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Tidligere ansatte i industrien kan 
afværge flaskehalse 
 
Der eksisterer en stor gruppe på ca. 72.000 personer med fortid i 
industrien, som i dag er beskæftiget i andre brancher. Heraf er cirka 
25.000 faglærte. Ifølge Dansk Metal kan denne ressource af arbejdskraft 
bidrage til at afværge flaskehalse på danske industrivirksomheder. 
Størstedelen af de, som har fundet beskæftigelse uden for industrien, 
arbejder i dag i brancher som ’Handel og transport’ og 
’Erhvervsservice’1.  
 
Hovedkonklusioner: 

- 72.000 personer med industrifortid er i dag beskæftiget i andre brancher. 
- 41.000 af disse er enten ansat i ’Handel og transport mv.’ eller ’Erhvervsservice’.  
- Mange af dem er akademikere og ufaglærte - baseret på deres a-kasse tilhørsforhold.  
- Ca. 25.000 af dem er faglærte. 

 
Beskæftigelsen i industrien er steget betydeligt de seneste par år. Det har ført til, at ledigheden 
blandt medlemmer af Dansk Metal nu er nede på 2,7 pct. og for flere faggrupper er den endda 
lavere – det gælder eksempelvis industriteknikere og værktøjsmagere.  Ledigheden i region 
Midtjylland nede på 2,4 pct.  
 
Den lave ledighed giver bekymring for flaskehalse, og der er adskillige eksempler på 
virksomheder, der har svært ved at skaffe den fornødne kvalificerede arbejdskraft. 
 
355.000 personer var ansat i minimum et halvt år i industrien på et eller andet tidspunkt i 
perioden fra 2011 til og med 2014. 275.000 af disse personer var fortsat i beskæftigelse i 
september 2016, mens 80.000 står udenfor beskæftigelse. 203.000 personer er stadig 
beskæftiget i industrien. 72.000 tidligere industriansatte er i dag beskæftiget i andre brancher 
end industrien. Heraf er ca. 25.000 faglærte. 
 
Personer med industrifortid, som i dag er beskæftiget i andre brancher end industrien, fordeler 
sig som vist i figur 1. 25.500 er beskæftiget i ’Handel og transport’ og 15.500 er i 
’Erhvervsservice’. Tilsammen er 60 pct. af de beskæftigede med industrifortid, som i dag er ansat 
i andre brancher end industrien, beskæftiget i én af disse to brancher. ’Bygge og anlæg’ samt 
’Offentlig Administration’, ’Undervisning og Sundhed’ beskæftiger også relativt mange af 
personerne med fortid i industrien.  

                                                   
1 Omfatter bl.a. rengøring, rådgivning og vikarbureauer. 
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Figur 1. Branchefordeling af beskæftigede med industrifortid i anden branche end industrien  

 
Kilde: DREAM og egne beregninger i Dansk Metal. 
 
 
Forventningen er, at industrien vil få brug for endnu flere kvalificerede medarbejdere den 
kommende tid. Faktisk forventer Dansk Metal, at antallet af ansatte i industrien igen vil runde 
300.000 i 2019. Det er derfor en stor opgave at sikre, at vi har de rigtige hænder, der kan 
opfylde de behov, der er for kvalificeret arbejdskraft på de danske industrivirksomheder. 
 
Der er ingen tvivl om, at en del af løsningen på problemet omkring flaskehalse er, at flere unge 
tager en erhvervsuddannelse, at der oprettes flere praktikpladser, og at den eksisterende 
arbejdsstyrke opgraderes gennem efter- og videreuddannelse.  
 
Men analysen af mennesker med industrifortid kan også give forhåbninger til virksomhederne i 
industrien, da der findes et potentiale i form af folk med erfaring i industrien, der nu er ansat i 
andre sektorer. En del af disse kan måske ’hentes tilbage’ og derigennem afværge truende 
flaskehalse. 
 
 
Boks 1. Metoden 

DREAM’s registre følger beskæftigelsessituationen for alle danskere på ugentlige basis inklusive 
a-kasse medlemskab, branche mv. En person med industrifortid defineres som en person med 6 
eller flere måneder som beskæftiget i industrien fra primo 2011 til ultimo 2014. For at bestemme 
beskæftigelsesstatus mv. for denne gruppe betragtes individernes situation i september 2016.  
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