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Forord

Denne rapport er den anden rapport i projektet “Analyse af den bornholmske arbejdsstyrkes
kvalifikationer”, der blev indledt den 1. juni 1995 på Bornholms Forskningscenter.

Udover denne rapport er der for øjeblikket udarbejdet følgende rapport i forbindelse med
projektet:

Befolkningsudviklingen på Bornholm - og dennes betydning for det bornholmske
arbejdsmarked, november 1995. (Arbejdspapir).

Forskningsprojektet er finansieret af Det Regionale Arbejdsmarkedsråd for Bornholms Amt.

Vi vil gerne her benytte lejligheden til at takke de personer, der har indgået i de to
referencegrupper, der er tilknyttet arbejdsmarkedsprojektet. Deres konkrete viden, evne til
perspektivering af problemstillinger i vores projektarbejde ud fra deres egen faglige synsvinkel
har vist sig at være uundværlig i projektarbejdet.

Internt på Bornholms Forskningscenter har student Bo Juni fra projektstarten forestået
oprettelsen og den programmæssige vedligeholdelse af den bagvedliggende regionale database.
Fra 20. november 1995 har også EDB-medarbejder Ole Frendved Hansen deltaget i dette
arbejde.

Svend Lundtorp
Forskningschef
Juni 1996
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1. Indledning

Kravene til den regionale erhvervspolitik på det uddannelsesmæssige område er skærpet for
såvel det regionale erhvervsliv og den regionale arbejdsstyrke. Herom skriver Erhvervs-
ministeriet i Regionalpolitisk Redegørelse 1995:1

“Erhvervslivet og arbejdsstyrken skal leve op til nye og øgede kvalifikationskrav set i lyset af
de nye teknologier og de skærpede konkurrencevilkår i 1990’erne. Det stiller meget store krav
til uddannelse og efteruddannelse. En forøgelse af uddannelsesindsatsen er med andre ord en
vigtig forudsætning for et mere smidigt og konkurrencedygtigt arbejdsmarked.”

Den regionale arbejdsdeling i Danmark har betydet, at regioner i landet, herunder Bornholm,
har haft en overvægt af beskæftigelse i primære erhverv med tilknyttet arbejdsintensiv
industri. Disse regioner er specielt blevet ramt af ændrede rammebetingelser m.v. De har
gennemført og må forventes også i fremtiden at skulle gennemføre en væsentlig strukturel
udvikling. Dette gælder også på det uddannelsesmæssige område, hvor netop de primære
erhverv og den tilknyttede industri i stort omfang anvender beskæftigede uden
kompetencegivende uddannelse.2

Det er bl.a. disse udfordringer, som det bornholmske arbejdsmarked står overfor i dag.
Udfordringerne fremstår oftest som barrierer. Her kan der trækkes en kraftig skillelinie
mellem de barrierer, der opstår for den enkelte i arbejdsstyrken, og de barrierer som opstår for
den enkelte virksomhed eller branche i regionen. Manglende muligheder for jobs og dermed
stor risiko for karrierebrud kan få betydning for ændrede flyttemønstre til og fra regionen.
Samtidig er det afgørende for det regionale erhvervsliv, at udbudet af kvalifikationer i
arbejdsstyrken så vidt som muligt stemmer overens med virksomhedernes behov.

Der er god grund til at fremhæve dette modsætningsforhold, først og fremmest fordi de
menneskelige såvel som de økonomiske omkostninger ved fejldisponering i forbindelse med
uddannelsestiltag er store. Man kan måske endog sige, at der er en stor grad af irreversibilitet i
dette forhold: Hvis først den enkelte person har indledt eller færdiggjort et formelt
uddannelsesforløb, vil det være nødvendigt at omskole denne person, hvis personen på grund
af manglende sammenhæng mellem udbud og efterspørgsel i regionen enten bliver ledig, får
en jobfunktion, hvori uddannelsen ikke kan anvendes eller flytter bort fra regionen.

Dette kraftige modsætningsforhold umuliggør dog ikke, at regionen som helhed kan have en
fælles målsætning om ikke blot at skabe og fastholde så mange arbejdspladser som muligt i

                                                       
1 Erhvervsministeriet (1995), side 94.
2 Under betegnelsen “uden kompetencegivende uddannelse” er klassificeret alle personer, der ikke er faglærte eller har en

videregående uddannelse.
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regionen, men også få arbejdspladser af en kvalitet, så befolkningens arbejds- og levevilkår
forbedres.

Udover dette arbejdsgiver/arbejdstagerforhold vil der også være forskelle i efterspørgslen fra
den eksisterende erhvervsstruktur efter kvalifikationer i arbejdsstyrken. Dette koblet til den
omstændighed, at beslutninger om uddannelsestiltag m.v. foretages af ofte mange forskellige
beslutningstagere - såvel nationale som regionale - medfører risiko for, at dispositioner i en
retning kommer i konflikt med andre ligeså velmotivererede dispositioner. Dette gælder ikke
blot konflikter forårsaget af ovennævnte skillelinie mellem arbejdsstyrkens og arbejdsgivernes
interesser, men også konflikter indbyrdes i de to grupper. F.eks. er der klare skillelinier
mellem nogle arbejdsgivere, der primært har et behov for arbejdskraft uden
kompetencegivende uddannelser, og arbejdsgivere, der primært har behov for medarbejdere
med minimum en uddannelse som faglært eller endog kun er levedygtig, hvis virksomhederne
kan forsynes med en stor andel af arbejdskraften med en videregående uddannelse.

Et andet konfliktområde er den politiske vurdering af behov for nye uddannelsespladser på
øen. Er det primært erhvervslivet selv, der skal opstille målsætning for uddannelsestiltag? Og
hvis ja - hvordan opnås så en rimelig fordeling af økonomiske midler til uddannelsestiltag
mellem brancher i beskæftigelsesmæssig vækst og brancher med faldende beskæftigelse?

Der er således rigelige muligheder for interessekonflikter, der vanskeliggør en samlet indsats
på det uddannelsespolitiske område i regionen.

At vurdere vægtningen af disse forskellige behov og ønsker er i sidste ende et politisk
spørgsmål. Det primære formål med denne rapport er at fremlægge en kortlægning af
uddannelsesstrukturen. En kortlægning, som kan danne baggrund for politisk stillingtagen til
uddannelses- og arbejdsmarkedsplanlægningens problemer samt i arbejdsmarkedsprojektet
udpege specielle problemområder eller hypoteser til nærmere undersøgelse.
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1.1 Arbejdsmarkedsprojektets samlede
problemformulering

I det følgende vil der kort blive redegjort for den samlede problemformulering for arbejds-
markedsprojektet på Bornholms Forskningscenter.

Kvalifikationssystem
Hvor relationer mellem to komponenter er illustreret med 2 pile angiver det relationer,
som kan belyses via den indkøbte registerstatistik Endogene

forhold
(Bornholm)

Systemmiljø (exogene forhold)
(Danmark/Verden)

Uddannelsessystem

Befolkningsstruktur

Erhvervsstruktur

Arbejdsstyrkens
kvalifikationer

Uddannelsessystem Erhvervsstruktur

KvalifikationssystemBefolkningsstruktur

Ovenstående oversigt beskriver de komponenter og de relationer, som denne undersøgelse
arbejder indenfor. Komponenterne i systemet kan isoleret betragtes som systemer i sig selv.
F.eks. kan erhvervsstruktur-komponenten beskrives som et system af forskellige brancher.
Brancherne kan være traditionelt opdelt i primære, sekundære og tertiære brancher, eller som
komponenter, hvor en komponent angiver brancher i vækst (beskæftigelsesmæssigt set) og en
anden komponent brancher i stagnation eller tilbagegang osv.

Pilene angiver, at der er relationer mellem de enkelte komponenter. F.eks. angiver pilene
mellem erhvervsstruktur-komponenten og kvalifikationsstruktur-komponenten, at der findes
relationer, der gensidigt påvirker hinanden gennem efterspørgsel og udbud af visse typer
kvalifikationer.



16

Undersøgelsens overordnede problemstilling kan formuleres i følgende tre spørgsmål:

• Hvilke krav stilles til et udkantsområdes kvalifikationsstruktur, således at denne struktur
bedst muligt imødekommer de behov, som den samlede målsætning om den fremtidige
velfærd angiver?

 
• Hvilke barrierer findes der for opbygning af en sådan kvalifikationsstruktur?

• Hvilken strategi kan et udkantsområde følge for at fjerne, omgå eller indrette sig på disse
barrierer?

I denne problemformulering er anvendt en række begreber, som kræver en nærmere
beskrivelse.

For det første er det vigtigt at slå fast, at der er tale om en overordnet problemformulering.
Dvs. at det er problemformuleringen for den samlede indsats inden for
arbejdsmarkedsforskningen på Bornholms Forskningscenter. For øjeblikket er der kun
igangsat et projekt inden for området. Dette projekts problemformulering vil der blive
redegjort for senere, men først vil der kort blive redegjort for de centrale begreber i den
overordnede problemformulering.

Undersøgelsesobjektet i dette indledende projekt er Bornholm. Bornholm opfattes som et
udkantsområde. Begrebet udkantsområde er vanskeligt at definere fuldstændig præcist. I
begrebet ligger der både rummæssige forhold, dvs. geografisk placering i forhold til noget, der
er center, samt noget udviklingsmæssigt, hvor udkantsbegrebet omfatter områder med
stagnerende økonomisk vækst, faldende befolkningsudvikling, ensidig erhvervsstruktur m.v.
Det er en afgørende arbejdsopgave for arbejdsmarkedsprojektet i samarbejde med andre
projekter på Bornholms Forskningscenter at arbejde såvel teoretisk som empirisk med
udkantsbegrebet.

Begrebet kvalifikationsstruktur betyder implicit, at synsfeltet for arbejdsmarkedsprojektet
primært er den samlede mængde af kvalifikationer i et regionalt område samt koblinger
mellem de enkelte faktorer i denne mængde.

I dette projekt skelnes mellem de kvalifikationer, der opbygges via formelle uddannelsesforløb
og via tillæring i forbindelse med jobfunktioner.

Den samlede målsætning om den fremtidige velfærd er vanskelig at fastsætte. I denne
sammenhæng vil der blive lavet en opsamling af de tiltag, der såvel nationalt som regionalt er
nedfældet vedrørende den fremtidige velfærd, og som samtidig er direkte forbundet med
uddannelsespolitik og kvalifikationsudvikling. Men primært vil målsætningen om den
fremtidige velfærd blive fastsat ud fra en forståelse af et udkantsområdes problemer i forhold
til den samlede nationale udvikling i velfærd.
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Med begrebet barriere forstås begrænsninger eller hindringer for udviklingen af den
bornholmske arbejdsstyrkes kvalifikationer. F.eks. kan et ikke særlig veludviklet regionalt
uddannelsessystem være en afgørende barriere for udviklingen af specifikke kvalifikationer,
som på et tidspunkt vil være efterspurgt af erhvervslivet. At det regionale uddannelsessystem
ikke er veludviklet kan så igen være forårsaget af et manglende befolkningsgrundlag for
bestemte typer uddannelser. Her kommer system-synsvinklen til sin ret, idet barrieren i denne
sammenhæng bl.a skal ses i relationerne mellem uddannelsessystem og befolkningsstruktur.
Metoden til at finde frem til de essentielle barrierer vil indbefatte en analyse af de historiske
forudsætninger for den nuværende kvalifikationsstruktur.

Begrebet strategi skal her forstås som en proces omfattende planlægning, koordinering og
styring af brugen af et regionalt områdes ressourcer - i denne sammenhæng menneskelige
ressourcer - frem mod opnåelse af de politiske målsætninger.

Denne overordnede problemformulering vil løbende blive revurderet og må forventes
omformuleret som en naturlig del af den fremtidige forskningsproces.

1.2 Problemformulering for denne rapport

I det allerede igangsatte projekt vælges indledningsvist at fokusere på samspillet mellem
udviklingen i erhvervsstrukturen og udviklingen i uddannelsesstrukturen. På basis af den
oprindelige projektbeskrivelse er der fundet frem til følgende problemformulering for denne
rapport:

• Hvilke regionale demografiske forhold danner basis for den nuværende befolkningsstruktur
og de kvalifikationer, som denne befolkning bærer?

• Hvilke strukturmæssige forskelle findes der mellem den samlede nationale
uddannelsesstruktur og den regionale uddannelsesstruktur på Bornholm - og hvad betinger
disse forskelle?

• På hvilken måde spiller den regionale befolknings- og uddannelsesstruktur sammen med
erhvervsstrukturudviklingen?

Som det fremgår af problemformuleringens tre punkter er analysen i denne rapport opbygget
som en komparativ analyse, hvor det ene geografiske område er hele landet, mens det andet
geografiske område er Bornholm. De tre punkter danner basis for rapportens opdeling i
kapitler. I hver enkelt kapitel er følgende punkter forsøgt belyst:
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1. Indledningsvis sammenholdes på baggrund af “common sense”, erfaringer m.v., hvilke
tendenser man vil forvente for Bornholms vedkommende sammenlignet med tendensen i
hele landet.

2. Redegørelse for de faktiske forhold primært ved hjælp af registerdata, hvor divergens i
forhold til de indledende hypoteser i punkt 1 vægtes.

3. Hvad skyldes forskelle/ligheder mellem regionen og hele landet?
4. I hvilken grad er de fundne forskelle udtryk for specifikke bornholmske forhold?
5. Hvilke barrierer kan have forårsaget de specielle bornholmske forhold, og hvilke

handlingsmuligheder kan umiddelbart erkendes?
6. Eventuelle specielle forhold, der kan danne basis for væsentlige nye hypoteser m.v. for det

fremtidige projektforløb.

Det bornholmske arbejdsmarked er kun i begrænset omfang beskrevet i eksisterende litteratur.
Som basis for denne undersøgelse er udelukkende anvendt centrets egen publikation fra 1994,
“Bornholms befolkning, erhvervsstruktur og udvikling”, skrevet af økonom Steen
Schønemann.

Mere rig på eksempler er arbejdsmarkedsundersøgelser for andre regioner i Danmark. Således
har især en helt ny rapport fra Institut for Grænseregionsforskning i Aabenraa
“Strukturbeskrivelse af det sønderjyske arbejdsmarked” skrevet af Susanne Jensen været til
stor hjælp for tilrettelæggelsen af vores analyse af de bornholmske forhold.

1.3 Definition af centrale begreber

I afsnittet “Problemformulering” er visse væsentlige begreber allerede nærmere defineret.

Titlen for dette projekt er “Analyse af den bornholmske arbejdsstyrkes kvalifikationer”. I
denne indledende strukturbeskrivelse måles befolkningens kvalifikationer ved formelle
kompetence-givende uddannelser. Dette betyder, at den type kvalifikationer, der kan betegnes
som tillært via årelang tilknytning til arbejdsmarkedet ikke behandles.

Når der i denne rapport anvendes geografiske betegnelser som Bornholms Amt, Bornholm og
“på øen”, skal dette altid forstås som Bornholm, inklusiv Christiansø. Bornholms Amt har i
modsætning til de fleste andre danske amter haft samme geografiske udbredelse i hele
analyseperioden.3

Centrale begreber anvendt i forbindelse med beskæftigelses- og uddannelsesstatistik vil der
nærmere blive redegjort for i afsnittet “Datastruktur”.

                                                       
3 Hvis statistik er eksklusiv Christiansø, vil dette være nævnt i teksten. Christiansø har i hele perioden hørt under

Krigsministeriet/Forsvarsministeriet og er fortsat uden for kommuneinddelingen. På Christiansø findes der omkring
100-200 bosiddende personer i hele undersøgelsesperioden.
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1.4 Afgrænsning

En væsentlig begrænsning i denne undersøgelse er den manglende sammenligning af
udviklingen på Bornholm med andre udkantsområder. De fleste sammenligninger i denne
rapport er sammenligninger mellem Bornholm og hele landet. I andre rapporter anvendes ofte
sammenligninger med andre såkaldte udkantsamter. Dette ses som værende ganske
uhensigtsmæssigt i denne sammenhæng. Arbejdsmarkedet på Bornholm er langt mindre end i
f.eks. Storstrøms Amt og Nordjyllands Amt. En væsentlig opgave for det fremtidige arbejde
bliver, at forsøge at finde udkantsområder i form af “kommune-klynger”, der i størrelse og
regionsspecifikt i øvrigt ligner Bornholm.

I den indledende fase i denne undersøgelse stod vi overfor et valg mellem at vægte en samlet
analyse af uddannelsesstrukturen eller mere detaljerede undersøgelser af enkelte befolknings-,
uddannelses- eller erhvervsgrupper. I denne indledende rapport valgte vi at vægte den samlede
strukturbeskrivelse af Bornholm. Dette betyder, at hele befolkningen, alle
uddannelsesretninger og -niveauer og alle erhvervsgrupper er behandlet. Dette betyder, at
detaljeringsgraden i undersøgelsen er mindre end i et case-study.

En vigtig afgrænsning er, at befolkningens kvalifikationer udelukkende måles i deltagelse i og
gennemførelse af formelle kompetencegivende uddannelser. Dette betyder, at den type
kvalifikationer, der kan betegnes som tillært via årelang tilknytning til arbejdsmarkedet ikke
behandles.

Tidsmæssigt er undersøgelsen i denne rapport afgrænset til primært at undersøge udviklingen
på Bornholm i perioden 1981 til 1993. Den afgrænsning skal ses som resultat af
tilgængeligheden af anvendeligt statistik.4

Ved hjælp af andre typer oplysninger samt anden type registerstatistik forsøges struktur-
udviklingen undersøgt for perioden 1900-1993. Dette forsøg på at gennemføre analysen af
strukturudviklingen i et langt perspektiv, skal ses i lyset af, at eksisterende demografiske,
uddannelsesmæssige og arbejdsmarkedsmæssige forhold er forårsaget af en udvikling, der har
sin oprindelse i gældende forhold årtier tilbage. Som Figur 1 viser, skal den aldersmæssige og
uddannelsesmæssige sammensætning af den nuværende arbejdsstyrke forklares med forhold
helt tilbage i 1930’erne. Samtidig vil der være personer i den nuværende arbejdsstyrke, der
stadig må forventes at være i styrken efter år 2060.

                                                       
4 Se videre om anvendt statistik i efterfølgende afsnit “Datastruktur”.
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Figur 1. Levetid, arbejdsliv og uddannelsestid for nuværende befolkning

1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060 2070 2080
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Uddannelsestid

1995

Noter: I figuren er vist, hvilken tidsperiode den nuværende befolknings kvalifikationer, dels er et resultat af, dels i
fremtiden vil påvirke. I figuren er nutiden illustreret med den stiplede linie. Til venstre for den stiplede linie er
de historiske forhold vist. Det fremgår, at de ældste personer i den nuværende befolkning begyndte deres
erhvervsaktive liv og erhvervede deres formelle uddannelseskompetence allerede i trediverne. Til højre er vist,
at unge i dag langt ud i fremtiden vil være beskæftiget på arbejdsmarkedet, og formelle udannelser får derfor
betydning for disse personers virke langt ud i fremtiden.

Kriterier: 1) Personernes levetid er løseligt sat til 75 år.
2) Arbejdstid starter, når personen er 15 år, dvs. samtidig med at personen går i lære som faglært.
3) Arbejdstid slutter, når personen fylder 67 år.
4) Uddannelsestid for faglært er folkeskole (10 år) + 4 år.

1.5 Datastruktur

I denne rapport har vi lagt en vigtig tolkning ind over analysen af uddannelsesstrukturen på
Bornholm: I analyser af hvorvidt uddannelsesniveauet på Bornholm er over- eller
underrepræsenteret i forhold til hele landet, forudsætter vi, at det er fordelagtigt for regionen
at have så højt et uddannelsesniveau som muligt.
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Denne tolkning kan der og bliver der ofte stillet spørgsmål ved. Men vi har valgt dette
udgangspunkt på grund af to forhold:

1. Den teknologiske udvikling må forventes via nye produktionsmetoder og -processer at
kræve et øget uddannelsesniveau i arbejdsstyrken.

2. Vi forbinder generelt øget uddannelsestiltag med øget livskvalitet.

Væsentligste kilde til statistik om den bornholmske befolknings uddannelsesstruktur og
erhvervsstrukturen på øen samt sammenlignelige tal på landsplan er Registerbaseret
arbejdsmarkedsstatistik (RAS) fra Danmarks Statistik. Arbejdsmarkedsprojektet på Bornholms
Forskningscenter har adgang til denne RAS-statistik via en regional database, som Amternes
og Kommunernes Forskningsinstitut, Institut for Grænseregionsforskning og Bornholms
Forskningscenter i dag råder over og i fællesskab videreudvikler. Databasen indeholder
følgende oplysninger:

• Befolkningen fordelt på bopæls- eller arbejdsstedsamt.

• Befolkningen fordelt som værende under uddannelse eller ikke under uddannelse.

• Befolkningen fordelt på et års aldersgrupper og to køn.

• Befolkningens branchetilknytning efter Nationalregnskabets opdeling i 117 brancher (hvor
ledige og personer uden for arbejdsstyrken indgår med særskilt kode, og hvor offentlige
erhverv er underinddelt i flere kategorier).5

• Befolkningens tilknytning til arbejdsmarked (heltid eller deltid).

Opgørelsen i RAS-statistikken foretages med udgangspunkt i situationen på et bestemt
tidspunkt (sidste uge af november), befolkningen registreres så igen året efter. Dette betyder, at
RAS-statistikken ikke giver oplysninger om eventuelle sæsonvariationer i beskæftigelsen. For
Bornholms vedkommende betyder dette, at især turismeerhvervet (der i øvrigt desværre ikke er
placeret i én branche) og fiskeri/fisketilberedning kan være undervurderet eller overvurderet i
RAS-statistikken.

I den regionale database er kun medtaget befolkningen i aldersgruppen 15-74 år. Databasen
har heller ikke oplysninger om arbejdsstilling m.v. Befolkningsstatistikken i denne rapports
andet kapitel og statistik vedr. arbejdsstilling m.v. er hentet fra Danmarks Statistiks on-line
databaser, Kommunalstatistisk Databank (KSDB), Arbejdsmarkedsstatistikkens Brugerbank
(ABBA) og Erhvervsstatistisk Databank (ESDB).
Den regionale database dækker perioden november 1980 til november 1992. Efter at
Danmarks Statistik nu har ændret forudsætningerne for års-betegnelsen, er der i denne rapport

                                                       
5 I brancheinddelingen i denne rapport er Offentlige tjenesteydelser underopdelt i fire undergrupper, således at der samlet

er 121 brancher
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anvendt betegnelsen “1981” for “november 1980”, således at analyseperioden dækker perioden
1981-1993.

I visse sammenhænge i indledningen til de enkelte kapitler arbejdes der med statistik tilbage
til århundredeskiftet. Denne erhvervs- og beskæftigelsesstatistik stammer fra Lars Bugge m.fl.:
“Erhvervsstrukturens udvikling i Danmark 1901-76, Hele landet og hovedlandsdele,
Tabelværk nr. 1, GeoRuc, 1983”.

Danmarks Statistik har som primærproducent af befolkningsstatistik ved hjælp af diverse
offentlige registre en meget tæt beskrivelse af de demografiske forhold både for landet som
helhed, men også på amts-, kommune- og sogneniveau. Danmarks Statistiks tal er lette at
sammenligne over tid. Indenfor befolkningsstatistikken findes der kun få og ubetydelige brud i
indsamlingsmetoder og begrebsdannelse over tid. Denne statistik er samtidig let tilgængelig.
F.eks. tilbage til ca. 1970-75 for væsentlige demografiske komponenter i Kommunalstatistik
Databank (KSDB), men også i årbogen “Befolkningens bevægelser” m.v. Befolkningsstatistik
fra før 1960 er opgjort i Statistiske Undersøgelser, nr. 10 og nr. 19 fra henholdsvis 1964 og
1966.

Analyse og bearbejdningen af kvantitative data udgør næsten altid en kraftig forenkling af
virkeligheden. I denne undersøgelse gælder det både gruppering af uddannelsesretninger og
gruppering af brancher.

I analyse af uddannelsesstrukturen i denne rapport anvendes tre grupperinger:

1. En gruppering, der inddeler alle uddannelsesretninger i tre niveauer.
2. En gruppering, der inddeler alle uddannelsesretninger i 23 grupper.
3. Personer uden en kompetencegivende uddannelse er i visse sammenhæng underopdelt i tre

grupper, bestående af grundskole, gymnasiale uddannelse og afbrudt erhvervsuddannelse.

I analyse af brancher anvendes flere typer inddelinger. Disse er beskrevet i starten af kapitlet
“Erhvervsstrukturens udvikling og den regionale arbejdsstyrkes uddannelsessammensætning”.

Da der ikke findes uddannelsesoplysninger for personer født før 1920 begrænses tabeller og
diagrammer vedrørende personers uddannelsesforhold til kun at omfatte befolkningen i
aldersgruppen 15-59 år.6

Gruppen af personer med en videregående uddannelse opdeles i visse tabeller og diagrammer i
tre undergrupper: Kort, mellemlang og lang videregående uddannelse.

Brancheopdelingen i den regionale database følger som nævnt Nationalregnskabets opdeling,
der bygger på de oprindelige DSE-77 opdelinger. Men yderligere fem grupper er udskilt fra
offentlige tjenesteydelser. Ledighed og kategorien uden for arbejdsstyrken er angivet som
speciel “branchekode”. Her er det vigtigt at pointere, at ledigheden er personer med fuld
                                                       
6 Susanne Jensen (1995), side 16.
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ledighed i sidste uge af november pågældende år. Blot en dags arbejde flytter personen bort fra
gruppen af ledige.

Danmarks Statistik har de senere år foretaget nogle ændringer i RAS-statistikken. Således har
gruppen af sygeplejersker oprindeligt været placeret som en kort videregående uddannelse,
men er nu flyttet op til en mellemlang videregående uddannelse. I denne undersøgelse er
denne og lignende ændringer gennemført for hele perioden tilbage til 1981.

Når der i denne rapport er anvendt oplysninger fra RAS-statistikken via den regionale da-
tabase, vil der som kilde under figurer og tabeller m.v. være angivet “Den regionale
Database”.

I analysen af de enkelte brancher og sektorer er der medtaget en liste over alle arbejdssteder
med mere end ni ansatte på Bornholm. Denne liste stammer fra Det Centrale Erhvervsregister
på Danmarks Statistik. Beskæftigelsen er beregnet på grundlag af indbetalt ATP-beløb for 2.
kvartal 1995 - reelt er størrelsesoplysninger udtryk for antal ansatte på heltidsbasis.

1.6 Rapportens struktur

Denne rapport omfatter foruden denne indledning en sammenfatning og tre overordnede
kapitler, der samtidig angiver analysens struktur:

I kapitel 5 “Befolkningsstruktur og befolkningsudvikling” gives en beskrivelse af befolknings-
udviklingen på basis af dels udviklingen i folketallet dels i en kort beskrivelse af nogle af de
samfundsmæssige aspekter, der har skabt denne udvikling. I kapitlet er lagt vægt på
befolkningsstrukturens betydning for arbejdsmarkedet.7

I kapitel 6 “Befolkningens uddannelsesstruktur” redegøres for de uddannelsesmæssige forhold,
som tilsammen udgør uddannelsesstrukturen på øen. Her behandles regionale uddannel-
sesmæssige aspekter i forhold til demografi og arbejdsmarked: Alder, køn, tilknytning til ar-
bejdsmarkedet m.v. Først undersøges befolkningens uddannelsesniveau ud fra en tre-deling (se
under afsnittet “Datastruktur” i denne indledning). Endelig undersøges de enkelte niveauer
mere detaljeret i tre efterfølgende afsnit. For hver enkelt niveau undersøges igen de
demografiske og de arbejdsmarkedsmæssige aspekter. Alle undersøgelserne vurderer de
regionalspecifikke forhold på Bornholm med samme fordelinger for hele landet.

I kapitel 7 undersøges “Erhvervsstrukturens udvikling og den regionale arbejdsstyrkes
uddannelsessammensætning”. De karakteristika, der er udvalgt, er de samme som i foregående
kapitel, men nu undersøges de samme aspekter i de enkelte brancher.
                                                       
7 Dette kapitel bygger i hovedsagen på det første arbejdspapir i arbejdsmarkedsprojektet, der udkom i november måned:

Befolkningsudviklingen på Bornholm - og dennes betydning for det bornholmske arbejdsmarked, november 1995.



24

Indledningsvist er de væsentligste resultater af den samlede undersøgelse som nævnt behandlet
i en sammenfatning. Bag i rapporten findes, foruden liste over anvendt litteratur og kilder,
diverse bilag omfattende grundtabeller m.v.
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2. Sammenfatning

I fremtiden må det forventes, at der stilles stadig større krav til arbejdsstyrkens kvalifikationer.
Den regionale arbejdsdeling i Danmark har betydet, at regioner i landet, herunder Bornholm,
har haft et uddannelsesniveau, som er lavere end i landet som helhed. Dette skyldes primært
erhvervsstrukturens sammensætning samt manglende uddannelsespladser på øen. Historisk set
og i nogen grad også i dag har det været muligt at finde beskæftigelse, der ikke kræver en
kompetencegivende uddannelse. Men arbejdsmarkedet for denne type jobs bliver mindre år for
år.

Bornholms udvikling afspejler de ændrede rammebetingelser. Øen har gennemført og må
forventes også i fremtiden at skulle gennemføre en væsentlig strukturel udvikling. Dette
gælder også på det uddannelsesmæssige område, hvor netop de primære erhverv og den
tilknyttede industri i stort omfang anvender beskæftigede uden kompetencegivende
uddannelse.

De unge vil være aktive på arbejdsmarkedet i mange år.  Derfor kan beslutninger vedrørende
uddannelsesforhold få betydning langt ud i fremtiden. Konsekvensen må være, at uddannelse i
dag, udover at give almen kendskab til nutidens teknologi, må give kompetence i form af evne
til at tilegne sig ny viden for at imødekomme de fremtidige krav og behov.

Formålet med denne rapport er at kortlægge uddannelsesstrukturen på Bornholm. En
kortlægning som kan danne baggrund for politisk stillingtagen til uddannelses- og arbejdsmar-
kedsplanlægningen samt i arbejdsmarkedsprojektet udpege specielle problemområder eller
hypoteser til nærmere undersøgelse.

2.1 Sammenhæng mellem befolkning, arbejdsmarked
og uddannelsesstruktur

Befolkningen er bærere af uddannelser og udgør samtidigt potentialet for opbygningen af
fremtidige uddannelsesstrukturer. For Bornholm, der i forhold til resten af landet har en
afsides beliggenhed, er de demografiske forhold specielle, fordi Bornholm for det første udgør
et lukket arbejdsmarked og for det andet fordi mange uddannelsesinstitutionstyper er
fraværende. Det sidste betyder permanent eller midlertidig fraflytning af unge under
uddannelse.
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Sammenhæng mellem befolkningstal og en regions generelle udvikling kan opdeles i to
overordnede punkter:

• Adgang til en lokal arbejdsstyrke er en afgørende forudsætning for, at det lokale
erhvervsliv kan trives. Især i forhold til perioder med vækst vil lokalisering af nye
arbejdspladser og ud-vikling af allerede etablerede være afhængig af tilførslen af mere
arbejdskraft med de kvali-fikationer, der bliver efterspurgt. Et vigende befolkningstal vil
derfor give anledning til manglende muligheder for rekruttering.

• Befolkningen efterspørger service, hvorfor en negativ udvikling i befolkningstallet implicit
betyder stagnation eller tilbagegang for private og offentlige servicevirksomheder.

Befolkningsstrukturen har ligeledes stor betydning. En relativ lille andel af befolkningen i den
arbejdsdygtige alder betyder - på trods af et evt. relativt stort befolkningstal på et givet tids-
punkt - risiko for mangel på arbejdskraft på det lokale arbejdsmarked.

2.1.1 Folketallets størrelse på Bornholm
Den 1. januar 1995 var der 44.936 bosiddende på Bornholm. Det var første gang siden 1921,
at befolkningen var under 45.000 på øen.

I hele perioden 1921 til 1994 lå befolkningstallet over 45.000 indbyggere. Største folketal blev
opnået på Bornholm i 1958, hvor der var 48.727 hjemmehørende på øen. Med undtagelse af
nogle små perioder med mindre vækst er der efter 1958 tale om et kontinuerligt fald i
befolkningstallet stort set år for år frem til i dag.

Samlet har denne udvikling resulteret i, at den bornholmske befolknings andel af hele landets
befolkning er faldet fra 1,9 % i 1801 til 0,9 % i 1995. Som tidligere nævnt nåede Bornholms
folketal det nuværende niveau på 44-45.000 personer i 1921, men det er værd at bemærke, at
dengang var den bornholmske befolknings andel af hele landets befolkning 1,4 %, hvor den nu
kun er 0,9 %. Andelen har ikke været over 1 % siden 1968.

2.1.2 Flyttemønstrene
I forståelsen af den bornholmske demografi og uddannelsesstruktur er flyttemønstre et
særdeles centralt element.

• Flytninger udgør set i forhold til kvalifikationer på det bornholmske arbejdsmarked en mu-
lighed for at tiltrække/dræne kvalifikationer ind og ud af regionen.

• Flytninger kan få konsekvens for den bornholmske aldersstruktur, og dermed konsekvenser
for det bornholmske arbejdsmarked.
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Til- og fraflytninger har i perioden 1976-1995 ligget mellem ca. 1.000 og  1.400 flytninger pr.
år med store variationer i perioden. Frem til 1985 ligger til- og fraflytning omtrent på samme
generelt faldende niveau. Efter 1985 er der en tendens til, at tilflytningen falder, samtidig med
at fraflytningen er større end tilflytningen.

Fraflytningen udviser, hvis den angives som en lineær tendens, stort set status quo, hvorimod
tilflytningen er faldende.

Den faldende tilflytning kan være forårsaget af, at flere og flere stifter bo i uddannelsestiden.
Og da uddannelsen gennemføres “ovre”, vil gentilflytning derfor på denne baggrund være
vigende.

For et lille arbejdsmarked som det bornholmske har også manglende valgmuligheder med
hensyn til jobs stor betydning for en faldende gentilflytning, når unge har været “ovre” for at
få en videregående uddannelse. Andelen af personer med en videregående uddannelse, der
finder en ægtefælle med et tilsvarende uddannelsesniveau, er stor. Derfor skal arbejdsmarkedet
også være åbent for ægtefællens kvalifikationer.

Udover flytninger bidrager også et negativt fødselsoverskud til det faldende folketal. I denne
rapport undersøges fertiliteten ikke, men det er vigtigt at pointere, at den lave bornholmske
fertilitet over en lang tidshorisont vil få store konsekvenser for det bornholmske
arbejdsmarked. Flyttemønstrene har derimod en umiddelbar betydning for det bornholmske
arbejdsmarked.

2.1.3 Bornholms tilknytning til hovedstadsområdet
I forbindelse med forskning i vandringer udpeger teorier to effekter, som enten kan få personer
til at flytte til en region eller fra en region:

1. Pull-effekten: Personer flytter til et nyt regionalt område, fordi de tiltrækkes af højere
lønninger, bedre miljø m.v. end i den region, de er bosiddende i.

 
2. Push-effekten: Ulemper ved bolig, arbejdsløshed m.v. kan presse personer ud af regionen.

Heraf ses at vurdering af flyttemønstre foruden vurdering af analyseregionen også må omfatte
de regioner, som fraflyttere eller tilflyttere frastødes eller tiltrækkes fra/til.
14 af de tyve kommuner med størst modtagelse af flytninger fra Bornholm ligger i
hovedstadsområdet. Blandt “afsenderkommunerne” er dette tal 15 kommuner.

Geografisk virker hovedstadsområdet altså som “nabo”-region til Bornholm, idet såvel færge-
som flytrafikknudepunkter til og fra øen går via hovedstaden. Da København også er hjemsted
for en række uddannelsesinstitutioner, er det derfor ikke uventet, at en stor del af flytningerne
fra Bornholm ender her. Dermed vil også en stor del af tilflytningen komme herfra.
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2.1.4 Regionale forskelle i befolkningens køns- og
alderssammensætning

Idet der er klare forskelle i de to køns adfærd i uddannelsesmæssig henseende og på
arbejdsmarkedet, er det væsentligt at få kendskab til regionale forskelle på Bornholm i
kønssammensætningen i forhold til hele landet.

Der er store forskelle i den kønsmæssige sammensætning af befolkningen regionalt på
Bornholm og for hele landets vedkommende. På Bornholm er antallet af mænd i perioden
1971-1995 faldet mere end antallet af kvinder, således at der fra at have været et mindretal af
kvinder på øen efter 1987 derimod er et flertal af kvinder. For hele landet gælder, at antallet af
kvinder er steget mere end antallet af mænd i perioden 1971-1995, og at der i hele perioden
har været et flertal af kvinder.

Også aldersmæssigt er Bornholm speciel sammenlignet med landets samlede befolkning.
Aldersmæssigt kan befolkningen inddeles i økonomisk set tre væsentlige aldersgrupper:

- 0-14 årige: Den kommende rekruttering til arbejdsstyrken.
- 15-66 årige: Arbejdsdygtige alder.
- Over 66 år: Pensionerede m.v.

På Bornholm er der i forhold til landsgennemsnittet færre i den arbejdsdygtige alder - og flere
i de to andre aldersgrupper. Dette kan være en uheldig fordeling rent økonomisk set. Hvis den
bornholmske befolkning skulle være fordelt efter gennemsnittet på landsniveau for 1994, så
var der 1.545 personer for lidt i den arbejdsdygtige alder, mens der var henholdsvis 252 og
1.293 personer for mange blandt de unge og de ældre.

Samlet kan man på denne baggrund sige, at de store forskelle i alderssammensætningen
mellem den bornholmske befolkning og hele landets befolkning primært opstår i forbindelse
med forskellene i aldersgruppen 18-34 årige. Og forskellene i denne aldersgruppe skyldes, at
personer i denne aldersgruppe er fraværende fra øen i forbindelse med uddannelsesforløb
“ovre”.

2.2 Befolkningens uddannelsesstruktur og ledigheden

Bornholm er ved undersøgelsesperiodens start karakteriseret af et uddannelsesniveau, som ligger un-
der uddannelsesniveauet i hele landet. Dette viser sig ved en markant større andel af den
bornholmske befolkningen, som ikke har en kompetencegivende uddannelse, og især har kun en
lille andel af befolkningen en videregående uddannelse.
I undersøgelsesperioden stiger uddannelsesniveauet på Bornholm. Men den regionale profil, som
værende en region med meget få personer med en videregående uddannelse, forstærkes. I 1993 er
Bornholm derfor i forhold til hele landet karakteriseret af:
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• En markant stor andel af befolkningen uden en kompetencegivende uddannelse. Forskellen
set i forhold til hele landet er uændret i perioden.

 
• En andel af befolkningen med en faglært uddannelse, som er på niveau med  hele landet.

Væksten i antallet af personer på dette uddannelsesniveau har i perioden været større på
Bornholm end i resten af landet.

 
• En andel med en videregående uddannelse, som ligger væsentligt under hele landet.

Forskellen er i perioden vokset.
 
• En andel af befolkningen, som er uddannelsessøgende, og som ligger væsentligt under

andelen i hele landet.
 
Disse overordnede tendenser kan på den ene side forklares på baggrund af Bornholms
beliggenhed og et relativt lille befolkningsgrundlag, der betyder, at bornholmerne ikke
umiddelbart har adgang til et varieret uddannelsestilbud, med mindre de fraflytter øen for en
periode. Samtidig  kan uddannelsesstrukturen betragtes som et resultat af den tidligere og
nuværende erhvervsstruktur.

Generelt er ledigheden i hele landet og på Bornholm faldende i takt med uddannelsesniveauet.
Således var ledigheden blandt personer uden en kompetencegivende uddannelse i 1993 16,1 %
på Bornholm, hvorimod ledigheden for personer med en videregående uddannelse kun var på
4,3 %. For ledighedsniveauet på Bornholm sammenlignet med hele landet gælder:

• For personer uden en kompetencegivende uddannelse er ledigheden på niveau med hele
landet, men har været præget af store udsving i den undersøgte periode med en meget høj
ledighedsprocent  i slutningen af firserne. Disse store variationer på Bornholm må ses i
sammenhæng med den stærkt varierende beskæftigelse i fiskeriet og afledte erhverv.

 
• En ledighed blandt de faglærte, som ligger på niveau med hele landet. Dog er der en

tendens til, at ledigheden i slutningen af perioden overstiger landsniveauet. Dermed ser det
ikke ud til at den overgennemsnitlige vækst i antallet af personer på Bornholm med en
faglært uddannelse skyldes en tilsvarende vækst i efterspørgslen.

 
• En ledighed blandt personer med en videregående uddannelse, som i hele perioden ligger

under niveauet for hele landet.
 
