
 

 

 ANALYSE 

  

Service er den store jobmotor 

Beskæftigelsen er steget markant de senere år, og ledigheden er ved at være i bund. Fra 
2. kvartal 2015 til 2. kvartal 2018 er der blevet skabt ca. 94.000 årsværk (netto, sæson-
korrigeret) i den private sektor, og ca. 65.000 – eller 69 pct. – af disse er opstået inden 
for private serviceerhverv, jf. figur 1i.  
 
Nogle af de enkeltstående servicebrancher, som især har oplevet høj procentvis beskæf-
tigelsesfremgang, er blandt andet internethandel, informationstjenester, restauranter, 
virksomhedskonsulenter, vagt- og sikkerhedstjenester og it-konsulenter, jf. tabel 1 og 3 
i det følgende. Byggeriet ligger også højt, hvilket afspejler at det er en konjunkturfølsom 
branche, der har nydt godt af den økonomiske genopretning de senere år, og kommer 
fra et lavt niveau. 
   

Figur 1: De skabte private job i perioden 2015K2 til 2018K2, fordelt på sektor 

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik 

Anm: Jobs er omregnet til antal årsværk og er opgjort i sæsonkorrigerede tal. Der er tale om nettoændringer i 

antal årsværk i sektorerne. Der er set bort fra offentlige brancherii 

 
Af: Analysechef Malthe Munkøe. Udgivelsestidspunkt: november 2018 
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Ser vi nærmere på jobskabelsen inden for servicesektoren, er der sket en væsentlig 
jobvækst over de forskellige brancheområder. Eksempelvis er der kommet ca. 8.100 flere 
årsværk i restaurantbrancherne og ca. 6.600 inden for it-konsulenter.  
 

Tabel 1: 
Udvikling i beskæftigelse i servicesektoren fordelt på overordnet bran-
che, 2015k2 til 2018k2 (sæsonkorrigeret) 

   

Restauranter  8.091 

It-konsulenter mv.  6.610 

Arkitekter og rådgivende ingeniører  4.578 

Arbejdsformidling og vikarbureauer  4.287 

Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere  4.130 

Virksomhedskonsulenter  3.813 

Fragtvognmænd og rørtransport  3.470 

Engrosh. med tekstiler mv.  2.767 

Øvrige serviceerhverv  27.672 

Service i alt   65.419 
 

Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik 

Anm: Antal årsværk er opgjort i sæsonkorrigerede tal. Der er tale om nettoændringer i antal årsværk i sektorerne 

 
Ser vi på udviklingen fordelt på sektorer er der de senere år især sket en markant vækst 
i byggeriet, som er en af de særligt konjunkturfølsomme brancher. og inden for privat 
service. Derimod er industri og råstofudvinding vokset noget mindre siden 2015, og har 
registreret en tilbagegang siden 2009. Væksten inden for privat service har været højere 
end de øvrige sektorer, men dog ikke så meget højere. Så når langt de fleste af de skabte 
jobs er opstået i servicesektoren, handler det altså ikke bare om at de private serviceer-
hverv skaber særligt mange jobs, men også i høj grad om, at det er den klart største del 
af den samlede private sektor.  
   

Tabel 2: Udvikling i beskæftigelse fordelt på sektorer 

 Sektor Pct.-vækst 2015K2-2018K2 Pct.-vækst 2009K2-2018K2 

Byggeri 12,4 10,2 

Privat service 6,8 7,6 

Landbrug, skovbrug, fiskeri 6,4 15,5 

Forsyning og råstofudvinding 4,5 -3,8 

Industri 4,0 -6,6 
 

Kilde: Dansk Erhverv pba. særkørsel fra Danmarks Statistik 

Anm: Antal årsværk er opgjort i sæsonkorrigerede tal. Der er tale om nettoændringer i antal årsværk i sektorerne 
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Ser vi på hvilke af de enkeltstående brancher, der har oplevet den største vækst, skiller 
blandt andet internethandlen, udgivelse af computerspil (og anden software) og infor-
mationstjenester, restauranter, vagt og sikkerhedstjenester, virksomhedskonsulenter og 
it-konsulenter sig ud. Det er opsummeret i den nedenstående tabel.  
 
