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Mere end hver 5. medarbejder i servicesektoren 

kommer fra offentlig forsørgelse 

Servicesektoren kan noget særligt, når det gælder om at 
skabe job til mennesker på kanten af arbejdsmarkedet. 
Mere end hver femte medarbejder kommer fra offentlig 
forsørgelse. Niveauet er dermed en del højere end i resten 
af den private sektor, hvor det er knap hver syvende med-
arbejder, der tidligere har modtaget offentlig forsørgelse. 

I januar 2018 var godt 223.000 lønmodtagere beskæftiget i den pri-

vate servicesektor. Af dem havde mere end 46.000 modtaget offent-

lig forsørgelse det forudgående år eller var ansat i støttet beskæfti-

gelse. 

 

 

Det svarer til, at mere end hver femte beskæftiget i den private ser-

vicesektor enten er ansat i støttet beskæftigelse eller har modtaget 

offentlig forsørgelse det seneste år. For hele den private sektor er det 

omkring hver syvende – eller 14 pct. af de beskæftigede. For hele 

Beskæftigede, der det seneste år har modtaget offentlig forsørgelse eller er ansat i støttet beskæftigelse, januar 2018

Dagpenge

Kontanthjælp 

mv. Sygedagpenge

Ledighedsydelse, 

ressourceforløb mv.

Førtidspension, 

skåne- og 

fleksjob I alt

Servicesektoren 19.340 7.550 10.870 650 7.600 46.010

Rengøring og vinduespolering 2.440 1.760 1.640 100 1.200 7.130

Facility Management og ejendomsdrift 290 190 190 10 210 890

Kantine og catering 800 310 500 20 480 2.100

Vagt- og sikkerhedsbranchen 400 450 270 20 150 990

Vikarbranchen 7.060 2.230 1.500 90 250 11.130

Erhvervsvaskeribranchen 130 120 150 10 80 500

Pleje og omsorg 1.270 390 940 60 500 3.160

Den private sektor 95.050 27.430 69.580 3.850 51.410 247.310

Alle beskæftigede 139.920 36.190 118.110 6.280 83.560 384.050

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Beskæftigelsesministeriet forløbsdatabase 'DREAM'.

-Antal personer-

mailto:mall@di.dk


2 

 

arbejdsmarkedet er andelen på knap 15 pct. Det tyder således på, at 

servicesektoren er god til at åbne dørene for personer, der kan have 

svært ved at komme ind på arbejdsmarkedet.   

 

Særligt andelen af beskæftigede, der har modtaget dagpenge eller 

kontanthjælp det seneste år er højere i servicesektoren, sammenlig-

net med hele den private sektor og det samlede arbejdsmarked. 

Knap 9 pct. af de beskæftigede i servicesektoren har modtaget dag-

penge inden for det seneste år, mens der er tale om godt 5 pct. i hele 

den private sektor og for hele arbejdsmarkedet. Og knap 3,5 pct. af 

de beskæftigede i servicesektoren har modtaget kontanthjælpslig-

nende ydelser i det forudgående år. I hele den private sektor og for 

hele arbejdsmarkedet er andelen 1,5 pct. 

 

 

Ser man over tid, har den private servicesektor gennem alle årene 

haft højere andel af ansatte, der har modtaget offentlig forsørgelse 

forudgående for ansættelsen eller været ansat i støttet beskæftigelse, 

sammenlignet med både den private sektor og hele arbejdsmarke-

det. Andelen af beskæftigede, fra offentlig forsørgelse har været ri-

melig konstant over tid både i den private servicesektor, i hele den 

private sektor og for det samlede arbejdsmarked.  
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Kilde: DI-beregninger på baggrund af Beskæftigelsesministeriet forløbsdatabase 'DREAM'.

Andel af beskæftigede, der det seneste år har modtaget offentlig forsørgelse eller er ansat i støttet beskæftigelse, januar 2018

Dagpenge Kontanthjælp 

mv.

Sygedagpenge Ledighedsydelse, 

ressourceforløb 

mv.

Førtidspension, 

skåne- og 

fleksjob I alt

Servicesektoren 8,7 3,4 4,9 0,3 3,4 20,7

Rengøring og vinduespolering 7,2 5,2 4,8 0,3 3,6 21,1

Facility Management og ejendomsdrift 7,0 4,4 4,5 0,2 5,0 21,1

Kantine og catering 7,7 3,0 4,8 0,2 4,7 20,5

Vagt- og sikkerhedsbranchen 6,8 2,5 4,7 0,3 2,5 16,8

Vikarbranchen 19,5 6,1 4,1 0,3 0,7 30,7

Erhvervsvaskeribranchen 5,0 4,4 5,7 0,5 3,1 18,7

Pleje og omsorg 8,9 2,8 6,6 0,4 3,5 22,2

Den private sektor 5,3 1,5 3,9 0,2 2,9 13,8

Alle beskæftigede 5,4 1,4 4,6 0,2 3,2 14,8

Kilde: DI-beregninger på baggrund af Beskæftigelsesministeriet forløbsdatabase 'DREAM'.

-Andel, pct.-