Set under et må ledighedsmønstret på Bornholm og i hele landet være en motiverende faktor for
unge til at påbegynde et længerevarende uddannelsesforløb. Specielt på Bornholm, hvor ledigheden
og dermed beskæftigelsen blandt personer med en kortvarig eller ingen uddannelse har været meget
varierende. Set i denne sammenhæng er det naturligt, at et stadigt større antal unge på Bornholm
påbegynder en gymnasial uddannelse.
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Det videre uddannelsesforløb efter gymnasiet betyder i mange tilfælde, at de unge må forlade øen,
samt at de unge måske uddanner sig til job, som ikke efterspørges på Bornholm. Dermed kan de
unges øgede satsning på længerevarende uddannelser dræne kvalifikationer fra Bornholm, så længe
den bornholmske erhvervstruktur ikke tilpasses det stigende uddannelsesniveau.
Positivt set betyder de unges uddannelsesvalg, at erhvervslivet tilbydes et udviklingspotentiale. Flyt-
temønstret viser netop, at tilflyttere til Bornholm oftest er bornholmere, der har gennemført en ud-
dannelse “ovre”. Den vigende tilflytning til Bornholm kan måske skyldes, at de kvalifikationer, som
de “oprindelige” bornholmere har skaffet sig “ovre”, ikke efterspørges på Bornholm, men at en stor
del af disse “oprindelige” bornholmere i større omfang ville flytte tilbage, hvis de rette jobtilbud var
til stede på Bornholm.

Vurderes uddannelsesniveauet i forhold til aldersfordelingen, kan det give et grundlag for at
vurdere tendenser i den fremtidige uddannelsesstruktur på Bornholm. De yngre aldersklasser
på Bornholm tager i stigende omfang en uddannelse. Samtidig nærmer procentdelen af de
unge uden en kompetencegivende uddannelse på Bornholm sig niveauet i hele landet. Derfor
må det forventes, at Bornholms uddannelsesniveau  i fremtiden i stadig mindre grad
karakteriseres af en stor gruppe af befolkningen uden kompetencegivende uddannelse, men
måske i stadig højere grad af en stor andel af befolkningen med en faglært uddannelse samt
med et stadig større underskud af personer med en videregående uddannelser set i forhold til
hele landet.

2.2.1 Personer uden en kompetencegivende uddannelse
Som tidligere nævnt kan Bornholm karakteriseres som en region med forholdsvis mange
personer uden en kompetencegivende uddannelse, og dette skyldes først og fremmest en stor
gruppe af personer, som udelukkende har en grundskoleuddannelse, men også i mindre grad
en forholdsvis stor gruppe af personer med en afbrudt erhvervsuddannelse.

Derudover er Bornholm karakteriseret af:

• At andelen af personer, som udelukkende har en grundskoleuddannelse, er større på Born-
holm end i hele landet i hele perioden. Faldet i antallet af personer med denne uddannelse
har dog været større på Bornholm end for hele landet.

• At for de gymnasiale uddannelser gælder, at andelen af personer i gruppen i 1993 er
mindre, og at væksten i perioden er svagere end for hele landet.

 
 
• At andelen af personer med en afbrudt erhvervsuddannelse samt væksten i perioden er væ-

sentligt højere end i hele landet. Denne tendens må bl.a. ses som et udtryk for, at der er for
få alternative uddannelsesmuligheder på Bornholm, men kan også være forårsaget af, at
det er vanskeligt at finde praktikpladser i det bornholmske erhvervsliv.
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Aldersfordelingen viser, at det på Bornholm og i hele landet, specielt er de ældre, som kun har en
grundskoleuddannelse, hvorimod de yngre aldersgrupper uden en kompetencegivende uddannelse i
højere grad er præget af personer, som har en afbrudt erhvervsuddannelse eller en gymnasial
uddannelse som baggrund. Samtidig fremgår det, at personer med en gymnasial uddannelse normalt
med alderen får en kompetencegivende uddannelse.

Sammenlignet med hele landet er problemet på Bornholm derfor først og fremmest, at en meget stor
andel af de yngre årgange har en afbrudt erhvervsuddannelse som højeste uddannelse. 20,0 % på
Bornholm mod 13,4 % i hele landet af de 20-29 årige har en afbrudt uddannelse bag sig. Når
andelen på Bornholm er så høj, kan det, som tidligere nævnt, hænge sammen med for få alternative
uddannelsesmuligheder, når det første uddannelsesvalg ikke viser sig at være en succes. Derudover
skal det dog specielt for de 20-29 årige tages med i betragtningen, at netop denne aldersgruppe er
præget af stor fraflytning fra øen, og at det må antages, at fraflytning i høj grad skyldes
uddannelsesforløb. Derfor bliver den relative andel af personer i denne aldersgruppe forholdsvis stor
på Bornholm.

Ledigheden for personer med en afbrudt erhvervsuddannelse ligger både i hele landet og på
Bornholm i 1993 omkring 18 % og er dermed den højeste ledighed blandt personer uden en
kompetencegivende uddannelse på øen. Derimod er ledigheden blandt personer med en gymnasial
baggrund den laveste blandt personer med dette uddannelsesniveau både for hele landet og på
Bornholm.

2.2.2 De faglærte
Selv når de faglærte deles op i otte uddannelsesretninger, er det bemærkelsesværdigt i hvor høj grad
fordeling og udvikling er identisk med hele landet. Selv når aldersfordelingen tages med i
betragtningen, er der ikke væsentlige forskelle mellem hele landet og Bornholm.

Gruppen af faglærte på Bornholm er karakteriseret af:

• Antallet har været stigende på Bornholm og i hele landet i perioden. Serviceuddannelserne
har som det eneste fag været i tilbagegang. De øvrige faglærte uddannelser har været
præget af vækst.

• Inden for de tre største faggrupper er det uddannelser inden for handel og kontor og jern-
og metal, som er i kraftig vækst. Bygge og anlæg har kun en mindre vækst i perioden.

• At væksten i antallet af personer inden for alle uddannelser undtagen gruppen andre EFG-
og lærlingeuddannelser ligger over eller på niveau med væksten på landsplan. Specielt
jern- og metaluddannelserne er i større vækst på Bornholm end i hele landet.

 
Forskellene mellem hele landet og Bornholm er dog som sagt forholdsvis små. De overordnede ten-
denser er ens, hvilket kan synes bemærkelsesværdigt.
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Anskues problemstillingen på baggrund af en efterspørgsels-synsvinkel, skulle det forventes, set i
lyset af Bornholms karakteristiske erhvervsprofil, at fordelingen på Bornholm adskilte sig meget fra
hele landet. En forklaring kan være, at mange af de faglærte uddannelser kan karakteriseres som
håndværk, der er basisfunktioner for, at et samfund kan fungere.

Set på baggrund af en udbudssynsvinkel, må det antages, at det har været og er muligt at
gennemføre mange af de faglærte uddannelser på Bornholm. Dermed er der i mindre omfang af-
standsmæssige barrierer, der gør sig gældende, når Bornholm og hele landet sammenlignes.

Undersøgelsen viser, at der ikke på kort sigt kan identificeres sammenhæng mellem udbud og efter-
spørgsel efter uddannelsesretninger for de faglærte: Den manglende sammenhæng mellem
efterspørgsel og tilgangen til uddannelsestypen gør sig f.eks. gældende indenfor jern- og metal-
uddannelserne og levnedsmiddeluddannelserne på Bornholm. Uddannelsesgrupperne har på
Bornholm haft en vækst, som overstiger væksten i hele landet. Ledigheden inden for uddannelserne
følger både på Bornholm og for hele landet de overordnede tendenser, men ligger i slutningen af
perioden klart over landsgennemsnittet.

Samlet indikerer analysen, at der ikke på kort sigt er en snæver sammenhæng mellem erhvervenes
efterspørgsel efter udvalgte uddannelser og antallet af personer med disse uddannelser. Tages
aldersfordelingen med ind i diskussionen, viser analysen, at andelen i aldersgruppen 20-29 år, som
havde en faglært uddannelse i 1993, var mindre, end det var gældende for den samme aldersgruppe
ti år før. Dermed indikere analysen, at de unges uddannelsesvalg på Bornholm i mindre omfang end
tidligere er rettet mod de faglærte uddannelser.

2.2.3 Personer med en videregående uddannelse
Bornholm karakteriseres ved, at en meget lille andel af befolkningen har en videregående
uddannelse. Et særkende, som endog er blevet forstærket i den undersøgte periode.

Gruppen af uddannelser, som betegnes videregående uddannelser, er meget sammensat. Varierende
fra uddannelser som i indhold og varighed kan sammenlignes med faglærte uddannelser til lang-
varige teoretiske uddannelser.
Beskæftigelsesmulighederne omfatter på samme måde en meget bred vifte af jobtyper. Overordnet
set findes de fleste job i den offentlige sektor. Dels i administrationen, dels i social- og
sundhedssektoren.  I den private sektor findes en række stillinger, som kræver en videregående
uddannelse, bl.a. kan nævnes ingeniører, advokater, tekniske tegnere m.v. Dette er jobfunktioner,
som skal varetages i alle regioner. Omvendt betyder den regionale arbejdsdeling en koncentration af
jobs, der kræver lange videregående uddannelser i tæt befolkede områder. Derfor er det ikke
overraskende, at Bornholm i forhold til hele landet ikke har samme andel af personer med en
videregående uddannelse som i hele landet.

Deles de videregående uddannelser i tre niveauer, er Bornholm i forhold til hele landet karakteriseret
af:
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• • En generel underrepræsentation på alle uddannelsesniveauer af personer med disse uddan-
nelser. Forskellen er i den undersøgte periode blevet uddybet.

• • Forskellen til hele landet er stigende i takt med, at uddannelsernes varighed øges.

• • Et relativt stort underskud af de 30-39 årige, hvilket skal ses i sammenhæng med, at
person-er med en videregående uddannelse er tilflyttere til Bornholm.

• • En markant mindre ledighed for personer med en videregående uddannelse.

Karakteristikken af Bornholm svarer stort set til, hvad der kan forventes. Imidlertid er det bemærkel-
sesværdigt, at aldersfordelingen på Bornholm afviger fra tendensen, som er gældende for hele
landet. Generelt tager yngre personer i stadig større grad en videregående uddannelse. Derfor kunne
det også forventes, at der i  aldersgruppen 30-39 år på Bornholm var en større andel af personer med
en videregående uddannelse, end det er gældende for de 40-49 årige. Når dette ikke er tilfældet på
Bornholm i modsætning til hele landet, antyder analysen, at det er en konsekvens af, at personer
med en videregående uddannelse skal uddannes “ovre” og efterfølgende flytte til Bornholm.

Når ledigheden på Bornholm er markant lavere end i hele landet, må det ses i samme
sammenhæng. Det må forventes, at personer med en videregående uddannelse, som er
bosiddende i det øvrige Danmark, kun flytter til Bornholm i det omfang, de er garanteret
beskæftigelse. I denne sammenhæng må det formodes, at personer med en videregående
uddannelse ofte ved uddannelsens afslutning har stiftet familie.

Ved en evt. flytning skal der dermed være jobmulighed for begge ægtefæller. Dette kan udgøre
en barriere for tilvejebringelse af personer med de rette kvalifikationer på det bornholmske
arbejdsmarked. På baggrund af indeværende undersøgelse kan det ikke afgøres, om der på
Bornholm findes en efterspørgsel efter kvalifikationer, som ikke kan dækkes på grund af
ovennævnte barrierer.

Differentieres de videregående uddannelser yderligere i 14 uddannelsesretninger, viser det sig, at der
er stor forskel på i hvilken grad, at antal personer og væksten inden for de 14 uddannelsesretninger
afviger fra hele landet.

Opdelingen i 14 uddannelsesretninger er meget grov og i flere tilfælde dækker de enkelte uddannel-
sesretninger over uddannelser med meget forskellige jobmuligheder. Alligevel viser analysen et
mønster:

• Inden for uddannelser, som primært er rettet mod den regionale offentlige service, f.eks.
folkeskolelærer, læger og sygeplejersker, følger Bornholm udviklingen og niveauet, som er
gældende i hele landet.

• Personer med uddannelser, som primært er rettet mod forskning og undervisning ved de
højere læreanstalter og i det private erhvervsliv, er markant underrepræsenteret på Born-
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holm set i forhold til hele landet.

• Personer med korte videregående uddannelser er generelt velrepræsenteret på Bornholm.
Dette uanset om uddannelsen er rettet mod det private eller det offentlige erhvervsliv.

2.3 Erhvervsstrukturens udvikling og den regionale
arbejdsstyrkes uddannelsessammensætning

I denne rapport er der gennemført en kortlægning af beskæftigelsen og uddannelsesstrukturen
på 21 sektorer i perioden 1981-1993 for Bornholms vedkommende.

Beskæftigelsesudviklingen og sektorernes beskæftigelsesmæssige sammensætning af personer
på køn og alder samt uddannelsesstrukturen i de enkelte sektorer er blevet kortlagt. I det
følgende vil de væsentligste konklusioner fra denne kortlægning blive kommenteret.

2.3.1 Beskæftigelsesudviklingen
På Bornholm har der i perioden 1981-1993 været en mindre fremgang i den samlede beskæf-
tigelse. Væksten i beskæftigelsen var dog mindre end for hele landet. 8

Af de 21 sektorer var der fra 1981 til 1993 en beskæftigelsesmæssig fremgang i de fjorten på
Bornholm. Største vækst i absolutte tal skete inden for offentlige tjenesteydelser, som i perio-
den voksede med godt 500 beskæftigede. Den sektor med størst fald i beskæftigelsen var de
primære erhverv, der i perioden tabte en beskæftigelse på godt 600 personer.

                                                       
8 I virkeligheden er der dog næppe tale om en beskæftigelsesmæssig fremgang i perioden, idet Bornholmstrafikken

fejlagtigt frem til 1991 ikke var medregnet som beskæftigelse på Bornholm.
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Tabel 1. Fordeling af 21 sektorer på tre kategorier i forhold til beskæf-
tigelsesudviklingen Bornholm og hele landet

Bornholm Hele landet
Vækst

1981-1993
Kategori Vækst

1981-1993
Kategori

1 Primære erhverv (landb., fiskeri, råstofudv.) -28,1 Fald -30,6 Fald
2 Nærings- og nydelsesmiddelindustri 18,1 Vækst -5,8 Fald
3 Tekstil-, beklædn.-, læder-, og skoindustri -23,9 Fald -24,0 Fald
4 Træ- og møbelindustri -35,5 Fald 14,4 Vækst
5 Papir- og grafisk industri 21,7 Vækst -0,2 Stagnation
6 Kemisk industri -64,9 Fald 26,2 Vækst
7 Sten-, ler- og glasindustri 29,9 Vækst -25,9 Fald
8 Jern- og metalindustri 17,0 Vækst 2,9 Stagnation
9 Anden industri 25,0 Vækst 9,3 Vækst
10 El-, gas-, varme- og vandforsyning 15,0 Vækst 10,0 Vækst
11 Bygge- og anlæg -28,1 Fald -17,6 Fald
12 Engroshandel -16,5 Fald 1,5 Stagnation
13 Detailhandel -18,7 Fald -9,5 Fald
14 Hoteller og restauranter 30,7 Vækst 24,9 Vækst
15 Transportvirksomhed - Stagnation 10,9 Vækst
16 Post- og telekommunikation -2,1 Stagnation -11,1 Fald
17 Finansiel virksomhed 7,4 Vækst 14,4 Vækst
18 Forsikringsvirksomhed 53,1 Vækst 20,0 Vækst
19 Ejendoms- og forretningservice 4,3 Stagnation 35,8 Vækst
20 Øvrige private tjenesteydelser 20,8 Vækst 17,3 Vækst
21 Offentlige tjenesteydelser 6,3 Vækst 7,7 Vækst

I alt -0,1 Stagnation 1,8 Stagnation
Note: Kategorien “Vækst” omfatter sektorer med en beskæftigelsesmæssig vækst på over 5 %. Kategorien “Fald”

omfatter sektorer med et beskæftigelsesmæssigt fald på mere end 5 %. Kategorien “Stagnation” omfatter øv-
rige sektorer. Transportvirksomhed er vanskelig at placere pga. tidligere nævnte fejl i Danmarks Statistiks
registre, men sektoren er anslået til at være i kategorien “stagnation”.

Kilde: Udtræk fra Emil.

På Bornholm har 11 sektorer haft vækst i beskæftigelsen i perioden, tre har været i stagnation,
mens syv har haft faldende beskæftigelse. I forhold til den generelle tendens for hele landet
følger 11 ud af 21 sektorer på Bornholm udviklingen i beskæftigelsen i hele landet. Således er
det f.eks. kun syv af de 11 sektorer i vækst på Bornholm, der følger en generel vækst i hele
landet. To sektorer på Bornholm har opnået vækst i beskæftigelsen i perioden, mens to
sektorer, der på Bornholm har haft en vækst i beskæftigelsen, modsat har oplevet et fald i
beskæftigelsen for hele landets vedkommende.

Af vækstsektorerne på Bornholm er offentlige tjenesteydelser i 1993 langt den største med
næsten 7.000 beskæftigede. Derefter følger nærings- og nydelsesmiddelindustrien og øvrige
private tjenesteydelser. Kun disse tre sektorer har over 1.000 beskæftigede. To sektorer (anden
industri og forsikringsvirksomhed) har en beskæftigelse på under 100 og er derfor mindre
væsentlige i denne sammenhæng.

Som det fremgik af analysen af uddannelsesstrukturen, er det et karakteristisk træk ved den
samlede bornholmske befolkning, at der er en overrepræsentation af personer, der ikke har en
kompetencegivende uddannelse. I dette kapitel er befolkningen via dens beskæftigelse fordelt
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på de 21 sektorer. På denne baggrund kan der udpeges uddannelsesstærke og -svage sektorer
med udgangspunkt i andelen af personer uden kompetencegivende uddannelse indenfor de
enkelte sektorer. I denne sammenhæng kan sektorerne opdeles i tre grupper:

• Uddannelsesmæssigt stærke sektorer omfatter sektorer, hvor andelen af personer uden en
kompetencegivende uddannelse er mindre end sektoren på landsplan, og hvor andelen
samtidig er mindre end gennemsnittet for den samlede beskæftigelse på Bornholm.

• Uddannelsesmæssigt svage sektorer omfatter sektorer, hvor andelen af personer uden en
kompetencegivende uddannelse på Bornholm er større end i sektoren på landsplan, og hvor
andelen samtidig er større end gennemsnittet for den samlede beskæftigelse på Bornholm.

• En mellemkategori, der omfatter de sektorer, der ikke falder i de to ovennævnte kategorier.

De 21 sektorer fordeler sig på de tre kategorier på følgende måde for Bornholms vedkommen-
de:

Tabel 2. Fordeling af 21 sektorer på tre kategorier i forhold til
uddannelsesstruktur

Uddannelses-
stærk
sektor

Mellem-
kategori

Uddannelses-
svag

sektor
1 Primære erhverv n
2 Nærings- og nydelsesmiddelindustri n
3 Tekstil-, beklædn.-, læder-, og skoindustri n
4 Træ- og møbelindustri n
5 Papir- og grafisk industri n
6 Kemisk industri n
7 Sten-, ler- og glasindustri n
8 Jern- og metalindustri n
9 Anden industri n
10 El-, gas-, varme- og vandforsyning n
11 Bygge- og anlæg n
12 Engroshandel n
13 Detailhandel n
14 Hoteller og restauranter n
15 Transportvirksomhed n
16 Post- og telekommunikation n
17 Finansiel virksomhed n
18 Forsikringsvirksomhed n
19 Ejendoms- og forretningservice n
20 Øvrige private tjenesteydelser n
21 Offentlige tjenesteydelser n
Note: Kategorien “uddannelsesstærk” omfatter sektorer, hvor andelen af personer uden en kompetencegivende

uddannelse er mindre end i sektoren på landsplan, og hvor andelen samtidig er mindre end gennemsnittet for
den samlede beskæftigelse på Bornholm. Kategorien “uddannelsessvag” omfatter sektorer, hvor andelen af
personer uden en kompetencegivende uddannelse er større end i sektoren på landsplan, og hvor andelen
samtidig er større end gennemsnittet for den samlede beskæftigelse på Bornholm.

Kilde: Den regionale database.
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Den største af de sektorer, der i denne typologi placeres som uddannelsesstærk, er sektoren
detailhandel med en beskæftigelse på Bornholm i 1993 på næsten 1.700 personer. Af de sek-
torer, der i typologien placeres som uddannelsessvage, findes på Bornholm store sektorer som
de primære erhverv (2.213 beskæftigede) og nærings- og nydelsesmiddelindustrien (1.733 be-
skæftigede).

43,2 % af alle personer med beskæftigelse (excl.udd.søg.) på Bornholm er i 1993 uden en
kompetencegivende uddannelse.9 I perioden 1981-1993 faldt andelen af denne gruppe med
11,2 %. Til sammenligning udgør gruppen på landsplan i 1993 36,9 %, og dens andel af den
samlede beskæftigelse er faldet med 11,5 %
Langt den største andel af personer uden kompetencegivende uddannelse findes i sektoren of-
fentlige tjenesteydelser. Dette gælder for såvel Bornholm som for hele landet. På Bornholm
har således hver tredje beskæftiget på Bornholm et arbejde inden for offentlige tjenesteydelser.

En væsentlig konklusion er derfor, at godt nok har Bornholm en stor overrepræsentation af
personer uden kompetencegivende uddannelse i beskæftigelsen, men denne overrepræsentation
er primært forårsaget af uddannelsesstrukturens sammensætning i de tre sektorer, primære
erhverv, nærings- og nydelsesmiddelindustrien og offentlige tjenesteydelser. I de fleste af de
øvrige sektorer er der tale om enten en andel på samme niveau som hele landet eller endog en
underrepræsentation.

41,4 % af alle personer med beskæftigelse (excl. udd.søg.) på Bornholm er i 1993 faglærte. I
perioden 1981-1993 steg andelen af denne gruppe med 7,3 %. Til sammenligning udgør grup-
pen på landsplan i 1993 næsten det samme, 42,0 %, men her er dens andel af den samlede be-
skæftigelse kun steget med 6,1 % i perioden.

Offentlige tjenesteydelser, hvor 1/4 af alle beskæftigede faglærte på Bornholm arbejder, er
langt den største med over 1.800 faglærte beskæftigede. De primære erhverv og de hertil
knyttede forarbejdningsindustrier i nærings- og nydelsesmiddelindustrien omfatter til
sammenligning kun godt 1.000 faglærte.

Kapitlet om befolkningens uddannelsesstruktur konkluderede, at Bornholm er karakteriseret af
en meget lille andel med en videregående uddannelse i befolkningen. I 1993 havde 15,4 % af
de beskæftigede (excl. udd.søg.) på Bornholm en videregående uddannelse. I perioden 1981-
1993 steg andelen med 3,9 %.

Til sammenligning udgør denne gruppe på landsplan hele 21,0 %, og i perioden 1981-1993 er
gruppens andel steget med 5,3 %. Bornholm er altså ikke blot underrepræsenteret af beskæf-
tigede med en videregående uddannelse. Underrepræsentationen er i perioden 1981-1993
blevet forøget yderligere. 2/3 af alle beskæftigede med en videregående uddannelse findes i
sektoren offentlige tjenesteydelser.

                                                       
9 Hvor ikke andet er nævnt omfatter uddannelsesspecifikke statistikker i denne sammenfatning kun personer i alde-ren

20-59 år, og tallene er excl. uddannelsessøgende.
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Denne koncentration af de videregående uddannelse i en sektor gælder også for hele landet,
men ikke i samme grad. Her er over halvdelen af de beskæftigede med en videregående
uddannelse dog også beskæftiget i sektoren offentlige tjenesteydelser. Til gengæld er andelen
af beskæftigede med en videregående uddannelse i offentlige tjenesteydelser steget mere, end
på Bornholm. På landsplan steg gruppens andel således med 5,8 % mod 4,4 % på Bornholm.
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3. Befolkningsstruktur og
befolkningsudvikling

Når uddannelsesstrukturen i en region skal beskrives, er det en fundamental forudsætning at
have et indgående kendskab til befolkningsudviklingen og sammensætning i regionen, og ikke
mindst flyttemønstre set i forhold til andre regioner. Befolkningen er bærere af uddannelser og
udgør samtidigt potentialet for opbygningen af fremtidige uddannelsesstrukturer. For
Bornholm, der i forhold til resten af landet har en afsides beliggenhed, er demografiske
forhold specielle, fordi

• Bornholm udgør et lukket arbejdsmarked (Pendling til og fra øen er lille).
 
• Mange uddannelsesinstitutionstyper er fraværende, hvilket betyder permanent eller

midlertidig fraflytning af unge under uddannelse.

Sammenhæng mellem befolkningstal og en regions generelle udvikling kan opdeles i to
overordnede punkter:

• Adgang til en lokal arbejdsstyrke er en afgørende forudsætning for, at det lokale
erhvervsliv kan trives. Især i forhold til perioder med vækst, vil lokalisering af nye
arbejdspladser og udvikling af allerede etablerede være afhængig af tilførslen af mere
arbejdskraft med de kvalifikationer, der bliver efterspurgt. Et vigende befolkningstal vil
derfor give anledning til manglende muligheder for rekruttering.

 
• Befolkningen efterspørger service, hvorfor en negativ udvikling i befolkningstallet implicit

betyder stagnation eller tilbagegang for private og offentlige servicevirksomheder.

Men det er ikke kun udviklingen i selve befolkningstallet, der er afgørende for en regions
generelle udvikling. Befolkningsstrukturen har ligeledes stor betydning. En relativ lille andel
af befolkningen i den arbejdsdygtige alder betyder - på trods af et evt. relativt stort
befolkningstal på et givet tidspunkt - risikoen for manglende arbejdskraft på det lokale
arbejdsmarked. Samtidig er der forskel på hvad og i hvilket omfang forskellige aldersgrupper
efterspørger serviceydelser m.v.

De demografiske aspekter vurderes primært i forhold til betydningen for arbejdsmarkedet.
Grunden til at vægte netop de demografiske aspekter i indledningen til den samlede
undersøgelse af den bornholmske arbejdsstyrkes kvalifikationer er en antagelse om, at
arbejdsmarkedsforanstaltninger generelt kun giver et meget lille råderum for styring af det
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lokale arbejdsmarked i forhold til de rammer, som den samlede befolkningsmæssige udvikling
giver.

3.1 Folketallets størrelse på Bornholm

Den 1. januar 1995 var der 44.936 bosiddende på Bornholm. Det var første gang siden 1921,
at befolkningen var under 45.000 på øen.

Figur 2. Befolkningsudviklingen på Bornholm 1930-95
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Noter: Før 1935 er beregnet med “Faktiske tilstedeværende”. Fra 1935 med “Hjemmehørende befolkning”.
Kilde: Danmarks Statistik, 1964 & 1966, Befolkningens bevægelser, diverse årgange samt KSDB.

I 1801 viste folketællingen, at der var 19.507 faktisk tilstedeværende på Bornholm.10 I løbet af
det næste århundrede steg folketallet til over det dobbelte, således at der i 1901 var 40.889
faktisk tilstedeværende på Bornholm. I 1921 blev det nuværende niveau omtrentligt nået med
44.426 faktisk tilstedeværende.

                                                       
10 Frem til 1935 opgøres folketallet i “faktisk tilstedeværende”, mens der fra 1935 opgøres i “hjemmehørende

befolkning”. Normalt er der ikke større forskel på de to opgørelsesmetoder, men netop Bornholm er og har været
præget af større militære garnisoner samt søfarende, der måske henholdsvis er talt med eller ikke er talt med som
“faktisk tilstedeværende”. Den hjemmehørende befolkning er den faktisk tilstedeværende befolkning på
tællingstidspunktet med fradrag af de personer, der kun har midlertidigt ophold, og med tillæg af de personer, der er
midlertidigt fraværende. Se yderligere herom i Danmarks Statistik (1964), side 219, tabel 5, anmærkning 1.
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I hele perioden 1921 til 1994 lå befolkningstallet over 45.000 indbyggere. Største folketal blev
opnået på Bornholm i 1958, hvor der var 48.727 hjemmehørende på øen. Med undtagelse af
nogle små perioder med mindre vækst er der efter 1958 tale om et kontinuerligt fald i
befolkningstallet år for år frem til i dag. Befolkningstallet voksede i perioderne 1962-66 og
1973-80 (undtaget året 1975), men der var kun tale om en relativ lille vækst på henholdsvis
393 personer over en periode på fem år og 816 personer over en periode på otte år.

En væsentlig del af udsvingene i folketallet efter 2. Verdenskrig skyldes udviklingen i den
militære garnisonering på øen. Selvom de værnepligtige ikke normalt er medregnet under
garnisoneringssted, er det vigtigt at påpege, at hvor der lige efter krigen stort set ingen
militære styrker fandtes på øen, var dette tal i løbet af perioden frem til 1960 steget til ca.
2.100 mand.11 Heraf har anslået ca. 900-1.000 været værnepligtige. Hertil kommer tilknyttede
familie m.v. I den efterfølgende periode faldt antallet igen, således at den militære styrke i
1980 var halveret i forhold til 1960-tal. I 1987 var der 725 militære beskæftigede på Bornholm
(excl. værnepligtige), svarende til 3,14 % af hele befolkningen. Dette placerer Bornholm som
det amt i Danmark, hvor der er den største koncentration af militær beskæftigelse.
De 725 militære beskæftigede på øen i 1987 svarede til en samlet befolkningsblok på 1.405
personer.12

I Figur 3 sammenlignes befolkningsudviklingen i hele landet med Bornholm.
Sammenligningen viser, at det specielle for den bornholmske befolkningsudviklingen er et
stagnerende og de seneste år faldende folketal i modsætning til en egentlig vækst i landets
samlede befolkning.

                                                       
11 Østre Landsdelskommando, 1985, side III-03. Denne kilde omhandler kun garnisonen (ca. 2.000 personer) på

Almegård Kaserne. Hertil kommer over 100 ansatte ved Flyvestation Segen og en mindre arbejdsstyrke tilknyttet
Forsvarets Centrale Radio på Dueodde.

12 Beregninger fra Keld Jensen (1994).
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Figur 3. Befolkningsudviklingen 1930-95, Hele landet og Bornholm,
index 1930=100
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Noter: Før 1935 er beregnet med “Faktiske tilstedeværende”. Fra 1935 med “Hjemmehørende befolkning”.
Kilde: Danmarks Statistik, 1964 & 1966, Befolkningens bevægelser, diverse årgange samt KSDB.

Den relativ lave vækst i befolkningen efter 2. Verdenskrig på Bornholm i forhold til hele
landet fortæller, at det faldende folketal foruden faldende forsvarsaktiviteter på øen skal
forklares med demografiske forhold.

Befolkningsvæksten p.a. har for hele landet været over nul i hele dette århundrede, bortset fra
perioden 1982-86. Derimod har der været en negativ vækst p.a. på Bornholm i perioder i alle
årtier siden 1930’erne, og befolkningsvæksten p.a. har nu været negativ på øen siden 1981.

Samlet har denne udvikling resulteret i, at den bornholmske befolknings andel af hele landets
befolkning er faldet fra 1,9 % i 1801 til 0,9 % i 1995. Som tidligere nævnt nåede Bornholms
folketal det nuværende niveau på 44-45.000 personer i 1921, men det er værd at bemærke, at
dengang var den bornholmske befolknings andel af hele landets befolkning 1,4 %, hvor den
altså nu kun er 0,9 %. Andelen har ikke været over 1 % siden 1968.
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3.2 Flyttemønstre

I forståelsen af den bornholmske demografi og uddannelsesstruktur er flyttemønstre et
særdeles centralt element.

• Bornholms faldende befolkningstal er ofte blevet forklaret som en konsekvens af, at
bornholmerne fraflytter øen.

 
• Flytninger udgør set i forhold til kvalifikationer på det bornholmske arbejdsmarked en

mulighed for at tiltrække/dræne kvalifikationer ind og ud af regionen.
 
• Flytninger kan få konsekvenser for den bornholmske aldersstruktur, og dermed betydning

for det bornholmske arbejdsmarked.

Figur 4. Fra- og tilflytning, Bornholm, 1976-1994
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Kilde: Udtræk fra KSDB, juni 1995.

Som det fremgår af Figur 4, har til- og fraflytninger i hele perioden ligget mellem ca. 1.000 og
1.400 flytninger pr. år, men med store variationer i perioden. Både til- og fraflytning udgør i
1976 knapt 1.400 personer. Frem til 1985 ligger til- og fraflytning omtrent på samme generelt
faldende niveau. Efter 1985 er der en tendens til at tilflytningen falder samtidigt med, at
fraflytningen med store variationer er højere end tilflytningen.
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Generelt fremgår det af Figur 4, at det faldende bornholmske befolkningstal i de senere år ikke
skal forklares på baggrund af en øget fraflytning. Fraflytningen udviser, hvis den angives som
en lineær tendens, stort set status quo, hvorimod tilflytningen er faldende.

Det faldende befolkningstal på Bornholm er samtidigt resultatet af et negativt fødselsover-
skud13. I det følgende vil fertiliteten ikke blive undersøgt nærmere. Men det er vigtigt at
pointere, at en generel lav bornholmsk fertilitet over en lang tidshorisont vil få store
konsekvenser for det bornholmske arbejdsmarked. Flyttemønstrene har derimod en umiddelbar
betydning for det bornholmske arbejdsmarked.

3.2.1 Flyttemønstre fordelt på køn og aldersgrupper
Tabel 3 viser gennemsnitstallene pr. år for perioden 1975-1994. Nettotallene viser en samlet
nettoflytning på i alt -67 flytninger pr. år, ligeligt fordelt mellem de to køn. Aldersmæssigt er
der flest tilflytninger i aldersgruppen 30-64-årige for både mænd og kvinder, mens der er flest
fraflyttede i aldersgruppen 20-24-årige. Men som det fremgår af Figur 7 og Figur 8 er
flyttehyppigheden - hvor der tages højde for hvor mange, der er i de enkelte aldersgrupper -
langt den største i gruppen af 15-29-årige.

Tabel 3. Flyttemønstre, aldersgrupper og kønsfordeling Bornholm 1975-
1994

Tilflytning Fraflytning Nettoflytning

Alders- Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder

gruppe Antal % Antal % Antal % Antal % Antal Antal

0-14 år 109 17,3 105 18,3 92 13,8 83 13,7 17 22

15-19 år 80 12,8 91 15,8 102 15,3 147 24,1 -21 -56

20-24 år 144 22,8 133 23,1 219 33,0 184 30,3 -75 -51

25-29 år 99 15,7 86 14,9 89 13,5 65 10,7 9 21

30-64 år 183 29,1 144 25,0 149 22,5 115 18,9 34 29

>64 15 2,4 17 2,9 13 1,9 14 2,4 2 2

I alt 630 100,1 576 100,0 664 100,0 608 100,1 -34 -33

Noter: Antallet i ovenstående tabel angiver gennemsnittet pr. år for de 20 år.
Kilde: Beregninger på basis af udtræk fra KSDB, juli 1995.

Som det fremgår af Tabel 3 har nettoflytningen blandt mænd og kvinder inden for de seks
aldersgrupper samme fortegn. Men der er en tendens til mindre nettoflytning blandt mænd i
aldersgruppen 15-19-årige og 25-29-årige, mens det modsatte gør sig gældende blandt de 20-
24-årige.

                                                       
13  Keld Jensen (1995), side 7.
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Årsagen til den større nettoflytning blandt kvinder i gruppen af 15-19-årige er primært en
større fraflytning. Det samme gælder som forklaring for mændenes større nettoflytning blandt
de 20-24-årige.

Alt i alt ophæver forskellene i de enkelte aldersgrupper hinanden, således at nettoflytningen i
hele perioden i gennemsnit omfatter -34 flytninger for mænd og -33 flytninger for kvinder pr.
år.

I Figur 5 er udviklingen i henholdsvis fra- og tilflytningen angivet for hele perioden.

Figur 5. Fra- og tilflytning, Bornholm, kønsopdelt 1975-1994
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Kilde: Beregnet på basis af udtræk fra KSDB, juli 1995.

Figur 5 viser, at udviklingen for de to køns vedkommende i store træk ligner hinanden, men
både fraflytning og tilflytning ligger for mændene højere end for kvindernes vedkommende i
næsten hele perioden.

Fra 1994 kan dette forhold være ved at ændre sig, idet kvinderne i 1994 ligger højest både med
hensyn til fra- og tilflytning.

At antallet af flytninger falder, betyder ikke nødvendigvis, at der er færre af den samlede
befolkning, der flytter. Netop de relativt små årgange, der for øjeblikket er ved at skulle
rekrutteres til arbejdsmarkedet, vil give relativt små flyttetal, der kan skjule en relativ stor
flyttehyppighed.
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Måling af flyttehyppigheden for de to køn fremgår af Figur 6. Her ses samme udvikling som i
Figur 5, men der er nu taget højde for, hvor stor intensiteten er for de to køn. Igen ses at
mændene i hele perioden ligger højere end kvinderne indenfor både fra- og tilflytning med en
tendens til udligning i 1990’erne. Som vi senere skal se, kan dette være forårsaget af, at ikke
nok med at antallet af kvinder i alt overstiger antallet af mænd efter 1986, men i 1990’erne er
der en tendens til et større og større gab mellem de to køn.

Figur 6. Flyttehyppighed fra- og tilflytning fordelt på køn 1975-1994
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Kilde: Beregnet på basis af udtræk fra KSDB, juli 1995.

Aldersmæssigt er der store forskelle i flyttehyppighed. Poul Ove Pedersen opsummerer disse
forhold i sammenhæng med de såkaldte livscyklusteorier:

“Livscyklusteorierne sætter den enkeltes flyttebeslutning i forbindelse med hans/hendes
livssituation. Typisk flytter man, når man som ung flytter hjemmefra for at få et arbejde eller
uddanne sig, når man bliver gift, når husstanden vokser, når man bliver forfremmet og når
man bliver pensioneret. Flyttehyppigheden varierer derfor med alderen; den er størst i de
unge år, men falder efter 30-35 års alderen; dog kan der forekomme en svag stigning i 60-70
års alderen i forbindelse med overgangen til pension.”14

Figur 7 og Figur 8 viser, at dette teorielement også passer for Bornholm - bortset fra, at flytte-
hyppigheden for personer over 64 år er meget lav.

                                                       
14 Poul Ove Pedersen (1983), side 27-28.



47

Figur 7. Flyttehyppighed (fraflytning) for 4 aldersgrupper
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Kilde: Beregnet på basis af udtræk fra KSDB, juli 1995.

Figur 8. Flyttehyppighed (tilflytning) for 4 aldersgrupper
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Kilde: Beregnet på basis af udtræk fra KSDB, juli 1995.

Den faldende tilflytning kan være forårsaget af, at flere og flere stifter bo i uddannelsestiden.
Og da uddannelsen gennemføres “ovre”, vil gentilflytning derfor på denne baggrund være
vigende.
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For et lille arbejdsmarked som det bornholmske har også manglende valgmuligheder med
hensyn til jobmuligheder stor betydning for en faldende gentilflytning, når unge har været
“ovre” for at få en videregående uddannelse. Andelen af personer med en videregående
uddannelse, der finder en ægtefælle med et tilsvarende uddannelsesniveau, er stor. Derfor skal
arbejdsmarkedet også være åbent for ægtefællens kvalifikationer.

Figur 9 angiver nettoflytningen i antal på de fire aldersgrupper. Af figuren fremgår, at der er
en meget stor nettofraflytning blandt de 15-29-årige. På trods af en positiv nettoflytning blandt
de øvrige tre aldersgrupper, er der samlet set, en nettofraflytning i næsten hele perioden 1975-
1994. Denne nettofraflytning blandt de 15-29-årige giver en stor påvirkning af hele
befolkningsstrukturen på øen.

Figur 9. Nettoflytning på 4 aldersgrupper 1975-1994
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Kilde: Beregnet på basis af udtræk fra KSDB, juli 1995.

3.2.2 Flytningernes geografiske fordeling
Spørgsmål som “Hvortil og hvorfra forekommer den indenlandske flytning, hvor Bornholm er
involveret?” vil blive forsøgt besvaret i det følgende.

I forbindelse med forskning i flytninger udpeger stednytteteorierne to effekter, som enten kan
få personer til at flytte til en region eller fra en region:15

                                                       
15 Poul Ove Pedersen (1983), side 29.
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1. Pull-effekten: Personer flytter til et nyt regionalt område, f.eks. fordi de tiltrækkes af højere
lønninger, bedre miljø m.v. end i den region, de er bosiddende i.

 
2. Push-effekten: Personer presses ud af regionen, f.eks. på grund af ulemper ved bolig,

arbejdsløshed m.v.

Heraf ses at vurdering af flyttemønstre må omfatte vurdering af analyseregionen, men også af
de regioner, som fraflyttere eller tilflyttere frastødes eller tiltrækkes fra.

Tabel 4. De tyve kommuner med flest fra- og tilflyttede fra/til Bornholm
1976-94

Kommune Fraflytning Tilflytning

Antal Nr. Antal Nr.

København 5958 1 5045 1

Frederiksberg 822 2 725 2

Århus 768 3 702 3

Odense 517 4 433 4

Gentofte 434 5 409 7

Hvidovre 425 6 386 6

Gladsakse 373 7 347 8

Ålborg 335 8 343 13

Hillerød 330 9 341 10

Høje Tåstrup 322 10 331 9

Helsingør 318 11 305 5

Lyngby-Tårbæk 312 12 285 17

Albertslund 275 13 279 18

Roskilde 275 14 276 14

Esbjerg 247 15 274 21

Svendborg 238 16 256 33

Greve 236 17 236 11

Brøndby 235 18 235 12

Ballerup 228 19 230 15

Næstved 228 20 223 19

Ringsted 206 21 215 20

Tårnby 205 22 204 16

Kilde: Udtræk fra KSDB, juli 1995.