Som det ses er der ikke overraskende ret stor forskel på, hvordan forskellige dele af 
økonomien har udviklet sig. Det skyldes naturligvis mange forskellige forhold, herunder 
at nogle brancher er mere konjunkturfølsomme end andre (fx byggeri), såvel som eksem-
pelvis ændrede forbrugerønsker (fx mere e-handel), og så videre.  
   

Tabel 3: Udvikling i beskæftigelse, fordelt på enkeltbranche, pct. 

Branche 
Pct.-vækst 2015K2-

2018K2 
Pct-vækst 2009K2-

2018K2 
Internethandel, postordre mv. 48,2 234,9 

Læder- og fodtøjsindustri 35,0 -37,9 

Udgivelse af computerspil og anden software 33,9 81,2 

Service til råstofindvinding 31,1 -28,5 

Fremst. af medicinske instrumenter mv. 28,1 8,3 

Informationstjenester 26,5 112,0 

Lotteri og andet spil 22,2 12,1 

Restauranter 18,3 54,6 

Vagt og sikkerhedstjeneste 17,9 11,5 

Dyrlæger 17,2 21,6 

Fiskeri 16,9 14,6 

Murere og anden specialiseret bygge- og anlægsvirksomhed samt forbere-
dende byggepladsarbejde 

16,9 33,7 

Virksomhedskonsulenter 16,3 77,3 

It-konsulenter mv. 16,1 17,4 

Fremst. af skibe og andre transportmidler 15,5 -44,7 

Byggeentreprenører 15,1 -1,2 

Forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter 14,4 38,7 

Ejendomsmæglere mv. 14,3 24,9 

Bygningsfærdiggørelse 13,8 7,4 

Udlejning og leasing af materiel 13,5 11,1 

Anden videnservice 13,5 32,2 

Rejsebureauer 13,1 3,4 

Fragtvognmænd og rørtransport 13,0 16,7 

Reklame- og analysebureauer 12,7 -12,4 

Arbejdsformidling og vikarbureauer 12,7 57,9 

Engrosh. med føde-, drikke- og tobaksvarer 12,6 18,4 

Betonindustri og teglværker 12,5 12,3 

Arkitekter og rådgivende ingeniører 11,8 21,5 

Fremst. af andet elektronisk udstyr 11,7 5,7 

Fremst. af motorkøretøjer og dele hertil 11,4 -11,0 

Anden operationel service 11,4 59,4 

Specialbutikker med fødevarer 10,7 15,4 

Reparation og installation af maskiner og udstyr 10,7 28,4 

Revision og bogføring 10,2 -1,2 

Finansiel service 10,2 30,7 

Sport 9,7 12,2 

Bygningsinstallation 9,6 3,9 

Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere 8,7 5,7 

Bilhandel 8,0 3,1 

Hoteller mv. 7,9 10,0 

Fremst. af andre maskiner 7,9 3,4 

Medicinalindustri 7,5 37,1 

Engrosh. med andre maskiner 7,4 4,2 

Hjælpevirksomhed til transport 7,4 8,3 

Engrosh. med tekstiler og husholdningsudstyr 7,3 14,2 

Beklædningsindustri 7,3 -8,6 

Engrosh. med korn og foderstof 7,2 -17,4 

Anlægsentreprenører 7,2 23,4 

Frisører, vaskerier og andre serviceydelser 7,1 -5,5 

Drikkevareindustri 6,8 -31,0 

Elforsyning 6,8 -19,5 

Fremst. af metal 6,8 15,2 
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Detailh. med tekstiler og husholdningsudstyr mv. 6,8 0,7 

