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Industrien arbejder fem uger mere 
end servicesektoren 
 
For 50 år siden arbejdede medarbejderne i industrien 100 timer mere 
om året, end de gjorde i serviceerhvervene. I dag arbejdes der færre 
timer i begge brancher, men faldet i antal arbejdstimer er større for 
servicemedarbejderne end for medarbejderne i industrien. I dag 
arbejder en beskæftiget i industrien i gennemsnit 192 timer mere årligt 
end en beskæftiget i servicebranchen. Meget tyder på, at forskellen 
primært kan tilskrives flere deltidsansatte i servicesektoren.  
 

• Den gennemsnitlige årlige arbejdstid i industrien er næsten 200 timer højere end i den 
private servicesektor 

• Den gennemsnitlige årlige arbejdstid i industrien er højere i dag end i 1990. 
• Den gennemsnitlige industriarbejder i Danmark arbejder mere end i Tyskland og Frankrig 

- men mindre end i Sverige. 
• Der er mere end seks fuldtidsmedarbejdere pr. deltidsmedarbejder i industrien. I 

servicesektoren er der to fuldtidsmedarbejdere pr. deltidsmedarbejder. 
• Stadig flere af Dansk Metals tillidsrepræsentanter oplever, at deres virksomhed er 

udfordret af mangel på kvalificeret arbejdskraft. 
 
En gennemsnitlig beskæftiget i industrien arbejder næsten 200 timer mere end en beskæftiget i 
servicesektoren. Det svarer til mere end 5 uger ekstra pr. år ved en normeret arbejdsuge på 37 
timer. Begge sektorer oplevede en nedgang i den gennemsnitlige årlige arbejdstid pr. 
beskæftiget i perioden 1966-1988, jf. figur 1. Siden midten af 90’erne har arbejdstiden i 
servicesektoren stort set ligget fladt. I industrien arbejdes der i gennemsnit flere timer i dag end i 
slutningen af 80’erne.  
 
Det er en bemærkelsesværdig udvikling, når man tager de store teknologiske fremskridt i 
industrien i betragtning. Disse burde aflaste industrimedarbejderen, og der er heller ingen tvivl 
om, at nogle af de hårde fysiske opgaver nu er erstattet af maskinkraft. Automatisering og 
teknologi er dog ikke blevet vekslet til lavere arbejdstid og mere fritid for den enkelte 
medarbejder i industrien. Til gengæld er der blevet færre medarbejdere. 
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Figur 1. Gennemsnitlig årlig arbejdstid pr. beskæftiget i service og industri 1966-2016 

 
Kilde. Danmarks Statistik - NABB10  

 
I Danmark hører man tit, at vi arbejder færre timer end i udlandet. I en international 
sammenligning blandt vores tætteste naboer er vi det land med næstlavest arbejdstid. Tyskland 
er det land med den laveste arbejdstid pr. beskæftiget. Men Danmark ligger tæt på, jf. figur 2. 
Betragtes i stedet den gennemsnitlige arbejdstid i industrien veksles næstsidste pladsen til en 
placering midt i feltet. Den relativt lave gennemsnitlige arbejdstid er altså et fænomen, der 
primært stammer fra ikke-konkurrenceudsatte brancher, der primært findes i servicesektoren. I 
den eksportintensive industri ligger antal arbejdstimer på et ganske pænt internationalt niveau.  
 
Figur 2. Gennemsnitlige arbejdstid i 2016. International sammenligning i økonomien og industri 

 
Kilde: Eurostat - [nama_10_a10_e] 

Udviklingen i den sidste periode, fra figur 1, kan blandt andet forklares med udgangspunkt i 
udviklingen i forholdet mellem fuldtidsansatte og deltidsansatte, jf. figur 3. Over de seneste år er 
der løbende kommet flere fuldtidsansatte i forhold til deltidsansatte i industrien, mens 
udviklingen har været flad i servicesektoren. I 2015 gik der mere end seks fuldtidsansatte pr. 
deltidsmedarbejder i industrien, mens tilsvarende forhold var godt 2:1 i servicesektoren.  
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Figur 3. Forholdet mellem fuld- og heltidsansatte i service og industri 

 
Kilde. Danmarks Statistik - RAS307 

 
Den stigende gennemsnitlige arbejdstid er en af virksomhedernes muligheder for at sikre sig 
tilstrækkelig kvalificeret arbejdskraft. Og at der er udfordringer med adgang til kvalificereret 
arbejdskraft i industrien bekræftes af den seneste undersøgelse1 af tillidsrepræsentanterne i 
Dansk Metal. Her vurderer 47,5 pct. af de adspurgte tillidsrepræsentanter i industrien, at den 
virksomhed, de arbejder på, er udfordret af mangel på kvalificeret arbejdskraft, jf. figur 4. Det er 
en stigning på over fem procentpoint i forhold til sidste år, hvor 42 pct. af 
tillidsrepræsentanterne meldte om mangel på kvalificeret arbejdskraft. I 2014 delte 37 pct. 
denne vurdering.  
 
Mangel på kvalificeret arbejdskraft er et voksende problem over hele landet, men særligt i 
Jylland oplever industrivirksomhederne, at det er vanskeligt at skaffe den fornødne kvalificerede 
arbejdskraft. I Midtjylland, hvor en stor del af Danmarks største industrivirksomheder holder til, 
er det mere en hver anden tillidsrepræsentant, der vurderer, at virksomhederne ikke kan skaffe 
den fornødne kvalificerede arbejdskraft. Det er en stigning på otte procentpoint i forhold til 
sidste års undersøgelse. I Midtjylland er arbejdsløsheden blandt medlemmer af Dansk Metal 
ligeledes lavest. Her ligger den på 2,0 pct. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                   
1 Den seneste undersøgelse er gennemført i april/maj 2017. 
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Figur 4. Virksomheder der er udfordret af mangel på kvalificeret arbejdskraft, pct. 

Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet juni 2014, april 2015, april 2016 og april 2017. 
 
Presset på arbejdsmarkedet i industrien er reelt og begynder at vise sig på en række indikatorer. 
Arbejdstiden i industrien er stukket af fra servicesektorens blandt andet som følge af en 
forskydning i forholdet mellem fuldtid- og deltidsansatte.  
 
Denne forskydning kan have sin rod i en begyndende mangel på kvalificeret arbejdskraft. En 
tendens, der bekræftes af ledighedstal, en strukturel og langsigtet formindskelse af den faglærte 
arbejdsstyrke og sidst men ikke mindst tillidsrepræsentanternes vurdering.  
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