14 af de 20 kommuner med størst tilflytning fra Bornholm ligger i hovedstadsområdet. Af
“afsenderkommunerne” er dette tal 15 kommuner.
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Geografisk ligger hovedstadsområdet som “nabo”-region til Bornholm, idet såvel færge- som
flytrafikknudepunkter til og fra øen går via selve hovedstaden. Derfor er det ikke uventet, at en
stor del af flytningerne fra Bornholm ender her. Dermed vil også en stor del af tilflytningen
komme herfra. Men dette forhold kan også være en slags enklave-effekt. Poul Ove Pedersen
skriver herom: 16

“Dette dobbeltrettede vandringsmønster kan skyldes, at mange indvandrere til et område kun
vil blive der en kort tid og derefter vende tilbage. Samtidigt vil en flyttestrøm mellem to
områder betyde, at informationsstrømmen om bolig- og arbejdsmuligheder mellem de to
områder øges, således at en begyndende vandringstrøm vil have en selvforstærkende
virkning.”

Hvis man som basis for kommenteringen af tabellen har den hypotese, at der er en meget stor
gentilflytning til Bornholm, vil konklusionen være, at de syv kommuner med størst tilflytning
af bornholmere også er de syv kommuner, hvorfra flest flytter tilbage til øen. Det er udover
kommuner i hovedstadsområdet de to største provinsbyer. For alle disse kommuner er der en
negativ nettoflytning. Efter disse syv kommer der mere rod i rækkerne, således at en høj
placering som fraflytningskommune ikke nødvendigvis betyder, at samme kommune er
placeret højt som tilflytningskommune (tilflytning til Bornholm).

Men overordnet set viser tabellen først og fremmest, hvor dominerende Københavns
Kommune og omkringliggende kommuner er som centerområde i forhold til Bornholm, hvad
angår flyttemønstre. Netop udviklingen i flytningen fra/til hovedstaden samt de to største
provinsbyer forklarer den generelle udvikling i nettoflytningen fra/til Bornholm efter 1970. På
landsplan skete der nemlig en forandring i flyttemønstret fra og til de store byer, således at de
fra tidligere at have haft nettotilvandring fik nettofravandring, men Bornholm har ikke
fastholdt denne positive nettoflytning efter 1979.

                                                       
16 Poul Ove Pedersen (1983), side 30.
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3.3 Demografiens betydning for det regionale
arbejdsmarked

I det følgende vil der nærmere blive redegjort for sammensætningen af befolkningen på køn og
alder, og hvad dette betyder for det regionale arbejdsmarked.

3.3.1 Befolkningens sammensætning efter køn
Idet der er klare forskelle i, hvordan de to køn handler i uddannelsesmæssig henseende og på
arbejdsmarkedet, er det væsentligt at få kendskab til regionale forskelle på Bornholm i
kønssammensætningen i forhold til hele landet.

For hele landet gælder, at antallet af kvinder er steget mere end antallet af mænd i perioden
1971-1995, og at der i hele perioden har været et flertal af kvinder.

Figur 10 og Figur 11 kan i princippet sammenlignes direkte - bortset selvfølgelig fra den
forskellige skalering på y-aksen. Figur 10 viser udviklingen på landsplan, mens Figur 11viser
udviklingen på Bornholm. Som det ses af figurerne er der store forskelle i den kønsmæssige
sammensætning af befolkningen regionalt på Bornholm og i hele landet. På Bornholm er
antallet af mænd faldet mere end antallet af kvinder, således at der fra at have været et
mindretal af kvinder på øen efter 1987 derimod er et flertal af kvinder.

Det samlede befolkningstab på Bornholm i perioden 1971-95 er på 2.305 personer.17 Heraf var
hele 2/3 mænd. Denne skævhed må forklares enten i forbindelse med mortalitet eller
flyttemønstre. Forklarer flyttemønstre disse forhold? Tilsyneladende ikke. I perioden 1975-
1994 var der i alt en nettoflytning blandt mænd på -678. For kvinder var tallet stort set på
samme niveau med -658.18

Dvs. at årsagen til ændringen i kønssammensætningen må være forårsaget af forskelle i
mortaliteten for de to køn, som igen må skyldes kvindernes længere levealder.

                                                       
17 Befolkningstabet er simpelt beregnet som 1995-folketal minus 1971-folketal.
18 Bag disse nettotal skjuler sig, at mænds til- og fraflytning generelt ligger på et højere niveau end kvinder, idet

fraflytningen blandt mænd i samme periode i gennemsnit lå 34 flytninger om året over kvinderne og tilflytningen lå 33
over kvindernes.
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Figur 10. Kønsfordeling hele landet 1971-1995
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Kilde: Udtræk fra KSDB, juli 1995.

Figur 11. Kønsfordeling Bornholm 1971-1995
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Kilde: Udtræk fra KSDB, juli 1995.
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3.3.2 Befolkningens sammensætning efter alder
Figur 12 viser den bornholmske alderssammensætning sammenlignet med hele landet. Mest
iøjnefaldende er “hullet” blandt de 18-35 årige. De er for størstedelen “ovre” for at få en
uddannelse. Samtidig ses relativt store overrepræsentationer blandt personer i aldersklasserne
under 14 år (bortset fra de 0-4 årige) samt blandt de ældste aldersgrupper. Blandt de sidste
starter overrepræsentationen allerede for de 50-årige og opefter.

Figur 12. Procentvis fordeling af befolkningen på alder for hele landet og
Bornholm 1994
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Kilde: Udtræk fra KSDB, juli 1995.

Befolkningen kan inddeles i økonomisk set tre væsentlige aldersgrupper:

- 0-14 årige: Den kommende rekruttering til arbejdsstyrken.
- 15-66 årige: Arbejdsdygtige alder.
- Over 66 år: Pensionerede m.v.

På Bornholm er der i forhold til landsgennemsnittet færre i den arbejdsdygtige alder - og flere
i de to andre aldersgrupper. Dette kan være en uheldig fordeling rent økonomisk. Hvis den
bornholmske befolkning skulle være fordelt efter gennemsnittet på landsniveau for 1994, så
var der 1.545 personer for lidt i den arbejdsdygtige alder, mens der var henholdsvis 252 og
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1.293 personer for mange blandt de unge og de ældre. Især den store overrepræsentation
blandt de ældre kan være et problem for et regionalt områdes generelle udvikling.

Andelen af befolkningen i arbejdsdygtig alder har i hele undersøgelsesperioden tilbage til 1971
ligget under landsgennemsnittet. Dengang havde Bornholm en andel på 64,2 % i den
arbejdsdygtige alder, mens tallet for hele landet lå 2,2 % over. I 1994 var det tilsvarende tal
steget til 65,8 %, men nu ligger hele landets gennemsnit 3,5 % over.

Antallet af personer i aldersgruppen over 66 år på Bornholm lå 1,7 % over landets gennemsnit
i 1971. Både for landet som helhed og for Bornholm har denne aldersgruppes andel af den
samlede befolkning været i vækst i hele perioden frem til 1994, men andelen på Bornholm er
steget mest, således at Bornholm i 1994 var oppe på en andel på 16,5 %, hvilket nu var 2,9 %
over landets gennemsnit.

Forskellen mellem andelen af de 0-14 årige på Bornholm og i hele landet har været lille i hele
perioden. Således lå Bornholm kun 0,5 % over landstallet i 1971 og 0,6 % over i 1994.

Fjernes de 15-34-årige fuldstændigt fra befolknings-beregningerne, viser det sig, at hele landet
så har 56,6 % af hele befolkningen (minus de 15-34 årige) i gruppen af 35-66 årige. Samme
tal for Bornholm er 54,9 %. “Gabet” mellem hele landet og Bornholm for denne gruppe er
altså betydeligt mindre end for den samlede gruppe af personer i den arbejdsdygtige alder.

Ved hjælp af den regionale database er det muligt at fjerne de uddannelsessøgende fra det
samlede befolkningstal for aldersgruppen 15-74 årige. Sammenlignes disse tal (der oprindeligt
stammer fra RAS) med den samlede befolkning, viser det sig, at andelen af personer i den
arbejdsdygtige alder, der ikke er under uddannelse, på Bornholm i 1992 omfatter 63,0 % af
den samlede befolkning, hvor samme tal for hele landet kun er 59,9 %.

Sammenfattende ses at de store forskelle i alderssammensætningen mellem den bornholmske
befolkning og hele landets befolkning primært opstår i forbindelse med forskellene i
aldersgruppen 18-34 årige. Og forskellene i denne aldersgruppe beror tilsyneladende på, at
personer i denne aldersgruppe er fraværende fra øen i forbindelse med uddannelsesforløb
“ovre”.
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4. Befolkningens uddannelsesstruktur

I dette kapitel vil den formelle uddannelsesstruktur blive undersøgt. Uddannelsesstrukturen vil
blive sammenlignet med uddannelsesstrukturen i hele landet. Hermed bliver de regions-
specifikke forhold kortlagt.

De regionsspecifikke forhold bliver i dette kapitel primært kortlagt. I næste kapitel vil de blive
forsøgt nærmere forklaret ved hjælp af undersøgelsen af erhvervsstrukturens betydning for den
regionale uddannelsesstruktur.

Først vil der blive givet indsigt i, hvordan den bornholmske befolkning er fordelt på tre
forskellige uddannelsesniveauer, og hvordan denne fordeling har ændret sig i perioden 1981-
1993. De tre valgte niveauer er

• Personer uden en kompetencegivende uddannelse.

• Faglærte.

• Personer med en videregående uddannelse.

Først undersøges befolkningens fordeling på de tre uddannelsesniveauer, hvordan
aldersmæssige og kønsmæssige forhold spiller sammen med uddannelsesniveauet og hvilken
rolle uddannelsesniveauet har for tilknytningen til arbejdsmarkedet. Senere undersøges de tre
uddannelsesniveauer mere detaljeret med hensyn til uddannelsesretninger m.v.

4.1 Fordeling af befolkningen på tre
uddannelsesniveauer

For den danske befolknings fordeling på de tre uddannelsesniveauer gælder følgende tre
væsentlige forhold:

• En stor andel af den voksne danske befolkning har ikke en kompetencegivende uddannelse.

• Personer uden en kompetencegivende uddannelse er den gruppe i befolkningen, der har
størst ledighed og mindst erhvervsfrekvens. Det er samtidig den gruppe, hvis andel af den
samlede beskæftigelse er formindsket mest i det seneste årti.
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• De yngre aldersklasser er betydeligt længere uddannede end de ældre.

• Kønsmæssigt viser der sig store forskelle i uddannelsesniveau blandt de ældre, men denne
forskel har en tendens til kraftig udligning blandt de yngre.

Selvom uddannelsessystemets tilbud oftest betragtes som egentlige nationale
rammebetingelser, viser der sig dog store forskelle i fordelingen af de enkelte regioners
befolkning på de tre uddannelsesniveauer. Dette hænger sammen med, at efterspørgslen fra
den regionale erhvervsstruktur er forskellig fra region til region, men også at der kan erkendes
flere barrierer for deltagelse i formelle uddannelsesforløb for især befolkningen i
udkantsområder.

Bornholm er også på uddannelsesområdet et typisk udkantsområde. Selvom en række nye
uddannelser nu er etableret på øen, er der fortsat en stor andel af ungdommen, der vælger at
gennemføre en uddannelse “ovre”. Dette betyder, at ved målinger af den regionale fordeling af
befolkningens uddannelsesniveau er det nødvendigt at tage forbehold for, at store dele af
befolkningen i aldersgruppen 19-29 år midlertidigt er ovre for at tage en uddannelse, og at de,
der er blevet tilbage, i stort omfang er personer, der har valgt ikke at tage en længerevarende
uddannelse. Med dette vigtige forbehold viser Figur 13 fordelingen af den bornholmske
befolkning i alderen 15-59 år på de tre uddannelsesniveauer samt antallet af studerende i
regionen i perioden 1981-1993.
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Figur 13. Befolkningen på Bornholm fordelt på tre uddannelsesniveauer,
1981-1993
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Kilde: Den regionale database.

Mens gruppen af personer uden en kompetencegivende uddannelse er faldende i hele perioden,
sker der en stigning i gruppen af faglærte samt i gruppen af personer med en videregående
uddannelse. I gruppen af studerende og gruppen af personer med en videregående uddannelse
er ændringerne ganske små. Gruppen af personer uden en kompetencegivende uddannelse
falder med 1/6, mens gruppen af faglærte og gruppen af personer med en videregående
uddannelse stiger med 1/4.

Regionsspecifikke forhold for Bornholm gør, at udviklingen i uddannelsesniveauet afviger for
hele landet på følgende fire måder:

• Andelen af personer uden en kompetencegivende uddannelse er faldende for både hele
landets vedkommende og for Bornholm. Bornholm havde i starten af
undersøgelsesperioden en langt større andel af personer i denne gruppe, end hele landet
havde. Gruppen falder i undersøgelsesperioden på Bornholm med en større takt end i hele
landet. Således var der i 1981 54,1 % i gruppen på Bornholm og kun 44,3 % i 1993. For
hele landet var samme tal henholdsvis 47,6 % og 38,2 %. Så selv om Bornholm har
nærmet sig landsniveauet, så er gruppen af personer uden en kompetencegivende
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uddannelse forsat større på Bornholm.

• Nogenlunde samme betragtninger kan gøres på gruppen af faglærte. Her gælder dog, at
selvom Bornholm lå lidt under landstallet i 1981, så lå Bornholm over landsgennemsnittet
i 1993. Bornholm “overhalede” hele landet allerede i 1986. I 1981 havde Bornholm en
andel på 25,8 % i gruppen. Denne var steget til 33,2 % i 1993. For hele landet var samme
tal hen-holdsvis 27,2 % og 32,0 %. Men disse tal skal ses i lyset af, at 4,9 % af personer
under ud-dannelse på Bornholm i 1993 i forvejen havde en faglært uddannelse. For hele
landet var dette tal hele 11,4 % samtidig med, at antallet af uddannelsessøgende er relativt
større. Forskellen må forklares med de manglende muligheder for at gennemføre
uddannelse på Bornholm, hvorfor de faglærte, der ved karrierebrud m.v. skal/vil have ny
uddannelse må rejse bort. Ses der på den samlede andel af faglærte i aldersgruppen 15-59
år (dvs. incl. de uddannelsessøgende med en faglært uddannelse) er tendensen dog
nogenlunde den samme. Her steg andelen af faglærte på Bornholm fra 26,6 % til 34,3 %,
mens hele landet steg fra

 27,9 % til 33,7 %.

• For personer med en videregående uddannelse gælder, at regionsspecifikke forhold gør, at
Bornholm i 1993 nåede samme niveau af andel i befolkningen (15-59 år) som hele landet
havde i 1981, nemlig 11,0 %. Men hele landet nåede i 1993 en andel på 14,6 i denne
gruppe.19 I 1981 havde Bornholm 8,3 % med en videregående uddannelse. Der er altså ikke
blot tale om, at Bornholm i 1993 har en mindre andel af personer med videregående
uddannelse, men Bornholm har også siden 1981 haft en mindre vækst i denne gruppe. I
antal kan der siges at være en underrepræsentation af personer med en videregående
uddannelse på ca. 1.100 personer, hvis Bornholm skulle nå landsniveauet.

• Andelen af studerende i den bornholmske befolkning lå i hele perioden mellem 11,2 %
(1990) og 12,1 % (1983), dvs. meget små udsving. For hele landet var andelen ligeledes
præget af kun små udsving, men her lå andelen på mellem 14,2 % (1981) og 15,2 %
(1993).

Disse regionsspecifikke forskelle skal samtidig ses i lyset af, at den samlede bornholmske
befolkning i perioden 1981-1993 blev formindsket med 698 personer (-2,6 %), mens den
danske samlede befolkning som helhed steg med 6,2 % i samme periode.20

                                                       
19 Når personer med en videregående uddannelse under uddannelse regnes med steg andelen af personer med en

videregående uddannelse på Bornholm af alle mellem 15 og 59 år fra 8,5 % til 11,2 %. Samme tal fra hele landet var
12,4 % til 16,5 %.

20 Beregnet på basis af udtræk fra KSDB, august 1995.



59

Hvilke konsekvenser giver disse regionsspecifikke forhold i uddannelsesstrukturen så for
regionens udvikling? Umiddelbart kan der peges på tre typer af barrierer:

• For det første en ren kapacitetsmæssige barriere, idet der er grænser for, i hvor stor grad et
så relativt lille, lukket arbejdsmarked kan bære store virksomheder eller netværk af
virksomheder.21 Konsekvensen heraf kan blive, at der i regionens erhvervspolitik må sikres,
enten en bred erhvervsstruktur funderet på relativt små enheder, eller en satsning på
enkelte brancher, som vanskeliggør andre branchers adgang til kvalificeret arbejdskraft.

• For det andet en generel kvalifikationsmæssig barriere på grund af en uddannelsesstruktur
præget af en stor gruppe af personer uden en kompetencegivende uddannelse.

• For det tredje vil der også i fremtiden eksistere en relativ stor gruppe af personer uden en
kompetencegivende uddannelse. En gruppe, der som nu ikke efterspørges i tilstrækkelig
grad af det regionale erhvervsliv, således at der opstår stor ledighed i gruppen.

Samtidig giver de regionsspecifikke forhold en fordel i form af:

• Adgang til en stor mængde af ikke-faglært arbejdskraft, hvilket med den nuværende
arbejdsløshed muliggør, at virksomhederne periodisk kan afskedige dele af arbejdstyrken,
med en rimelig sikkerhed for at de afskedigede på et senere tidspunkt stadig er til rådighed
for virksomheden.

I næste kapitel inddrages den branchemæssige fordeling af de tre uddannelsesniveauer, således
at ovenstående fordele og problemer nærmere kan undersøges for den enkelte branche.

4.2 Aldersmæssige forhold

I det følgende vil de aldersmæssige forhold blive vurderet for de tre uddannelsesniveauer hver
for sig.

4.2.1 Personer uden kompetencegivende uddannelse
Det viser sig, at den store andel af personer uden en kompetencegivende uddannelse på
Bornholm slår igennem inden for hele befolkningens aldersspekter:
Blandt de 15-29 årige, som ikke er uddannelsessøgende, ligger Bornholm 4 % over
landsgennemsnittet på dette uddannelsesniveau i 1993. Dette svarer til, at der i absolutte tal er
323 personer for mange, hvis landsgennemsnittet skulle være opfyldt på Bornholm.

                                                       
21 Med lukket arbejdsmarked menes, at sammenfald mellem bopæl og arbejdssted er stort for de beskæftigede på

Bornholm, fordi pendling til og fra regionen er meget lille.
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I perioden 1981-1993 er andelen af personer uden en kompetencegivende uddannelse både i
landet som helhed og på Bornholm faldet med henholdsvis 9,9 % og 10,9 %.

I aldersgruppen 30-39 år på Bornholm er 45,4 % af personerne i aldersgruppen uden en
kompetencegivende uddannelse i 1993. Andelen i hele landet i denne aldersgrupper er 38,9 %.
Dette svarer til, at der i absolutte tal er ca. 400 personer for mange i denne gruppe på
Bornholm, hvis fordelingen i aldersgruppen på dette uddannelsesniveau var den samme som i
hele landet.22

De 40-49 årige er også overrepræsenteret på Bornholm, hvad angår gruppen af personer uden
en kompetencegivende uddannelse. I perioden 1981-1993 blev denne gruppe formindsket fra
hele 60,0 % af den samlede befolkning til 44,8 % i 1993. Da den samlede befolkning i
aldersgruppen var stigende i perioden, svarer den procentvise nedgang til en stigning i antal
personer i absolutte tal på 84 personer.

På landsplan faldt andelen af personer uden en kompetencegivende uddannelse fra 52,9 % i
1981 af alle i aldersgruppen til 39,9 % i 1993. I forhold til fordelingen på landsplan var der i
1993 342 “for mange” i gruppen på Bornholm.

Endelig skete der et mindre fald i andelen af personer uden en kompetencegivende uddannelse
i aldersgruppen 50-59 årige. I denne aldersgruppe var der i alt 2.969 personer uden en
kompetencegivende uddannelse, hvilket svarede til et fald på 942 personer i perioden 1981-
1993. Bornholm havde en andel på 72,3 % på dette uddannelsesniveau for denne aldersgruppe
i 1981. I 1993 var andelen faldet til 57,4 %.

For hele landet faldt andelen af personer uden en kompetencegivende uddannelse fra 64,9 % i
1981 til 50,0 % for aldersgruppen i 1993. På Bornholm er der således 383 personer for mange
i aldersgruppen 50-59 år uden en kompetencegivende uddannelse i forhold til
landsgennemsnittet. Men faldet i andelen af personer uden en kompetencegivende uddannelse
er relativt set på samme niveau i hele landet og på Bornholm i perioden.

Sammenfattende for de fire udvalgte aldersgrupper gælder, at Bornholm ligger over hele
landets niveau, hvad angår personer uden en kompetencegivende uddannelse. Men i
aldersgrupperne 15-29 år og 40-49 år er antallet i gruppen faldet hurtigere end hele landet.
Det modsatte er gældende for de 30-39 årige og de 50-59 årige.

Figur 14 viser forskellen mellem andelen af personer uden en kompetencegivende uddannelse
på Bornholm og i hele landet for året 1993 på et års aldersgrupper.

Forskellen mellem de to geografiske områder er størst i aldersgrupperne først i 30-års-alderen
og i de ældste aldersgrupper. For både Bornholm og hele landet stiger andelen af hele
befolkning uden kompetencegivende uddannelse fra det 43. år.

                                                       
22 I gruppen af personer uden en kompetencegivende uddannelse i aldersgruppen 30-39 år var der i 1993 i alt 2.829

personer.
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Blandt de 33-43-årige ses en “pukkel” svarende til op til 71 personer flere i 1-års
aldersgrupperne i forhold til antallet af 43-årige. Denne pukkel slår omvendt igennem blandt
de faglærte. Da det er meget udpræget kønsspecifikt vil det nærmere blive analyseret i afsnittet
om kønsspecifikke forhold.

Figur 14. Andelen af befolkningen uden en kompetencegivende uddan-
nelse, 1-års aldersgrupper Bornholm og hele landet, 1993
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Kilde: Den regionale database.

4.2.2 Personer med faglært uddannelse
Gruppen af faglærte ligger lidt over landsgennemsnittet i 1993 for Bornholms vedkommende.
Aldersspecifikt gælder det dog kun for de yngre aldersgrupper (15-29-årige og 30-39-årige).
De 40-49-årige ligger stort set på samme niveau som for hele landet, mens gruppen af 50-59-
årige for Bornholm ligger under landsgennemsnittet. Tabel 5 viser i absolutte tal henholdsvis
“for mange” eller “for få” faglærte i befolkningen (excl. de uddannelsessøgende) og blandt de
uddannelsessøgende, der har en faglært uddannelse, hvis Bornholm skulle have samme
fordeling som hele landet:
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Tabel 5. For få eller for mange faglærte på Bornholm i forhold til
landsgennemsnittet, 1993

Bornholm sammenlignet
med landsgennemsnittet

Aldersgrupper Antal personer
15-29-årige +130
30-39-årige +194
40-49-årige -6
50-59-årige -149
Udd.søg. (15-59-årige) -2.259
Kilde: Den regionale database.

Det er altså igen primært gruppen af uddannelsessøgende på dette uddannelsesniveau, hvor der
findes store forskelligheder mellem hele landet og Bornholm.

Som tidligere nævnt “overhalede” Bornholm hele landet med hensyn til den samlede andel af
faglærte af hele befolkningen i 1986. Senere i dette kapitel undersøges hvilke typer af faglærte
uddannelser, der giver anledning til denne udvikling. Her skal blot konstateres, at andelen af
faglærte på Bornholm i aldersgruppen 15-29 år har været større end landsgennemsnittet i hele
perioden 1981-1993. De 30-39 årige har på samme måde været over landsgennemsnittet siden
1983, mens aldersgrupperne 40-49 år og 50-59 år har været under landsgennemsnittet i hele
perioden dog med en tendens i begge grupper til at nærme sig landsgennemsnittet mere og
mere.

Hvor andelen af faglærte, der står som uddannelsessøgende for hele landet er steget fra en
andel på 3,3 % i 1981 til en andel i 1993 på 9,7 %, er den bornholmske andel i denne kategori
stort set den samme i hele perioden.23

                                                       
23 Andelen af uddannelsessøgende med en faglig uddannelse steg fra 0,4 % i 1981 til 0,6 % i 1993.
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Figur 15. Andelen af faglærte i befolkningen, 1-års-aldersgrupper, 1993
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Kilde: Den regionale database.

I Figur 15 er andelen af faglærte af den samlede befolkning (excl. uddannelsessøgende)
angivet for hele landet og for Bornholm for året 1993 og fordelt på 1-års-aldersgrupper.
Figuren viser, hvordan Bornholm med få undtagelser ligger over landsgennemsnittet op til de
43-årige og modsat under landsgennemsnittet for personer over 43 år. Samtidig ses den
negative “pukkel”, som slår igennem som positiv “pukkel” blandt personer uden en
kompetencegivende uddannelse i Figur 14 side 61.

4.2.3 Personer med videregående uddannelse
Som Figur 16 viser ligger Bornholm langt under andelen af personer med en videregående
uddannelse i forhold til hele landet. For året 1993 “mangler” der i den bornholmske
befolkning henholdsvis 184, 422, 278, 218 og 1.997 personer med en videregående uddannelse
i aldersgrupperne 15-29 år, 30-39 år, 40-49 år, 50-59 år og blandt de 15-59 årige
uddannelsessøgende med en videregående uddannelse.
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Figur 16. Andelen af befolkningen med videregående uddannelse, 1-års-
aldersgrupper, 1993
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Kilde: Den regionale database.

Senere vil dette uddannelsesniveau nærmere blive analyseret i forhold til inddelingen i kort,
mellem og lang videregående uddannelse og i diverse uddannelsesretninger.

4.2.4 Sammenfatning om aldersmæssige forhold
De aldersbetingede forskelle kan være betinget af flere årsager. Umiddelbart er der to
væsentlige forhold, der må gøre sig gældende:

• Unge på Bornholm må i stort omfang gennemføre uddannelsesforløb uden for regionen. For
en stor gruppe af de unge må det at flytte fra regionen være en så stor barriere, at de på trods
af et eventuelt ønske om uddannelse aldrig får gjort dette ønske til virkelighed. At denne
gruppe (i ovenstående beregnet for de 15-29 årige) bliver mindre og mindre, kan bl.a. skyl-

 des tilstedeværelsen af flere uddannelsesmuligheder på øen.

• Bornholm har helt frem til i dag været præget af en stor andel af personer med et lille
uddannelsesniveau. Dette kan have betydning for de unges uddannelsesvalg, da det kan
antages, at efterkommerne af disse lavt-uddannede er kulturelt påvirket hjemmefra, således
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at de i sammenligning med andre befolkningsgrupper i mindre grad vælger lange
uddannelsesforløb.

• Erhvervsstrukturens opbygning har afgørende betydning for efterspørgslen på de enkelte
uddannelsesniveauer og dermed samlet set på befolkningens samlede uddannelsesstruktur.

4.3 Kønsspecifikke forhold

Ligesom på landsplan er der for Bornholms vedkommende klare forskelle i, i hvilken udstræk-
ning de to køn har gennemført et formelt uddannelsesforløb, og ligesom på landsplan er der en
tendens til udjævning af denne divergens over tid. Den kønsmæssige fordeling på de tre
uddan-nelsesniveauer fremgår af side 67 for perioden 1981-1993. Figur 17 viser fordelingen
mellem mænd og kvinder for Bornholm og for hele landet for året 1993.

Figur 17. Fordelingen af befolkningen på køn og uddannelsesniveau
Bornholm og hele landet, 1993
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Den samlede andel af kvinder i aldersgruppen 15-59 år ligger for Bornholms vedkommende på
mellem 48,7 og 48,9 % i perioden 1981-1993. Men andelen af kvinder i gruppen af personer
uden en kompetencegivende uddannelse er på mellem 55,3 og 55,9 % i samme periode, dog
med en faldende tendens fra 1987.

Andelen af kvinder blandt de faglærte er lille, men er jævnt stigende fra 34,4 % til 38,5 % i
perioden fra 1981-1993.

Andelen af kvinder med en videregående uddannelse er også stigende i hele perioden. I 1981
var 48,3 % af alle med en videregående uddannelse kvinder. Siden 1981 har der været en
større andel kvinder end mænd med en videregående uddannelse. I 1993 var således 51,0 % af
alle med en videregående uddannelse på Bornholm kvinder.

Også blandt den samlede andel af uddannelsessøgende er kvinderne godt med. Kvindernes
andel af de uddannelsessøgende steg fra 48,0 % til 52,7 % i 1988. Efter 1988 faldt kvindernes
andel til 50,1 % i 1991, men er i 1992-93 igen steget til 59,8 %.

I forhold til Danmark som helhed skiller Bornholm sig primært ud på følgende punkter, hvad
angår fordelingen på de to køn:

• Andelen af kvinder af alle med en faglært uddannelse ligger betydeligt under
landsgennem-snittet. Kvindernes andel af de faglærte var i 1993 38,5 % på Bornholm og
42,5 % i hele landet.

• Blandt personer med en videregående uddannelse har der siden 1988 været flere kvinder
end mænd på Bornholm. For hele landet blev andelen af kvinder først større end mændenes

 andel i 1990.

• Blandt de uddannelsessøgende ligger kvindernes andel over landsgennemsnittet i hele
perioden. Bornholm havde en andel kvinder i 1981 på 48,0 %. I 1988 nåede andelen et
maximum på 52,7 %. I 1993 er 50,8 % af de uddannelsessøgende på Bornholm kvinder,
hvor samme tal for landet som helhed er lidt lavere, 49,9 %.

Aldersbetingede forskelle i de to køns uddannelsesniveau fremgår af Tabel 6. Af tabellen ses,
at den relativ store forskel mellem kvindernes andel af de faglærte på Bornholm i forhold til
hele landet slår igennem indenfor alle fire udvalgte aldersgrupper. Største forskel er der blandt
de 30-39 årige, hvor andelen på Bornholm er 5,3 % under landsgennemsnittet.

Selvom forskellen er størst i de ældre aldersgrupper, så indikerer Tabel 6, at der også langt ud
i fremtiden vil være færre kvindelige faglærte, end det gør sig gældende for hele landet.
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Tabel 6. Kvinders andel på forskellige uddannelsesniveauer
15-59-årige: 1981 1987 1993

Andel af hele befolkning 48,8 48,9 48,7

Uden komp.giv. udd. 55,9 56,0 55,3

Faglærte 34,4 36,3 38,5

Videregående udd. 48,3 49,9 51,0

Under uddannelse 48,0 51,1 50,8

Aldersopdelt: 1981 1987 1993

15-29 årige u.komp.giv.udd. 54,8 52,2 48,5

30-39 årige u.komp.giv.udd. 55,4 58,0 58,5

40-49 årige u.komp.giv.udd. 58,4 56,2 55,9

50-59 årige u.komp.giv.udd. 55,7 58,0 57,9

15-29 årige faglærte 24,5 37,0 42,7

30-39 årige faglærte 39,2 31,9 34,1

40-49 årige faglærte 37,3 40,2 38,5

50-59 årige faglærte 36,3 37,2 39,2

15-29 årige videregående udd. 64,0 64,0 56,8

30-39 årige videregående udd. 47,0 53,1 58,3

40-49 årige videregående udd. 41,2 44,3 48,1

50-59 årige videregående udd. 42,1 40,7 42,4

15-59 årige uddannelsessøg. 48,0 51,1 50,8

Kilde: Den regionale database.

Hvorfor er det netop de 30-39 årige kvinder, der har en mindre andel faglærte? Det er
vanskeligt at svare på. Figur 18 viser for hele landet og for Bornholm, hvordan andelen af
mænd og kvinder fordeler sig på de tre uddannelsesniveauer for året 1993.
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Figur 18. Befolkningen fordelt på alder, køn og uddannelsesniveau
Bornholm og Danmark, 1993
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69

Iøjnefaldende er den tidligere nævnte henholdsvis plus og minus “pukkel” blandt de 30-42
årige personer uden en kompetencegivende uddannelse og faglærte. I forhold til Figur 14 og
Figur 15 viser “puklen” stort set udelukkende at være et kvindefænomen, men et fænomen, der
slår igennem både for landet som helhed og for Bornholm.

Der kan gives flere forklaringer på dette forhold: De 30-42 årige i 1993 er født i perioden
1951-1963 og har været klar til at starte en faglig uddannelse efter folkeskolen i perioden
1968-1980. Perioden 1968-1980 var for Bornholms vedkommende præget af følgende forhold:

• Den bornholmske folketal falder fra 1967 til 1973 med 1.672 personer. Fra 1973 til 1980
stiger den igen med 816 personer.

• Arbejdsstyrken stiger i perioden 1971-1980 med 3.174 personer.

• Befolkningens beskæftigelsen stiger i perioden fra 1971 til 1979 med 2.314 beskæftigede.

• Ledigheden falder fra 1971-1973 fra 581 ledige til 345 ledige personer. I 1975 er den
steget til 996 personer, i 1976 igen faldet til 774 personer og i 1980 steget til 1.678
personer.

Den manglende uddannelse af faglærte kvinder kan derfor sammenstykkes til at kunne være
forårsaget af følgende forhold:

• Fald og stigning i folketal kan være forårsaget af primært fraflytning af faglærte og tilflyt-
ning af personer uden kompetencegivende uddannelse. Et sådant sammenfald kan forklare,
hvorfor manglen på kvindelige faglærte på Bornholm er relativt større end for hele landets

 vedkommende, men forklarer ikke puklen i sig selv.

• Lille incitament primært i perioden frem til 1973 til at starte uddannelse på grund af lav le-
dighed og stigende beskæftigelse. Dette forhold kan forklare den negative “pukkel” for den
samlede befolkning for både Bornholm og hele landet, men ikke nødvendigvis hvorfor det

 rammer kvinderne hårdest.

• På samme måde kan manglen af lærlingepladser forårsaget af økonomiske krise fra 1973
have forårsaget “puklen” fra dette tidspunkt.

De manglende faglærte blandt de bornholmske kvinder, der var i alder 30-42 år i 1993, kan
altså være forårsaget af en, eller mere sandsynligt en kombination af disse tre forhold.

Indtil nu er der primært fokuseret på procentfordelingen. I absolutte tal omfatter puklen i antal
personer for kvindernes vedkommende et største fald fra 121 personer (30-årige) til 58
personer (38-årige), altså over en halvering.
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4.3.1 Sammenfatning kønsspecifikke forhold
For personer uden kompetencegivende uddannelser gælder det, at:

• Blandt mændene på Bornholm op til 45 år er der en lidt større andel af personer uden en
kompetencegivende uddannelse. For de ældre aldersgrupper gælder det, at andelen af
mænd uden en kompetencegivende uddannelse i Bornholm Amt ligger langt over landsni-
veauet.

• Kvinderne har for alle aldersgrupper over 25 år en markant større andel af personer uden
en kompetencegivende uddannelse sammenlignet med hele landet.

For personer med en faglært uddannelse gælder det, at:

• Mændene op til 45 års aldersgruppen har en væsentlig større andel af personer med en fag-
lært uddannelse sammenlignet med hele landet. I de ældre aldersgrupper er andelen
mindre end i landet som helhed.

• Kvindernes andel af personer med en faglært uddannelse er højere end i landet som helhed
blandt de helt unge frem til 30 års alderen. Herefter er andelen væsentlig under landet som
helhed.

For personer med en videregående uddannelse gælder det, at:

• For både kvinder og mænd på Bornholm er andelen med en videregående uddannelse
væsentlig under niveauet i landet som helhed, men at der en tendens til, at kvinderne i
højere grad end mændene på Bornholm tager en videregående uddannelse blandt de yngre
årgange. Dette hænger nøje sammen med hvilke muligheder, der er for at gennemføre en
videregående uddannelse på øen.

4.4 Ledighed

Indtil nu er uddannelsesstrukturen beskrevet isoleret uden kobling til arbejdsmarkedet. Denne
kobling vil først og fremmest fremgå af næste kapitel. Ledighedsniveauet for de forskellige
uddannelsesniveauer giver et overordnet billede af beskæftigelsesmulighederne set i
sammenhæng med de regional-specifikke uddannelsesforhold, der er gældende for Bornholm.
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Figur 19. Ledighed på uddannelsesniveau
Bornholm og Danmark, 1981-1993
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Note: Ledighedsprocenten er opgjort som antallet af ledige personer 15-59 år bosiddende på Bornholm, set som
andel af den samlede befolkning i aldersgruppen, excl. de uddannelsessøgende og personer uden for arbejds-
styrken. Ledigheden er opgjort for sidste uge i november måned Dvs., at der generelt skal tages forbehold for
ledighedens størrelse, fordi sæsonvariationer i store brancher, f.eks. fiskeri, fiskeindustri og turisme, ikke
medvurderes.
Tallene er excl. udd.søg. og omfatter kun de 15-59-årige.

Kilde: Den regionale database.

I Figur 19 er det bemærkelsesværdigt, i hvor høj grad ledighedsprocenterne fordelt på
uddannelsesniveauer ligner hinanden på Bornholm og i hele landet. Det kunne forventes, at
ledigheden blandt den store gruppe af personer uden en kompetencegivende uddannelse var
markant højere på Bornholm end i resten af landet.

Ledigheden på Bornholm og i hele landet er højest for personer uden en kompetencegivende
uddannelse. Derefter følger for personer i alt, de faglærte og endelig personer med en
videregående uddannelse. Ledigheden har både i hele landet og på Bornholm været stigende i
perioden, hvis 1981 sammenlignes med 1993 niveauet. I perioden 1986-1988 er der imidlertid
et fald i ledigheden for personer uden kompetencegivende uddannelse og faglærte, efterfulgt af
en kraftig vækst i ledigheden frem til 1989. Personer med en videregående uddannelse følger
ikke dette mønster. Denne uddannelsesgruppe udviser ikke de store variationer i ledigheden
fra det ene år til det andet. Ledigheden blandt personer med en videregående uddannelse er
generelt markant lavere end for de øvrige uddannelsesniveauer. Det skal dog understreges, at
ledighedsprocenten for personer med en videregående uddannelse fordobles i perioden.

Til trods for de umiddelbart sammenfaldende tendenser i hele landet og på Bornholm, kan der
dog også iagttages en række forskelle. Ledighedsniveauet for hele befolkningen (15-59 år)
ligger på Bornholm stort set på landsniveauet frem til 1985. I slutningen af perioden er der en
tendens til, at ledigheden på Bornholm stiger mere end i landet som helhed. I 1993 er
ledigheden for hele befolkningen (15-59 år) på Bornholm 13,1 procent mod 11,8 procent i hele
landet.
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Ledigheden blandt personer uden en kompetencegivende uddannelse ligger på næsten det
samme niveau på Bornholm og i hele landet. I 1981 er ledigheden på dette uddannelsesniveau
9,9 % på Bornholm mod 10,8 % i hele landet. I 1993 er ledigheden svagt større i hele landet
sammenlignet med Bornholm. Ledigheden var her 16,8 % på Bornholm mod 16,5 % i hele
landet. I 1989 var ledigheden for personer uden en kompetencegivende uddannelse 16, 1 % på
Bornholm mod en ledighed på 13,6 i hele landet. Generelt gælder det om denne gruppe af
personer, at der specielt på Bornholm er store udsving i ledigheden.

Personer med en faglært uddannelse har generelt en ledighed, som ligger på samme niveau
som hele landet. I 1981 var ledigheden for denne uddannelsesgruppe 6,6 % på Bornholm mod
6,2 % i hele landet. Efter 1988 ligger ledigheden på Bornholm over landsniveauet. I 1993 er
ledigheden for personer med en faglært uddannelse på Bornholm 11,9 % mod en ledighed i
hele landet på 10,1 %.

Ledigheden blandt personer med en videregående uddannelse er generelt lidt lavere på
Bornholm end i hele landet. Bornholm havde inden for denne uddannelsesgruppe i 1981 en
ledighed på 2,1 % mod 2,5 % i hele landet. I 1993 er ledigheden fordoblet til 4,3 % på
Bornholm og 5,3 % i hele landet.

Generelt gælder det for perioden 1981-1993, at ledighedsniveauet på Bornholm ikke adskiller
sig væsentligt fra niveauet i landet som helhed. Der ses dog en tendens til, at ledigheden for
personer uden en kompetencegivende uddannelse og faglærte er mere ustabile på Bornholm
end i hele landet. Denne omstændighed kan måske forklares med, at Bornholm er en lille
region sammenlignet med hele landet.

4.5 Personer uden en kompetencegivende uddannelse

Gruppen af personer uden en kompetencegivende uddannelse er som tidligere nævnt markant
større på Bornholm end i hele landet. I dette afsnit vil gruppen af personer uden en
kompetencegivende uddannelse blive opdelt på tre niveauer:

• Personer med en eksamen svarende til en folkeskoleuddannelse24.

• Personer med en gymnasial uddannelse25.

• Personer med en afbrudt erhvervsuddannelse26.

                                                       
24 I de sekscifrede uddannelseskoder er det gruppen af uddannelser fra kode 0 til og med 159010. Gruppen omfatter alle

niveauer inden for folkeskolen, efterskoler m.v.
25 I de sekscifrede uddannelseskoder er det gruppen af uddannelser fra kode 200500 til og med 206500. Gruppen

omfatter afbrudte såvel som gennemførte gymnasiale uddannelser.
26 I de sekscifrede uddannelseskoder er det gruppen af uddannelser fra kode 310500 til og med 356090. Gruppen

omfatter afbrudte erhvervsrettede uddannelser, typisk uddannelser som er afsluttet efter basisåret.
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I uddannelseskoderne medregnes gruppen af uoplyste til gruppen af personer uden
kompetencegivende uddannelser. I dette afsnit medregnes denne restgruppe af uoplyste ikke,
da det i sagens natur ikke kan knyttes relevante kommentarer til denne gruppe.

