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Beskæftigelsen i turisterhvervet
Turisterhvervet har en dobbelt så høj andel af ufaglærte og indvandrere end det øvrige erhvervsliv. Turisterhvervet er derved med til at fastholde og skabe
arbejdspladser til personer, der ellers kan have svært
ved at vinde fodfæste på arbejdsmarkedet. Turisterhvervet har ligeledes en meget høj andel af deltidsansatte og unge.
Af fagleder Sune K. Jensen, skj@di.dk
Dobbelt så høj andel af ufaglærte i turisterhvervet
50 pct. af medarbejderne er ufaglærte

Halvdelen af medarbejderne i turisterhvervet har enten en
gymnasial uddannelse eller grundskole, som højeste fuldførte
uddannelsesniveau. Dermed har turisterhvervet dobbelt så
mange ufaglærte medarbejdere sammenlignet med det øvrige
arbejdsmarked.
Ser man på hele arbejdsmarkedet er der kun 23 pct., der har en
gymnasial uddannelse eller grundskole som højeste fuldførte
uddannelse. Turisterhvervet har en lidt lavere andel end faglærte end det øvrige erhvervsliv.
28 pct. af de ansatte i turisterhvervet har en erhvervsuddannelse, mens 39 pct. af de ansatte i det øvrige erhvervsliv har en
erhvervsuddannelse.
Den relativt høje andel af ufaglærte skyldes, blandt andet at
turisterhvervet ligeledes har en høj andel af unge medarbejdere.

Over en tredjedel af medarbejderne er under 28 år.
Andel af ansatte
mellem 15 og 27 år
er dobbelt så høj
end det øvrige arbejdsmarked

Turisterhvervet er kendetegnet ved en høj andel af unge medarbejdere sammenlignet med det øvrige arbejdsmarked. Unge
medarbejdere udgør en væsentlig del beskæftigelsen i turisterhvervet. Knap 36 pct. af medarbejderne i turisterhvervet er
mellem 15 og 27 år, hvilket er godt 17 pct.-point højere end andelen af 15-27 årige for det samlede arbejdsmarked.

Ungarbejdere under 18 år udgør over 7 pct. af de ansatte i turisterhvervet, mens andelen på det samlede arbejdsmarked er
godt 3 pct.
Indvandrere og efterkommere udgør en femtedel af de ansatte
Dobbelt så høj andel af indvandrere
og efterkommere i
turisterhvervet

Selvom hovedparten af medarbejderne i turisterhvervet har
dansk herkomst udgør indvandrere eller efterkommere 20 pct.
Andelen af beskæftigede med anden herkomst end dansk er
således dobbelt så høj inden for turisterhvervet end for det
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samlede arbejdsmarked, hvor indvandrere og efterkommere
udgør godt 9 pct. af de beskæftigede.

Markant højere andel af deltidsansatte
30 pct. deltidsansatte i turisterhvervet

Andelen af deltidsansatte inden for turisterhvervet udgjorde godt
30 pct. i 2013. For hele arbejdsmarkedet er andelen af deltidsansatte knap 4 pct.

Beskæftigelsen generelt inden for turisterhvervet
160.000 beskæftigede i brancher
inden for turisme

I 2013 var der 160.000 beskæftigede i brancher, der omfatter
turisterhvervet i Danmark – dette tal skal ikke forveksles med
opgørelsen fra VisitDenmark, som er baseret på den beskæftigelse, som turisternes forbrug genererer. Beskæftigelsen har
ligget nogenlunde stabilt de seneste 9 år på mellem 150160.000 beskæftigede.
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Turisterhvervet dækker over mange forskellige brancher, der
har en relation til turisme. For nogle af underbrancherne kan
dele af beskæftigelsen dog godt have relation til arbejde, der
ikke direkte er relateret til turisme, ligesom der findes brancher, der ikke er medtaget i analysen, som leverer varer eller
tjenester med henblik på turisme. For en fuldkommen oversigt
over brancher, der indgår i analysen henvises til oversigten i
bilaget.
Udviklingen i de enkelte brancher
Forskellig udvikling
inden for
brancherne