Landbrug og gartneri 6,3 14,3 

Advokatvirksomhed 5,6 -2,9 

Anden fødevareindustri 5,5 -15,2 

Udlejning af erhvervsejendomme 5,4 7,5 

Metalvareindustri 5,3 -1,6 

Teater, musik og kunst 4,9 9,7 

Produktion af film, tv og musik mv. 4,4 21,5 

Organisationer og foreninger 4,2 3,5 

Radio- og tv-stationer 4,1 9,0 

Tekstilindustri 4,0 -15,1 

Anden engroshandel 4,0 2,2 

Skovbrug 3,9 31,4 

Kreditforeninger mv. 3,8 1,6 

Biblioteker, museer mv. 3,7 1,5 

Glasindustri og keramisk industri 3,4 -30,6 

Bilværksteder mv. 3,1 8,7 

Agenturhandel 2,8 7,7 

Lokaltog, bus og taxi mv. 2,6 -7,1 

Møbelindustri 2,3 -21,0 

Pengeinstitutter 2,2 -16,7 

Bagerier, brødfabrikker mv. 1,9 -6,2 

Renovation og genbrug 1,8 6,4 

Fremst. af elektriske motorer mv. 1,4 -9,7 

Kloak- og rensningsanlæg 1,3 -19,4 

Papirindustri 1,3 -17,2 

Legetøj og anden fremstillingsvirksomhed 0,8 19,3 

Supermarkeder og varehuse mv. 0,6 -3,7 

Slagterier 0,4 -20,6 

Telekommunikation 0,0 -21,1 

Reparation af husholdningsudstyr -0,2 -10,8 

Plast- og gummiindustri -0,2 -18,1 

Boligudlejning -0,4 4,1 

Træindustri -0,4 -17,3 

Fremst. af maling og sæbe mv. -0,5 -5,8 

Fiskeindustri -1,0 -13,5 

Fremst. af motorer, vindmøller og pumper -1,2 -19,3 

Forsikring og pension -1,2 -1,7 

Detailh. med beklædning og fodtøj -1,7 -12,0 

Gasforsyning -1,9 43,9 

Fremst. af ledninger og kabler -2,2 -12,0 

Forskning og udvikling -3,0 -6,3 

Fremst. af computere og kommunikationsudstyr mv. -4,0 -24,6 

Skibsfart -4,2 8,4 

Fremst. af basiskemikalier -4,7 -5,9 

Detailh. med kultur- og fritidsprodukter -5,2 -10,6 

Trykkerier mv. -7,2 -38,0 

Engrosh. med it-udstyr -8,0 -19,7 

Varmeforsyning -8,3 -3,4 

Fremst. af husholdningsapparater, lamper mv. -10,6 -22,5 

Forlag -12,2 -26,9 

Post og kurertjeneste -14,5 -37,6 

Tankstationer -17,7 -41,4 

Detailh. med forbrugerelektronik -24,9  -47,1  
 

Kilde: Dansk Erhverv pga. særkørsel fra Danmarks Statistik 

Anm: Antal årsværk er opgjort i sæsonkorrigerede tal. Der er tale om nettoændringer i antal årsværk i sekto-

rerne. Oversigten er givet ved Danmarks Statistiks 127-brancheopdeling, som er mere detaljeret end den, der er 

vist i tabel 1 ovenfor 
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Tallene understreger den store betydning, servicesektoren har for dansk økonomi som 
det centrale ”vækstlokomotiv”, der beskæftiger omkring syv ud af ti privatansatte og har 
været afgørende for at få trukket Danmark ud af finanskrisen og tilbage i vækstsporet. 
 