Generelt kan det forventes, at Bornholm i forhold til hele landet er karakteriseret af en
overvægt af personer med en grundskoleuddannelse, da der, historisk set, på Bornholm har
været stor mulighed for at finde beskæftigelse, som ikke kræver en kompetencegivende
uddannelse. Delvis som konsekvens af dette kan det modsat forventes, at personer med en
gymnasial uddannelse er underrepræsenteret på Bornholm i forhold til hele landet.

Tabel 7. Fordelingen af personer uden en kompetencegivende uddan-
nelse fordelt på uddannelsestyper, Bornholm 1981 og 1993

1981
antal

1993
antal

Vækst
antal

Vækst
% af 1981 niveau

Grundskole 11.408 7.670 -3.738 -32,8

Gymnasiale uddannelser 436 658 222 50,9

Afbrudte erhvervsuddannelser 975 1.966 991 101,6

Befolkning i alt excl. udd. søg. 24.008 23.461 -547 -2,3

U. komp.giv. uddannelse i alt 12.819 10.294 -2.525 -19,7

Note: Tallene er excl. udd.søg. og omfatter kun de 15-59-årige.
Kilde: Den regionale database.

Tabel 7 viser en tilbagegang i gruppen af personer med en folkeskoleuddannelse. Samtidigt er
gruppen af personer med en gymnasial uddannelse eller en afbrudt erhvervsuddannelse i
vækst.

Tabel 7 omfatter ikke personer under uddannelse. Det må antages, at specielt personer uden en
kompetencegivende uddannelse søger ind i et videre uddannelsesforløb. Mange af disse
uddannelser kan ikke gennemføres på Bornholm. Derfor er det relevant at se nærmere på de
uddannelsessøgende uden kompetencegivende uddannelse bosat på Bornholm.
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Tabel 8. Uddannelsessøgende personer uden en kompetencegivende
uddannelse fordelt på fire undergrupper Bornholm 1981-1993

1981
antal

1993
antal

Udvikling
antal

Vækst
 % af 1981 niveau

Grundskole 2.156 1.711 -445 -20,6

Gymnasiale uddannelser 471 535 64 13,6

Afbrudte erhvervsuddannelser 340 546 206 60,6

Højskoler m.v. 60 51 -9 -15,0

Befolkning i alt under udd. 3.183 3.051 -132 -4,1

U. komp.giv. uddannelse i alt 3.027 2.843 -184 -6,1

Note: Omfatter kun de 15-59-årige.
Kilde: Den regionale database.

Det fremgår af Tabel 8, at specielt personer med en gymnasial uddannelse samt afbrudte
erhvervsuddannelser forsætter i et uddannelsesforløb. Hvorimod personer, som udelukkende
har en grundskoleuddannelse, i ringe grad indgår i nye uddannelsesforløb. Denne
omstændighed kan forklares på baggrund af aldersfordelingen blandt personer med en
grundskoleuddannelse, hvor der er en klar overvægt af ældre personer. I perioden 1981-1993
modsvares faldet i antallet af personer med en grundskoleuddannelse ikke af et tilsvarende fald
i antallet af uddannelsessøgende personer med grundskoleuddannelse.

Dermed kan konkluderes, at en stadig større andel af disse personer indgår i et
uddannelsesforløb. Den modsatte tendens gør sig gældende for de gymnasiale uddannelser
samt for gruppen af personer med en afbrudt erhvervsuddannelse. Begge grupper er i perioden
i stærk vækst, som langt fra modsvares af en tilsvarende vækst i antallet af
uddannelsessøgende bosat på Bornholm. Denne omstændighed må igen ses i sammenhæng
med, at mange uddannelser ikke kan gennemføres på Bornholm.

Personer, som vil uddanne sig på baggrund af en gymnasial uddannelse, må derfor i høj grad
forventes at fraflytte Bornholm. Samme tendens kan dog i mindre omfang forventes at gøre sig
gældende for de afbrudte erhvervsuddannelser. Samtidig kan det dog ikke udelukkes, at der på
det bornholmske arbejdsmarked er en forholdsvis høj andel af personer sammenlignet med
hele landet, som ikke kommer videre med deres uddannelsesforløb på grund af manglende
uddannelsesmuligheder.
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Tabel 9. Personer uden en kompetencegivende uddannelse som andel af
alle Bornholm og Danmark, 1981 og 1993

Bornholm Danmark

1981 1993 Vækst 1981 1993 Vækst

Grundskole 47,5 32,7 -14,8 37,3 25,1 -12,3

Gymnasiale uddannelser 1,8 2,8 1,0 2,8 4,2 1,4

Afbrudte erhvervsudd. 4,1 8,4 4,3 3,0 6,2 3,2

Befolkning i alt 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 0,0

U.komp.giv. udd. i alt 53,4 43,9 -9,5 43,1 35,5 -7,6

Note: Tallene omfatter kun de 15-59-årige og er excl. udd.søg.
Kilde: Den regionale database.

Som det fremgår af Tabel 9, gælder følgende forskelle i forhold til hele landet:

• At andelen af personer, som udelukkende har en grundskoleuddannelse, er større på Born-
holm end i hele landet i hele perioden. Faldet i antallet af personer med denne uddannelse

 har dog været større på Bornholm end for hele landet.

• At for de gymnasiale uddannelser gælder, at andelen af personer i gruppen i 1993 er
mindre, og at væksten i perioden er svagere end for hele landet.

• At andelen af personer med en afbrudt erhvervsuddannelse samt udviklingen i perioden er
væsentligt højere end i hele landet. Denne tendens må bl.a. ses som et udtryk for, at der er
for få alternative uddannelsesmuligheder på Bornholm, men den kan også være udtryk for,
at det kan være vanskeligt at finde praktikpladser i det bornholmske erhvervsliv.

Sammenfattende kan det konstateres, at Bornholm, som tidligere nævnt kan karakteriseres
som en region med forholdsvis mange personer uden en kompetencegivende uddannelse, og
dette skyldes først og fremmest en stor gruppe af personer, som udelukkende har en
grundskoleuddannelse, men også i mindre grad en forholdsvis stor gruppe af personer med en
afbrudt erhvervsuddannelse. Denne karakteristik kan måske i høj grad tilskrives historiske
forhold, da det kan forventes, at specielt de ældre generationer på Bornholm ikke har
gennemgået et kompetencegivende uddannelsesforløb.
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Tabel 10. Aldersfordeling blandt personer uden en kompetencegivende
uddannelse Bornholm, 1993

20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år
Grundskole 859 1.675 2.407 2.462
Gymnasiale uddannelser 297 145 92 29
Afbrudte erhvervsudd. 894 699 78 33
Befolkn.i alt excl. udd.søg. 4.479 6.160 6.953 5.176
Note: Tallene omfatter kun de 15-59-årige og er excl. udd.søg.
Kilde: Den regionale database.

Det fremgår af Tabel 10, at gruppen af personer med kun en grundskoleuddannelse primært er
ældre. I 1993 er personer med dette uddannelsesniveau i aldersgruppen 20-29 årige på
størrelse med gruppen af personer med en afbrudt erhvervsuddannelse. Gruppen af personer
med en gymnasial uddannelse er ikke overraskende størst blandt de 20-29 årige. I 1983
omfatter denne gruppe 249 personer. Denne gruppe går igen i 1993, nu som 30-39 årige, men
er nu reduceret til 145 personer. Denne reduktion må først og fremmest antages at skyldes, at
uddannelsesforløbet er fortsat, hvorved disse personer ikke længere er registreret som værende
uden kompetencegivende uddannelse. For de afbrudte erhvervsuddannelser gælder, at de
optræder som en større gruppe blandt de 30-39 årige og yngre. Det er nærliggende at knytte
denne tendens til iværksættelsen af EFG-uddannelserne, som tilsyneladende har betydet, at en
del kursister efter endt basisår har afbrudt uddannelsen.

Tabel 11. Personer uden en kompetencegivende uddannelse i % af
samtlige i aldersgruppen, Bornholm og Danmark, 1993

Bornholm 1993 Danmark 1993

20-29 30-39 40-49 50-59 20-29 30-39 40-49 50-59

Grundskole 19,2 27,2 34,6 47,6 16,0 21,6 26,0 35,7

Gymnasiale uddannelser 6,6 2,4 1,3 0,6 9,3 3,7 1,8 0,7

Afbrudte erhvervsuddannelser 20,0 11,3 1,1 0,6 13,4 7,2 1,2 0,5

Note: Tallene er excl. udd.søg.
Kilde: Den regionale database.

Sammenlignes aldersfordelingen i disse grupper for hele landet med Bornholm, viser det sig,
at hovedtendenserne er de samme. Antallet af personer, som kun har en
grundskoleuddannelse, er stort blandt de ældre, samtidig med at de afbrudte
erhvervsuddannelser udviser den modsatte tendens og udgør en væsentlig andel af de yngre.
Personer med en gymnasial uddannelse udgør en stor andel af befolkningen blandt de yngre
både i hele landet og på Bornholm.

Forskellen mellem Bornholm og hele landet er først og fremmest den meget store andel af de
yngre årgange med en afbrudt erhvervsuddannelse på Bornholm. 20 % af de 20-29 årige på
Bornholm har en afbrudt uddannelse bag sig. Når procentdelen på Bornholm er så høj, kan det
hænge sammen med for få alternative uddannelsesmuligheder, når det første uddannelsesvalg
ikke viste sig at være en succes. Derudover skal det dog specielt for de 20-29 årige tages med i
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betragtningen, at netop denne aldersgruppe er præget af stor fraflytning fra øen, og at det må
antages, at fraflytning i høj grad skyldes uddannelsesforløb, som kun kan tages ovre.

Tabel 11 viser, at andelen af personer med en gymnasial uddannelse generelt er mindre på
Bornholm end i hele landet, og at andelen af personer, der har en grundskoleuddannelse,
generelt er højere på Bornholm i alle aldersgrupper.

Figur 20. Ledighed blandt personer uden kompetencegivende uddannel-
ser Bornholm og Danmark 1981-1993
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Note: Tallene omfatter kun de 15-59-årige og er excl. udd.søg.
Kilde: Den regionale database.

Ledighedsprocenten blandt personer uden kompetencegivende uddannelse i hele landet og på
Bornholm følger stort set de samme mønstre. Ledigheden er stigende i perioden. Den stigende
tendens afbrydes dog af et midlertidigt fald i ledigheden i perioden 1985-1988.

Generelt er udsvingene i ledigheden større på Bornholm end i hele landet. Dette kan forklares
med den mindre population på Bornholm, men må også ses i sammenhæng med især
konjunkturfølsomheden i fiskeindustrien.

Ledigheden for personer med en grundskoleuddannelse er både på Bornholm og i hele landet
lavere end de øvrige uddannelsesgrupper i størstedelen af perioden, men den ligger i 1993 på
et niveau over gruppen af personer med en gymnasial uddannelse. Ledigheden for denne
gruppe er i begyndelsen af perioden lavere på Bornholm end i hele landet, men slutter på et
højere niveau end i hele landet.

Ledigheden for personer med en gymnasial uddannelse som højeste uddannelse på Bornholm
er i begyndelsen af perioden højere, end det er gældende for de to andre uddannelsesgrupper,
men ligger i 1993 på Bornholm og i hele landet på et lavt niveau sammenlignet med øvrige
grupper af personer uden kompetencegivende uddannelse. Sammenlignet med hele landet er
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ledigheden for personer med en gymnasial uddannelse i perioden højere på Bornholm, men
ligger i 1993 på et niveau under landet som helhed.
Gruppen af personer med en afbrudt erhvervsuddannelser følger frem til midten af perioden
ledigheden blandt personer med en gymnasial uddannelse. Derefter er ledigheden for denne
gruppe klart den højeste blandt den samlede gruppe af personer uden kompetencegivende
uddannelse. I denne udvikling skal det tages med i betragtningen, at antallet af personer med
denne uddannelsesbaggrund er blevet mere end fordoblet i perioden 1981-1993, hvilket kan
forklare den stigende ledighed. Sammenholdt med udviklingen i ledigheden for personer, som
udelukkende har en grundskoleuddannelse, viser udviklingen i ledigheden i Figur 20, at
ledigheden blandt personer uden nogen egentlig boglig baggrund er i vækst i perioden.
Derimod ser gruppen af personer med en gymnasial baggrund, men som endnu ikke har valgt
at læse videre, ud til at klare sig bedre.

4.6 De faglærte

Som det tidligere fremgik, svarede de faglærtes andel af befolkningen stort set til
landsgennemsnittet. Fra i begyndelse af perioden at have ligget lidt under overhalede
Bornholm i perioden hele landet.

I dette afsnit vil gruppen af faglærte blive opdelt i otte undergrupper for derved at komme tæt
på tendenser og karakteristika, som måske er afvigende for de enkelte uddannelsesgrupper.

I hele perioden 1981-1993 har det været muligt at gennemføre mange af de faglærte
uddannelser på Bornholm. Dermed er det i mindre omfang end ved de videregående
uddannelser væsentlige afstandsmæssige barrierer, der gør sig gældende, når Bornholm og
hele landet sammenlignes.
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Tabel 12. Fordelingen af de faglærte på uddannelsesretninger Bornholm
1981 og 1993

1981
antal

1993
antal

vækst
antal

Vækst % af 1981 niveau.

Handel og kontor 2.614 3.281 667 25,5

Jern og metal 1.324 1.800 476 36,0

Bygge og anlæg 1.314 1.449 135 10,3

Grafiske uddannelser 130 151 21 16,2

Serviceuddannelser 408 332 -76 -18,6

Levnedsmiddeludd. 411 589 178 43,3

Sundhedsudd. 385 598 213 55,3

Andre EFG & lærl.udd. 463 611 148 32,0

Faglærte i alt 7.049 8.811 1.762 25,0

Note: Tallene omfatter kun de 15-59-årige og er excl. udd.søg.
Kilde: Den regionale database.

Det fremgår af Tabel 12, er handel og kontor, jern og metal og bygge og anlæg de største fag-
grupper på Bornholm. Tilsammen udgør de 74,1 % af samtlige faglærte. Denne andel af
samtlige faglærte er stort set forblevet uændret i hele perioden.

Serviceuddannelserne har som det eneste fag været i tilbagegang i perioden. De øvrige
faglærte uddannelser har været præget af fremgang, antalsmæssigt set.

Indenfor disse tre store faggrupper er det handel og kontor og jern og metal, som er i kraftig
vækst. Bygge og anlæg har kun en mindre vækst i perioden.

Indenfor de fem små fag er det specielt sundhedsuddannelsen, som har været i kraftig vækst i
perioden. Fordelingen af de faglærte på overordnede fagområder fremgår af Tabel 13:
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Tabel 13. De faglærte som procent af samtlige, 1981 og 1993
Danmark og Bornholm

Bornholm Danmark

1981 1993 Vækst 1981 1993 Vækst

Handel og kontor 10,9 14,0 3,1 13,4 16,0 2,6

Jern og metal 5,5 7,7 2,2 5,9 7,3 1,4

Bygge og anlæg 5,5 6,2 0,7 4,7 5,3 0,6

Grafiske uddannelser 0,5 0,6 0,1 0,9 1,0 0,1

Serviceuddannelser 1,7 1,4 -0,3 2,2 1,7 -0,5

Levnedsmiddeludd. 1,7 2,5 0,8 1,5 2,1 0,5

Sundhedsudd. 1,6 2,5 0,9 1,8 2,5 0,7

Andre EFG & lærl.udd. 1,9 2,6 0,7 1,4 1,9 0,4

Faglærte i alt 29,3 37,5 8,2 31,8 37,8 5,8

Note: Tallene omfatter kun de 15-59-årige og er excl. udd.søg.
Kilde: Den regionale database.

Vægten af de faglærte i forhold til samtlige og udviklingen i perioden 1981-1993, er stor set
identisk for hele landet og på Bornholm. De faglærte som gruppe udgør, som tidligere nævnt,
omtrent den samme andel af samtlige personer i Danmark såvel som på Bornholm. Bornholm
ligger i starten af perioden ca. 2,4 % under landstallet, men indhenter i perioden landet.
Forsætter denne udvikling vil gruppen af faglærte på Bornholm overstige landsniveauet i den
nærmeste fremtid.

Indenfor handel- og kontoruddannelser, grafiske uddannelser, serviceuddannelser og
sundhedsuddannelser ligger Bornholm under eller på niveau med hele landet i 1993. Indenfor
jern og metal, bygge og anlæg, levnedsmiddel og gruppen af andre EFG- og
lærlingeuddannelser, ligger Bornholm i 1993 over landsniveauet.

Udviklingen i perioden viser, at Bornholm indenfor alle uddannelser, undtagen andre EFG- og
lærlingeuddannelser, ligger over eller på niveau med væksten på landsplan. Gruppen af
personer med jern- og metaluddannelser på Bornholm går fra at ligge under landsniveauet til i
1993 at have en andel, der ligger over niveauet for hele landet. Når væksten indenfor andre
EFG- og lærlingeuddannelser ligger under landsniveauet, må det skyldes, at kun få EFG- og
lærlingeuddannelser findes på Bornholm.

Ses andelen af faglærte som et hele, er det påfaldende, at forskellen mellem fordeling og
udvikling i hele landet og på Bornholm ikke er større. Specielt set i lyset af Bornholms
karakteristiske erhvervsprofil med en relativ stor afhængighed af primære erhverv og turisme.
En forklaring kan være, at mange af de faglærte uddannelser kan karakteriseres som
håndværk, der er basisfunktioner, for at et samfund kan fungere. Alligevel kan det undre, at
krisen på Bornholm ikke får et gennemslag indenfor udviklingen i f.eks. bygge- og
anlægsuddannelser. I denne forbindelse må det formodes, at den økonomiske udvikling får et
noget forsinket gennemslag på uddannelsesvalget, fordi de faglærtes uddannelsesforløb oftest
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tager mellem tre og fire år, og en nedgang i antallet af personer med en bestemt uddannelse
ville indebære, at personerne fraflyttede Bornholm.

4.6.1 Aldersfordeling blandt faglærte
I dette afsnit vil der blive fokuseret på aldersfordelingen blandt de faglærte. Derved vil det
være muligt at konstatere, om antallet af de faglærte fordelt på uddannelsesretninger også er
identisk med fordelingen for hele landet, når aldersfordelingen bliver inddraget i analysen.
Samtidig vil det være muligt at indikere, om Bornholm i fremtiden vil opbygge en
uddannelsesstruktur, som vil afvige væsentlig fra hele landet. I dette afsnit er populationen de
20-59 årige. De helt unge er ikke medtaget, fordi der kan være et fåtal af disse unge, som vil
have nået at afslutte en faglært uddannelse.

Tabel 14. Aldersfordeling i de tre største grupper af faglærte
Bornholm 1993

20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år

Handel og kontor 886 689 1027 660

Jern og metal 429 616 499 252

Bygge og anlæg 290 445 474 238

Note: Tallene omfatter kun de 15-59-årige og er excl. udd.søg.
Kilde: Den regionale database.

Det fremgår af Tabel 14, at antallet af personer med en faglært uddannelse generelt er større
blandt de 20-29 årige end blandt de 50-59 årige, fordi uddannelsesniveauet generelt er
faldende med alderen.

I gruppen af personer med handel- og kontoruddannelser er aldersgruppen 40-49 årige
markant større end de 30-39 årige og lidt større end de 20-29 årige. Umiddelbart kunne denne
aldersfordeling tyde på, at tilgangen til uddannelserne er faldende. Imod denne antagelse taler,
at der i 1983 var 570 20-29 årige personer med en handel- og kontoruddannelse. I 1993 var
antallet 886 personer og altså markant højere. Derfor er der ikke umiddelbar grund til at
antage, at tilgangen til uddannelsen generelt er faldende.

Indenfor jern- og metaluddannelserne er antallet af personer med en faglært uddannelse blandt
de unge årgange ca. det dobbelte af antallet i de ældre. Antallet af 30-39 årige med en jern- og
metaluddannelse er dog væsentlig højere end blandt de 20-29 årige, hvilket kunne tyde på en
faldende tilgang til erhvervet. Dette understreges af, at antallet af personer blandt de 20-29
årige i 1993 er mindre end i 1983, hvor der var 535 personer i aldersgruppen, som havde en
faglært uddannelse indenfor jern og metal. Dermed kan det se ud til, at uddannelsen i
fremtiden ikke i samme grad som i perioden 1981-1993 vil være i vækst, da antallet af
personer i den ældste aldersgruppe, som snart vil glide ud af arbejdsmarkedet, omtrent er på
niveau med tilgangen.
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Indenfor bygge-og anlægsuddannelserne gør den samme tendens sig gældende. Tilgangen
ligger på niveau med den ældste aldersgruppe, og antallet af 20-29 årige i 1993 er markant
under niveauet i 1983, hvor der var 462 personer i aldersgruppen. Denne omstændighed
betyder, at uddannelsesretningen ikke vil være i vækst, med mindre at tilgangen øges markant.

Tabel 15. Aldersfordeling for de tre største faglærte uddannelsesretninger
i % af alle i aldersgruppen, Bornholm og hele landet, 1993

Bornholm Danmark

20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år

Handel og kontor 19,8 11,2 14,8 12,8 21,5 13,4 16,4 14,7

Jern og metal 9,6 10,0 7,2 4,9 9,1 8,0 7,0 6,0

Bygge og anlæg 6,5 7,2 6,8 4,6 5,4 5,8 5,7 4,6

Note: Tallene er excl. udd.søg.
Kilde: Den regionale database.

Sammenlignes aldersfordelingen blandt de faglærte uddannede som andel af den samlede
befolkning i aldersgruppen for hele landet og på Bornholm, er de generelle tendenser ens. En
større andel af de unge har en faglært uddannelse sammenlignet med de ældre. De enkelte
uddannelsers andel af personer i aldersgruppen er også stort set den samme i hele landet og på
Bornholm. På baggrund af Tabel 15 kan det derfor understreges, at antallet af faglærte på
Bornholm på bemærkelsesværdig vis stemmer overens med hele landet, også når
aldersfordelingen tages med i betragtningen.

4.6.2 Ledighed blandt faglærte
Af sidste afsnit fremgår det, at de faglærtes ledighed efter 1988 overstiger landsniveauet for
derefter at ligge væsentligt over landsniveauet perioden ud. Samtidig fremgår det, at
overordnet set fulgte de faglærtes ledighed tendensen for landet som helhed. Opdeles de
faglærtes ledighed på de otte faggrupper, fremgår det derimod, at der er væsentlige forskelle
mellem Bornholm og Danmark.
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Tabel 16. Ledigheden blandt faglærte, Bornholm og Danmark,
1981 og 1993

Bornholm Danmark

Ledigheds-
procent

1981

Ledigheds-
procent

1993

Ledigheds-
procent

1981

Ledigheds-
procent

1993
Handel og kontor 4,7 12,1 4,7 10,0

Jern og metal 8,6 11,9 6,6 9,7

Bygge og anlæg 10,2 12,6 11,4 11,3

Grafiske uddannelser 4,2 12,3 7,2 15,0

Serviceuddannelser 4,5 10,8 6,5 10,5

Levnedsmiddeludd. 9,0 18,1 6,2 11,8

Sundhedsudd. 2,8 6,7 2,4 7,2

Andre EFG & lærl.udd. 3,4 9,3 4,5 8,0

Ledige faglærte 6,6 11,9 6,2 10,1

Note: Ledighedsprocenten er opgjort som antallet af ledige personer 15 - 59 år bosiddende på Bornholm, som andel
af den samlede befolkning i aldersgruppen, minus de uddannelsessøgende og personer udenfor arbejdsstyrken.
Tallene omfatter kun de 15-59-årige og er excl. udd.søg.

Kilde: Den regionale database.

Af Tabel 16 fremgår det, at grafiske uddannelser og sundhedsuddannelser i 1993 har en ledig-
hed, som ligger under landsniveauet. For de resterende uddannelsesretninger gælder, at de lig-
ger over landsniveauet i 1993. Især handel og kontor, jern og metal og levnedsmiddeluddan-
nelserne ligger et godt stykke over ledigheden for hele landet. Ledigheden har, som det
tidligere fremgik, udvist store variationer i perioden. I Figur 21 vises udviklingen i ledigheden
for de tre store uddannelsesretninger på Bornholm og i Danmark.
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Figur 21. Ledigheden blandt faglærte indenfor de store uddannelses-
retninger, Bornholm og hele landet 1981-1993
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Note: Tallene omfatter kun de 15-59-årige.
Kilde: Den regionale database.

Det fremgår af Figur 21, at ledigheden på Bornholm og for hele landet i de tre faggrupper har
udvist store udsving i perioden. For alle fagretninger gælder, at der har været en stigende
ledighed i perioden, både på Bornholm og i hele landet. Samtidig er der en tendens til, at
ledigheden var stigende i begyndelsen af perioden, hvorefter ledigheden falder og
efterfølgende stagnerer fra 1984 frem til 1988. Stagnationen efterfølges af en kraftig vækst i
ledigheden i alle faggrupper.

I dette mønster er der dog undtagelser: Bygge- og anlægsuddannelserne skiller sig ud, som den
uddannelsesretning, der i ledigheden har de største udsving i ledigheden, og tilsyneladende
reagerer kraftigst på konjunkturforløb. Ledigheden blandt personer med bygge- og
anlægsuddannelser falder i Danmark, som den første faggruppe allerede efter 1982, samtidig
med at faggruppen har den klart kraftigste vækst i ledighed mellem 1988 og 1989 efterfulgt af
et fald i 1990. Derefter er ledigheden atter stigende som i de øvrige faggrupper.

Tendensen for bygge- og anlægsuddannelserne på Bornholm følger stort set mønstret for hele
landet, dog med visse afvigelser: Ledigheden topper for første gang indenfor uddannelsen i
1983, hvorefter den er jævnt faldende frem til 1985, og kraftigt faldende frem til 1986. Det ser
ud til, at der er en tendens til, at ledigheden indenfor bygge- og anlægsuddannelserne først
med en forsinkelse får gennemslag på Bornholm.

Handel- og kontoruddannede er den største uddannelsesgruppe såvel i hele landet som på
Bornholm og er samtidig den gruppe med den største tilgang af personer i perioden, jf. Tabel
12. Handel og kontor omfatter det største antal personer, men har mindst udsving i
ledigheden.

Den manglende sammenhæng mellem efterspørgsel og tilgangen til uddannelsestypen gør sig
også gældende indenfor jern- og metaluddannelserne. Gruppen personer med jern- og metal-
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uddannelser på Bornholm oplevede i perioden en tilgang, som lå væsentligt over
landsniveauet. Uddannelsesgruppen har på Bornholm haft den kraftigste fremgang set i
forhold til udgangsniveauet i 1981. Ledigheden indenfor uddannelsen følger både på
Bornholm og for hele landet de overordnede tendenser, men uddannelsesgruppens ledighed
ligger i slutningen af perioden klart over landsgennemsnittet og ender med en ledighed på
11,9 % på Bornholm mod 9,7 % i hele landet.

Samlet indikerer analysen, at der ikke er en snæver sammenhæng mellem erhvervenes
efterspørgsel efter udvalgte uddannelser og tilgangen af personer med disse uddannelser.
Samtidig kan det på baggrund af sammenligningen med hele landet se ud til, at der er en
tendens til, at udviklingen i ledighed har et forsinket gennemslag på Bornholm.

Figur 22. Ledighed blandt de øvrige faglærte uddannelsesretninger
Bornholm og hele landet, 1981-1993
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Note: Tallene omfatter kun de 15-59-årige.
Kilde: Den regionale database.

Overordnet set viser udviklingen i ledigheden i de uddannelsesretninger, der omfatter
forholdsvis få personer, samme tendenser, som fremgik af ledigheden for de store faggrupper.
For alle de faglærte uddannelsesretninger kan der i midten af perioden konstateres en
forholdsvis lav ledighed, som er stigende i sidste del af perioden.

I Figur 22 er der langt større udsving i ledigheden på Bornholm, end det er gældende i hele
landet. Dette skyldes først og fremmest, at populationen på Bornholm er meget lille
sammenlignet med hele landet. Derfor får selv små udsving i antallet af ledige personer stor
betydning for ledigheden. F.eks. omfatter de grafiske uddannelser på Bornholm i 1993 151
personer, hvoraf der er 17 ledige. Året tidligere var 25 personer ledige, hvilket giver det
kraftige udslag i Figur 22. På denne baggrund giver det ikke mening at gå dybere ind i en
detaljeret udredning af udviklingerne i de enkelte små uddannelsesretninger. Dog med
undtagelse af levnedsmiddeluddannelsen, som adskiller sig fra de øvrige uddannelsesretninger
i hele perioden.
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Ledigheden blandt personer med en levnedsmiddeluddannelse på Bornholm ligger klart over
niveauet for de øvrige uddannelsesretninger og over ledighedsniveauet for uddannelses-
retningen i hele landet. Den høje ledighed inden for denne uddannelsesretning skal ses i
sammenhæng med, at andelen af personer i gruppen på Bornholm er forholdsvis større end i
hele landet. Samtidig har tilbagegangen i perioden været større end for hele landet. Gruppen
blev, som det fremgik af Tabel 12, forøget med 178 personer i perioden. Omsættes den høje
ledighed indenfor levnedsmiddeluddannelserne til faktiske antal ledige, viser det sig, at 99
personer med en faglært uddannelse indenfor levnedsmiddeluddannelserne i 1993 er ledige.
Med andre ord må den overgennemsnitlige tilgang til erhvervet være primær årsag til den
store ledighed. Samtidig skal det tages med i betragtningerne, at levnedsmiddelbranchen i
Danmark er kendetegnet ved en kraftig centralisering og automatisering, som i stort omfang
frisætter arbejdskraft og samtidig erstatter faglært med ikke-faglært arbejdskraft.

4.7 Personer med en videregående uddannelse

Andelen af personer med en videregående uddannelse på Bornholm er i forhold til den
samlede arbejdsstyrke lille sammenlignet med hele landet. Dette er ikke overraskende for et
udkantsamt som Bornholm.

I dette afsnit vil gruppen af personer med en videregående uddannelse nærmere blive
behandlet. Der vil specielt blive fokuseret på uddannelsens længde, aldersfordeling og
ledighed. Disse karakteristika vil blive sammenlignet med landet som helhed for derved at
beskrive, på hvilken måde Bornholm adskiller sig fra landet som helhed.

Overordnet set kan det for de videregående uddannelser forventes:

• At andelen af arbejdsstyrken med en videregående uddannelse på Bornholm er mindre end
i landet som helhed.

• At personer med en videregående uddannelse på Bornholm er karakteriseret af, at de lange
videregående uddannelser i højere grad end de andre videregående uddannelser er underre-

 præsenteret på Bornholm.

• At personer med en videregående uddannelse først og fremmest er uddannet indenfor social-
og sundhedsområdet.

• At ledigheden blandt personer med en videregående uddannelse er mindre end landsgen-
nemsnittet, da personer med en videregående uddannelse må forventes kun at flytte til
Born-holm i det omfang, de kan finde beskæftigelse.

Disse betragtninger er gjort på baggrund af, at Bornholm er karakteriseret af primære erhverv
med tilknyttede fremstillingsvirksomheder, en relativ lille servicesektor, samtidig med at den
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offentlige sektor med efterspørgsel efter social- og sundhedsuddannelser må forventes at være
på niveau med landet som helhed.

En supplerende forklaring til den forventede underrepræsentation af personer med en
videregående uddannelse kan søges i fraværet af mange uddannelsestilbud27 på Bornholm. I
mange tilfælde må bornholmere forlade Bornholm for en periode for at opnå den ønskede
uddannelse.

I de fleste tilfælde vil en person med en videregående uddannelse på det bornholmske
arbejdsmarked derfor have gennemført en til flere flytninger28. Mindst to flytninger, hvis
personen er opvokset på Bornholm, idet en videregående uddannelse her vil betyde en flytning
i forbindelse med uddannelsesforløbet og en tilbageflytning i forbindelse med erhvervelse af et
job på det bornholmske arbejdsmarked. Personer fra andre regioner i Danmark kan oftest nøjes
med flytning ved indtrædelse på det bornholmske arbejdsmarked. I disse tilfælde må det
forventes, at tilflytterne har meget begrænsede præferencer til Bornholm. Dette forhold må
antages at udgøre en barriere for tiltrækning af personer med en videregående uddannelse til
Bornholm.

4.7.1 Personer med en videregående uddannelse fordelt på
tre niveauer

Som det tidligere er beskrevet, er andelen af befolkningen på Bornholm med en videregående
uddannelse væsentligt mindre på Bornholm end i hele landet. I faktiske tal havde i 1981 2.305
15-59 årige 29 med en videregående uddannelse bosat sig på Bornholm. I 1993 er antallet
steget til 2.97430. Set i forhold til den samlede befolkning i aldersgruppen havde 8,5 % i 1981
en videregående uddannelse. I 1993 var tallet steget til 11,2 %. Tallene for landet som helhed
var i samme periode 12,4 % (1981) og 16,5 % (1993).

                                                       
27 Det bornholmske uddannnelsessystem omfatter en begrænset del af de videregående uddannelsestilbud, som findes på

landsplan. Af uddannelsessteder, som har videregående uddannelsestilbud, findes der på Bornholm: Skolen for Social-
og Sundhedsuddannelsen, som bl.a. uddanner sygeplejersker, Højvangseminaret med pædagoguddannelse,
Skipperskolen samt Erhvervsskolen med HD-uddannelser på bachelor-niveau.

28 Flytninger i denne rapport betyder flytninger mellem landsdele. Dvs. af flytninger internt på Bornholm ikke regnes for
en flytning i denne sammenhæng.

29 Er incl. uddannelsessøgende bosat på Bornholm.
30 I samme periode faldt folketallet på Bornholm med 2.275 personer.
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Tabel 17. Antallet af bosiddende på Bornholm med en videregående
uddannelse, 1981 og 1993

1981 1993 Vækst i perioden

Kort videregående udd. 791 1028 237

Mellemlang videregående udd. 1187 1496 309

Lang videregående udd. 327 450 123

I alt videregående udd. 2305 2974 669

Note: Tallene omfatter kun de 15-59-årige og er excl. udd.søg.
Kilde: Den regionale database.

Tabel 17 viser, at antallet af personer med en videregående uddannelse bosiddende på
Bornholm har været stærkt stigende i perioden, og tendensen har tilnærmelsesvis været den
samme indenfor de tre kategorier af videregående udddannelser, som hver især er blevet
forøget med mellem ca. 25 og 30%. Dette betyder dog ikke, at Bornholm når landsniveauet i
1993.

Tabel 18. Den procentvise andel af de 15-59 årige med en videregående
uddannelse, Bornholm og i hele landet, 1981 og 1993

Bornholm Danmark

1981 1993 1981 1993

Kort videregående 2,9 3,9 3,8 5,0

Mellemlang videregående 4,4 5,7 5,5 7,4

Lang videregående 1,2 1,7 3,1 4,1

Note: Tallene incl. udd.søg.
Kilde: Den regionale database.

Det fremgår af Tabel 18, at Bornholm ligger under landsniveauet for alle tre typer
videregående uddannelser, men at andelen af personer med en videregående uddannelse er
stigende i perioden. Samtidig er antallet af personer med en videregående uddannelse steget i
landet som helhed. For de korte og de mellemlange uddannelser gælder, at Bornholm i 1993
når det niveau, som var gældende for hele landet i 1981. For de lange videregående
uddannelse gælder, at Bornholm ligger langt under landsniveauet i begge år. Omsættes
procentberegningerne til det faktiske antal personer, der mangler indenfor de tre niveauer,
således at Bornholm har en repræsentation af personer med en videregående uddannelse, som
svarede til hele landet, fremkommer følgende tabel:
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Tabel 19. Antal personer med en videregående uddannelse som mangler
på Bornholm, hvis Bornholm skulle nå landsgennemsnittet

1981 1993

Kort videregående 241 301

Mellemlang videregående 297 463

Lang videregående 516 631

I alt videregående uddannelser 1.054 1.395

Note: Tallene omfatter kun de 15-59-årige og er incl. udd.søg.
Kilde: Den regionale database.

Det fremgår af Tabel 19, at forskellen mellem Bornholm og Danmark i antallet af personer
med en videregående uddannelse er blevet uddybet i perioden. Specielt for den mellemlange
videregående uddannelse er forskellen forøget markant set i forhold til forskellen i 1981.
Samtidig skal det dog bemærkes, at den mellemlange videregående uddannelse er den
kategori, de fleste personer er uddannet indenfor både i hele landet og på Bornholm.

Den større andel af beskæftigede på landsplan med en videregående uddannelse kan ses som et
udtryk for en regional arbejdsdeling, hvor erhverv, der traditionelt beskæftiger højtuddannet
arbejdskraft, primært er lokaliseret i storbyerne, og udkantsområder er karakteriseret af et
forholdsvis lavt uddannelsesniveau. Derfor er det ikke overraskende, at Bornholm generelt
ligger under landsgennemsnittet.

Ses der samlet på udviklingen i perioden, viser Figur 23, at Bornholm ikke kan følge
udviklingen i landet, hvis de videregående uddannelser ses under et.
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Figur 23. Indeks for udviklingen i antallet af personer med en
videregående uddannelse, Bornholm og hele landet 1981 -1993
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Note: Tallene omfatter kun de 15-59-årige og er incl. udd.søg.
Kilde: Den regionale database.

Af Figur 23 fremgår det, at Bornholm frem til 1987 følger eller ligger lidt over udviklingen på
landsplan. Efter 1987 ligger Bornholm under landsniveauet. Bornholms karakteristika, som en
region med forholdsvis få indbyggere med en videregående uddannelse, bliver dermed uddybet
i perioden.

Hvor andelen af personer med en videregående uddannelse i befolkningen på Bornholm har
haft en fast stigende tendens, har fordelingen af personer med en videregående uddannelse
mellem de korte, de mellemlange og de lange videregående uddannelser været præget af store
udsving de enkelte år.
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Figur 24. Indeks for antallet af personer med en videregående uddannelse
fordelt på tre niveauer, Bornholm 1981-1993
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Note: Tallene omfatter kun de 15-59-årige og er incl. udd.søg.
Kilde: Den regionale database.

Af Figur 23 fremgik det, at Bornholm efter 1987 ikke kunne følge udviklingen på landsniveau.
I Figur 24 kan det ses, at det er de mellemlange videregående uddannelser som efter 1987 ikke
følger landsniveauet. Samtidig er gruppen af personer med mellemlang videregående
uddannelse den gruppe, som omfatter flest personer, hvilket forklarer gennemslaget i Figur 23.
En sådan udvikling kan måske forklares på baggrund af, at den økonomiske krise for alvor slår
igennem på Bornholm i midten af firserne samt på baggrund af, at flyttemønstrene, hvor der
siden 1987 har været en nettofraflytning fra Bornholm.31 Denne problemstilling vil indgå i den
fremtidige analyse af det bornholmske arbejdsmarked. Hvor det bl.a. ved hjælp af
longitudinale tal vil blive muligt mere præcist at beskrive årsagssammenhæng.

                                                       
31 Steen Schønemann (1994), side 9.
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4.7.2 Aldersfordeling blandt personer med videregående
uddannelse

Generelt kan det på baggrund af, at uddannelsesniveauet bliver stadig højere, forventes, at
antallet af personer med en videregående uddannelses er størst i de yngre årgange.32

Tabel 20. Aldersfordelingen af personer med en videregående uddannelse
Bornholm 1993

Bornholm 1993

20-29 30-39 40-49 50-59

Kort videregående 103 363 393 160

Mellemlang videregående 102 453 599 310

Lang videregående 36 128 194 86

Befolkning i alt (excl. udd. søg.) 4.479 6.160 6.953 5.176

Note: Tallene er excl. udd.søg.
Kilde: Den regionale database.

Det fremgår da også tydeligt af Tabel 20, hvor 20-29 årige i antal indenfor alle
uddannelsesretninger ligger klart under de øvrige aldersgrupper. Det er dog rimeligt at antage,
at de fleste uddannelsesforløb er afsluttet i tredive-års alderen. Alligevel er antallet af personer
med en videregående uddannelse højere i aldersgruppen 40-49 år end i aldersgruppen 30-39
år. Denne omstændighed kan til dels forklares med, at aldersgruppen 40-49 år omfatter flere
personer i alt end aldersgruppen 30-39 år. I Tabel 21 er aldersfordelingen omregnet til
procentandele af antallet af personer i aldersgruppen.

Tabel 21. Personer med en videregående uddannelse som % af samtlige i
aldersgruppen, Bornholm og Danmark, 1993

Bornholm 1993 Danmark 1993

20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år 20-29 år 30-39 år 40-49 år 50-59 år

Kort videregående 2,3 5,9 5,7 3,1 3,8 8,2 6,6 3,9

Melleml. videregående 2,3 7,4 8,6 6,0 4,5 9,5 9,5 7,7

Lang videregående 0,8 2,1 2,8 1,7 1,9 5,5 5,2 3,4

Note: Tallene er excl. udd.søg.
Kilde: Den regionale database.

