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Servicesektoren står for 72 procent af 
beskæftigelsen i de private erhverv 
Andel af den samlede private beskæftigelse 

Kilde: Danmarks Statistik 



  



Servicebranchen under hastig forandring 
 

•  56 pct. af virksomhederne oplever nye konkurrenter – også fra andre brancher 

•  33 pct. oplever konkurrenter fra virksomheder, der helt har ændret forretningsmodel 

•  48 pct. har de seneste år bevæget sig ind på nye markeder/brancher 

•  4,5 pct. af det samlede antal stillinger i virksomhederne har over de seneste to år 
ændret karakter pga. den teknologiske udvikling. 1,5 pct. er nedlagt og 1,5 pct. er nye 

•  14 pct. forventer store grundlæggende ændringer de kommende 5 år som følge af den 
teknologiske udvikling 

•  38 pct. forventer mange betydningsfulde ændringer 

•  31 pct. forventer mindre men ikke uvæsentlige ændringer  

 



•  39 pct. forventer, at deres arbejdsgiver vil blive udfordret af nye typer aktører 

•  29 forventer, at deres arbejdsgiver enten må lukke eller ændre 
forretningsmodel over de kommende 10 år 

•  11 pct. forventer, at deres job vil blive nedlagt 

•  20 pct. har oplevet at få nye kolleger, der blev ansat, fordi der var behov for 
særlige it-kompetencer på arbejdspladsen 

•  60 pct. er overvejende enige eller helt enige i, at den teknologiske udvikling 
giver nye muligheder for spændende/relevante job- og karrieremuligheder 

•  17 pct. er utrygge ved, om de vil mangle vigtige kompetencer på fremtidens 
arbejdsmarked 

 

Privatansattes forventninger til Jobmarkedet 



•  Umuligt at forudsige fremtidens kompetencebehov  

•  Den menneskelige faktor og kapital fortsat afgørende i stort alle værdikæder 
i servicesektoren  

•  Afdække virksomheders og medarbejderes behov og ønsker og koblet det til 
den aktuelle udvikling i servicesektoren 

•  Grunduddannelser på højt fagligt niveau, som løbende tilpasses   

•  Et fleksibelt og målrettet VEU-system med gennemsigtige veje, der tilbyder 
opkvalificering og uddannelse til fremtidige jobfunktioner  

 

Teknologiudviklingen foregår eksponentielt  og 
derfor… 



•  Nysgerrighed og mod til at være på forkant med udviklingen 

•  It-/teknologi-kompetencer 

•  Løbende opkvalificering hele arbejdslivet 

•  Omstillingsparathed  

•  Fokus på nye brancher 

 

Hvordan ruster HK/Privats medlemmer sig? 