Derfor er det vigtigt, at vi indstiller vores erhvervspolitik og økonomi på en måde, så den 
har blik for betydningen af servicesektoren – selvfølgelig uden derved at miste blikket 
for andre områder, men blot så man kender til balancen og tingenes tilstand. Eksempel-
vis har vi set, at man med indretningen af energiafgiftssystemet har givet en særlig godt-
gørelse for såkaldt procesenergi, der eksempelvis bruges i maskinel produktion, mens 
elforbrug til opvarmning ikke får en tilsvarende godtgørelse. Det betyder, at omkostnin-
gen forbundet med at forbruge en given mængde energi er større hvis man eksempelvis 
driver hotel og skal opvarme værelserne om vinteren, end hvis man bruger energien til 
en industriel fremstilling. Det er uhensigtsmæssigt med den slags forvridninger, og i 
dette tilfælde til skade for den sektor, som til syvende og sidst skal sikre beskæftigelse 
og en fornuftig løn til langt de fleste danskere. Tilsvarende er det vigtigt at tænke ind i 
eksempelvis uddannelsessystemet og ikke mindst efteruddannelsessystemet, at langt 
de fleste vi uddanner kommer til at skulle bestride jobs i servicesektoren. Politiske pri-
oriteter bør generelt afspejle servicesektorens store og voksende betydning.  
 
Desværre er der en tendens til, at mange systematisk undervurderer servicesektoren. I 
en befolkningsundersøgelse tidligere på året spurgte vi eksempelvis et repræsentativt 
udsnit af befolkningen, hvor meget de troede at servicesektoren fyldte af den private 
sektor. Det korrekte svar er 69%iii (hvis man gør det op omregnet til årsværk), men be-
folkningen troede gennemsnitligt set blot, det er 31% Derfor er det måske ikke overra-
skende, hvis vi risikerer de forskellige prioriteringer af og til kan lægge for lidt vægt på 
servicesektorens betydning og rolle.  
    

Figur 2 
Befolkningens opfattelse af størrelsen på de følgende private sektorer 
sammenlignet med deres faktiske størrelser, 2018iv 

 

Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistiks Arbejdstidsregnskab og Norstat for Dansk Erhverv, maj 2018  

Note: n=1.007. Industri er inkl. forsyning og råstofudvinding 
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 4. december  
 
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 analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til analysechef Malthe Munkøe på 
mmm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6510 
 
Noter  
 
 
 

i Tallene er baseret på Danmarks Statistiks Beskæftigelse for Lønmodtagere, der trækker oplysninger via løn- og 

pensionsindberetninger til ATP. Dette er omregnet til hvad det svarer til i årsværk, og indeholder ikke selvstæn-

dige og medhjælpende ægtefæller (da disse ikke er lønmodtagere). Tallene er sæsonkorrigerede, så det at vi 

betragter udviklingen baseret på årets 2. kvartal har ikke betydning, udover at det sikrer at vi bruger så aktuelle 

tal som muligt. 4 mindre brancher er statistisk diskretionerede og indgår ikke. Af ovenstående grunde er de viste 

tal ikke 1:1 sammenlignelige med andre Dansk Erhverv offentliggørelser, hvor vi opgør servicesektorens andel til 

ca. 72% af de private jobs (dvs. ikke årsværk, og baseret på en lidt bedre afgrænsning af hvad der udgør den 

offentlige sektor).   

ii Offentlige brancher er givet ved branchekoderne 84-88, som omfatter områderne Offentlig administration, for-

svar og politi, Undervisning, sundhed og socialvæsen. Det svarer i det store og hele, om end ikke helt eksakt, 

til den offentlige sektor. Der vil være nogle jobs i disse brancher, som er private, ligesom der vil være nogle 

jobs i øvrige brancheområder, der er offentlige, men i det store og hele indrammer dette den private sektor.  

iii Man kan altid diskutere statistiske definitioner, men dette bør dog være en hel ukontroversiel og gængs af-

grænsning.  

iv Befolkningsspørgsmål: De private arbejdspladser i Danmark kan groft sagt deles op i fire sektorer. I dette 

spørgsmål vil vi gerne have dit bedste bud på størrelsen af disse sektorer i Danmark, når man udelukkende kigger 

på private arbejdspladser. Dette spørgsmål er ikke noget folk generelt ved så meget om, så vi er blot interesse-

rede i dit bedste bud. De fire sektorer skal til sammen summere til 100 pct.   

NOTER 

                                                             