Af Tabel 21 fremgår det, at når antallet af personer på et uddannelsesniveau omregnes til
andelen af befolkningen i aldersgruppen, er der stadig en større procentdel på Bornholm af de
40-49 årige, som har en mellemlang eller en lang videregående uddannelse, sammenlignet
med de 30-39 årige. I hele landet er andelen af personer med en videregående uddannelse
højest for de 30-39 årige. En forklaring på forskellen i aldersammensætningen på Bornholm

                                                       
32 Dog med undtagelse af aldersgruppen de 20-29 årige, da en videregående uddannelse i de fleste tilfælde først kan

afsluttes efter tyve-års alderen.



93

og i hele landet kunne være, at personer med en videregående uddannelse på Bornholm, er
tilflyttere eller gentilflyttere til øen, og at tilflytningen er større i gruppen, efter de har passeret
de tredive år.

 I 1983 var der på Bornholm 512 personer mellem 30 og 39 år med en mellemlang
videregående uddannelse. 10 år senere i 1993 omfatter gruppen 40-49 årige med en
mellemlang videregående uddannelser 599 personer. Gruppen er i de 10 år altså vokset med
87 personer, hvilket viser, at der sker en vis tilflytning til øen af personer med en videregående
uddannelse i tredive-års alderen. Forudsættes det, at denne tilflytning også gør sig gældende i
dag, vil det være relevant at lægge 87 personer mere til de 30-39 årige med en mellemlang
videregående uddannelse i 1993. Derved ville de 30-39 årige med en videregående uddannelse
udgøre en lige så stor andel af aldersgruppen, som det er gældende for de 40-49 årige.

Den lidt skæve aldersfordeling blandt personer med en videregående uddannelse på Bornholm
er derfor mest sandsynlig en konsekvens af, at personer med en videregående uddannelse skal
uddannes i det øvrige Danmark og efterfølgende flytte til Bornholm.

Sammenlignes andelenes størrelse mellem Bornholm og hele landet, viser det sig ikke
overraskende, at Bornholm for alle uddannelsesniveauer og i alle aldersgrupper ligger under
niveauet i hele landet. Forskellen gør sig mest gældende for personer med en lang
videregående uddannelse, hvor hele landet i alle aldersgrupper har en ca. dobbelt så stor
procentandel af befolkningen med denne uddannelse. Indenfor de korte videregående
uddannelser er forskellen mellem Bornholm og hele landet mest markant i aldersgruppen 30-
39 årige. I de ældre aldersgrupper er forskellene ubetydelige.

4.7.3 De videregående uddannelser fordelt på uddannelses-
retninger

I dette afsnit opdeles de videregående uddannelser i 14 uddannelsesretninger.

Tabel 22. Personer med en kort videregående uddannelse
Bornholm og Danmark 1981-1993

Bornholm Danmark

1981 1993 Vækst Andel 1993 Vækst Andel 1993

Antal % %

Pæd./human. Udd. 230 404 75,7 1,7 59,5 3,0

Tekniske uddannelser 329 347 5,5 1,5 17,3 1,6

Sundhedsuddannelser 70 112 60,0 0,5 37,6 0,5

Øvrige uddannelser 149 156 4,7 0,7 48,5 0,6

Note: Tallene omfatter kun de 15-59-årige og er incl. udd.søg.
Kilde: Den regionale database.
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Gruppen af personer med pædagogiske/humanistiske uddannelser dækker over en broget skare
af uddannelser, men omfatter først og fremmest pædagogiske og erhvervssproglige
uddannelser. Disse uddannelser har haft den største procentvise fremgang sammenlignet med
de øvrige korte videregående uddannelser på Bornholm, endog en fremgang, som overstiger
udviklingen på landsplan.

Alligevel er gruppens andel af samtlige personer kun godt det halve af niveauet på landsplan.
Med andre ord skal antallet af personer på Bornholm med disse uddannelser på det nærmeste
fordobles, hvis Bornholm skal nå landsniveauet. Til trods for denne konstatering er der på
Bornholm en ledighed på 5,0 % mod en ledighed i landet på 6,3 %.

For de tekniske uddannelser gælder, at andelen af uddannede er på niveau med resten af
landet. Sammenlignes udviklingen i gruppen på Bornholm og i hele landet, fremgår det, at
væksten har været væsentligt større i landet som helhed end på Bornholm. Ledigheden
indenfor uddannelsesgruppen var på Bornholm 12,6 % mod 8 % i hele landet. Overordnet set
er der dermed ikke stor efterspørgsel efter disse uddannelser på Bornholm, hvilket må ses i
sammenhæng med den generelle krise i erhvervslivet, da ledigheden indenfor gruppen i 1986
var helt nede på 2,9 %.

De korte videregående sundhedstekniske uddannelser, som består af apotekerassistenter
o.lign., ligger på niveau med hele landet, men har i perioden oplevet en større vækst på
Bornholm end i landet som helhed. Gruppen havde i 1993 en ledighed på 9,2 %.

De øvrige korte videregående uddannelser består af uddannelser indenfor hæren. Denne
gruppe er relativ stor på Bornholm i forhold til hele landet.

Tabel 23. Personer med en mellemlang videregående,
Bornholm og Danmark, 1981-1993

Bornholm Danmark

1981 1993 Vækst Andel 1993 Vækst Andel 1993

antal % % %

Pæd./human. Udd. 585 683 16,8 2,9 22,1 3,1

Samfundsvid. Udd. 68 89 30,9 0,4 73,5 1,0

Tekniske uddannelser 121 196 62,0 0,8 80,6 1,5

Sundhedsuddannelser 397 480 20,9 2,0 26,0 2,1

Øvrige uddannelser 0 16 - 0,1 - 0,0

Note: Tallene omfatter kun de 15-59-årige og er incl. udd.søg.
Kilde: Den regionale database.

De pædagogiske/humanistiske uddannelser består af så forskellige uddannelser som
erhvervsøkonomi kombineret med sprog, journalistik og bibliotekarer. Uddannelser med meget
forskellige målretninger erhvervsmæssigt. Gruppen er den største på Bornholm indenfor de
mellemlange videregående uddannelser og ligger stort set på niveau med hele landets andel.
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Ledigheden indenfor gruppen var på Bornholm 1,4 % i 1993 mod 4,6 % i landet som helhed. I
denne forbindelse skal det nævnes, at ingen af disse uddannelser kan tages fuldtud på
Bornholm. Den meget lave ledighed, kan derfor skyldes, at personer med de pågældende
uddannelser skal motiveres til at flytte til Bornholm på et tidspunkt efter endt uddannelse.

Andelen af personer med en mellemlang samfundsvidenskabelig uddannelse er på Bornholm
mindre end det halve af andelen på landsplan. De samfundsvidenskabelige uddannelser
dækker så forskelligartede uddannelser som socialrådgivere, HD (anden del), og HA på
bachelor-niveau. Ledigheden er på Bornholm 3,4 % mod en ledighed i hele landet på 5,6 %.

Uddannelsesinstitutioner indenfor disse områder har ikke i den undersøgte periode været
repræsenteret på Bornholm. Erhvervskolen på Bornholm har imidlertid nu iværksat
uddannelser på dette samfundsfaglige niveau, men ingen har endnu afsluttet uddannelsen.

De tekniske uddannelser består primært af teknikumingeniører, maritime uddannelser og
videregående uddannelser indenfor landbrug. Også indenfor denne gruppe af uddannelser
ligger andelen af personer med denne uddannelse væsentlig under landsniveauet, og væksten
på Bornholm har været svagere end i resten af landet. Ledigheden på Bornholm er igen
væsentlig lavere på Bornholm end i resten af landet: 4,7 % på Bornholm mod 7,6 % i hele
landet.

Personer med en sundhedsuddannelse består udelukkende af sygeplejersker samt ledende
sygeplejersker33. Tabel 23 viser, at sygeplejerskerne både i andel og udvikling følger de
tendenser, der kan ses for hele landet. Ledigheden blandt personer med denne uddannelse er
meget lav: 0,9 % på Bornholm og 1,4 % i Danmark.

Øvrige uddannelser er uddannelser primært indenfor forsvaret.

Generelt gælder det for de lange videregående uddannelser, at Bornholm ligger på en andel af
den samlede befolkning, som er under det halve af landsniveauet, men at udviklingen på
Bornholm generelt har fulgt eller ligget lidt over landsgennemsnittet. For alle de lange
videregående uddannelser gælder, at uddannelserne ikke kan gennemføres på Bornholm.
Personer med en lang videregående uddannelse, som er bosiddende på Bornholm, har derfor
gennemført en eller flere flytninger til og fra Bornholm i karriereforløbet. Denne
omstændighed sammenholdt med en erhvervstruktur bestående af meget små virksomheder
indenfor turisme, primære erhverv og fremstilling, dvs. erhverv som traditionelt beskæftiger
meget få personer med en videregående uddannelse, kan forklare den meget lave andel af
personer på Bornholm på dette uddannelsesniveau.

                                                       
33 Sygeplejersker var indtil 1990 placeret som en kort videregående uddannelse. Herefter blev uddannelsen flyttet til de

mellemlange uddannelser. I denne undersøgelse har vi valgt at betegne sygeplejerskeuddannelsen som en mellemlang
videregående uddannelse i hele perioden.
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Tabel 24. Personer med en lang videregående uddannelse
Bornholm og hele landet, 1981-1993

Bornholm Hele landet

1981 1993 Vækst Andel 1993 Vækst Andel 1993

Antal % %

Pæd./human. udd. 50 98 96,0 0,4 77,2 0,8

Samfundsvid. udd. 44 77 75,0 0,3 93,8 1,1

Tekn./naturfaglige udd. 51 82 60,8 0,3 35,0 1,1

Sundhedsuddannelser 95 122 28,4 0,5 26,3 0,8

Øvrige uddannelser 67 65 -3,0 0,3 9,8 0,3

Note: Tallene omfatter kun de 15-59-årige og er incl. udd.søg.
Kilde: Den regionale database.

Når personer med en lang videregående uddannelse skal rekrutteres fra det øvrige Danmark,
kan det forventes, at ledigheden for denne gruppe er meget lille på Bornholm. Denne
overvejelse sker på baggrund af, at det må forventes, at personer, som træffer beslutningen om
at flytte til Bornholm, må have sikkerhed for at komme i arbejde. Samtidig kan flytning til
Bornholm for denne gruppe ske i forbindelse med ægtefælles jobmuligheder. Derfor kan der på
Bornholm være en gruppe af personer med en videregående uddannelse, som er ledsagere til
en ægtefælle, som får job, men hvor gruppen af samlevere skal finde job på et bornholmsk
arbejdsmarked med meget få beskæftigelsesmuligheder for personer med en lang videregående
uddannelse.

De aktuelle ledighedstal for de lange videregående uddannelser viser, at ledigheden for
gruppen varierer. Hvor den største gruppe sundhedsuddannelserne har en ledighed på 1,7 %
og dermed er på niveau med hele landet, gælder det for de pæd./humanistiske uddannelser og
de samfundsfaglige uddannelser, at ledigheden på Bornholm er væsentligt under ledigheden i
Danmark. Ledigheden for de to uddannelsesgrupper er henholdsvis 2,2 % og 4,1 %.

Ledigheden for personer med en teknisk/naturfaglig uddannelse er på Bornholm 12,3 % mod
en ledighed i hele landet på 7,7 %. Denne markante forskel kan virke overraskende. Antallet
af personer med denne uddannelse er ligesom ved de øvrige lange videregående uddannelser
meget begrænset på Bornholm. Derfor dækker en ledighed på 12,3 % over en ledighed på i alt
10 personer i 1993. Året før var fem personer med denne uddannelse ledige. Eksemplet
illustrerer, at det med så små populationer er farligt at sammenligne ledighedsniveauer
udvalgte år med et landsgennemsnit. I det aktuelle eksempel kan den høje ledighed være
udslaget af, at en enkelt arbejdsplads har indskrænket eller afbrudt sine aktiviteter. Ses der
generelt på de videregående uddannelser gælder det, at ledigheden på Bornholm ligger under
lands-gennemsnittet. Denne overordnede tendens kan ikke udelukkende skyldes
tilfældigheder, men må i stor udstrækning indikere, at personer med en videregående
uddannelse i det begrænsede omfang, der er jobmuligheder på Bornholm, i stort omfang er
beskæftigede. Samtidig kan de lave ledighedstal måske indikere, at nogle stillinger, som
kræver videregående uddannelser, kan være svære at besætte på Bornholm.
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5. Erhvervsstrukturens udvikling og den
regionale arbejdsstyrkes uddannelses-
sammensætning

I sidste kapitel fokuserede analysen udelukkende på befolkningens uddannelsesstruktur. I dette
kapitel vil samspillet mellem denne uddannelsesstruktur og den bornholmske erhvervsstruktur
nærmere blive undersøgt.

En regional arbejdsstyrkes uddannelsesstruktur er en afgørende rammebetingelse for udvik-
lingen af en regional erhvervsstruktur. Fordele og ulemper indbygget i uddannelsesstrukturen
kan gøre en allerede eksisterende erhvervsstruktur på øen optimal eller suboptimal i forhold til
konkurrerende virksomheder i andre regioner.

Internt i regionen kan dele af erhvervslivet have fordele af visse regionsspecifikke forhold i
befolkningens uddannelsesstruktur, hvor samme fordele for andre erhvervsgrene kan karak-
teriseres som ulemper.

Et eksempel kan være, at visse virksomheder efterspørger ikke-faglært arbejdskraft, hvor en
afgørende lokaliseringsfaktor netop kan være adgangen til en stor, billig ikke-faglært
arbejdsstyrke. Samtidig kan der være virksomheder, der i stor grad efterspørger faglært
arbejdskraft eller arbejdskraft med en videregående uddannelse. Dette betyder, at en regional
uddannelsesstruktur med et relativt højt uddannelsesniveau nødvendigvis - set ud fra den
sidstnævnte type virksomheds synsvinkel - er en fordel.

I dette kapitel vil der blive undersøgt, hvilke brancher og sektorer, der efterspørger hvilke
uddannelsesniveauer og -retninger.

5.1 Den bornholmske erhvervsudvikling i dette
århundrede

Lige som uddannelsesstrukturen gennemgår erhvervsstrukturen løbende omfattende
ændringer. I dette afsnit vil disse ændringer for Bornholms vedkommende blive kortlagt ved
hjælp af statistik tilbage til århundredeskiftet. Som Figur 1 i denne rapports indledning
illustrerer, har dele af den nuværende arbejdsstyrke sine rødder i uddannelse og arbejde helt
tilbage til 1930’erne og 1940’erne. Derfor er det vigtigt at få kendskab til, hvordan den
nuværende erhvervsstruktur er et resultat af flere årtiers udvikling.
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Ved hjælp af folketællingerne i perioden 1901-1976 og ved hjælp af statistik fra den
regionaløkonomiske model EMIL for perioden 1971-1993 er det muligt at sammenstykke
tidsserier for den samlede erhvervsudvikling for Bornholm for disse to perioder.
En enkelt publikation “Erhvervsstrukturens udvikling i Danmark 1901-1976” har bearbejdet
folketællingernes erhvervstal, således at der kan laves en acceptabel klassifikation af de
forskellige sektorer i perioden 1901-70 omfattende folketællingerne i 1901, 1906, 1911, 1930,
1940, 1950, 1960, 1965, 1970 og 1976.34

Denne statistik kan dog ikke kobles til nyere tal, idet tal fra folketællingerne er statistik for,
hvad hele befolkningen levede af på pågældende tidspunkt.35 Efter 1970, hvor erhvervs-
frekvensen blandt kvinder stiger, bliver “husholdnings”-baseret statistik mindre relevant.
Derfor anvendes fra 1971 til i dag egentlig arbejdsstyrke-statistik og derfor skal især 1976-
tallene tages med forbehold i første tidsserie. Der er i det følgende kun verbalt forsøgt at koble
de to typer statistik.36

5.1.1 Perioden frem til 1976
Lars Bugge m.fl. (1983) anvender en erhvervsopdeling på følgende hovedgrupper:

1. Landbrug m.v. (inklusiv fiskeri m.v.).
2. Fremstillingsvirksomhed m.v.
3. Handel, omsætning m.v.
4. Transportvirksomhed.
5. Administration og liberale erhverv.
6. Uoplyst erhverv.
7. Formue, rente og understøttelse.

For Bornholm, der i hele perioden - i modsætning til de øvrige amter - udgør samme geogra-
fiske område, var befolkningen fordelt på disse syv erhvervsgrupper som angivet i Figur 25.

                                                       
34 Data vedr. publikationen er refereret i litteraturlisten under Lars Bugge m.fl. (1983). M.h.t. forklaringer af

bearbejdning af folketællingerne henvises til denne publikation.
35 Dermed medregnes alle personer i husholdningen til forsørgerens erhvervstilknytning. Antallet af personer er dermed

ikke et udtryk for aktive personer indenfor erhvervet. Derfor må det antages, at beskæftigelsen indenfor primære
erhverv reelt havde en større dominans, end det fremgår af figuren, da familie-arbejdskraften reelt anvendtes, i
modsætning til industrien, hvor f.eks. faderen arbejdede, mens moder og børn var “hjemmegående”.

36 Usikkerheden ved 1976-tal skyldes også ændringer i opgørelsesmetode. Ændringerne vanskeliggør tidsserie-koblingen
til tidligere folketællinger.
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Figur 25. Befolkningen fordelt på erhvervsgrupper, Bornholm 1901-1976
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Kilde: Lars Bugge m.fl. (1983).

Forudsætningerne for at forstå figuren er kendskabet til, at den bornholmske befolkning stiger
fra 40.889 personer i 1901 til 47.126 i 1976.37 Dette betyder f.eks., at selvom landbrug og
fiskeri m.v. frem til 1930 øger antallet af personer, som lever af erhvervene, så er erhvervenes
relative betydning faldende før 1930.

For landbrug og fiskeri m.v., som samlet fremstår som de primære erhverv (incl. råstof-
udvinding), viser de to figurer, at disse erhverv ikke blot i absolutte tal har en mindre størrelse,
men også en relativ mindre og mindre betydning i forhold til de øvrige erhverv. Fra at have
brødfødet ca. 18.389 personer i 1940 var dette antal i 1970 8.585 personer.38

Tilbagegangen i den primære sektor for hele landet overgår udviklingen på Bornholm. Frem-
stillingsvirksomhed m.v. blev største erhverv på øen efter 1960. Men i perioden 1901-1970 har
disse erhverv kun bevæget sig indenfor et interval på 2.659 personer. Det er altså nedgangen i
landbrug og fiskeri, der placerer fremstillingsvirksomhed som største erhverv og ikke en
egentlig vækst indenfor dette erhverv.

                                                       
37 Keld Jensen (1995), bilag 1.
38 Dette svarede til et fald i andel af befolkningen fra 39,5 til 18,2 %.



100

Figur 26. Befolkningen fordelt på erhvervsgrupper (%), 1901-1976
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Kilde: Lars Bugge m.fl. (1983).

Samlet set fremstår den bornholmske erhvervsudvikling siden århundredeskiftet som opdelt i
tre karakteristiske faser. Første fase omfatter perioden fra 1901 til omkring 1930. I denne fase
opstår der kun ganske små forskydninger mellem de seks ovennævnte hovederhvervsgrupper,
selvom folketallet i samme periode stiger med næsten 12 %.

Næste fase er perioden fra 1930 til 1960. Denne periode er karakteriseret af et stærkt fald i
personer, der direkte ernæres af landbrug og fiskeri. Folketallet er stort set stigende i hele
perioden. I 1930 var der godt 45.000 personer på øen. I 1958 var dette tal steget til næsten
49.000 personer. Indenfor de øvrige erhverv sker der i forhold til det store fald i de primære
erhverv kun små indbyrdes forskydninger. Dog mere end fordobledes erhvervsgruppen
administration og liberale erhverv, som i udgangspunktet i 1930 var på under 2.000 personer.

Den regionale struktur i Danmark kan i perioden fra 2. Verdenskrig til omkring 1960 kort
karakteriseres som værende præget af en klar opdeling i by og land. Industrien var primært et
byerhverv, mens landområderne først og fremmest var afhængige af de primære erhverv. I
slutningen af 1950’erne startede en tendens til spredning af industrien til landområderne,
samtidig med at afvandringen fra de primære erhverv forøgedes.

Denne tendens gjaldt ikke for Bornholm. Afvandringen fra landbruget var også gældende på
øen, men ikke i samme hastighed som i andre udkantsområder. Som det fremgår af Figur 25 er
der også kun tale om en meget lille forøgelse af industribeskæftigelsen på øen. Industriens
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størrelse (målt i befolkningens fordeling på erhvervsgruppe) falder endog fra folketællingen i
1950 til tællingen i 1960. Bornholm fik altså ikke sin “bid af kagen”, da industrien spredte sig
til udkantsområder efter oprindeligt at have været byerhverv.

Bornholm fik heller ikke umiddelbart andel i væksten i den offentlige sektor, fordi denne efter
2. Verdenskrig primært foregik i de store byer.

Der kan peges på flere væsentlige forklaringer på den manglende effekt på Bornholm af den
generelle regionale strukturudviklingen i 1950’erne: Spredningen af industrien var i første
omgang spredning af de arbejdskraftintensive brancher, og den manglende afvandring fra de
primære erhverv på Bornholm gav ikke som i andre udkantsområder en stor fritstillet
arbejdskraftreserve på øen.

Samtidig var øen - på trods af udbygningen af landets infrastruktur som helhed - ikke et godt
sted at lokalisere industrivirksomheder, fordi transport af råvarer og færdigprodukter m.v. i
endnu større grad end i dag var en barriere med datidens færgetrafik.

Disse to årsager må være de væsentligste årsager til, at Bornholm ikke fik andel af den “fulde”
beskæftigelse i de store byer.

Derfor bestod den bornholmske industri af samme type virksomheder i begyndelsen af
1960’erne, som det havde været gældende siden århundreskiftet: Primært ressourcebaserede
virksomheder indenfor brancherne sten-, ler- og glasindustri, næringsmiddelindustri samt
industri, der servicerer denne type virksomheder, f.eks. jern- og metalindustrien m.v.39

I 1958 beslutter Folketinget at gennemføre den første egnsudviklingslov på grund af
omfattende forandringer i den regionale struktur. Dette bliver indledningen til den sidste fase i
det samlede forløb i perioden 1901-1970. I denne periode sker der relativt store forskydninger i
erhvervsstrukturen. Faldet i beskæftigelsen i de primære erhverv øges. Erhvervsgruppen
administration og liberale erhverv forøges med yderligere 63 %, og erhvervsgruppen formue,
renter og understøttelse stiger i samme periode med over en tredjedel. Baggrunden for disse
forskydninger er et samtidigt fald i folketallet på ca. 800 personer.

I modsætning til andre udkantsområder i Danmark fik Bornholm heller ikke i 1960’erne og
1970’erne andel i industriens spredning fra de store byer til disse områder. Et egentligt
sammenbrud af det bornholmske arbejdsmarked på grund af et accelererende fald i
beskæftigelsen i de primære erhverv blev kun undgået ved en betydelig fraflytning fra øen
samt en accelererende beskæftigelse indenfor den offentlige sektor. Perioden 1970 og frem til i
dag vil nærmere blive analyseret med egentlige arbejdsstyrketal i næste afsnit.

                                                       
39 I 1965 var 50,6 % af alt personel i industrien ansat i sten-, ler- og glasindustrien, 23,2 % i næringsmiddel-industrien og

10,4 % i jern- og metalindustrien. Kilde: Kommunalreform-kommissionens sekretariat/Lands-planudvalgets sekretariat
(1968), bilag 13.
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Figur 27. Befolkningen fordelt på erhvervsgrupper (%)
Bornholm og hele landet, 1901-1976
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Note: De sønderjyske amter indlemmes først i 1921 og indgår i ovenstående diagrammer først fra dette tidspunkt.
Ændrede tællingsprincipper i 1976 giver stor usikkerhed for erhvervsopdeling på dette år.

I Figur 27 sammenlignes Bornholm med hele landet indenfor de seks hovederhvervsgrupper.
Andelen af personer, der er afhængige af de primære erhverv, er for Bornholm større end for
hele landets vedkommende i hele perioden 1901-1976, dog med en tendens til mindre og
mindre forskelle efter 1930.

For fremstillingsvirksomhed m.v. gælder, at Bornholm og hele landet stort set gennemgår
samme udvikling, dog med en klar tendens til større og større forskel i den procentvise andel i
perioden 1910 til 1960.
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Som fremstillingsvirksomhed ligger også handel og omsætning under landsgennemsnittet i
hele perioden, men for denne erhvervsgruppe er der en tendens til, at Bornholm nærmer sig
landsgennemsnittet.

Transportvirksomhed, administration og liberale erhverv og gruppen af personer afhængige af
formue, renter og understøttelse gennemløber stort set en identisk udvikling for hele landet og
for Bornholm.

Samlet set er der tale om stor konvergens i udviklingen i de enkelte erhverv mellem hele
landet og Bornholm. Både Bornholm og hele landet er præget af afvandringen fra de primære
erhverv og stigningen i gruppen administration og liberale erhverv. I næste afsnit vil analysen
af denne udvikling blive ført op til nutiden, men denne gang med mere præcis
arbejdsstyrkestatistik.

5.1.2 Perioden 1971-1993
I foregående afsnit anvendtes en opdeling af befolkningen på otte erhvervsgrupper. For
perioden efter 1970 anvendes udelukkende arbejdsstyrkestatistik. Samtidig anvendes følgende
opdelinger i henholdsvis 8 og 21 sektorer:

Opdeling i 8 sektorer:

1. Primære erhverv
2. Industri
3. Bygge- og anlæg samt forsyning
4. Handel og hoteller
5. Transport og kommunikation
6. Finansiel virksomhed
7. Øvrige private tjensteydelser
8. Offentlige tjensteydelser

Opdeling i 21 sektorer:

1. Primære erhverv (landb., fiskeri,
råstofudv.)

2. Nærings- og nydelsesmiddelindustri
3. Tekstil-, beklædn.-, læder-, og skoindustri
4. Træ- og møbelindustri
5. Papir- og grafisk industri
6. Kemisk industri
7. Sten-, ler- og glasindustri
8. Jern- og metalindustri
9. Anden industri
10. El-, gas-, varme- og vandforsyning

11. Bygge- og anlæg
12. Engroshandel
13. Detailhandel
14. Hoteller og restauranter
15. Transportvirksomhed
16. Post- og telekommunikation
17. Finansiel virksomhed
18. Forsikringsvirksomhed
19. Ejendoms- og forretningservice
20. Øvrige private tjenesteydelser
21. Offentlige tjenesteydelser
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Dette er den traditionelle opdeling i sektorer. I det følgende vil detaljerede undersøgelser dog
kun blive gennemført for de af de ovenstående 21 grupper, der har over 100 beskæftigede på
Bornholm i 1993. Dette betyder, at grupperne 3, 4, 6, 9 og 18 ikke vil blive gjort til genstand
for detaljerede undersøgelser.

Samtidig med at folketallet på Bornholm er vigende i perioden 1970-1993, sker der samtidig
en vækst i beskæftigelsen. Hvor folketallet ved starten af perioden var på 47.241 (1971) var det
i 1993 faldet til 45.224. Beskæftigelsen steg i samme periode fra 19.858 beskæftigede i 1971
til 21.172 beskæftigede i 1993. I 1987 opnåedes endog et maximum på 22.842 beskæftigede.
Det er også vigtigt at være opmærksom på, at den relativt lave udvikling i beskæftigelsen,
dækker over store strukturelle forskydninger på arbejdsmarkedet: Ændringer i arbejdstid, flere
kvinder på arbejdsmarkedet, ændrede pensionsforhold m.v.

Den stigende beskæftigelse skete samtidig med, at Bornholm nåede landsniveauet i erhvervs-
frekvens. Erhvervsfrekvensen for kvinder lå helt frem til begyndelsen af 1980’erne på Born-
holm 5 % over landsgennemsnittet for kvinder.

Figur 28. Folketallet og beskæftigelsens størrelse på Bornholm
1971-1993, index 1971=100

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

110,0

120,0

130,0

140,0

150,0

1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Folketal

Samlet beskæftigelse

Index 1971=100

Kilde: Udtræk fra KSDB, september 1995, regionalmodellen Emil og den regionale database.

Udviklingen i beskæftigelsen på Bornholm i perioden 1970-1993 er præget af en betydelig
vækst i erhvervsgruppen offentlige tjenesteydelser. Denne erhvervsgruppe stiger fra godt 3.187
beskæftigede i 1971 til 6.951 beskæftigede i 1993. Dette betyder, at denne erhvervsgruppe fra
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1973 er den største på Bornholm, idet den dette år overhaler såvel de primære erhverv og
gruppen handel og hoteller.

Et andet karakteristisk træk for denne periode er den fortsatte tilbagegang for de primære er-
hverv. Arbejdsstyrken i landbrug og fiskeri m.v. formindskes med yderligere 2.148 personer. I
perioden skete der således over en halvering fra 4.461 beskæftigede i 1971 til 2.213
beskæftigede i 1993.

De øvrige seks hovedgrupper bevæger sig indenfor forskelle på få hundrede beskæftigede i
disse næsten tyve år, som det fremgår af Figur 29. Samlet set kan siges, at stigningen i
gruppen offentlige tjenesteydelser fratrukket faldet i beskæftigelsen i de primære erhverv
samlet overstiger stigningen i beskæftigelsen på Bornholm i perioden 1971-1993 med godt to
hundrede personer.

Figur 29. Beskæftigelsen på Bornholm fordelt på hovedsektorer, 1970-
1992
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Kilde: Emil (1970-1980) og den regionale database (1981-1993).

Udviklingen blandt de otte sektorer betyder, at de offentlige tjenesteydelser fra i 1971 at have
omfattet 16,0 % af den samlede beskæftigelse på øen i 1993 nu er mere end fordoblet til
32,8 %. Samtidig er de primære erhvervs andel i samme periode mere end halveret fra 22,5 %
til 10,5 %.



106

I Figur 30 er den samlede beskæftigelse også fordelt på de enkelte sektorer i samme periode,
men her er de enkelte sektorers betydning på Bornholm sat i relation til samme sektorers
betydning i hele landets beskæftigelse.

Ikke overraskende har offentlige tjenesteydelsers andel af den samlede beskæftigelse på
Bornholm samme udvikling som i hele landet. Det samme gælder nogenlunde for grupperne
bygge og anlæg samt forsyning, handel og hoteller og øvrige private tjenesteydelser.

Betydningen af de primære erhverv er på trods af halveringen af beskæftigelsen i perioden
fortsat langt større på Bornholm end for hele landets vedkommende. Hvor disse erhverv på
Bornholm havde en andel af den samlede beskæftigelse på 10,5 %, var den for hele landet un-
der det halve, 5,2 %. Men som Figur 30 viser, nærmer Bornholm sig landsgennemsnittet.

Industribrancherne har haft en stabil udvikling i hele denne periode over tyve år på Bornholm.
Hvor beskæftigelsen i industrien i hele perioden har haft en vigende betydning i forhold til
landets samlede beskæftigelse, har den på Bornholm ikke blot fastholdt andelen i hele peri-
oden, men også oplevet en forøget betydning. Men dette forhold skal ses ud fra, at hvor indu-
strien i 1971 på landsplan havde en andel af den samlede beskæftigelse på 23,4 % var den på
Bornholm kun på 13,8 %. I antal beskæftigede faldt antallet af beskæftigede i industrien med
ca. 1/7, mens den på Bornholm steg med 1/5.

Transport og kommunikation starter med en beskæftigelse over landsgennemsnittet og slutter
over landsgennemsnittet i 1993. I perioden 1976-1990 følger Bornholm udviklingen i hele
landet, men på et niveau af den samlede beskæftigelse, der ligger et par procent under lands-
gennemsnittet. Senere vil denne sammensatte sektor blive nærmere analyseret.

Sektoren finansiel virksomhed har en andel af den samlede beskæftigelse, der ligger et par
procent under andelen på landsplan. Denne forskel uddybes, således at andelen for hele landet
i 1993 var på 8,8 %, mens den for Bornholms vedkommende kun var på 4,8 %.
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Figur 30. Beskæftigede fordelt på sektorer (%), Bornholm og hele landet,
1971-1993
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Kilde: Regionalmodellen Emil og den regionale database.
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5.1.3 Uddannelsesstrukturen i hovederhvervsgrupperne
Inden præsentationen af de enkelte brancher, vil uddannelsesstrukturen i de enkelte
hovederhvervsgrupper kort blive beskrevet.

Tabel 25 viser de beskæftigede i de enkelte hovederhverv fordelt på tre uddannelsesniveauer i
Bornholms Amt og i hele landet for året 1993.
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Tabel 25. Uddannelsesniveau i hovederhverv, Bornholm og Danmark 1993
De 8 hoved-erhvervsgrupper: Bornholm Hele

landet
Bornholm Hele

landet
udd. Niveau antal %

Primære erhverv Ikke komp. Udd. 1473 83805 68,9 67,7

Faglært 574 33543 26,8 27,1

Videregående 91 6486 4,3 5,2

I alt 2138 123834 100,0 100,0

Industri Ikke komp. Udd. 1514 178306 51,5 42,6

Faglært 1269 193728 43,2 46,3

Videregående 155 46826 5,3 11,2

I alt 2938 418860 100,0 100,0

Bygge og anlæg samt forsyning Ikke komp. Udd. 424 47033 31,7 31,5

Faglært 815 85424 60,9 57,3

Videregående 99 16661 7,4 11,2

I alt 1338 149118 100,0 100,0

Handel og hoteller Ikke komp. Udd. 1036 125992 41,5 37,6

Faglært 1333 180859 53,3 53,9

Videregående 130 28492 5,2 8,5

I alt 2499 335343 100,0 100,0

Transport og kommunikation Ikke komp. Udd. 783 87244 50,1 51,8

Faglært 624 67501 39,9 40,1

Videregående 156 13766 10,0 8,2

I alt 1563 168511 100,0 100,0

Finansiel virksomhed Ikke komp. Udd. 322 61050 33,1 29,8

Faglært 527 92622 54,1 45,3

Videregående 125 50954 12,8 24,9

I alt 974 204626 100,0 100,0

Øvrige private tjenesteydelser Ikke komp. Udd. 483 63295 40,5 40,8

Faglært 488 59104 40,9 38,1

Videregående 221 32874 18,5 21,2

I alt 1192 155273 100,0 100,0

Offentlige tjenesteydelser Ikke komp. Udd. 2851 244811 43,2 34,3

Faglært 1894 204179 28,7 28,6

Videregående 1854 264772 28,1 37,1

I alt 6599 713762 100,0 100,0
Kilde: Den regionale database.
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Tabellen viser, at kun de to relativt små grupper, transport og kommunikation og øvrige
tjenesteydelser, i 1993 havde en mindre andel af personer uden en kompetencegivende
uddannelse på Bornholm. Alle øvrige hovederhvervsgrupper havde en større andel.

Af disse seks grupper var der dog kun betydelige forskelle mellem Bornholms Amt og hele
landet i industrierhvervene og offentlige tjenesteydelser.

Indirekte fremgår det af Tabel 25, at ud af de i alt næsten 9.000 beskæftigede uden en
kompetencegivende uddannelse var 17 % beskæftiget i industrien, selvom dette erhverv kun
har en andel af den samlede beskæftigelse på øen på godt 15 %. På samme måde havde de
primære erhverv en beskæftigelse på hele 16,6 % af personerne uden en kompetencegivende
uddannelse. Disse erhverv har kun en andel på 11,1 % af den samlede beskæftigelse på øen.

Største andel af personer uden en kompetencegivende uddannelse findes i erhvervsgruppen
offentlige tjenesteydelser. Af alle personer uden en kompetencegivende uddannelse findes
næsten 1/3 i denne erhvervsgruppe, men denne erhvervsgruppe omfatter også godt 1/3 af alle
beskæftigede på øen.

For gruppen af faglærte gælder, at halvdelen af hovederhvervene ligger over
landsgennemsnittet. Dog er der kun betydelige forskelle i erhvervsgruppen finansiel
virksomhed. Ingen af de øvrige fire hovederhvervsgrupper ligger mere end nogle få procent
under landsgennemsnittet.

Af de i alt godt 7.500 faglærte i beskæftigelse på øen er 1/4 beskæftiget i erhvervsgruppen
offentlige tjenesteydelser, næsten 18 % i handel og hoteller og næsten 17 % i industrien.

For beskæftigelsen af personer med en videregående uddannelse gælder det, at kun
erhvervsgruppen transport og kommunikation har en andel af personer på dette
uddannelsesniveau, som er over landsgennemsnittet. Betydeligt under landsgennemsnittet
ligger øvrige hovederhvervsgrupper undtagen de primære erhverv.

Af de i alt ca. 2.800 beskæftigede på øen med en videregående uddannelse er hele 65,5 %
beskæftiget i erhvervsgruppen offentlige tjenesteydelser. Offentlige tjenesteydelsers andel af
den samlede beskæftigelse er, som tidligere nævnt ca. 1/3. På trods af denne koncentration af
personer med en videregående uddannelse på øen i offentlige tjenesteydelser, er der i denne
erhvervsgruppe 9 % færre end landsgennemsnittet. Disse 9 % svar til næsten 600
beskæftigede.

Figur 31 viser tyngden af beskæftigelsen i de enkelte hovederhvervsgrupper fordelt på tre
uddannelsesniveauer.
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Figur 31. Tre uddannelsesniveauer for de beskæftigede (20-59 årige)
Bornholms Amt 1993
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Note: Excl. uddannelsessøgende.
Kilde: Den regionale database.

I næste afsnit vil vi nærmere analysere de enkelte brancher. I modsætning til ovenstående
opdeling i otte hovedbrancher, vil der i det følgende blive anvendt en brancheinddeling på 21
brancher. Under nogle af disse 21 brancher vil der igen være opdelinger, der følger
nationalregnskabets opdeling på 117 brancher. Samtidig vil analysen i dette afsnit omfatte
koblingen mellem udviklingen i beskæftigelsen og udviklingen i uddannelsesstrukturen på et
mere detaljeret niveau.
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5.2 Udviklingen i de enkelte sektorer

5.2.1 Indledning
Ved hjælp af foregående afsnit er der nu skabt et vist overblik over den bornholmske er-
hvervsstrukturs sammensætning og historiske baggrund i form af analyse på otte sektorer.
Dette overblik vil i dette afsnit danne basis for en forståelse af udviklingen i de enkelte
sektorer.

I følgende afsnit anvendes primært en opdeling i 21 sektorer. Dog vil der være specielle
analyser af større sektorer under denne 21-opdeling. F.eks. vil analysen af de primære erhverv
både fokusere på de primære erhverv som helhed og brancherne landbrug og fiskeri hver for
sig. Samtidig vil der dog ikke blive gennemført detaljeret analyse på de af de 21 sektorer, der i
1993 har en beskæftigelse på under 100 personer. Beskæftigelsen i de 21 sektorer fremgår af
Tabel 26.

Den detaljerede analyse i dette kapitel vil primært blive gennemført med statistik for perioden
1981-1993.

Tabel 26. Beskæftigelsen på Bornholm, 1981-1993
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Primære erhverv 3078 3050 3029 2987 2975 3037 2938 2862 2686 2643 2438 2280 2213

Nærings- og nydelsesm. 1467 1432 1522 1656 1622 1675 2062 2018 1468 1588 2011 1695 1733

Tekstil-, bekl.-,læder- & skind. 92 63 59 69 54 62 81 72 77 77 96 89 70

Træ- og møbelindustri 152 168 166 173 167 161 194 193 211 212 170 123 98

Papir- og grafisk industri 277 284 330 314 351 376 355 355 367 351 336 344 337

Kemisk industri 94 19 6 35 34 19 42 47 28 43 34 41 33

Sten-, ler- og glasindustri 264 535 537 469 366 379 409 411 391 357 383 372 343

Jern- og metalindustri 572 573 615 605 686 733 722 797 771 711 768 742 669

Anden industri 12 11 10 8 13 8 16 19 17 19 23 16 15

El-, gas-, varme- og vandfors. 113 112 111 115 112 110 113 125 135 136 144 145 130

Bygge- og anlæg 1866 1888 1738 1762 1826 1894 1894 1780 1592 1563 1501 1442 1341

Engroshandel 802 789 886 801 795 855 719 753 806 729 722 734 670

Detailhandel 2075 2052 2035 1981 2022 2035 2024 2058 1886 1830 1814 1801 1688

Hoteller og restauranter 691 736 770 791 850 750 821 789 860 924 915 937 903

Transportvirksomhed 717 766 767 748 803 817 836 817 843 862 1331 1260 1306

Post- og telekommunikation 339 356 363 364 361 355 362 391 384 366 370 349 332

Finansiel virksomhed 366 367 371 390 414 431 444 472 468 457 426 426 393

Forsikringsvirksomhed 49 47 63 55 64 67 70 75 64 71 63 69 75

Ejendoms- og forretn.service 529 484 483 519 564 583 669 639 600 620 589 609 552

Øvrige private tjenesteydelser 1093 1101 1124 1104 1132 1099 1173 1264 1229 1458 1416 1211 1320

Offentlige tjenesteydelser 6537 6689 6960 6683 6781 6874 6898 6747 6617 6518 6757 7126 6951

I alt 21185 21522 21945 21629 21992 22320 22842 22684 21500 21535 22307 21811 21172

Note: Tabellen omfatter ikke uddannelsessøgende.
Kilde: Den regionale database.
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5.2.2 De primære erhverv
De primære erhverv omfatter følgende brancher:40

1. Landbrug (landbrug).
2. Gartneri (frugtplantager og planteskoler, anlægsgartnerier).
3. Pelsdyravl m.v. (pelsdyravl, biavl, stutterier, kenneler, jagt og vildtpleje).
4. Landbrugsservice (landbrugsmaskinstationer, drift af afvandingssystemer for landbrugs-

jord, servicevirksomhed for landbrug, gartneri o.l.)
5. Skovbrug (skovbrug).
6. Fiskeri og dambrug (hav- og kystfiskeri, dambrug, diverse fiskerivirksomhed (herunder

fiskeriservice).
7. Brunkulslejre, råolie og naturgas (brunkulslejre, udvinding og efterforskning af olie og

naturgas, rørtransport).
8. Udvinding af grus, sten og salt m.v. (malmgravning, ler- og grusgrave samt stenbrud,

stenfiskeri, kalk- og kridtbrud, udvinding af mineraler til gødnings- og kemisk industri,
saltudvinding, udvinding af ikke-metalliske råstoffer, briketter).

