 procentpoint. Ingen 

overvurderede servicesektorens omfang i væsentligt omfang.  

 

Figur 1 

Kommunalpolitikernes opfattelse af fordelingen af jobs i det private, holdt 

op imod den faktiske fordeling 

 
Kilde: Dansk Erhverv pba. en survey med besvarelser fra 316 kommunalpolitikere og Danmarks Statistiks 

Forskerservice 
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Med andre ord er det helt tydeligt, at langt de fleste kommunalpolitikere systematisk 

tror, at servicesektoren er væsentligt mindre end den faktisk er. Man er godt klar over, 

det er den største sektor målt på beskæftigelse, men de færreste er klar over, hvor meget 

større service er end de andre sektorer i det private erhvervsliv.  

 

I tabel 1 er vist de gennemsnitlige besvarelser fra alle kommunalpolitikere. Den 

indsamlede stikprøve dækker landet relativt godt geografisk set, men der kan være 

forskellige tilfældige stikprøveskævheder, ligesom kommuner ikke har samme størrelse. 

Derfor kan det være nyttigt og reelt mere præcist supplerende at se ikke på 

kommunalpolitikernes samlede gennemsnitlige vurdering, men at se på, hvor meget 

kommunalpolitikerne i gennemsnit fejlvurderer den faktiske fordeling i kommunen. 

Som vist i tabel 2 giver det omtrent samme resultat og bekræfter, at 

kommunalpolitikerne systematisk og i stort omfang undervurderer servicesektorens 

omfang. 

 

Tabel 2  

Kommunalpolitikernes opfattelse af fordelingen af jobs i det private, holdt 

op imod den faktiske fordeling 

 
Gennemsnitlig afvigelse i kommunalpolitikernes 

vurdering, procentpoint 

Service - 27 % 

Industri (inkl. råstofudvinding og forsyning)  14 % 

Bygge og anlæg 4 % 

Landbrug, skovbrug, fiskeri 8 % 

Kilde: Dansk Erhverv pba. en survey med besvarelser fra 316 kommunalpolitikere og Danmarks Statistiks 

Forskerservice 

  
  

Nogenlunde samme 

resultat, hvis man ikke ser 

på gennemsnittet af alle 

kommunalpolitikeres 

besvarelser, men 

sammenholder hver enkelt 

besvarelse med det faktiske 

i den pågældende 

kommune 
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Metode 

Servicesektorens faktiske omfang i hver kommune er beregnet baseret på mikrodata i 

Danmarks Statistiks Forskerservice. Der er taget udgangspunkt i primær beskæftigelse i 

den registrerede arbejdsmarkedsstatistik, der opgøres per november hvert år. Der er kun 

anvendt beskæftigede med sektorkoden privat. Arbejdsstedets branchekode er anvendt 

til at inddele de beskæftigede i de fire overordnede sektorer.  

 

Dansk Erhverv har nogle gange vist tal for servicesektorens omfang der i stedet anvender 

Arbejdstidsregnskabet, der giver et marginalt anderledes resultat, fordi beskæftigelse 

opgøres en smule anderledes, så servicesektoren opgøres til 72% i stedet for 70%. 

Tilsvarende kan man sige, at det naturligvis ikke er givet, at politikerne da de svarede på 

spørgsmålet havde lige præcis RAS opgørelsesformen i tankerne, men den store 

diskrepans viser trods disse tekniske definitioner, at man systematisk undervurderer 

hvor meget privat service faktisk fylder 

 

Dette faktiske resultat er holdt op imod kommunalpolitikernes vurderinger, som er 

indsamlet i en rundspørge. Surveyen er sendt til samtlige kommunalpolitikere, og 316 

har besvaret den. Konkret er stillet spørgsmålet, som er besvaret i åbne felter: 

 

Der tales meget om, at nogle kommuner har mange servicejobs, industrijobs, eller job i landbruget og inden for 

byggeri/anlæg.  

Hvor mange af de private jobs i din kommune vurderer du ligger inden for disse fire områder? 

Det er ikke noget folk generelt ved helt præcist, men vi er interesserede i at høre din vurdering/dit bedste bud 

Servicejobs ___ % 

Byggeri / anlæg ___% 

Industri ___% 

Landbrug, skovbrug, fiskeri ____%  

 

Svarprocenten var 13 pct., hvilket ikke er unormalt for den type undersøgelser.  

 

Svarandel påvirker ikke usikkerheden om resultaterne, der er givet ved basen, antallet af 

besvarelser. Hvis ikke den indsamlede data er repræsentativ for helheden vil resultatet 

være problematiske uanset stikprøvestørrelse, og omvendt vil resultaterne være 

gældende så længe de er repræsentative for populationen uanset stikprøvestørrelsen. En 

svarprocent på 10% er derfor ikke som sådan bedre eller dårligere end fx 20% eller 50%, 

så længe alle er repræsentative – eller i hvert fald påvirker det kun antallet af besvarelser 

og derved stikprøveusikkerheden, ikke den generelle troværdighed af de indsamlede 

resultater som sådan. Data er ikke vægtet, da fx politisk tilhørsforhold ikke vurderes at 

påvirke kommunalpolitikernes faktuelle viden om sektorernes størrelse i deres 

kommuner. 
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 OM DETTE NOTAT 

”Kommunalpolitikerne fejlvurderer servicesektorens omfang” er Dansk Erhvervs analysenotat 

nummer 57 i 2017. Redaktionen er afsluttet den 3. november.  

 

 

 OM DANSK ERHVERVS ANALYSENOTATER 

Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at 

udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle 

udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 

samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med 

tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  

 

 

 KVALITETSSIKRING 

Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører 

egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines 

i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring.  

 

 

 KONTAKT 

Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til chefkonsulent Malthe Munkøe på 

mmm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6510. 

 

 

 NOTER 