De forskellige brancher inden for turisterhvervet har udviklet
sig meget forskelligt siden 2005. Restaurationsvirksomheder
har således øget beskæftigelsen med godt 17 pct. sammenlignet
med niveauet i 2005, og omvendt er beskæftigelsen inden for
overnatning faldet med knap 15 pct. siden 2005. Ligesom beskæftigelsen inden for transportsektoren er faldet med 10 pct.
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Beskæftigelse i turisterhvervet, fordelt efter branche, 2013
Antal personer
Transport
Passagertransport med regional- eller fjerntog
Rutebuskørsel, by- og nærtrafik
S-togstrafik, metro og andre nærbaner
Taxikørsel
Turistkørsel og anden landpassagertransport
Sø- og kysttransport mv.
Ruteflyvninger
Charter og taxiflyvninger
Drift af betallingsveje, -broer og -tunneler
Overnatningsvirksomheder
Hoteller
Konferencecentre og kursusejendomme
Ferieboliger, campingpladser og andre overnatningsfaciliteter
Restaurationsvirksomheder
Restauranter
Pizzariaer, grillbarer, isbarer mv.
Event catering
Anden restaurationsvirksomhed
Cafeér, værtshuse, diskoteker mv.
Udlejning og reservationsydelser
Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.
Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer
Rejsebureauer, Rejsearrangører mv.
Organisering af kongresser, messer og udstillinger
Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.
Attraktioner
Museer, historiske monumenter, zoologiske haver mv.
Drift af sportsanlæg og andre sportsaktiviteter
Forlystelsesparker o.l.
Lystbådshavne
Andre forlystelser og fritidsaktiviteter
I alt
Kilde: DI-beregninger på baggrund af Danmarks Statistik.

2013
38.632
6.022
8.805
1.147
9.169
3.832
3.605
4.993
890
169
17.418
12.135
3.118
2.165
73.007
31.552
14.888
4.113
9.302
13.152
12.178
2.832
1.054
5.012
1.522
1.758
18.115
6.580
8.792
1.968
213
562
159.350

Ændring ift.
2005, pct.
-9,9
-24,3
-5,5
-50,2
-9,5
-5,1
-2,5
45,5
-50,6
-3,4
-14,8
-19,4
17,3
-21,1
17,1
27,8
-8,6
42,7
27,7
17,3
-0,4
19,0
6,6
-10,9
11,3
-5,8
5,5
10,8
-0,4
13,2
26,0
12,0
2,8
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Bilag: Oversigt over branchekoder, der indgår i analysen:
Branchekoder der er blevet brugt:
Passagertransport med regional- eller fjerntog: 491000
Rutebuskørsel, by- og nærtrafik: 493110
S-togstrafik, metro og nærtrafik: 493120
Taxikørsel: 493200
Turistkørsel og anden landpassagertransport: 493920
Sø- og kysttransport af passagerer: 501000
Transport af passagerer ad indre vandveje: 503000
Ruteflyvninger: 511010
Charter og taxiflyvninger: 511020
Drift af betalingsveje, -broer og –tunneler: 522130
Hoteller: 551010
Konferencecentre og kursusejendomme: 551020
Ferieboliger og andre indlogeringsfaciliteter til kortvarigt ophold: 552000
Campingpladser: 553000
Andre overnatningsfaciliteter: 559000
Restauranter: 561010
Pizzeriaer, grillbarer, isbarer mv.: 561020
Event catering: 562100
Anden restaurationsvirksomhed: 562900
Caféer, værtshuse, diskoteker mv.: 563000
Boliganvisning, ferieboligudlejning mv.: 683120
Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer: 771100
Rejsebureauer: 791100
Rejsearrangører: 791200
Andre reservationstjenesteydelser og tjenesteydelser i forbindelse hermed: 799000
Organisering af kongresser, messer og udstillinger: 823000
Drift af teater- og koncertsale, kulturhuse mv.: 900400
Museer: 910200
Historiske monumenter og bygninger og lignende attraktioner:
910300
Botaniske og zoologiske haver samt naturreservater: 910400
Drift af sportsanlæg: 931100
Andre sportsaktiviteter: 931900
Forlystelsesparker o.l.: 932100
Lystbådshavne: 932910
Andre forlystelser og fritidsaktiviteter: 932990,
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