Gruppe 7 brunkulslejre, råolie og naturgas har ingen beskæftigelse på Bornholm og er derfor
ikke omfattet af nedenstående analyse.

Nedenfor er medtaget en liste for arbejdssteder med over 9 ansatte på Bornholm indenfor
primære erhverv pr. 2. kvartal 1995:41

1. Landbrug
10-19 ansatte: A/S Vestergård, Hasle Svineavl

2. Gartneri
10-19 ansatte: Teknisk Forvaltning, Materialeplads Gartner,

Rønne
Anlægsgartnerier

4. Landbrugsservice
10-19 ansatte: Landbo- & Husmandsforeningens Vikarordning På

Bornholm, Kannikegård, Aakirkeby
Servicevirksomhed i forbindelse med hus-
dyravl

20-49 ansatte: Johannes Pihl I/S, Bodilsker, Nexø Landbrugsservice, Landbrugsmaskinstatio-
ner

5. Skovbrug
20-49 ansatte: Skov- og Naturstyrelsen, Bornholms Skovdistrikt,

Aakirkeby
Skovbrug

                                                       
40 Hovedteksten angiver overskriften i nationalregnskabets 117 brancher, incl. specialopdeling af offentlige

tjenesteydelser. Brancheområderne i parentes efter hovedteksten er de fem-cifrede ISIC-koder, som findes under hver
enkelt gruppe i 21-brancheopdelingen. Hver enkelt ISIC-brancheopdeling er separeret af et komma.

41 Danmarks Statistik, Det Centrale Erhvervsregister. Størrelsesoplysningerne er beregnede tal på grundlag af indbetalt
ATP-beløb for 2. kvartal 1995 - reelt er størrelsesoplysninger udtryk for antal ansatte på heltidsbasis.
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8. Udvinding af grus, sten og salt m.v.
10-19 ansatte: Silversand A/S, Rønne Grus- og sandgrave, sandsugning
100-199 ansatte: Superfos Construction A/S, Rønne Granitværk,

Rønne
Grus- og sandgrave, sandsugning

Uoplyst antal an-
satte:

Superfos Construction A/S, Hasle Granitværk,
Hasle

Grus- og sandgrave, sandsugning

5.2.3 Beskæftigelsen i de primære erhverv
De primære erhverv udgjorde i 1993 10,5 % af den samlede beskæftigelse på øen og er her-
med det næststørste erhverv i den 21-opdeling, der anvendes i denne rapport.

Men siden 1981 har de primære erhverv fået en beskæftigelsesmæssig mindre betydning på
Bornholm. Erhvervets andel af den samlede beskæftigelse faldet med 4 %.

Af ovennævnte otte grupper under de primære erhverv er landbrug langt den største beskæfti-
gelsesmæssigt set med 1.325 beskæftigede i 1993. Fiskeri og dambrug havde samme år en be-
skæftigelse på 506 personer. Af de øvrige seks grupper havde kun landbrugsservice og ud-
vinding af grus, sten og salt m.v. en beskæftigelse på over 100 personer.

I det følgende vil de primære erhverv som helhed blive analyseret, men også udviklingen i de
enkelte større undergrupper vil blive behandlet.

Figur 32. Beskæftigelsen i de primære erhverv 1981-1993
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Note: Diagrammet til venstre angiver beskæftigelsens størrelse i perioden på Bornholm. Diagrammet til højre
angiver beskæftigelsens størrelse med udgangspunkt i index 1981=100 for Bornholm og hele landet.

Kilde: Den regionale database.

De primære erhverv har i perioden 1981-1993 mistet næsten 1/3 af den samlede beskæftigel-
se. Som det fremgår af Figur 32 er faldet i beskæftigelsen dog relativt set mindre end faldet i
beskæftigelsen i disse erhverv på landsplan. Men på grund af et større fald i beskæftigelsen
fra 1986 nærmer Bornholm sig i 1990’erne et fald, der er lige så stort som på landsplan set i
forhold til udgangspunktet i 1981. I 1993 var den relative betydning af disse erhverv i forhold
til den samlede beskæftigelse dog dobbelt så stor som på landsplan. I 1993 var 10,5 % af alle
beskæftigede på Bornholm beskæftiget i primære erhverv. Dette tal var på landsplan 5,2 %.
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Som det tidligere er nævnt mistede de primære erhverv over 2.200 beskæftigede i perioden
1971-1993. Af dette tab af beskæftigede stod landbruget for det største med godt 1.500 be-
skæftigede. Nedgangen i beskæftigelsen i landbrugserhvervet har været en kontinuerlig proces
i hele denne periode på 22 år.

For landbrugets vedkommende fordeles tabet af de godt 1.500 beskæftigede med godt 600 i
både 1970’erne og 1980’erne, mens der i perioden 1990-1993 yderligere er tabt ca. 150 be-
skæftigede.

Fiskeri mistede 522 beskæftigede i perioden 1971-1993. For fiskeri har der været tale om både
opgange og nedgange. Men det samlede resultat var et tab på over 200 beskæftigede i
1970’erne. I 1980’erne var situationen ved afslutningen af årtiet stort set status quo med
starten. I dette årti lå beskæftigelsen i fiskeriet på mellem 733 beskæftigede (1980) og 874
beskæftigede (1986). Fiskerierhvervet har siden 1986 haft et samlet fald i beskæftigelsen på i
alt 368 beskæftigede.

Beskæftigelsen i de to primære erhverv fremgår af Figur 33.

Figur 33. Udviklingen i beskæftigelsen i landbrug og fiskeri, Bornholm,
1970-1993
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Kilde: Regionalmodellen Emil og den regionale database.

Beskæftigelsen i de øvrige 5 grupper under de primære erhverv har i perioden 1971-1993 tabt
mindre end 200 arbejdspladser. Denne tilbagegang skjuler endog en mindre fremgang i be-
skæftigelsen i skovbruget og i udvinding af grus, sten m.v.
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De primære erhverv er overvejende mandefag med kun 15,8 % kvinder. Som det fremgår af
Tabel 27 er andelen af kvinder især lav i aldersgrupperne 20-29 år og 30-39 år samt over 66
år.

Tabel 27. Køns- og aldersfordeling i de primære erhverv
Alders-
gruppe

Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Fordeling på
aldersgrupper

antal % %

15-19 år 97 36 133 72,9 27,1 100,0 6,0

20-29 år 288 36 324 88,9 11,1 100,0 14,6

30-39 år 366 46 412 88,8 11,2 100,0 18,6

40-49 år 377 68 445 84,7 15,3 100,0 20,1

50-59 år 343 100 443 77,4 22,6 100,0 20,0

60-66 år 212 48 260 81,5 18,5 100,0 11,7

67-74 år 180 16 196 91,8 8,2 100,0 8,9

I alt 1863 350 2213 84,2 15,8 100,0 99,9

Kilde: Den regionale database.

Aldersfordelingen viser entydigt, at de primære erhverv er overrepræsenteret i de ældre al-
dersgrupper (over 50 år) og underrepræsenteret i de yngre aldersgrupper. Den forventede
yderligere nedgang i beskæftigelsen kan derfor i stort omfang forventes at ske ved naturlig af-
gang indenfor de primære erhverv.

5.2.4 Uddannelsesmæssig sammensætning af beskæftigelsen
i de primære erhverv

Uddannelsesstrukturen i de primære erhverv er karakteriseret ved en meget stor andel af per-
soner uden en kompetencegivende uddannelse både i hele landet og på Bornholm. I 1993 var i
alt 68,9 % af de beskæftigede i aldersgruppen 20-59 år i disse erhverv på Bornholm uden en
kompetencegivende uddannelse.

Lidt over halvdelen af disse var beskæftiget indenfor landbruget. I landbruget udgør personer
uden en kompetencegivende uddannelse 62,0 %. Samme tal for fiskeri-erhvervet var i 1993
66,2 %.

Som det fremgår af Figur 34 er der dog en stigning i andelen af faglærte i de primære erhverv
som helhed. Således var der i 1981 en andel af faglærte på 17,8 %. Denne andel var i 1993
steget til næsten det dobbelte, 33,5 %.

Antallet af personer med en videregående uddannelse er under 100 i de primære erhverv på
Bornholm, men andelen er stigende.
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Figur 34. Uddannelsesniveau for de primære erhverv, Bornholm og hele
landet
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Note: Figuren omfatter udelukkende ikke-uddannelsessøgende og aldersgruppen 20-59 år.
Kilde: Den regionale database.

Ca. 1/3 af alle i de primære erhverv uden en kompetencegivende uddannelse er i aldersgrup-
pen 50-59 år. Samtidig er andelen under 30 år og uden en kompetencegivende uddannelse re-
lativ lille (17,2 %). I denne aldersgruppe er ca. hver fjerde faglært.

Samlet betyder dette, at den naturlige afgang vil give et betydeligt løft i uddannelsesniveauet i
de primære erhverv. De primære erhverv har således kun 2 % flere uden en kompetencegi-
vende uddannelse i aldersgruppen 20-29 år i forhold til den samlede beskæftigelse på øen i
1993 i denne aldersgruppe.

Men samlet set har de primære erhverv i 1993 en andel på 13,0 % af alle beskæftigede perso-
ner uden en kompetencegivende uddannelse beskæftiget, og de primære erhverv er dermed det
næststørste erhverv, hvad angår beskæftigelse på dette uddannelsesniveau. Til sammenligning
har de primære erhverv på landsplan kun 6,7 % af denne gruppe beskæftiget.

De primære erhvervs samlede andel af gruppen af personer uden en kompetencegivende ud-
dannelse er i perioden 1981 til 1993 faldet med 6,2 %, svarende til 747 personer. Således har
gruppen af personer uden en kompetencegivende uddannelse været udsat for et fald i beskæf-
tigelsen i de primære erhverv, der er større end det samlede fald i beskæftigelsen i erhvervet.
Dette samlede fald udgør for de 50-59 årige (excl. udd.søg.) fra 1981 til 1993 552 personer.

I Tabel 28 er udover uddannelsesniveauet også angivet hovedretning for de beskæftigedes
uddannelse. Af de faglærte var over 1/3 uddannet indenfor gruppen “andre EFG- og
lærlingeuddannelser”, hvorunder landbrugs-, skovbrugs- og fiskeriuddannelserne er placeret.
Dermed er over halvdelen (56,8 %) af den samlede beskæftigelse af personer med “andre
EFG- og lærlingeuddannelser” beskæftiget i de primære erhverv.

Væksten i andelen af faglærte fremkommer især ved vækst inden for jern- og metaluddannel-
ser samt gruppen “andre EFG- og lærlingeuddannelser”.



118

Mere overraskende er det, at hver femte i de primære erhverv er uddannet indenfor jern og
metal og over hver tiende indenfor bygge og anlæg. Der findes dog ingen direkte sammen-
hæng mellem stigning af antallet af beskæftigede med disse to fagretninger i de primære er-
hverv med vækst og fald i beskæftigelsen i jern- og metalindustrien og inden-for bygge- og
anlægsvirksomhed.

Tabel 28. 20-59 årige beskæftigede i primære erhverv, fordelt på
uddannelse, Bornholm, 1981-1993

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Ikke komp. udd. 1.787 1.727 1.673 1.633 1.579 1.602 1.507 1.462 1.370 1.332 1.116 1.040 983

FAG Handel og kontor 48 57 56 49 65 61 62 63 55 55 58 58 51

FAG Jern og metal 50 72 81 71 90 109 123 130 127 120 113 119 109

FAG Bygge og anlæg 54 65 75 74 66 86 77 80 84 81 76 66 63

FAG Grafiske uddannelser 1 3 3 2 2 3 3 1 1 2 3 2 2

FAG Serviceuddannelser 14 10 12 13 10 11 12 9 6 7 10 9 9

FAG Levnedsmiddeludd. 18 21 20 21 18 23 22 19 21 21 18 17 15

FAG Sundhedsudd. 8 9 12 11 12 14 16 15 12 16 18 18 16

FAG An. EFG og lærl.udd. 205 202 212 212 240 260 265 267 248 255 299 277 274

KVU Pæd./human. udd. 1 1 2 3 3 5 6 6 5 7 6 3 5

KVU Tekniske uddannelser 31 26 29 36 32 44 48 44 51 50 36 35 38

KVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

KVU Øvrige uddannelser 4 4 4 5 6 6 7 7 4 4 4 5 6

MVU Pæd./human. udd. 3 4 4 4 4 4 6 8 5 5 5 5 10

MVU Samfundsvid. udd. 1 2 2 2 1 1 1 1 1 2 2 2 1

MVU Tekniske uddannelser 3 3 3 2 2 4 5 3 4 3 5 5 7

MVU Sundhedsuddannelser 4 4 2 2 1 1 3 2 1 2 3 8 6

MVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Pæd./human. udd. 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 0 0

LVU Samfundsvid. udd. 2 2 2 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1

LVU Tekn./naturfagl. udd. 1 1 0 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2

LVU Sundhedsuddannelser 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1

LVU Øvrige uddannelser 5 6 7 6 7 7 8 7 6 11 8 8 8

Stud. Uddannelsessøgende 11 10 14 21 26 17 18 12 13 9 7 18 17

I alt 2.252 2.230 2.213 2.167 2.166 2.259 2.191 2.139 2.017 1.986 1.792 1.700 1.624

I alt (excl. udd.søg.) 2.241 2.220 2.199 2.146 2.140 2.242 2.173 2.127 2.004 1.977 1.785 1.682 1.607

Kilde: Den regionale database.

I 1993 havde over halvdelen af de beskæftigede med en videregående uddannelse i de pri-
mære erhverv en kort videregående uddannelse.

Blandt personer med en kort videregående uddannelse findes de fleste i gruppen “tekniske ud-
dannelser”, der bl.a omfatter landbrugs-, skovbrugs-, gartneri- og fiskeriuddannelser. Her
havde de primære erhverv en andel af alle beskæftigede på dette uddannelsesniveau og -ret-
ning på 13,5 %.
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Over tid har der samlet set ikke været tale om større udsving i uddannelsesniveau og -retning
blandt de beskæftigede med en videregående uddannelse.

5.2.5 Nærings- og nydelsesmiddelindustri
Nærings- og nydelsesmiddelindustrien omfatter følgende brancher: 42

1. Svine- og kreaturslagterier (svineslagterier, kødvarer- og kødkonservesfabrikker, krea-
turslagterier, offentlige slagtehuse, talgsmelterier, tarmrenserier, hjemmeslagtere samt
røgning og saltning).

2. Fjerkræslagterier (fjerkræslagterier).
3. Mejerier (mejerier).
4. Smelteost- og mælkekondenseringsfabrikker (smelteostfabrikker,  mælkekondenserings-

fabrikker).
5. Konsumisfabrikker (konsumisfabrikker).
6. Grønt- og frugtkonservesfabrikker (grønt- og frugtkonservesfabrikker samt æblemosterier).
7. Fisketilberedning (røgning og saltning af fisk, fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfa-

brikker).
8. Oliemøller (oliemøller).
9. Margarinefabrikker (margarinefabrikker).
10. Fiskemelsfabrikker (fiskemelsfabrikker).
11. Fremstilling af mel, gryn m.v. (møller (fremstilling af mel, gryn og cornflakes)).
12. Brødfabrikker (brødfabrikker).
13. Kagefabrikker (kiks- og vaffelfabrikker, kagefabrikker, fremstilling af makaroni og spa-

ghetti m.v.).
14. Bagerier (bagerforretninger og konditorier).
15. Sukkerfabrikker (sukkerfabrikker og -raffinaderier).
16. Chokolade- og sukkervarefabrikker (chokolade- og sukkerfabrikker).
17. Fremstilling af kartoffelmel, madpræp. m.v. (kartoffelmels- eller stivelsesfabrikker,

fremstilling af næringsmidler i.a.n.).
18. Fremstilling af foderstoffer (destruktionsanstalter og kødfoderfabrikker, fremstilling af

færdige foderstoffer).
19. Sprit- og likørfabrikker (sprit- og likørfabrikker).
20. Bryggerier (bryggerier og maltfabrikker, mineralvandsfabrikker).
21. Tobaksfabrikker (tobaksfabrikker).

Grupperne 4,5, 9, 13, 15, 20 og 21 har ikke haft beskæftigelse på Bornholm i perioden 1971-
1993.

                                                       
42 Hovedteksten angiver overskriften i nationalregnskabets 117 brancher, incl. specialopdeling af offentlige

tjenesteydelser. Brancheområderne i parentes efter hovedteksten er de fem-cifrede ISIC-koder, som findes under hver
enkelt gruppe i 21-brancheopdelingen. Hver enkelt ISIC-brancheopdeling er separeret af et komma.
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Nedenfor er medtaget en liste for arbejdssteder med over 9 ansatte på Bornholm inden-for
nærings- og nydelsesmiddelbranchen pr. 2. kvartal 1995:43

1. Svine- og kreaturslagterier
10-19 ansatte: Dat-Schaub A.M.B.A., Slagteriregion Nordvest,

Rønne
Tarmrenserier

200-499 ansatte: Steff-Houlberg Slagterierne, Rønne Svineslagterier

2. Fjerkræslagterier
20-49 ansatte: Danpo A/S, Hasle Fjerkræslagterier

3. Mejerier
50-99 ansatte: Bornholms Andelsmejeri, Klemensker Mejerier samt ostefremstilling

7. Fisketilberedning
10-19 ansatte: Bornfish A/S, Nexø Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfa-

brikker
Nordbornholms Røgeri ApS, Allinge Røgning og saltning af fisk

50-99 ansatte: Bornfish A/S, Nexø Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfa-
brikker

Bornholms Konservesfabrik A/S, Nexø Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfa-
brikker

Espersen Færdigvare Hasle, Hasle Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfa-
brikker

100-199 ansatte: Nordfilet A/S, Nexø Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfa-
brikker

200-499 ansatte: A. Espersen A/S, Rønne Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfa-
brikker

Uoplyst antal
ansatte:

Kjærenæs Filetfabrik A/S, Nexø & Allinge Fiskehermetik-, fiskefars- og fiskefiletfa-
brikker

14. Bagerier
10-19 ansatte: Frydenlund Bageri, Rønne Bagerforretninger

Rothe Hansens Konditori ApS, Rønne Bagerforretninger
Johannes Dam & Søn V/Jesper Dam, Aakirkeby Bagerforretninger

18. Fremstilling af foderstoffer
10-19 ansatte: B.A.F., Rønne Fremstilling af færdige foderstoffer

5.2.6 Beskæftigelsen i nærings- og nydelsesmiddelindustrien
I den 21 erhvervssektoropdeling, som er anvendt i denne rapport har nærings- og nydel-
sesmiddelindustrien den tredje største beskæftigelse. I 1993 udgjorde beskæftigelsen i bran-
chen 1.733 beskæftigede, svarende til 8,2 % af øens samlede beskæftigelse. Samlet set har
nærings- og nydelsesmiddelindustrien bidraget med mellem 6,7 % (1982) og 9,0 % (1991) af
den samlede beskæftigelse på øen i perioden 1981-1993.

                                                       
43 Danmarks Statistik, Det Centrale Erhvervsregister. Størrelsesoplysningerne er beregnede tal på grundlag af indbetalt

ATP-beløb for 2. kvartal 1995 - reelt er størrelsesoplysninger udtryk for antal ansatte på heltidsbasis.
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Langt den største beskæftigelse i ovenstående underdeling i 21 underbrancher findes på Born-
holm i gruppen fisketilberedning. Denne gruppe omfattede i 1993 i alt 1.007 ansatte svarende
til næsten 3/5 af den samlede beskæftigelse på øen i nærings- og nydelsesmiddelindustrien.
Foruden denne branchegruppe er der kun tre af de øvrige 20 grupper, der i 1993 havde en be-
skæftigelse over 100 personer. Godt 200 var ansat i gruppen svine- og kreaturslagterier og an-
dre godt 200 i gruppen bagerier. Den sidste gruppe med over 100 ansatte var fremstilling af
foderstoffer, som havde godt 100 ansatte i 1993.

Figur 35. Beskæftigelsen i nærings- og nydelsesmiddelindustrien 1981-
1993
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Kilde: Den regionale database.

Nærings- og nydelsesmiddelindustrien har i perioden 1981-1993 haft en samlet beskæftigelse
på mellem 1.400 og 2.100 beskæftigede. Efter at branchen i perioden 1971-1983 nogenlunde
konstant havde haft en beskæftigelse på mellem 1.300-1.600 personer nåede branchen i 1987
og 1988 over 2.000 beskæftigede.

Men denne forøgelse i beskæftigelsen kunne ikke fastholdes de to næste år, hvor beskæftigel-
sen endog faldt til under 1986-niveauet. I 1991 nåede beskæftigelsen igen over 2.000, men
den er i 1992 og 1993 atter faldet til omtrent samme niveau, som branchen havde før
turbulensen startede i 1986.

Turbulensen i branchen i slutningen af 1980’erne og i begyndelsen af 1990’erne skyldes først
og fremmest udviklingen i underbranchen fisketilberedning. Fisketilberedning udgør over
halvdelen af beskæftigelsen i nærings- og nydelsesmiddelbranchen på Bornholm, men under 5
% af den samlede beskæftigelse på øen.

Udviklingen i beskæftigelsen i de øvrige brancher under nærings- og nydelsesmiddelindustri-
en er langt mere stabil. Dog har underbranchen “Fremstilling af kartoffelmel, madpræparater
m.v.” haft en stigning i beskæftigelsen fra under 10 i 1981 til 122 i 1993, jf. Figur 36.
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Figur 36. Udviklingen i de fire største brancher i nærings- og
nydelsesmiddelindustrien, Bornholm 1981-1993
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Kilde: Den regionale database.

Det primære erhverv og branchen fisketilberedning udgør tilsammen i 1993 1.513
beskæftigede, hvilket svarer til 7,1 % af den samlede beskæftigelse på Bornholm. Forholdet
mellem beskæftigelsen på havet og i fisketilberedningen har i perioden 1971-1993 udviklinget
sig fra at have været 3:2 i 1971 til i 1993 at være 1:2. Tilsvarende fordeling for hele landet
var i 1971 7:3 og 1:1 i 1993. At Bornholm har en i forhold til beskæftigelsen i fiskeriet stor
beskæftigelse i fisketilberedning kan bl.a. skyldes, at der modtages store mængder fra andre
landes fiskere.

Nærings- og nydelsesmiddelindustrien har en mindre overvægt af mænd i beskæftigelsen,
men der var flest kvinder beskæftigede i de yngre aldersgrupper (op til 39 år), jf. Tabel 29. I
aldersgruppen 50-59 år var derimod 62,7 % mænd.
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Tabel 29. Køns- og aldersfordeling i nærings- og nydelsesmiddel-
industrien, Bornholms Amt 1993

Alders-gruppe Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Fordeling på
aldersgrupper

antal % %

15-19 år 63 88 151 41,7 58,3 100,0 8,7

20-29 år 202 234 436 46,3 53,7 100,0 25,2

30-39 år 222 228 450 49,3 50,7 100,0 26,0

40-49 år 212 174 386 54,9 45,1 100,0 22,3

50-59 år 170 101 271 62,7 37,3 100,0 15,6

60-66 år 20 9 29 69,0 31,0 100,0 1,7

67-74 år 8 2 10 80,0 20,0 100,0 0,6

I alt 897 836 1733 51,8 48,2 100,0 100,1

Kilde: Den regionale database.

Aldersfordelingen på syv aldersgrupper i Tabel 29 viser, at der er relativt mange i aldersgrup-
pen 20-29 år i branchen i forhold til den samlede beskæftigelse på øen.

5.2.7 Uddannelsesmæssig sammensætning af beskæf-
tigelsen i nærings- og nydelsesmiddelindustrien

Uddannelsesstrukturen i nærings- og nydelsesmiddelbranchen er karakteriseret af en meget
stor andel af personer uden en kompetencegivende uddannelse. I 1993 var 62,8 % af de be-
skæftigede uden en kompetencegivende uddannelse.44 Dette er en meget stor andel både set i
forhold til branchens sammensætning på landsplan (kun 48,8 % uden kompetencegivende ud-
dannelse) og øens samlede beskæftigelse, hvor der som tidligere nævnt er 46,2 % af den sam-
lede befolkning i aldersgruppen 20-59 år uden en kompetencegivende uddannelse.

Hvor nærings- og nydelsesmiddelbranchen i 1993 omfatter ca. 7,9 % af de beskæftigede mel-
lem 20 og 59 år, har de beskæftigede i branchen hele 10,8 % af alle personer i befolkningen
(20-59 år, excl. udd.søg.) uden en kompetencegivende uddannelse.

                                                       
44 60,0 % af de beskæftigede i nærings- og nydelsesmiddelindustrien (20-59 årige) var kvinder.
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Figur 37. Uddannelsesniveau for nærings- og nydelsesmiddel-industrien,
Bornholm og hele landet
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Note: Figuren omfatter udelukkende ikke-uddannelsessøgende og aldersgruppen 20-59 år.
Kilde: Den regionale database.

Over tid falder andelen af personer uden kompetencegivende uddannelse endog langsommere
end for branchen i hele landet. I perioden 1981-1993 falder andelen af personer uden en kom-
petencegivende uddannelse med 8,6 % på Bornholm, mens andelen for hele landet falder 12,3
%.

Fokuseres der på alderssammensætningen af personerne i branchen uden en kompetencegi-
vende uddannelse, viser det sig, at der ikke er store forskelle mellem de yngre aldersgrupper
og de ældre. Der kan altså heller ikke ved hjælp af naturlig afgang forventes, at uddannelses-
niveauet i nærings- og nydelsesmiddelbranchen hæves.

69,9 % af de beskæftigede, der er uden kompetencegivende uddannelse i nærings- og nydel-
sesmiddelindustrien, kommer fra underbranchen “fisketilberedning”. Beskæftigel-sen i denne
underbranche har en andel af personer uden kompetencegivende uddannelse på hele 70,9 %.

Samlet har nærings- og nydelsesmiddelindustrien i 1993 næsten samme andel af alle personer
uden en kompetencegivende uddannelse som de primære erhverv. 12,7 % af alle beskæftigede
på Bornholm på dette uddannelsesniveau er i 1993 beskæftiget i nærings- og nydelsesmiddel-
industrien. Men i modsætning til de primære erhverv, der jo havde en markant nedgang i an-
delen af gruppen af personer uden en kompetencegivende uddannelse, har nærings- og nydel-
sesmiddelindustrien haft en vækst i andelen fra 9,5 % i 1981 til 12,7 % i 1993. Men på grund
af det store fald i beskæftigelsen af personer på dette uddannelsesniveau, omfatter den vækst
kun 36 personer.

Gruppen af faglærte stiger fra 329 beskæftigede (20-59-årige) i 1981 til 532 i 1993 i den
samlede nærings- og nydelsesmiddelindustri. I 1993 var altså 7,1 % af samtlige beskæf-tigede
20-59-årige faglærte på øen beskæftiget i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Antallet af
personer med en videregående uddannelse var på kun ca. 30 personer i 1993.
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Gruppen af personer med en videregående uddannelse i nærings- og nydelsesindustrien har
ikke været over 40 i perioden 1981-1993.

I Tabel 30 er udover uddannelsesniveauet også angivet hovedretning for de beskæftigedes
uddannelse. Største repræsentation blandt de faglige uddannelser findes indenfor handel og
kontor samt levnedsmiddeluddannelserne. Over hver tredje (36,4 %) af de beskæftigede med
denne uddannelsesretning er beskæftiget i nærings- og nydelsesmiddelbranchen. Dermed er
denne industri den største branche indenfor denne uddannelsesgruppe.

Ligesom ved de primære erhverv er der også en stor gruppe af personer med faglige
uddannelser inden for jern og metal samt bygge og anlæg. Antallet indenfor disse to
fagretninger er omtrent fordoblet i perioden 1981-1993.

Nærings- og nydelsesmiddelindustrien er tilsyneladende karakteriseret af, at den opsamler
faglærte fra brancher i tilbagegang. Således er 8,3 % af alle med en grafisk uddannelse
beskæftiget i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. På samme måde har industrien
beskæftiget 4,9 % af alle faglærte med uddannelser indenfor bygge og anlæg.

Tabel 30. 20-59 årige beskæftigede i nærings- og nydelsesmiddel-
industrien, fordelt på uddannelse, Bornholm 1981-1993

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Ikke komp. udd. 882 819 879 958 920 966 1.231 1.174 790 865 1.141 918 957

FAG Handel og kontor 99 112 115 120 127 130 173 167 133 157 192 164 171

FAG Jern og metal 42 47 55 61 62 77 100 104 84 81 101 95 91

FAG Bygge og anlæg 27 40 39 46 47 47 57 63 43 56 62 56 58

FAG Grafiske uddannelser 1 0 1 1 3 3 3 4 4 6 7 4 10

FAG Serviceuddannelser 10 11 8 10 10 8 11 12 8 9 11 11 9

FAG Levnedsmiddeludd. 138 138 138 135 131 133 140 155 144 145 159 150 163

FAG Sundhedsudd. 0 0 0 1 2 1 3 2 1 2 2 1 1

FAG An. EFG og lærl.udd. 12 11 18 22 21 20 28 22 18 22 33 29 29

KVU Pæd./human. udd. 2 3 4 4 4 6 7 7 4 8 9 9 8

KVU Tekniske uddannelser 10 8 12 12 14 12 10 9 7 9 14 9 10

KVU Sundhedsuddannelser 0 0 1 0 1 3 3 1 2 2 1 0 0

KVU Øvrige uddannelser 4 4 3 2 3 2 3 5 6 6 6 6 4

MVU Pæd./human. udd. 0 0 1 0 1 2 1 1 0 0 1 1 1

MVU Samfundsvid. udd. 4 4 3 4 4 4 6 6 4 4 4 4 4

MVU Tekniske uddannelser 2 3 4 2 4 4 4 2 2 3 2 3 3

MVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

MVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Pæd./human. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Samfundsvid. udd. 0 1 1 0 2 2 1 0 0 0 0 1 1

LVU Tekn./naturfagl. udd. 2 2 4 3 3 3 3 4 3 2 2 2 2

LVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Øvrige uddannelser 0 1 2 2 3 2 1 1 0 0 0 0 0

Stud. Uddannelsessøgende 13 15 21 22 17 28 28 35 29 22 29 26 20

I alt 1.248 1.219 1.309 1.405 1.379 1.453 1.813 1.774 1.282 1.399 1.776 1.489 1.543

I alt (excl. udd.søg.) 1.235 1.204 1.288 1.383 1.362 1.425 1.785 1.739 1.253 1.377 1.747 1.463 1.523

Kilde: Den regionale database.
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Der er som tidligere nævnt kun ganske få personer med en videregående uddannelse i
nærings- og nydelsesmiddelindustrien. I perioden 1981 til 1993 har antallet i denne gruppe
været nogenlunde det samme. Også antallet af uddannelsessøgende med beskæftigelse i
nærings- og nydelsesmiddelindustrien er ganske lille.

Hvor underbranchen fisketilberedning udgør 58,1 % af den samlede beskæftigelse i nærings-
og nydelsesmiddelindustrien, udgør de faglærte i denne underbranche kun 47,4 % af alle
faglærte i nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Denne lille andel faglærte skjuler, at der er
en overrepræsentation indenfor fisketilberedning af personer med uddannelse indenfor handel
og kontor i forhold til andelen i hele nærings- og nydelsesmiddelindustrien. Kun ca. 1/5 af
personerne med en levnedsmiddeluddannelse er beskæftiget i fisketilberedning.

Den lille andel af faglærte i underbranchen fisketilberedning udgøres samlet set altså både af
en overrepræsentation blandt personer uddannet indenfor handel og kontor og en stor
underrepræsentation af faglærte i produktionen. Samtidig er spredningen af de faglærte på
fagretninger, der ikke umiddelbart kan sættes i forbindelse med fisketilberedning, et indicie
på, at mange af de faglærte ikke bruger deres uddannelse i deres arbejde i denne
underbranche.

5.2.8 Tekstil-, beklædn.-, læder-, og skoindustri
Denne industrigruppe omfatter følgende brancher: 45

1. Spinderier, væverier og tæppefabrikker (uldspinderier og -væverier, bomulds-spinderier og
-væverier, fremstilling af garner og stoffer af kemofibre, håndvæverier, fremstilling af
bånd, possement samt elastik, andre spinderier og væverier, tekstil-farverier og
imprægneringsfabrikker, tæppefabrikker).

2. Tekstilvarefremstilling, excl. beklædning (fremstilling af broderier, plisse- og
hulsømforretninger, flag- og teltfabrikker (incl. sejlmagerier), fremstilling af gardiner,
sengetæpper og linned, fremstilling af diverse færdige tekstilvarer).

3. Trikotagefabrikker (trikotagefabrikker).
4. Rebslagerier, fiskenetfabrikker m.v. (rebslagerier, fiskenetfabrikker, fremstilling af div.

tekstilvarer (herunder tvist og vat)).
5. Beklædningsfremstilling (herrekonfektionsfabrikker, kjolekonfektionsfabrikker, kon-

fektionsfabrikker for dameovertøj, skjortefabrikker, fremstilling af korsetter m.v., anden
konfektionsindustri, skrædderforretninger, kjolesyning, hattefabrikker, bunt-magerier,
damehatte- og modevarefremstilling, handskefabrikker, beklædnings-industri i øvrigt).

6. Fremstilling af lædervarer, excl. fodtøj (garverier, pelsberedning m.v., lædervare-
fabrikker).

                                                       
45 Hovedteksten angiver overskriften i nationalregnskabets 117 brancher, incl. specialopdeling af offentlige

tjenesteydelser. Brancheområderne i parentes efter hovedteksten er de fem-cifrede ISIC-koder, som findes under hver
enkelt gruppe i 21-brancheopdelingen. Hver enkelt ISIC-brancheopdeling er separeret af et komma.
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7. Fremstilling af fodtøj (skotøjsfabrikker, håndskomagere, træskofabrikker, fodtøjs-industri i
øvrigt).

I denne brance findes ifølge Det Centrale Erhvervsregister fra Danmarks Statistik ingen
arbejdssteder med over 9 ansatte.

Beskæftigelsen i denne gruppe vil som tidligere nævnt ikke blive detaljeret undersøgt, idet der
i perioden 1981-1993 har været under 100 beskæftigede, jf. Figur 38.

Figur 38. Beskæftigelsen i tekstil-, beklædn.-, læder-, og skoindustri
1981-1993
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Note: Diagrammet til venstre angiver beskæftigelsens størrelse i perioden på Bornholm. Diagrammet til højre
angiver beskæftigelsens størrelse med udgangspunkt i index 1981=100 for Bornholm og hele landet.

Kilde: Den regionale database.

Af de i alt 70 beskæftigede (excl. udd.søg.) i 1993 var 33 beskæftiget i rebslagerier,
fiskenetfabrikker m.v. 15 var beskæftiget i beklædningsfremstilling, 12 i tekstilvare-
fremstilling (excl. beklædning). I de øvrige grupper var der under 10 beskæftigede.

Af i alt 57 beskæftigede mellem 20 og 59 år i branchen i 1993 havde to personer i
videregående uddannelse, 17 var faglærte og 38 havde ingen kompetencegivende uddannelse.
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5.2.9 Træ- og møbelindustri
Denne industrigruppe omfatter følgende brancher: 46

1. Træforarbejdning, excl. møbler (savværker m.v., træimprægneringsanstalter, frem-stilling
af spånplader, finer m.v., fremstilling af bygningsartikler, træemballage-fabrikker,
bødkere, kurvemagere, trævarefabrikker, rammelistefabrikker, trædrejere, billedskærere,
modelsnedkere, korkvarefabrikker, ligkistefabrikker).

2. Fremstilling af træmøbler (træ- og polstermøbelfabrikker, møbelpolstrere og sadel-magere,
madrasfabrikker, lakering samt afsyring m.v. af møbler).

Nedenfor er medtaget en liste for arbejdssteder med over 9 ansatte på Bornholm inden-for
træ- og møbelindustrien pr. 2. kvartal 1995: 47

1. Træforarbejdning, excl. møbler
10-19 ansatte: Baltic Board Bornholm K/S, Aakirkeby Fremstilling af krydsfiner, spånplader m.v.

Bornholms Limtræ- og Snedkeri ApS Fremstilling af dele af træ til bygninger
20-49 ansatte: JM Snedkeri K/S, Nexø Fremstilling af dele af træ til bygninger

Beskæftigelsen i denne gruppe vil ikke blive detaljeret undersøgt, idet der i 1993 var under
100 beskæftigede, jf. Figur 39.

Figur 39. Beskæftigelsen i træ- og møbelindustrien 1981-1993
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Note: Diagrammet til venstre angiver beskæftigelsens størrelse i perioden på Bornholm. Diagrammet til højre
angiver beskæftigelsens størrelse med udgangspunkt i index 1981=100 for Bornholm og hele landet.

Kilde: Den regionale database.

Af de i alt 98 beskæftigede (excl. udd.søg.) i branchen i 1993 var 71 beskæftiget i
træforarbejdning, excl. træmøbler, mens 27 var beskæftiget i fremstilling af træmøbler.

                                                       
46 Hovedteksten angiver overskriften i nationalregnskabets 117 brancher, incl. specialopdeling af offentlige

tjenesteydelser. Brancheområderne i parentes efter hovedteksten er de fem-cifrede ISIC-koder, som findes under hver
enkelt gruppe i 21-brancheopdelingen. Hver enkelt ISIC-brancheopdeling er separeret af et komma.

47 Danmarks Statistik, Det Centrale Erhvervsregister. Størrelsesoplysningerne er beregnede tal på grundlag af indbetalt
ATP-beløb for 2. kvartal 1995 - reelt er størrelsesoplysninger udtryk for antal ansatte på heltidsbasis.
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Nedgangen i beskæftigelsen i denne gruppe siden 1990, hvor der var 212 beskæftigede er
nogenlunde ligeligt fordelt på de to underbrancher.

Af de i alt 83 beskæftigede (excl. udd.søg.) i 1993 i aldereren 20-59 år havde kun 4 personer
en videregående uddannelse, 42 var faglærte, mens 37 var uden en kompetencegivende
uddannelse. Nedgangen i beskæftigelsen fra 1990 på i alt 114 beskæftigede omfattede 45
beskæftigede uden en kompetancegivende uddannelse, 46 faglærte og 4 personer med en
videregående uddannelse.

5.2.10 Papir- og grafisk industri
Papir- og grafisk industri består af følgende brancher: 48

1. Papir- og papfabrikker (papir- og papfabrikker).
2. Papiremballage- og tapetfremstilling m.v. (papir- og papemballagefabrikker,

tapetfabrikker, papir- og papvareindustri (undtagen tapetfabrikker).
3. Reproduktionsanstalter og sætterier (reproduktionsanstalter, sætterier).
4. Bogtrykkerier (bogtrykkerier).
5. Offsettrykkerier (offsettrykkerier (plantryk)).
6. Serigrafiske trykkerier m.v. (serigrafiske trykkerier, anilintrykkerier, anden grafisk

virksomhed).
7. Bogbinderier (bogbinderier).
8. Dagblade (dagblade).
9. Bog- og kunstforlag (bog- og kunstforlag).
10. Ugeblade og magasiner (ugeblade og magasiner).
11. Annonceblade og tidsskrifter (distrikts- og annonceblade, udgivelse af fagblade og

foreningsblade m.v.).

Grupperne 1, 10 og 11 har ikke haft beskæftigelse på Bornholm i 1993.

Nedenfor er medtaget en liste for arbejdssteder med over 9 ansatte på Bornholm inden-for
papir- og grafisk industri pr. 2. kvartal 1995: 49

2. Papiremballage - og tapetfremstilling m.v.
20-49 ansatte: Peterson Beck A/S, Rønne Fremstilling af bølgepap og emballage af

papir og pap

8. Dagblade
50-99 ansatte: Bornholms Tidende, Rønne Udgivelse af dagblade med eget trykkeri

                                                       
48 Hovedteksten angiver overskriften i nationalregnskabets 117 brancher, incl. specialopdeling af offentlige

tjenesteydelser. Brancheområderne i parentes efter hovedteksten er de fem-cifrede ISIC-koder, som findes under hver
enkelt gruppe i 21-brancheopdelingen. Hver enkelt ISIC-brancheopdeling er separeret af et komma.

49 Danmarks Statistik, Det Centrale Erhvervsregister. Størrelsesoplysningerne er beregnede tal på grundlag af indbetalt
ATP-beløb for 2. kvartal 1995 - reelt er størrelsesoplysninger udtryk for antal ansatte på heltidsbasis.



130

5.2.11 Beskæftigelsen i papir- og grafisk industri

Figur 40. Beskæftigelsen i papir- og grafisk industri 1981-1993
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Note: Diagrammet til venstre angiver beskæftigelsens størrelse i perioden på Bornholm. Diagrammet til højre
angiver beskæftigelsens størrelse med udgangspunkt i index 1981=100 for Bornholm og hele landet.

Kilde: Den regionale database.

Størstedelen, 221 beskæftigede ud af i alt 337, er beskæftiget i underbranchen dagblade. Ingen
af de øvrige underbrancher har haft over 40 ansatte på Bornholm i perioden 1981-1993.
Udviklingen i den samlede branche med en vækst i beskæftigelsen fra 1981 til 1986 og et fald
i beskæftigelsen i stort set hele perioden fra 1986 frem til 1993 skyldes primært helholdsvis
vækst og fald i beskæftigelsen i underbranchen dagblade.

Næsten 2/3 af de beskæftigede i branchen papir- og grafisk industri på Bornholm er mænd.
Branchen er samtidig karakteriseret af en stor gruppe af personer under 20 år. Denne gruppe
omfatter for størstedelen avisbude og udgør 1/3 af den samlede beskæftigelse i branchen.

Tabel 31. Køns- og aldersfordeling i papir- og grafisk industri,
Bornholms Amt 1993

Alders-gruppe Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Fordeling på
aldersgrupper

antal % %

15-19 år 67 45 112 59,8 40,2 100,0 33,2

20-29 år 17 21 38 44,7 55,3 100,0 11,3

30-39 år 40 17 57 70,2 29,8 100,0 16,9

40-49 år 47 22 69 68,1 31,9 100,0 20,5

50-59 år 35 10 45 77,8 22,2 100,0 13,4

60-66 år 5 1 6 83,3 16,7 100,0 1,8

67-74 år 7 3 10 70,0 30,0 100,0 3,0

I alt 218 119 337 64,7 35,3 100,0 100,1

Kilde: Den regionale database.
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5.2.12 Uddannelsesmæssig sammensætning af beskæftigelsen
i papir- og grafisk industri

Papir- og grafisk industri er karakteriseret af en relativ stor andel af faglærte. I 1993 var 55,2
% af alle beskæftigede mellem 20 og 59 år faglærte. 31,5 % var uden en kompetencegivende
uddannelse og 13,3 % havde en videregående uddannelse. Dette svarer til fordelingen på de
tre uddannelsesniveauer i papir- og grafisk industri på landsplan.

Figur 41. Uddannelsesniveau for papir- og grafisk industri
Bornholm og hele landet
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Note: Figuren omfatter udelukkende ikke-uddannelsessøgende og aldersgruppen 20-59 år.
Kilde: Den regionale database.

I perioden 1981 til 1993 har andelen af personer med en videregående uddannelse haft en
stigende tendens. Således var der i 1981 kun 4,5 % med en videregående uddannelse i denne
branche i 1981. Denne gruppe er altså i perioden 1981-1993 næsten tredobblet.

Af de i alt 112 faglærte 20-29 årige i papir- og grafisk industri er ca. halvdelen uddannet
inden for de grafiske fag, jf. Tabel 32. Dette betyder, at 45,8 % af alle beskæftigede på
Bornholm med en grafisk uddannelse er beskæftiget indenfor papir- og grafisk industri.
Samme tal er på landsplan i 1993 46,5 %.
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Tabel 32. 20-59 årige beskæftigede i papir- og grafisk industri, fordelt på
uddannelse, Bornholm, 1981-1993

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Ikke komp. udd. 73 68 69 70 78 84 75 74 87 76 62 68 64

FAG Handel og kontor 38 34 29 32 32 32 38 39 45 48 42 39 40

FAG Jern og metal 4 5 5 7 7 9 9 8 11 8 9 9 9

FAG Bygge og anlæg 1 3 1 2 4 9 8 7 7 7 8 8 6

FAG Grafiske uddannelser 70 73 70 72 71 69 70 69 66 65 60 58 55

FAG Serviceuddannelser 1 1 1 0 0 0 1 0 1 2 1 1 1

FAG Levnedsmiddeludd. 0 0 0 1 3 4 3 2 2 1 2 1 0

FAG Sundhedsudd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0

FAG An. EFG og lærl.udd. 2 1 1 1 2 2 2 2 1 2 2 1 1

KVU Pæd./human. udd. 0 0 0 0 1 1 2 2 2 3 1 2 2

KVU Tekniske uddannelser 0 0 1 0 1 1 2 1 2 2 1 1 0

KVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KVU Øvrige uddannelser 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 1 1 1

MVU Pæd./human. udd. 8 10 15 18 18 19 13 12 13 15 18 21 22

MVU Samfundsvid. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

MVU Tekniske uddannelser 0 2 0 1 1 1 1 1 1 2 2 2 0

MVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

MVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Pæd./human. udd. 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1

LVU Samfundsvid. udd. 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

LVU Tekn./naturfagl. udd. 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0

LVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 2 1 2 2 1 0 0

Stud. Uddannelsessøgende 9 10 14 8 12 10 15 15 13 10 3 6 6

I alt 207 209 209 214 233 244 245 238 259 250 216 221 209

I alt (excl. udd.søg.) 198 199 195 206 221 234 230 223 246 240 213 215 203

Kilde: Den regionale database.
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5.2.13 Kemisk industri
Kemisk industri består af følgende brancher: 50

1. Fremstilling af kemiske råstoffer (fremstilling af ilt og andre industrigasser, fremstilling af
primære kemiske forbindelser og grundstoffer).

2. Fremstilling af kunstgødning m.v. (fremstilling af kunstgødning, fremstilling af færdige
bekæmpelsesmidler).

3. Fremstilling af basisplast m.v. (fremstilling af basisplast, fremstilling af plader, folier, rør
m.v. af plast, fremstilling af klæbestrimler).

4. Farve- og lakfabrikker (farve- og lakfabrikker).
5. Medicinalvarefabrikker (medicinalvarefabrikker).
6. Sæbe- og kosmetikfabrikker (sæbefabrikker, kosmetikfabrikker).
7. Fremstilling af rensemidler, lim m.v. (sprængstoffabrikker, pudse- og rensemiddel-

fabrikker, fremstilling af stearinlys, limfabrikker, fremstilling af lysfølsomt papir og pap,
kemisk industri i øvrigt).

8. Olieraffinaderier (mineralolieraffinaderier).
9. Asfalt- og tagpapfabrikker m.v. (asfaltfabrikker, tagpapfabrikker, fremstilling af olie- og

kulprodukter).
10.  Vulkaniseringsanstalter (vulkaniseringsanstalter).
11.  Gummifabrikker (gummifabrikker).
12.  Fremstilling af plastvarer (fremstilling af plastemballage, fremstilling af plastvarer).

Grupperne 1-5, 8 og 11 havde ikke beskæftigelse på Bornholm i 1993.

Nedenfor er medtaget en liste for arbejdssteder med over 9 ansatte på Bornholm inden-for
kemisk industri pr. 2. kvartal 1995: 51

9. Asfalt- og tagpapfabrikker m.v.
20-49 ansatte: Superfos Construction A/S, Rønne Asfalt- og tagpapfabrikker

Den samlede beskæftigelse i branchen omfattede i 1993 kun 33 personer. Derfor vil der ikke
blive gennemført en detaljeret undersøgelse af beskæftigelsen og uddannelses-strukturen i
branchen.

                                                       
50 Hovedteksten angiver overskriften i nationalregnskabets 117 brancher, incl. specialopdeling af offentlige

tjenesteydelser. Brancheområderne i parentes efter hovedteksten er de fem-cifrede ISIC-koder, som findes under hver
enkelt gruppe i 21-brancheopdelingen. Hver enkelt ISIC-brancheopdeling er separeret af et komma.

51 Danmarks Statistik, Det Centrale Erhvervsregister. Størrelsesoplysningerne er beregnede tal på grundlag af indbetalt
ATP-beløb for 2. kvartal 1995 - reelt er størrelsesoplysninger udtryk for antal ansatte på heltidsbasis.



134

Figur 42. Beskæftigelsen i kemisk industri 1981-1993
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Note: Diagrammet til venstre angiver beskæftigelsens størrelse i perioden på Bornholm. Diagrammet til højre
angiver beskæftigelsens størrelse med udgangspunkt i index 1981=100 for Bornholm og hele landet.

Kilde: Den regionale database.

Af de 33 beskæftigede i 1993 var de 30 beskæftiget i underbranchen asfalt- og
tagpapfabrikker m.v. Ud af 31 personer mellem 20 og 59 år var de fjorten uden en
kompetencegivende uddannelse, 10 var faglærte og 7 havde en videregående uddannelse i
1993.

Den store nedgang i beskæftigelsen fra 1981 til 1983 er sandsynligvis en fejl i klassificeringen
af en til flere virksomheder. F.eks. kan der være tale om virksomheder, der flyttes fra sektoren
kemisk industri til sektoren sten-, ler- og glasindustri.

5.2.14 Sten-, ler- og glasindustri
Sten-, ler- og glasindustri består af følgende brancher: 52

1. Fremstilling af porcelæn og keramik (porcelæns- og fajancefabrikker, fremstilling af
keramik- og lervarer, porcelænsmalere og -brænderier).

2. Glasværker og glasbearbejdning m.v. (glasværker, glasbearbejdning).
3. Teglværker m.v. (teglværker, fremstilling af molerprodukter).
4. Cementfabrikker, kalk- og mørtelværker (cementfabrikker, kalk- og kridtværker,

mørtelfabrikker).
5. Betonvarefabrikker, stenhuggerier m.v. (stenhuggerier, fremstilling af færdigblandet

beton, betonvarefabrikker).
6. Fremstilling af isoleringsmaterialer m.v. (fremstilling af glasuld og glasfiber, frem-stilling

af kalksandsten og gipsplader, fremstilling af slibematerialer, fremstilling af sten-,ler- og
glasprodukter m.v.).

                                                       
52 Hovedteksten angiver overskriften i nationalregnskabets 117 brancher, incl. specialopdeling af offentlige

tjenesteydelser. Brancheområderne i parentes efter hovedteksten er de fem-cifrede ISIC-koder, som findes under hver
enkelt gruppe i 21-brancheopdelingen. Hver enkelt ISIC-brancheopdeling er separeret af et komma.
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Gruppe 6, fremstilling af isoleringsmaterialer m.v., har ikke haft beskæftigelse på Born-holm
i 1993.

Nedenfor er medtaget en liste for arbejdssteder med over 9 ansatte på Bornholm inden-for
sten-, ler- og glasindustri pr. 2. kvartal 1995: 53

1. Fremstilling af porcelæn og keramik
20-49 ansatte: Porcelain, Fajance og Stentøjsfabrik Søholm A/S,

Rønne
Porcelæns- og fajancefabrikker

3. Teglværker m.v.
20-49 ansatte: Hasle Refractories A/S, Rønne Fremstilling af varmeisolerende og ildfaste

keramiske produkter
Hasle Klinker A/S, Rønne Fremstilling af fliser og kakler

5. Betonvarefabrikker, stenhuggerier m.v.
50-99 ansatte: P.L. Beton Rønne A/S, Rønne Betonelementfabrikker
Uoplyst antal
ansatte:

A/S De forenede Granitbrud, Rønne Stenhuggere

5.2.15 Beskæftigelsen i sten-, ler- og glasindustrien

Figur 43. Beskæftigelsen i sten-, ler- og glasindustrien 1981-1993
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Note: Diagrammet til venstre angiver beskæftigelsens størrelse i perioden på Bornholm. Diagrammet til højre
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Kilde: Den regionale database.

Den samlede beskæftigelse i branchen fremgår af Figur 43. Største beskæftigelse havde
branchen i 1983 med 537 beskæftigede. I 1993 var den samlede beskæftigelse nede på 343
beskæftigede. I 1993 var underbranchen fremstilling af porcelæn og keramik og
underbranchen teglværker m.v. lige store med ca. 80 beskæftigede i hver. Herudover havde
underbranchen betonvarefabrikker, stenhuggerier m.v. en beskæftigelse på ca. 30 personer.

                                                       
53 Danmarks Statistik, Det Centrale Erhvervsregister. Størrelsesoplysningerne er beregnede tal på grundlag af indbetalt

ATP-beløb for 2. kvartal 1995 - reelt er størrelsesoplysninger udtryk for antal ansatte på heltidsbasis.
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Det samlede fald i beskæftigelsen i sten-, ler- og glasindustrien skyldes primært et fald i
underbranchen teglværker m.v., men også underbranchen fremstilling af porcelæn og keramik
havde en beskæftigelses tilbagegang i hele perioden.54 Sten-, ler- og glasindustrien er et typisk
mandefag med næsten 3/4 mænd af den samlede beskæftigelse.

Tabel 33. Køns- og aldersfordeling i sten-, ler- og glasindustri, Bornholm
1993

Alders-
gruppe

Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Fordeling på
aldersgrupper

antal % %

15-19 år 15 3 18 83,3 16,7 100,0 5,2

20-29 år 38 25 63 60,3 39,7 100,0 18,4

30-39 år 49 24 73 67,1 32,9 100,0 21,3

40-49 år 79 28 107 73,8 26,2 100,0 31,2

50-59 år 55 11 66 83,3 16,7 100,0 19,2

60-66 år 9 4 13 69,2 30,8 100,0 3,8

67-74 år 1 2 3 33,3 66,7 100,0 0,9

I alt 246 97 343 71,7 28,3 100,0 100,0

Kilde: Den regionale database.

Aldersfordelingen i branchen afspejler nogenlunde den aldersfordeling, som den samlede
beskæftigelse har på Bornholm.

5.2.16 Uddannelsesmæssige sammensætning af
beskæftigelsen i sten-, ler- og glasindustrien

Blandt de beskæftigede (excl. udd.søg.) i alderen 20-59 år er ca. halvdelen uden en
kompetencegivende uddannelse, godt 1/3 er faglærte, mens godt 1/10 har en videregående
uddannelse. I forhold til hele landet har branchen på Bornholm stort set den samme fordeling
på de tre uddannelsesniveauer.

                                                       
54 De store udsving i beskæftigelsen fra 1981 til 1984 er sandsynligvis en fejl i klassificeringen af en til flere

virksomheder. F.eks. kan der være tale om virksomheder, der flyttes fra sektoren kemisk industri til sektoren sten-, ler-
og glasindustri.
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Figur 44. Uddannelsesniveau for sten-, ler- og glasindustrien, Bornholm
og hele landet
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Note: Figuren omfatter udelukkende ikke-uddannelsessøgende og aldersgruppen 20-59 år.
Kilde: Den regionale database.

Størstedelen af de beskæftigede 20-59 årige (excl. udd.søg.) er kvinder. Hvor kvinderne som
tidligere nævnt kun udgør ca. 1/4 af beskæftigelsen, udgør de 55,2 % af personerne uden en
kompetencegivende uddannelse i 1993.

De faglærtes uddannelsesmæssige baggrund fordeler sig med 1/3 indenfor handel og kontor
og 1/3 indenfor jern og metal

Af 36 med en videregående uddannelse havde de 23 en teknisk uddannelse.
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Tabel 34. 20-59 årige beskæftigede i sten-, ler- og glasindustrien, fordelt
på uddannelse, 1981-1993

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Ikke komp. udd. 159 315 312 259 204 201 212 205 188 182 185 174 155

FAG Handel og kontor 16 33 31 26 22 25 26 31 33 30 27 29 36

FAG Jern og metal 12 40 42 44 32 35 41 45 44 36 42 45 36

FAG Bygge og anlæg 12 25 31 31 22 24 23 22 21 23 24 19 20

FAG Grafiske uddannelser 0 2 2 2 2 3 3 2 1 1 0 0 0

FAG Serviceuddannelser 20 26 22 19 19 20 20 14 14 13 18 16 15

FAG Levnedsmiddeludd. 2 5 4 4 2 6 7 6 7 4 4 4 4

FAG Sundhedsudd. 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0

FAG An. EFG og lærl.udd. 1 1 2 2 1 2 1 4 4 4 3 4 4

KVU Pæd./human. udd. 3 9 8 6 7 6 8 9 8 7 6 6 7

KVU Tekniske uddannelser 2 7 9 14 3 5 8 11 8 8 13 11 11

KVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

MVU Pæd./human. udd. 3 3 2 4 3 2 3 3 5 3 4 4 3

MVU Samfundsvid. udd. 0 2 2 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0

MVU Tekniske uddannelser 1 5 10 11 8 9 7 7 9 9 11 13 12

MVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Pæd./human. udd. 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

LVU Samfundsvid. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1

LVU Tekn./naturfagl. udd. 0 1 4 4 2 3 4 3 4 1 0 1 0

LVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stud. Uddannelsessøgende 2 5 8 5 9 7 10 6 6 5 4 5 3

I alt 234 481 491 434 338 351 377 372 355 330 345 333 309

I alt (excl. udd.søg.) 232 476 483 429 329 344 367 366 349 325 341 328 306

Kilde: Den regionale database.
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5.2.17 Jern- og metalindustri
Jern- og metalindustri består af følgende brancher: 55

1. Jern- og stålværker (jern- og stålværker).
2. Jernstøberier (jernstøberier).
3. Metalværker (metalværker).
4. Metalstøberier (metalstøberier).
5. Metalmøbelfabrikker (metalmøbelfabrikker).
6. Fremstilling af byggematerialer af metal (fremstilling af jern- og metalkonstruk-tioner,

fremstilling af stationære beholdere, rørfabrikker, fremstilling af central-varmekedler,
fremstilling af ovne og radiatorer).

7. Metalemballagefabrikker (metalemballagefabrikker).
8. Fremstilling af værktøj, køkkenredskaber m.v. (fremstilling af værktøj beslag samt bestik,

lampefabrikker, armaturfabrikker, fremstilling af bolte, skruer og søm,
galvaniseringsanstalter m.v., industrilakering, fremstilling af fjedre og kæder, fremstilling
af tråd og trådvarer, fremstilling af jern- og metalvarer i øvrigt).

9. Fremstilling af landbrugsmaskiner (fremstilling af landbrugsmaskiner og tilbehør).
10. Fremstilling af industrimaskiner (fremstilling af maskiner til træforarbejdning,

fremstilling af maskiner til metalforarbejdning, fremstilling af støberimaskiner,
fremstilling af tekstilmaskiner og tilbehør, fremstilling af maskiner til næringsmiddel og
kemi, fremstilling af maskiner til skotøj, papir, pap, fremstilling af industri-maskiner i
øvrigt).

11. Smede- og maskinreparationsværksteder (smede- og maskinreparationsværksteder m.v.).
12. Fremstilling af husholdningsmaskiner (fremstilling af storkøkkenmateriel, fremstilling af

komfurer og kogeapparater, fremstilling af husholdningsmaskiner).
13. Fremstilling af køleanlæg, komponenter m.v. (fremstilling af motorer, fremstilling og

reparation af kontor- og datamaskiner, vægtfabrikker, fremstilling af internt trans-
portmateriel, fremstilling og reparation af symaskiner, fremstilling af tandhjul og
transmissionsaksler, fremstilling af maskiner til renserier, underleverandørfabrikation med
jern- og metalforarbejdning, fremstilling af div. maskiner, kompressorer, pumper).

14. Fremstilling af telemateriel (radio- og fjernsynsfabrikker, fremstilling af tele-materiel).
15. Fremstilling af el-husholdningsartikler (fremstilling af el-vandvarmere, el-radiator,

fremstilling af el-husholdningsartikler i øvrigt).
16. Akkumulator- og tørelementfabrikker (akkumulator- og tørelementfabrikker).
17. Fremstilling af el-motorer og kabler m.v. (fremstilling af el-motorer samt el-apparatur,

elektromekanikerværksteder, kabelfabrikker, fremstilling af glødelamper og lysstofrør,
fremstilling af elektrisk materiel i øvrigt).

18. Skibsværfter og skibsmotorfabrikker m.v. (jern- og stålskibsværfter, træskibsværfter og
bådebyggerier, skibsmotorfabrikker, fremstilling af skibsmateriel).

                                                       
55 Hovedteksten angiver overskriften i nationalregnskabets 117 brancher, incl. specialopdeling af offentlige

tjenesteydelser. Brancheområderne i parentes efter hovedteksten er de fem-cifrede ISIC-koder, som findes under hver
enkelt gruppe i 21-brancheopdelingen. Hver enkelt ISIC-brancheopdeling er separeret af et komma.
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19. Banemateriel- og karosserifabrikker m.v. (fremstilling af banemateriel, samling og
fremstilling af biler m.v., karosserifabrikker, fremstilling af motorer, bremser, gear).

20. Fremstilling af cykler og knallerter m.v. (cykel- og knallertfabrikker, fremstilling af
håndtransportvogne, barnevognsfabrikker, transportmiddelindustri i øvrigt).

21. Fremstilling af måleinstrumenter m.v. (fremstilling af medicinske ikke-elektriske
instrumenter, fremstilling af medicinske elektriske instrumenter, fremstilling af ikke-
elektriske måleinstrumenter, fremstilling af elektriske måleinstrumenter, bandagister,
fremstilling af optisk og fotografisk udstyr).

Grupperne 2-4, 7, 9, 12, 14-16, 19-21 har ikke beskæftigelse på Bornholm i 1993.

Nedenfor er medtaget en liste for arbejdssteder med over 9 ansatte på Bornholm inden-for
jern- og metalindustrien pr. 2. kvartal 1995: 56

6. Fremstilling af byggematerialer af metal
10-19 ansatte: Bygmester Hans Jørn Kaas, Rønne Fremstilling af metalkonstruktioner og dele

heraf
20-49 ansatte: Norto A/S, Rønne Fremstilling af metalkonstruktioner og dele

heraf
ApS Rønne Maskinfabrik Børge Wroblewski,
Rønne

Fremstilling af tanke og beholdere af
jern/stål og metal

10. Fremstilling af industrimaskiner
10-19 ansatte: Maskinfabrikken Trio Nexø A/S, Nexø Fremstilling af maskiner til forarbejdning

af kød, fjerkræ
20-49 ansatte: Jensen Industries A/S, Rønne Fremstilling af maskiner til beklædnings-

og læderindustri
100-199 ansatte: Ejnar Jensen & Søn A/S, Rønne Fremstilling af maskiner til beklædnings-

og læderindustri

11. Smede- og maskinreparationsværksteder
10-19 ansatte: TN’s Maskinværksted Rønne ApS, Rønne Almindelige maskinforarbejdnings-

processer på kontraktbasis
F P E Maskinfabrik ApS, Rønne Almindelige maskinforarbejdnings-

processer på kontraktbasis
Tejn Smedeforretning V/Freddy Kofoed Svendsen,
Tejn, Allinge

Almindelige maskinforarbejdnings-
processer på kontraktbasis

Brødrene Anker Hasle ApS, Hasle Almindelige maskinforarbejdnings-
processer på kontraktbasis

13. Fremstilling af køleanlæg, komponenter m.v.
50-99 ansatte: Ole Almeborg A/S Hasle, Hasle Anden fremstilling af håndteringsudstyr

18. Skibsværfter og skibsmotorfabrikker m.v.
10-19 ansatte: Nexø Skibs- og Bådebyggeri A/S, Nexø Bådebyggerier

E M Marine Diesel V/Elmer Mogensen, Nexø Bådebyggerier
20-49 ansatte: Sydhavnens Motorværksted Rønne ApS, Rønne Bådebyggerier

                                                       
56 Danmarks Statistik, Det Centrale Erhvervsregister. Størrelsesoplysningerne er beregnede tal på grundlag af indbetalt

ATP-beløb for 2. kvartal 1995 - reelt er størrelsesoplysninger udtryk for antal ansatte på heltidsbasis.
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5.2.18 Beskæftigelsen i jern- og metalindustrien
I perioden 1981-1988 havde jern- og metalindustrien en beskæftigelsesfremgang på næsten 40
%. Branchen nåede en beskæftigelse på ca. 800 i 1988. Men i perioden 1988-1993 tabte
branchen igen terræn, således at der i 1993 var 669 beskæftigede i jern- og metalindustrien på
Bornholm.

Alligevel har den bornholmske jern- og metalindustri fastholdt beskæftigelsen bedre end
branchen har på landsplan i forhold til udgangspunktet i 1981, jf. Figur 45.

Figur 45. Beskæftigelsen i jern- og metalindustrien 1981-1993

500

550

600

650

700

750

800

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Bornholms Amt

Hele landetIndex 1981= 100

Note: Diagrammet til venstre angiver beskæftigelsens størrelse i perioden på Bornholm. Diagrammet til højre
angiver beskæftigelsens størrelse med udgangspunkt i index 1981=100 for Bornholm og hele landet.

Kilde: Den regionale database.

3 underbrancher under jern- og metalindustrien havde over 100 beskæftigede i 1993. Dette
var underbranchen fremstilling af industrimaskiner (288 beskæftigede), underbranchen
skibsværfter og skibsmotorfabrikker m.v. (155 beskæftigede) samt underbranchen smede- og
maskinreparationsværksteder (107 beskæftigede). Udvik-lingen i beskæftigelsen i disse tre
underbrancher samt for de øvrige underbrancher fremgår af Figur 46.
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Figur 46. Beskæftigelsen i jern- og metalindustrien fordelt på
underbrancher, Bornholm, 1981-1993
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Kilde: Den regionale database.

Den største underbranche er gruppen fremstilling af industrimaskiner, der i perioden 1981-
1993 næsten har fordoblet beskæftigelsen. I 1993 havde denne underbranche 43,1 % af den
samlede beskæftigelse i jern- og metalindustrien på Bornholm. Væksten i denne underbranche
har dog ikke kunnet modsvare beskæftigelsesnedgangen i de øvrige underbrancher siden
1988, hvor den samlede jern- og metalindustri toppede.

Jern- og metalindustrien er et typisk mandefag med 88,3 % mænd af alle beskæftigede
mellem 15 og 74 år. Og som det fremgår af Tabel 35 vil denne skæve kønsmæssige fordeling
også være gældende i mange år fremover, idet den kønsmæssige fordeling stort set er lige så
skæv blandt de yngre som blandt de ældre i branchen.
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Tabel 35. Køns- og aldersfordeling i jern- og metalindustrien, Bornholms
Amt 1993

Alders-
gruppe

Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Fordeling på
aldersgrupper

antal % %

15-19 år 60 8 68 88,2 11,8 100,0 10,2

20-29 år 157 13 170 92,4 7,6 100,0 25,4

30-39 år 164 24 188 87,2 12,8 100,0 28,1

40-49 år 148 26 174 85,1 14,9 100,0 26,0

50-59 år 48 5 53 90,6 9,4 100,0 7,9

60-66 år 10 1 11 90,9 9,1 100,0 1,6

67-74 år 4 1 5 80,0 20,0 100,0 0,7

I alt 591 78 669 88,3 11,7 100,0 99,9

Kilde: Den regionale database.

Fordelingen af de beskæftigede i jern- og metalindustrien på aldersgrupper viser, at der er
relativt få beskæftigede i aldersgrupper 50 år og derover. Hvor der for den samlede
beskæftigelse på Bornholm gælder, at 16,4 % er i alderen 50-59 år og 4,2 % i alderen 60-66
år, så er der kun henholdsvis 7,9 % og 1,6 % i disse aldersgrupper i jern- og metalindustrien
på øen.

5.2.19 Uddannelsesmæssig sammensætning af beskæftigelsen
i jern- og metalindustrien

Jern- og metalindustrien på Bornholm er karakteriseret af en i forhold til hele landet stor
anvendelse af faglært arbejdskraft. Hvor de faglærte i jern- og metalindustrien i hele landet i
1993 udgør 51,5 %, er andelen på Bornholm 72,3 %. Dette svarer til, at der er en
overrepræsentation af faglærte i branchen på 116 beskæftigede, hvis fordelingen af de
beskæftigede på tre uddannelsesniveauer var den samme som på landsplan. Antallet af
faglærte i jern- og metalindustrien var i 1993 400.
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Figur 47. Uddannelsesniveau for jern- og metalindustrien, Bornholm og
hele landet
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Note: Figuren omfatter udelukkende ikke-uddannelsessøgende og aldersgruppen 20-59 år.
Kilde: Den regionale database.

Til gengæld er der en underrepræsentation af personer med en videregående uddannelse. På
Bornholm er andelen af disse ca. halvt så stor som for hele landets vedkommende.

68,5 % af de 20-59 årige (excl. udd.søg.) faglærte indenfor jern- og metalindustrien har en
uddannelse indenfor jern og metal. Næststørste gruppe er personer med en faglig uddannelse
indenfor bygge og anlæg. Denne gruppe omfatter næsten hver femte blandt de faglærte i jern-
og metalindustrien.

Jern- og metalindustrien på Bornholm har en andel under 1/5 af gruppen af personer faglærte
indenfor jern- og metalfag. 18,1 % af alle de beskæftigede i disse fag arbejder i 1993 i jern- og
metalindustrien. På landsplan er andelen 29,1 %.

Der er altså tale om en relativ stor spredning på erhvervsområder af de faglærte uddannet
indenfor jern- og metalfag. Udover offentlige tjenesteydelser og jern- og metalindustrien har
ingen af de øvrige 19 branchegrupper en andel af de jern- og metaluddannede på over 10 %.
Men branchegrupperne primære erhverv, nærings- og nydelsesmiddelindustrien, sten-, ler- og
glasindustrien, post og telekommunikation samt øvrige private tjenesteydelser har alle en
overrepræsentation af personer fra gruppen af faglærte indenfor jern- og metalfagene i forhold
til fordelingen i hele landet. Denne fordeling kan ikke blot forklares ved den anderledes
erhvervsstruktur på Bornholm i forhold til hele landet, men må også forklares med, at
personer med denne uddannelsesretning i et vist omfang må arbejde uden for deres egentlige
fagområde.

Af kun 39 med en videregående uddannelse havde de 32 en teknisk uddannelse. 15 havde en
kort videregående uddannelse, 19 en mellemlang og 5 en lang videregående uddannelse.
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Tabel 36. 20-59 årige beskæftigede i jern- og metalindustrien, fordelt på
uddannelse, Bornholm 1981-1993

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Ikke komp. udd. 102 95 100 94 107 114 121 126 129 121 162 124 114

FAG Handel og kontor 23 21 24 21 26 33 32 42 46 40 45 46 42

FAG Jern og metal 202 204 223 217 261 292 280 327 317 285 302 300 274

FAG Bygge og anlæg 54 68 76 83 90 85 87 86 82 82 75 82 77

FAG Grafiske uddannelser 0 0 1 1 1 1 1 2 4 2 1 3 1

FAG Serviceuddannelser 0 1 2 2 0 1 1 0 1 1 1 2 2

FAG Levnedsmiddeludd. 4 4 5 4 4 3 4 3 2 2 3 2 2

FAG Sundhedsudd. 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1

FAG An. EFG og lærl.udd. 5 3 2 3 2 3 1 2 4 3 1 0 1

KVU Pæd./human. udd. 2 2 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 1

KVU Tekniske uddannelser 5 7 8 5 6 8 11 12 11 11 16 16 13

KVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

KVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MVU Pæd./human. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 2

MVU Samfundsvid. udd. 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0

MVU Tekniske uddannelser 8 9 8 8 8 6 11 12 11 11 12 17 17

MVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Pæd./human. udd. 0 0 0 0 2 2 1 1 1 1 2 1 1

LVU Samfundsvid. udd. 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 1

LVU Tekn./naturfagl. Udd. 1 1 3 4 6 6 4 6 6 6 2 2 2

LVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

LVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Stud. Uddannelsessøgende 23 30 31 30 29 36 46 47 34 24 20 22 32

I alt 431 447 485 474 543 595 606 669 652 592 646 624 585

I alt (excl. udd.søg.) 408 417 454 444 514 559 560 622 618 568 626 602 553

Kilde: Den regionale database.

5.2.20 Anden industri
Anden industri består af følgende brancher: 57

1. Guld- og sølvvarefremstilling (guld- og sølvvarefabrikker, guld- og sølvsmede-
værksteder).

2. Fremstilling af legetøj, fritidsudstyr m.v. (fremstillingsvirksomhed uoplyst vareområde,
fremstilling af musikinstrumenter, fremstilling af sportsrekvisitter, legetøjsfabrikker,
fremstilling af børstevarer, pibefabrikker, fremstilling af karbonpapir, blyanter m.m.,
fremstilling af kontorartikler i øvrigt, fremstilling af lampeskærme, skiltefabrikker og
skiltemalere, fremstilling af div. varer i.a.n.).

Pr. 2. kvartal 1995 var der ingen arbejdssteder med over 9 ansatte på Bornholm indenfor
gruppen “Anden industri”: 58
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Begge grupper har haft beskæftigelse på Bornholm i 1993, men som det fremgår af Figur 48
er beskæftigelsen under 15 og med et maximum på 23 i 1991 i perioden 1981-1993.

På grund af de få beskæftigede vil der ikke blive gennemført en detaljeret undersøgelse af
beskæftigelsen og uddannelsesstrukturen i denne industrigruppe.

Figur 48. Beskæftigelsen i anden industri 1981-1993
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Note: Diagrammet til venstre angiver beskæftigelsens størrelse i perioden på Bornholm. Diagrammet til højre
angiver beskæftigelsens størrelse med udgangspunkt i index 1981=100 for Bornholm og hele landet.

Kilde: Den regionale database.

5.2.21 El-, gas-, varme- og vandforsyning
El-, gas-, varme- og vandforsyning består af følgende brancher: 59

1. Elforsyning (fremstilling og distribution af elektricitet).
2. Gasforsyning (gasforsyning).
3. Fjernvarmeforsyning (varmeværker).
4. Vandforsyning (vandværker m.v.).

Gruppe 2, gasforsyning, har ikke haft beskæftigelse på Bornholm i perioden 1981-1993.

Nedenfor er medtaget en liste for arbejdssteder med over 9 ansatte på Bornholm inden-for el-,
gas-, varme- og vandforsyning pr. 2. kvartal 1995: 60

                                                                                                                                                 
57 Hovedteksten angiver overskriften i nationalregnskabets 117 brancher, incl. specialopdeling af offentlige

tjenesteydelser. Brancheområderne i parentes efter hovedteksten er de fem-cifrede ISIC-koder, som findes under hver
enkelt gruppe i 21-brancheopdelingen. Hver enkelt ISIC-brancheopdeling er separeret af et komma.

58 Danmarks Statistik, Det Centrale Erhvervsregister. Størrelsesoplysningerne er beregnede tal på grundlag af indbetalt
ATP-beløb for 2. kvartal 1995 - reelt er størrelsesoplysninger udtryk for antal ansatte på heltidsbasis.

59 Hovedteksten angiver overskriften i nationalregnskabets 117 brancher, incl. specialopdeling af offentlige
tjenesteydelser. Brancheområderne i parentes efter hovedteksten er de fem-cifrede ISIC-koder, som findes under hver
enkelt gruppe i 21-brancheopdelingen. Hver enkelt ISIC-brancheopdeling er separeret af et komma.

60 Danmarks Statistik, Det Centrale Erhvervsregister. Størrelsesoplysningerne er beregnede tal på grundlag af indbetalt
ATP-beløb for 2. kvartal 1995 - reelt er størrelsesoplysninger udtryk for antal ansatte på heltidsbasis.
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1. Elforsyning
20-49 ansatte: Andelsselskabet Østkraft, Rønne Elforsyning

50-99 ansatte: Andelsselskabet Østkraft, Rønne Elforsyning

4. Vandforsyning
10-19 ansatte: Rønne Vandværk, Rønne Vandforsyning

5.2.22 Beskæftigelsen i el-, gas-, varme- og vandforsyning
I denne sektor har der været en relativ stabil beskæftigelse i perioden 1981-1993. Siden 1981,
hvor der var 113 beskæftigede i sektoren, har der været en jævn stigning frem til 1992, hvor
der var 145 beskæftigede. I 1993 var der 130 beskæftigede.

Langt den største andel (3/4) af beskæftigelsen fandtes indenfor elforsyning. Det er også den
underbranche, der sammen med underbranchen fjernvarme står for stigningen i
beskæftigelsen efter 1987.

Figur 49. Beskæftigelsen i el-, gas-, varme- og vandforsyning 1981-1993
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Kilde: Den regionale database.

Sektoren el-, gas-, varme- og vandforsyning er et mandefag. Af i alt 130 beskæftigede i 1993
var de 111 mænd.
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Tabel 37. Køns- og aldersfordeling i el-, gas-, varme- og vandfor-syning,
Bornholms Amt 1993

Alders-
gruppe

Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Fordeling på
aldersgrupper

antal % %

15-19 år 1 0 1 100,0 0,0 100,0 0,8

20-29 år 5 3 8 62,5 37,5 100,0 6,2

30-39 år 29 4 33 87,9 12,1 100,0 25,4

40-49 år 36 7 43 83,7 16,3 100,0 33,1

50-59 år 29 4 33 87,9 12,1 100,0 25,4

60-66 år 9 1 10 90,0 10,0 100,0 7,7

67-74 år 2 0 2 100,0 0,0 100,0 1,5

I alt 111 19 130 85,4 14,6 100,0 100,1

Note: Bemærk at den relativt lave beskæftigelse i sektoren gør procentberegningerne i denne tabel mindre
anvendelige.

Kilde: Den regionale database.

Fordelingen af de 130 beskæftigede i 1993 på 7 aldersgrupper i Tabel 37 viser en tendens til
større repræsentation af ældre og færre yngre i forhold til samme fordeling for øens samlede
beskæftigelse.

5.2.23 Uddannelsesmæssig sammensætning af beskæftigelsen
i el-, gas-, varme- og vandforsyning

Med forbehold for en procentfordeling af ganske få beskæftigede i sektoren, viser Figur 50
fordelingen af beskæftigelsen indenfor el-, gas-, varme- og vandforsyning fordelt på tre
uddannelsesniveauer.

Figur 50. Uddannelsesniveau for el-, gas-, varme- og vandforsyning
Bornholm og hele landet
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Kilde: Den regionale database.
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Sektoren er på Bornholm karakteriseret af en stor andel af faglærte i forhold til samme sektor
i hele landet. I 1993 var 2/3 af de beskæftigede i sektoren faglærte. Andelen af personer med
en videregående uddannelse er 17,2 % på øen i forhold til 25,4 % i hele landet. Men dette
betyder samlet, at andelen uden en kompetencegivende uddannelse kun er 16,4 % på
Bornholm, hvor den er 27,9 % i hele landet.

Tabel 38. 20-59 årige beskæftigede i el-, gas-, varme- og vand-forsyning,
fordelt på uddannelse, Bornholm 1981-1993

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Ikke komp. udd. 28 25 26 23 25 22 19 25 29 25 25 23 19

FAG Handel og kontor 11 11 11 11 11 11 11 12 13 14 16 14 14

FAG Jern og metal 18 21 21 22 22 23 26 28 32 36 39 41 34

FAG Bygge og anlæg 18 19 18 18 19 20 19 22 25 26 26 27 27

FAG Grafiske uddannelser 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FAG Serviceuddannelser 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1

FAG Levnedsmiddeludd. 4 4 4 5 4 4 3 1 1 1 1 1 0

FAG Sundhedsudd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FAG An. EFG og lærl.udd. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1

KVU Pæd./human. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

KVU Tekniske uddannelser 14 14 14 14 13 12 13 15 15 15 15 15 13

KVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MVU Pæd./human. udd. 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0

MVU Samfundsvid. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MVU Tekniske uddannelser 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 7

MVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Pæd./human. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Samfundsvid. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Tekn./naturfagl. udd. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stud. Uddannelsessøgende 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1

I alt 101 99 99 100 101 99 98 110 124 124 130 131 117

I alt (excl. udd.søg.) 100 99 99 99 101 99 98 110 123 124 130 131 116

Kilde: Den regionale database.
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5.2.24 Bygge- og anlæg
Bygge- og anlæg består af følgende branche: 61

1. Bygge- og anlægsvirksomhed. (bygge- og anlægsvirksomhed uden nærmere angivelse,
offentlig bygge- og anlægsvirksomhed, entreprenørforretninger, dræ-ningsmestre,
brolæggermestre, kloakmestre, murerforretninger, tømrer- og snedker-forretninger,
malerforretninger, vvs-installatører, blikkenslagerforretninger, elektro-
installationsforretninger, glarmesterforretninger, gulvbelægnings- og terrazzofor-
retninger, isoleringsforretninger, tagtækkere og tagpapdækkere, brøndborere, ovn-
sætning, stilladsforretninger, byggevirksomhed i øvrigt).

Nedenfor er medtaget en liste for arbejdssteder med over 9 ansatte på Bornholm inden-for
bygge- og anlægsvirksomhed pr. 2. kvartal 1995: 62

1. Bygge- og anlægsvirksomhed
10-19 ansatte: Poul Larsen Rønne A/S Teknisk Kontor, Rønne Bygge- og anlægsentreprenører

Nordbornholms Murerforretning ApS, Allinge Murerforretning
Murermester Keld Hansen, Hasle Murerforretning
Knudsker El ApS, Rønne Elektroinstallationsforretninger
Henning Nielsen Aakirkeby ApS Elektroinstallationsforretninger
Nexø El-køb ApS, Nexø Elektroinstallationsforretninger
Bjarno Kalf Hansen ApS, Østermarie Elektroinstallationsforretninger
Tejn El Teknik ApS, Tejn, Allinge Elektroinstallationsforretninger
Gas og Vandm. Flemming Svendsen, Rønne VVS-installatører og

blikkenslagerforretninger
Finn Brandt VVS ApS, Nexø VVS-installatører og

blikkenslagerforretninger
Gudhjem-Rønne Snedker- og Tømrerforretning
ApS, Rønne

Tømrer- og bygningssnedkerforretninger

Tømrermester Ejvind Nielsen, Rønne Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
Bjarne Nielsens Byggeforretning ApS, Aakirkeby Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
Bornholms Byggemiljø/Per Thomasen, Østermarie Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
Lise Aasted, Østermarie Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
Svend E. Lind Rønne ApS, Rønne Gulvbelægnings- og

vægbeklædningsvirksomheder

                                                       
61 Hovedteksten angiver overskriften i nationalregnskabets 117 brancher, incl. specialopdeling af offentlige

tjenesteydelser. Brancheområderne i parentes efter hovedteksten er de fem-cifrede ISIC-koder, som findes under hver
enkelt gruppe i 21-brancheopdelingen. Hver enkelt ISIC-brancheopdeling er separeret af et komma.

62 Danmarks Statistik, Det Centrale Erhvervsregister. Størrelsesoplysningerne er beregnede tal på grundlag af indbetalt
ATP-beløb for 2. kvartal 1995 - reelt er størrelsesoplysninger udtryk for antal ansatte på heltidsbasis.



151

20-49 ansatte: Jørn Ole Klausen Murerforretning Rønne ApS,
Rønne

Murerforretning

Holger Andersens Murerforretning ApS, Nexø Murerforretning
Axel Sørensens El-installationsforretning A/S Elektroinstallationsforretninger
K. Nyborg Hansen ApS, Nexø Elektroinstallationsforretninger
Finn Brandt VVS ApS, Rønne VVS-installatører og

blikkenslagerforretninger
Henning Johansens Byggeforretning Eftf. ApS,
Rønne

Tømrer- og bygningssnedkerforretninger

Bornholms Byggeforretning A/S, Rønne Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
Årsdale Byggeforretning ApS, Aarsdale, Svaneke Tømrer- og bygningssnedkerforretninger
Malerfirmaet Holm Nielsen & Søn ApS, Rønne Malerforretninger
Malerfirmaet Borg ApS, Rønne Malerforretninger

50-99 ansatte: Lobbæk Byggeforretning ApS, Lobbæk, Aakirkeby Bygge- og anlægsentreprenører

Entreprenørfirmaet Jens Møller Gudhjem A/S,
Gudhjem

Bygge- og anlægsentreprenører

100-199 ansatte: Poul Larsen Rønne A/S Hovedkontor, Rønne Bygge- og anlægsentreprenører

5.2.25 Beskæftigelsen i bygge og anlæg

Figur 51. Beskæftigelsen i bygge og anlæg 1981-1993
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Note: Diagrammet til venstre angiver beskæftigelsens størrelse i perioden på Bornholm. Diagrammet til højre
angiver beskæftigelsens størrelse med udgangspunkt i index 1981=100 for Bornholm og hele landet.

Kilde: Den regionale database.

Bygge- og anlæg har udover perioden 1983-87 haft en faldende beskæftigelse på øen. I
perioden 1981 til 1993 mistede bygge og anlæg således over 500 beskæftigede.

I 1993 var der 1.341 beskæftigede i bygge og anlæg. I 1986-87 nåedes et maximum i
1980’erne på 1.894 beskæftigede.

Bygge og anlæg har haft nogenlunde samme beskæftigelsesmæssige udvikling som bygge og
anlæg i hele landet. Dog lå Bornholms Amt over landsgennemsnittet i forhold til
udgangspunktet 1981 frem til 1986. Efter 1986 har erhvervsgruppen ligget under
landsniveauet i forhold til udgangspunktet 1981, jf. Figur 51.
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Bygge og anlæg er et udpræget mandefag med kun 12,2 % kvinder af den samlede
beskæftigelse. Fordelingen på køn i syv aldersgrupper i Tabel 39 giver ikke anledning til at
tro, at denne skæve kønsfordeling vil blive ændret, idet fordeling på de to køn i alle
aldersgrupper viser en stor dominans af mænd også i de yngre aldersgrupper.

Tabel 39. Køns- og aldersfordeling i bygge og anlæg, Bornholms Amt
1993

Alders-
gruppe

Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Fordeling på
aldersgrupper

antal % %

15-19 år 89 33 122 73,0 27,0 100,0 9,1

20-29 år 239 27 266 89,8 10,2 100,0 19,8

30-39 år 301 28 329 91,5 8,5 100,0 24,5

40-49 år 356 52 408 87,3 12,7 100,0 30,4

50-59 år 153 16 169 90,5 9,5 100,0 12,6

60-66 år 28 4 32 87,5 12,5 100,0 2,4

67-74 år 11 4 15 73,3 26,7 100,0 1,1

I alt 1177 164 1341 87,8 12,2 100,0 99,9

Kilde: Den regionale database.

Aldersfordelingen i syv aldersgrupper viser, at de beskæftigede indenfor bygge og anlæg er
overrepræsenteret op til 50 år og underrepræsenteret i de tre ældste aldersgrupper.

5.2.26 Uddannelsesmæssig sammensætning af beskæftigelsen
i bygge og anlæg

Ud af i alt 1.132 beskæftigede i aldersgruppen 20-59 år (excl. udd.søg.) er 718 faglærte, 345
uden en kompetencegivende uddannelse, mens 69 har en videregående uddannelse.
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Figur 52. Uddannelsesniveau for bygge og anlæg, Bornholm og hele
landet
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Note: Figuren omfatter udelukkende ikke-uddannelsessøgende og aldersgruppen 20-59 år.
Kilde: Den regionale database.

Dette giver en andel af beskæftigede uden en kompetencegivende uddannelse på samme
niveau som for hele landet i bygge og anlæg. Derimod er der en overrepræsentation af
faglærte på Bornholm. Hvor andelen af faglærte i bygge og anlæg på landsplan er
60,7 %, er den på Bornholm 63,4 %.

Hvor andelen af personer med en videregående uddannelse er 9,3 % på landsplan, er den kun
6,1 % på Bornholm, men dette svarer til en underrepræsentation på ca. 36 personer med en
videregående uddannelse.

Andelen af personer uden en kompetencegivende uddannelse er faldet med næsten 1/10 i
såvel hele landet som på Bornholm i perioden 1981-1993. Samtidig er andelen af faglærte
steget med godt 8 %.

Den tidligere nævnte nedgang i beskæftigelsen i bygge og anlæg betyder, at der i gruppen 20-
59 årige (excl. udd.søg.) er mistet 349 jobs. Heraf er der en nedgang i gruppen af personer
uden en kompetencegivende uddannelse på 244 personer. Gruppen af personer med en
videregående uddannelse mistede 11 personer, mens de faglærte mistede 94 personer.

Aldersfordelingen blandt de faglærte viser, at blandt de 20-59 årige (excl. udd.søg.) er 22,0 %
20-29 år, 31,3 % er 30-39 år, 33,7 % er 40-49 år og kun 13,0 % er 50-59 år. Sammenlignet
med den samlede beskæftigelse blandt faglærte på Bornholm viser der sig en lille ubetydelig
overrepræsentation blandt de 40-49 årige og blandt de 50-59 årige.63 Da der som angivet er en
underrepræsentation af personer i aldersgrupperne 60 år og derover (for hvilke den
uddannelsesmæssige sammensætning ikke kendes) er det ikke sandsynliggjort, at der vil blive
mangel på kvalificeret arbejdskraft på grund af en naturlig afgang, som overstiger tilgangen
til sektoren.

                                                       
63 Overrepræsentationen blandt de 40-49 årige og blandt de 50-59 årige består i begge aldersgrupper af under ti faglærte.
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I Tabel 40 er de tre uddannelsesniveauer i bygge og anlæg opdelt i uddannelses-retninger.
Samtidig er gruppen af uddannelsessøgende med beskæftigelse i bygge og anlæg medtaget.

Tabel 40. 20-59 årige beskæftigede i bygge og anlæg, fordelt på
uddannelse, Bornholm, 1981-1993

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Ikke komp. udd. 589 565 512 547 562 569 564 532 461 438 422 414 345

FAG Handel og kontor 65 74 69 69 64 74 75 76 81 78 75 74 67

FAG Jern og metal 100 105 108 110 101 106 115 97 93 115 111 100 102

FAG Bygge og anlæg 617 651 599 603 654 679 684 657 551 554 553 537 520

FAG Grafiske uddannelser 1 0 0 0 2 1 1 1 5 4 3 2 1

FAG Serviceuddannelser 4 4 4 6 5 5 4 5 6 3 3 2 3

FAG Levnedsmiddeludd. 8 10 10 8 8 12 12 11 7 8 10 11 6

FAG Sundhedsudd. 5 1 1 3 4 2 1 1 1 1 2 1 3

FAG An. EFG og lærl.udd. 12 12 14 12 11 20 18 13 16 15 16 20 16

KVU Pæd./human. udd. 1 2 2 2 2 3 5 4 5 3 3 2 2

KVU Tekniske uddannelser 62 69 65 70 70 71 68 61 59 61 57 54 52

KVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

KVU Øvrige uddannelser 1 1 1 2 1 2 2 1 1 1 1 1 1

MVU Pæd./human. udd. 2 2 2 2 2 1 2 1 2 1 1 1 2

MVU Samfundsvid. udd. 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

MVU Tekniske uddannelser 12 11 4 4 16 18 18 15 14 13 12 14 12

MVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0

MVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Pæd./human. udd. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

LVU Samfundsvid. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Tekn./naturfagl. udd. 1 1 1 1 3 3 2 2 0 0 1 1 0

LVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stud. Uddannelsessøgende 60 57 42 44 47 44 63 52 54 58 39 37 40

I alt 1.541 1.566 1.434 1.484 1.552 1.611 1.634 1.531 1.358 1.354 1.311 1.271 1.172

I alt (excl. udd.søg.) 1.481 1.509 1.392 1.440 1.505 1.567 1.571 1.479 1.304 1.296 1.272 1.234 1.132

Kilde: Den regionale database.
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Af de 718 faglærte er 72,4 % uddannet indenfor bygge- og anlægsfagene. De resterende
fordeler sig med 14,2 % indenfor jern og metal og 9,3 % indenfor handel og kontor. Ingen af
de øvrige fagretninger indenfor de faglærte kommer over 3 %.

Branchen har dermed en andel af alle beskæftigede på Bornholm med en uddannelse indenfor
bygge- og anlægsfag (faglærte), på 43,7 %. Denne andel er på landsplan på samme niveau.
Der er altså ikke tale om en større spredning af de uddannede indenfor disse fag på Bornholm
i forhold til hele landet.64

Af de øvrige 20 branchegrupper har kun offentlige tjenesteydelser en andel af personer
faglærte indenfor bygge- og anlægsfag på over 10 % (14,2 %) indenfor disse fag.

Hvor handel- og kontoruddannelserne og jern- og metaluddannelserne har bibeholdt samme
beskæftigelsesstørrelse på trods af den generelle nedgang i beskæftigelsen i bygge og anlæg
siden 1981, så har selve bygge- og anlægsuddannelserne mistet næsten 100 beskæftigede.

Blandt personer med en videregående uddannelse findes de fleste i gruppen kort videregående
uddannelse. 64 ud af i alt 69 personer med en kort videregående uddannelse har en teknisk
uddannelse. Dette betyder, at bygge- og anlægsvirksomhed har en relativ stor andel af de
beskæftigede på Bornholm med disse uddannelser. Andelen af personer med en kort
videregående uddannelse indenfor tekniske uddannelser var i 1993 på 18,4 %, 6,8 % af
mellemlange, men ingen med en lang videregående uddannelse indenfor de tekniske
uddannelser.

Gruppen af uddannelsessøgende har stabilt ligget på 3-4 % af den samlede beskæftigelse i
hele perioden 1981-1993.

                                                       
64 Andelen indenfor bygge- og anlægsvirksomhed er i perioden 1981 til 1993 faldet fra 56,1 % til 43,7 %. Dette svarer

til et fald på 80 personer i aldersgruppen 20-59 år (excl. udd.søg.).
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5.2.27 Engroshandel
Engroshandel består af følgende brancher: 65

1. Engroshandel (engroshandel uoplyst vareområde, engroshandel med kolonialvarer,
engroshandel med kød, kødvarer, fjerkræ, engroshandel med fisk, engroshandel med frugt
og grøntsager, engroshandel med mælk, smør, ost og æg, engroshandel med kaffe, te og
kakao, engroshandel med chokolade og sukkervarer, engroshandel med brød, kager og
bisquits, engroshandel med øl og mineralvand, engroshandel med vin og spiritus,
engroshandel med tobaksvarer, engroshandel med beklædning, trikotage m.v.,
engroshandel med tæpper, møbelstoffer m.v., engroshandel med skotøj, engroshandel med
møbler, engroshandel med radio, fjernsyn, engrosh. m. isenkram, husholdningsart.,
kunsth, engrosh.m. hårde hvidevarer og belysningsarti, engrosh.m. toilet-, parfumeri- og
rengørings, engrosh.m. medicinalvarer og sygeplejeartikler, engrosh.m. guld- og
sølvvarer, ure, og optik, engrosh.m. cykler, knallerter og barnevogne, engrosh.m. legetøj,
sportsartikler, camp.-uds, engrosh.m. bøger, blade, papir og papirvarer, engrosh.m.
lædervarer, galanterivarer m.v., engrosh. med blomster og planter, handel med korn,
foder- og gødningsstoffer, engrosh. med frø, såsæd og blomsterløg, handel med kreaturer
og grise, handel med råhuder, læder og skind, handel med råuld, garner og metervarer,
handel med kemikalier, handel med jern og andre metaller, handel med træ, trælast og
bygningsartikler, handel med rør, sanitet og støbegods, engrosh. med farver, tapet og
gulvbelægningsa, handel med elinstallationsmateriel m.v., handel med gammelt jern,
metal, og papir m.v., handel med råvarer og halvfabrikata, handel med landbrugsmask.,
handel med industrimask. og entreprenørmateriel, handel med værktøjsmaskiner, værktøj
m.m., handel med kontor- og datamaskiner og udstyr, handel med læge- og
hospitalsartikler, engroshandel med maskiner og andet udstyr i.a, engroshandel med biler,
motorcykler og dele hertil, engrosh.m. benzin, fast og flydende brændsel,
skibsproviantering, engroshandel, engrosagenturer, kvægkommisionærer,
kommissionshandel, frugt- og grøntauktioner, fiskeauktioner, auktionsforretninger).

Nedenfor er medtaget en liste for arbejdssteder med over 9 ansatte på Bornholm inden-for
engroshandel pr. 2. kvartal 1995: 66

                                                       
65 Hovedteksten angiver overskriften i nationalregnskabets 117 brancher, incl. specialopdeling af offentlige

tjenesteydelser. Brancheområderne i parentes efter hovedteksten er de fem-cifrede ISIC-koder, som findes under hver
enkelt gruppe i 21-brancheopdelingen. Hver enkelt ISIC-brancheopdeling er separeret af et komma.

66 Danmarks Statistik, Det Centrale Erhvervsregister. Størrelsesoplysningerne er beregnede tal på grundlag af indbetalt
ATP-beløb for 2. kvartal 1995 - reelt er størrelsesoplysninger udtryk for antal ansatte på heltidsbasis.
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1. Engroshandel
10-19 ansatte: Bornholms Andels Foderstofforretning, Rønne Engroshandel med korn, såsæd

og foderstoffer
Jtl ApS, Nexø Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
Pearl International Aps, Rønne Engroshandel med beklædning
Kuwait Poetroleum Danmark A/S, Rønne Engroshandel med motorbrændstof,

brændsel, smøreolie m.v.
Bornfrost Rønne A/S, Rønne Anden engroshandel med maskiner, udstyr

og tilbehør
B.K.F. I/S/Birger Pedersen/Kristian B.
Jensen/Flemming Nielsen, Nexø

Anden engroshandel med maskiner, udstyr
og tilbehør

Bornholms Maskinindkøb A/S, Nyker, Rønne Engroshandel med landbrugsmaskiner og -
redskaber m.v.

Granhøj Landbrugsmaskiner ApS, Østermarie Engroshandel med landbrugsmaskiner og -
redskaber m.v.

FDB, Rønne Afdeling, Rønne Anden engroshandel i øvrigt
Fridolf & Bidstrup A/S, Nexø Byggemarkeder
Jf Data Service ApS, Rønne Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og

programmel
Leif Fannikke ApS, Rønne Detailhandel med pc'er, kontormaskiner og

programmel
20-49 ansatte: Autogården Rønne ApS, Rønne Engroshandel med biler

B.A.F., Rønne Engroshandel med korn, såsæd og
foderstoffer

Bornholmercentralens Røgerier A/S, Nexø Engroshandel med fisk og fiskeprodukter
A P Hellisen A/S, Nylars, Aakirkeby Engroshandel med landbrugsmaskiner og -

redskaber m.v.
50-99 ansatte: Fridolf & Bidstrup A/S, Rønne Byggemarkeder
Uoplyst antal
ansatte:

Brødrene Dahl Øst A/S, Rønne Engroshandel med isenkram

5.2.28 Beskæftigelsen i engroshandel
På Bornholm har beskæftigelsen indenfor engroshandel siden 1981 haft et niveau på mellem
670 og 886 personer. Største beskæftigelse var der i branchen i 1983, mens 1993 var det år,
hvor der var færrest beskæftigede i branchen. Beskæftigelsen i branchen har i perioden 1981-
1993 udgjort mellem 3 og 4 % af den samlede beskæftigelse på øen.

Denne udvikling på Bornholm skal ses i lyset af, at engroshandel på landsplan har haft en
andel af den samlede beskæftigelse på mellem 6 og 7 %, og at beskæftigelsen i branchen i
1993 lå over niveauet i 1981.
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Figur 53. Beskæftigelsen i engroshandel 1981-1993

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1000

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Bornholms Amt

Hele landetIndex 1981= 100

Note: Diagrammet til venstre angiver beskæftigelsens størrelse i perioden på Bornholm. Diagrammet til højre
angiver beskæftigelsens størrelse med udgangspunkt i index 1981=100 for Bornholm og hele landet.

Kilde: Den regionale database.

Tilbagegangen i beskæftigelsen i engroshandel på Bornholm siden højdepunktet i 1983 svarer
til næsten 1/4 af den samlede beskæftigelse i branchen i 1983.

Engroshandel er overvejende et mandefag med lidt under 1/4 kvinder, men som det fremgår
af Tabel 41 er denne fordeling mindre udpræget i de yngre aldersgrupper i forhold til de ældre
aldersgrupper.

Aldersfordelingen svarer nogenlunde til aldersfordelingen for den samlede beskæftigelse på
Bornholm.

Tabel 41. Køns- og aldersfordeling i engroshandel, Bornholms Amt 1993
Alders-
gruppe

Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Fordeling på
 aldersgrupper

antal % %

15-19 år 36 18 54 66,7 33,3 100,0 8,1

20-29 år 76 33 109 69,7 30,3 100,0 16,3

30-39 år 127 40 167 76,0 24,0 100,0 24,9

40-49 år 148 34 182 81,3 18,7 100,0 27,2

50-59 år 96 29 125 76,8 23,2 100,0 18,7

60-66 år 19 5 24 79,2 20,8 100,0 3,6

67-74 år 8 1 9 88,9 11,1 100,0 1,3

I alt 510 160 670 76,1 23,9 100,0 100,1

Kilde: Den regionale database.
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5.2.29 Uddannelsesmæssig sammensætning af beskæftigelsen
i engroshandel

Arbejdsstyrkens uddannelsesmæssige sammensætning er anderledes indenfor engros-handel
på Bornholm end indenfor branchen i hele landet. I 1993 var andelen af personer uden en
kompetencegivende uddannelse næsten den samme for Bornholm og hele landet. Men
andelen af personer med en videregående uddannelse i branchen er over tre gange så stor på
landsplan som på Bornholm.

Figur 54. Uddannelsesniveau for engroshandel, Bornholm og hele landet
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Note: Figuren omfatter udelukkende ikke-uddannelsessøgende og aldersgruppen 20-59 år.
Kilde: Den regionale database.

Dette betyder, at hvor andelen af faglærte på Bornholm inden for engroshandel er
61,5 % af den samlede arbejdsstyrke mellem 20-59 år (excl. udd.søg.), er den samme andel i
hele landet 56,0 %.

Herudover afviger uddannelsesstrukturen i engroshandel på Bornholm fra strukturen i
branchen på landsplan ved en vækst i andelen af faglærte i perioden 1981-1993 på hele 18,6
%. Samme vækst i branchen i hele landet var på kun 7 %. Men udgangspunktet i 1981 var
også karakteriseret af en relativ lille andel af faglærte i branchen på Bornholm.

I perioden 1983-1993 faldt beskæftigelsen blandt de 20-59 årige i branchen (excl. udd.søg.)
med i alt 185 personer. Men dette fald skjuler en stigning i antallet af personer med en faglært
uddannelse på i alt 24 personer. Til gengæld faldt antallet af personer uden en
kompetencegivende uddannelse med 204 personer. Gruppen af personer med en videregående
uddannelse faldt med 4 personer i samme periode.

I Tabel 42 er beskæftigelsen i branchen fordelt på de tre uddannelsesniveauer, på overordnede
uddannelsesretninger samt på gruppen af uddannelsessøgende.
Tabellen viser, at 57,6 % af de faglærte i engroshandel er uddannet indenfor handel og
kontor. Herudover er 1/4 uddannet indenfor jern- og metalfag. Den tredje største faggruppe
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blandt de faglærte var uddannet indenfor bygge- og anlægsfag. Denne gruppe omfattede i
1993 ca. 1/10 af alle faglærte i branchen.

Tabel 42. 20-59 årige beskæftigede i engroshandel, fordelt på uddannelse,
Bornholm, 1981-1993

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Ikke komp. udd. 380 359 403 343 331 362 265 255 273 249 238 247 198

FAG Handel og kontor 175 189 188 194 194 199 183 197 225 206 194 205 203

FAG Jern og metal 66 66 67 73 77 89 82 91 106 97 95 91 89

FAG Bygge og anlæg 35 32 43 32 32 35 31 37 38 35 40 34 37

FAG Grafiske uddannelser 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 1 1

FAG Serviceuddannelser 5 7 7 5 5 7 8 5 6 5 6 3 4

FAG Levnedsmiddeludd. 10 9 11 13 11 14 12 12 14 14 15 11 12

FAG Sundhedsudd. 1 2 4 1 2 4 2 3 3 2 1 1 1

FAG An. EFG og lærl.udd. 5 5 8 6 5 5 5 9 9 8 7 8 5

KVU Pæd./human. udd. 2 3 4 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0

KVU Tekniske uddannelser 11 12 14 10 11 14 10 13 12 9 14 15 10

KVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0

KVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 3 5 4

MVU Pæd./human. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1

MVU Samfundsvid. udd. 0 1 2 1 2 3 1 2 3 2 2 2 0

MVU Tekniske uddannelser 0 0 1 1 0 0 1 0 2 1 2 0 2

MVU Sundhedsuddannelser 2 2 2 3 2 1 1 2 1 1 1 1 1

MVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Pæd./human. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

LVU Samfundsvid. udd. 0 1 2 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1

LVU Tekn./naturfagl. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0

LVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Øvrige uddannelser 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

Stud. Uddannelsessøgende 15 9 11 12 13 18 12 16 14 14 11 13 11

I alt 709 698 768 700 689 754 617 647 710 651 636 643 583

I alt (excl. udd.søg.) 694 689 757 688 676 736 605 631 696 637 625 630 572

Kilde: Den regionale database.

Fremgangen blandt de faglærte i perioden 1981 til 1993 kommer primært ved fremgang i
fagretningerne handel og kontor og jern og metal.

Største gruppe blandt personer med en videregående uddannelse har en kort teknisk
uddannelse. Endelig har gruppen af uddannelsessøgende ligget på samme niveau i hele
perioden 1981 til 1993.
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5.2.30 Detailhandel
Detailhandel består af følgende brancher: 67

1. Detailhandel (detailhandel uoplyst vareområde, kolonial og blandet købmandshandel uden
grovvarer, kolonial og blandet købmandshandel med grovvarer, supermarkeder, varehuse
(dobbeltsupermarkeder), slagter- og viktualieforretninger, fiskeforretninger, mejeri- og
brødudsalg, osteforretninger, frugt- og grøntforretninger, tobaks- og vin-forretninger,
kaffe-, te- og delikatesseforretninger, chokoladeforretninger, iskiosker, farve- og
tapetforretninger, parfumerier, materialister, apoteker, håndkøbsudsalg, stormagasiner,
manufakturforretninger, boligtekstilforretninger, trikotagefor-retninger,
herreekviperingsforretninger, damekonfektionsforretninger, herre- og
damekonfektionsforretninger, skotøjsforretninger, lædervareforretninger, detail-handel
med tekstil- og beklædningsvarer i.a.n., møbelforretninger, tæppefor-retninger, kunst- og
antikvitetsforretninger, detailhandel med gaveartikler og brugskunst,
isenkramforretninger, specialforretninger for hårde hvidevarer, jagt-, sports- og
campingudstyrsforretninger, cykel- og knallertforretninger samt barne-vogne,
kombinerede cykel- og radioforretninger, radio- og tv-forhandlere, grammo-
fonpladeforretninger, musikforretninger, salg af symaskiner, støvsugere, lamper og
trævarer, urmagerforretninger, urmager- og guldsmedeforretninger, guldsmede- og
juvelerforretninger, specialoptikere, fotoforretninger, boghandlere, bog-antikvariater,
papirvareforretninger, bladkiosker, frimærke- og møntforretninger, bil- og motor-
cykelforretninger, herunder dæk, autoudstyr, campingvogne, både m.v., service-stationer,
detailhandel med fyringsolie og fast brændsel, detailhandel med flaskegas, legetøjs- og
hobbyforretninger, blomsterforretninger, fugle- og akvarieforretninger, anden detailhandel
i.a.n., marketenderier).

Nedenfor er medtaget en liste for arbejdssteder med over 9 ansatte på Bornholm inden-for
detailhandel pr. 2. kvartal 1995: 68

                                                       
67 Hovedteksten angiver overskriften i nationalregnskabets 117 brancher, incl. specialopdeling af offentlige

tjenesteydelser. Brancheområderne i parentes efter hovedteksten er de fem-cifrede ISIC-koder, som findes under hver
enkelt gruppe i 21-brancheopdelingen. Hver enkelt ISIC-brancheopdeling er separeret af et komma.

68 Danmarks Statistik, Det Centrale Erhvervsregister. Størrelsesoplysningerne er beregnede tal på grundlag af indbetalt
ATP-beløb for 2. kvartal 1995 - reelt er størrelsesoplysninger udtryk for antal ansatte på heltidsbasis.



162

1. Detailhandel
10-19 ansatte: Autohuset Bornholm A/S, Rønne Detailhandel med biler

Midtbornholms Auto V/Flemming Andersen,
Aakirkeby

Detailhandel med biler

Bilhuset-Nexø Autoværksted A/S, Nexø Detailhandel med biler
Autocentret V/Leif Pedersen, Østermarie Detailhandel med biler
Snogebæk Brugsforening, Snogebæk, Nexø Kolonialhandel
Superbrugsen Rønne Syd, Rønne Supermarkeder
Aaker og Aakirkeby Brugsforening, Aakirkeby Supermarkeder
Spar Supermarked Sandvig I/S V/H. Jørgensen/R.
Jørgensen, Sandvig, Allinge

Supermarkeder

Tejn og Omegns Brugsforening, Tejn, Allinge Supermarkeder
Klemensker Brugsforening, Klemensker Supermarkeder
Superbrugsen, Hasle Supermarkeder
Rønne Apotek, Rønne Apoteker
Nexø Apotek, Nexø Apoteker
Thues Herremagasin V/Mogens Ipsen, Rønne Herretøjsforretninger
William Dams Boghandel A/S, Rønne Bog- og papirhandlere
Bornholms Byggevare ApS, Klemensker Anden detailhandel

20-49 ansatte: Gunnar Larsen V/Svend Andersen, Rønne Detailhandel med biler
Nyboes Auto ApS, Rønne Detailhandel med biler
Ejvind Petersen Rønne A/S C/O Bornholmercentret,
Rønne

Supermarkeder

Kvickly, Nexø Varehuse
Simon Madsen A/S, Rønne Dametøjsforretninger
Aakirkeby Tæppe- & Møbelforretning V/Madsen,
Aakirkeby

Møbelforretninger

50-99 ansatte: Kvickly, Rønne Varehuse
Uopl. antal
ansatte:

Netto, Nexø Kolonialhandel

5.2.31 Beskæftigelsen i detailhandel
Detailhandel har i 1993 en andel af den samlede beskæftigelse på Bornholm på 7,9 %.69 Dette
svarer stort set til branchens beskæftigelsesmæssige betydning på landsplan.

Beskæftigelsen indenfor detailhandel er i perioden 1981-1993 faldet med 387 personer på
Bornholm, svarende til næsten 1/5 af den beskæftigelse, der var i faget i 1981. Faldet i
beskæftigelsen på landsplan i branchen var til sammenligning i samme periode kun ca. 1/10.

Frem til 1988 fastholdt branchen beskæftigelsen på Bornholm, men fra da af mistede
detailhandel de næste seks år ca. 60 beskæftigede om året. I 1993 var der 1.688 personer
beskæftiget indenfor detailhandel på Bornholm.

                                                       
69  Det må forventes, at der indenfor detailhandel er store sæsonvariationer i beskæftigelsen på grund af omsætning fra

turister. Derfor bliver beskæftigelsen i detailhandel på Bornholm undervurderet i denne undersøgelse.
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Figur 55. Beskæftigelsen i detailhandel 1981-1993

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2200

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Bornholms Amt

Hele landetIndex 1981= 100

Note: Diagrammet til venstre angiver beskæftigelsens størrelse i perioden på Bornholm. Diagrammet til højre
angiver beskæftigelsens størrelse med udgangspunkt i index 1981=100 for Bornholm og hele landet.

Kilde: Den regionale database.

Detailhandel er en branche med overvægt af kvinder i beskæftigelsen. Således var
57,1 % af alle 15-74 årige beskæftiget i branchen i 1993 kvinder. Dette overtal af kvinder må
forventes at blive beholdt i de nærmeste år fremover, idet overvægten af kvinder er større
blandt de yngre aldersgrupper end blandt de ældre.

Tabel 43. Køns- og aldersfordeling i detailhandel, Bornholms Amt 1993
Alders-
gruppe

Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Fordeling på
aldersgrupper

antal % %

15-19 år 197 185 382 51,6 48,4 100,0 22,6

20-29 år 135 204 339 39,8 60,2 100,0 20,1

30-39 år 128 179 307 41,7 58,3 100,0 18,2

40-49 år 138 234 372 37,1 62,9 100,0 22,0

50-59 år 77 116 193 39,9 60,1 100,0 11,4

60-66 år 22 29 51 43,1 56,9 100,0 3,0

67-74 år 27 17 44 61,4 38,6 100,0 2,6

I alt 724 964 1688 42,9 57,1 100,0 99,9

Kilde: Den regionale database.

Aldersfordelingen blandt de beskæftigede indenfor detailhandel er karakteriseret af en meget
stor andel af personer under 20 år. Hvor denne aldersgruppe udgør 8,5 % af den samlede
beskæftigelse på Bornholm, udgør den 22,5 % af de beskæftigede indenfor detailhandel. Selv
om detailhandel er en af de små brancher på øen, udgør beskæftigelsen af unge under 20 år
over 1/5 af den samlede beskæftigelse for denne aldersgruppe.
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5.2.32 Uddannelsesmæssig sammensætning af beskæftigelsen
i detailhandel

Detailhandel er en branche karakteriseret af en stor gruppe faglærte. I 1993 var der 735
faglærte, 57 med en videregående uddannelse og 361 uden en kompetencegivende uddannelse
i aldersgruppen 20-59 årige (excl. udd.søg.). I forhold til landsgennemsnittet betyder dette, at
der på Bornholm er en overrepræsentation af faglærte (63,7 % i forhold til 61,8 %).
Underrepræsentationen blandt personer uden en kompetencegivende uddannelse er dog kun
ca. 1 %.

Denne overrepræsentation af faglærte i detailhandel har været gældende i hele perioden 1981-
1993. Således var der 55,3 % faglærte på Bornholm, mens der kun var 53,8 % på landsplan.
Men selvom andelen af faglærte er forøget fra 55,3 % til 63,7 % i perioden, skjuler disse
procentandele en reel tilbagegang blandt de faglærte på 98 beskæftigede. Blandt personer med
en videregående uddannelse er der en fremgang på under 10 personer, mens den største
tilbagegang er blandt personer med en kompetencegivende uddannelse med et tab af
arbejdspladser på i alt 264 personer i perioden 1981-1993.

Figur 56. Uddannelsesniveau for detailhandel, Bornholm og hele landet
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Note: Figuren omfatter udelukkende ikke-uddannelsessøgende og aldersgruppen 20-59 år.
Kilde: Den regionale database.

Fordeles de faglærte i detailhandel på uddannelsesretning, viser det sig, at blandt de 20-59
årige er 2/3 uddannet indenfor handel og kontor. Eneste anden fagretning, der kommer over
100 beskæftigede i 1993 er jern- og metalfagene. Lidt under hver femte faglærte i detailhandel
er uddannet indenfor disse fag.

Detailhandel omfatter efter offentlige tjenesteydelser den næststørste andel af personer
uddannet indenfor handel og kontor. I 1993 havde branchen en andel af de beskæftigede i
denne gruppe på Bornholm på 18,0 %.

Men detailhandel har mindre og mindre betydning for beskæftigelsen af faglærte inden-for
handel og kontor. Siden 1981 er branchens andel af de 20-59 årige (excl. udd.søg.) indenfor
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handel- og kontorfag faldet fra 25,7 % til 18,0 %. Dette store fald svarer dog kun til en
nedgang i antal beskæftigede på under 50 personer.

Detailhandel har også en stor beskæftigelse af personer faglærte indenfor serviceud-
dannelserne. I 1993 var således hver tiende af de beskæftigede med en serviceud-dannelse
ansat indenfor detailhandel. Det samme gælder indenfor levnedsmiddel-uddannede. Her har
11,9 % af alle beskæftigede med denne uddannelse sit job indenfor detailhandel.

Af de 98 faglærte jobs, der er mistet indenfor detailhandel i aldersgruppen 20-59 år på
Bornholm, er 70 mistet indenfor handel- og kontorfag, 11 indenfor jern- og metalfag og 16
indenfor serviceuddannelserne. Til gengæld er beskæftigelsen blandt personer med en
levnedsmiddeluddannelse steget.

Tabel 44. 20-59 årige beskæftigede i detailhandel, fordelt på uddannelse,
Bornholm, 1981-1993

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Ikke komp. udd. 625 571 571 530 526 512 480 480 433 402 405 387 361

FAG Handel og kontor 558 574 571 555 583 578 588 610 601 577 535 509 488

FAG Jern og metal 140 149 143 145 174 179 184 172 149 152 149 144 129

FAG Bygge og anlæg 22 25 23 18 20 22 23 23 18 21 21 21 22

FAG Grafiske uddannelser 7 6 6 5 5 3 2 2 2 1 3 3 2

FAG Serviceuddannelser 43 45 43 41 40 36 36 33 29 29 24 28 27

FAG Levnedsmiddeludd. 32 30 31 27 27 30 32 37 28 33 36 38 41

FAG Sundhedsudd. 24 24 21 21 23 26 23 26 24 26 24 27 21

FAG An. EFG og lærl.udd. 7 6 6 7 6 5 5 5 3 3 4 6 5

KVU Pæd./human. udd. 3 3 2 3 3 3 3 2 3 1 2 3 2

KVU Tekniske uddannelser 1 1 1 2 4 3 4 5 3 4 4 2 1

KVU Sundhedsuddannelser 20 23 25 26 25 27 29 33 34 35 32 31 34

KVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 2 2

MVU Pæd./human. udd. 1 2 2 4 4 2 2 3 4 3 3 5 3

MVU Samfundsvid. udd. 1 1 2 2 3 3 2 2 2 1 2 2 2

MVU Tekniske uddannelser 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 2

MVU Sundhedsuddannelser 6 3 4 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1

MVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Pæd./human. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Samfundsvid. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Tekn./naturfagl. udd. 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1

LVU Sundhedsuddannelser 12 11 9 8 8 8 9 10 11 10 12 9 9

LVU Øvrige uddannelser 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stud. Uddannelsessøgende 50 53 51 64 68 85 69 84 63 32 27 51 58

I alt 1.556 1.531 1.514 1.462 1.524 1.526 1.495 1.532 1.412 1.336 1.290 1.274 1.211

I alt (excl. udd.søg.) 1.506 1.478 1.463 1.398 1.456 1.441 1.426 1.448 1.349 1.304 1.263 1.223 1.153

Kilde: Den regionale database.
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Som tidligere nævnt er der i 1993 kun 57 med en videregående uddannelse i detailhandel på
Bornholm. Størstedelen af disse har en kort eller lang videregående uddannelse indenfor
sundhedsuddannelserne. Af den samlede beskæftigelse af personer med en kort videregående
uddannelse indenfor sundhedsuddannelserne har detailhandel en andel på ca. 1/3.

5.2.33 Hoteller og restauranter
Hoteller og restauranter består af følgende brancher: 70

1. Hoteller og restauranter (restaurationer, grill- og burgerbarer samt pølsevogne, hoteller og
moteller, vandrerhjem, campingpladser, pensionater, feriekolonier og kursusejendomme
m.v.).

Nedenfor er medtaget en liste for arbejdssteder med over 9 ansatte på Bornholm inden-for
hoteller og restauranter pr. 2. kvartal 1995: 71

1. Hoteller og restauranter
15-19 ansatte: Hotel Balka Strand Aps, Balka, Nexø Hoteller med restauration

Kommanditselskabet Balka Søbad, Balka, Nexø Hoteller med restauration
Hotel Siemsens Gaard I/S, Svaneke Hoteller med restauration
Bornholms Kunstmuseum, Rø, Gudhjem Restauranter
Svaneke Slagterforretning ApS, Svaneke Catering og diner transportable

20-49 ansatte: Hotel Griffen Af 1/2 1993 A/S, Rønne Hoteller med restauration
Hotel Fredensborg V/B. Jensen, Rønne Hoteller med restauration

5.2.34 Beskæftigelsen i hoteller og restauranter
Branchen hoteller og restauranter har i perioden 1981-1993 haft en fremgang i beskæftigelsen
fra 691 beskæftigede til 903. Et maximum i beskæftigelsen blev opnået i 1990 med 924
beskæftigede.72

Samlet betyder dette, at branchen på Bornholm i større grad end for branchen i hele landet
har kunnet beskæftige flere end udgangspunktet i 1981, jf. Figur 57.

                                                       
70 Hovedteksten angiver overskriften i nationalregnskabets 117 brancher, incl. specialopdeling af offentlige

tjenesteydelser. Brancheområderne i parentes efter hovedteksten er de fem-cifrede ISIC-koder, som findes under hver
enkelt gruppe i 21-brancheopdelingen. Hver enkelt ISIC-brancheopdeling er separeret af et komma.

71 Danmarks Statistik, Det Centrale Erhvervsregister. Størrelsesoplysningerne er beregnede tal på grundlag af indbetalt
ATP-beløb for 2. kvartal 1995 - reelt er størrelsesoplysninger udtryk for antal ansatte på heltidsbasis.

72 For branchen hoteller og restauranter gælder, at der er stor sæsonvariation i beskæftigelsen. Statistikken i denne
undersøgelse er opgjort pr. sidste uge i november. Den reelle beskæftigelse i sommerperioden må således forventes at
være langt større.
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Figur 57. Beskæftigelsen i hoteller og restauranter 1981-1993

500

550

600

650

700

750

800

850

900

950

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

50

60

70

80

90

100

110

120

130

140

150

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Bornholms Amt

Hele landetIndex 1981= 100

Note: Diagrammet til venstre angiver beskæftigelsens størrelse i perioden på Bornholm. Diagrammet til højre
angiver beskæftigelsens størrelse med udgangspunkt i index 1981=100 for Bornholm og hele landet.

Kilde: Den regionale database.

Branchens andel af den samlede beskæftigelse steg i perioden 1981-1993 med 1 %. Samtidig
er branchens direkte beskæftigelsesmæssige betydning langt større på Bornholm end i hele
landet: I 1993 var branchens andel af beskæftigelsen på Bornholm 4,3 %, mens den for hele
landet kun var 2,5 %.

Hoteller og restauranter er, som det fremgår af Tabel 45, en branche med et flertal af kvinder.
Dette gælder for alle aldersgrupper op til de 50-59 årige, men i de to ældste aldersgrupper,
hvor der er et flertal af mænd, er antallet af beskæftigede samtidig ganske ubetydeligt.

Branchen er også karakteriseret af en aldersfordeling, hvor ikke mindre end 1/3 er under 20
år og over halvdelen af de beskæftigede er under 30 år, jf. Tabel 45.

Tabel 45. Køns- og aldersfordeling i hoteller og restauranter, Bornholms
Amt 1993

Aldersgruppe Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Fordeling på
aldersgrupper

antal % %

15-19 år 109 200 309 35,3 64,7 100,0 34,2

20-29 år 55 115 170 32,4 67,6 100,0 18,8

30-39 år 58 86 144 40,3 59,7 100,0 15,9

40-49 år 56 103 159 35,2 64,8 100,0 17,6

50-59 år 33 53 86 38,4 61,6 100,0 9,5

60-66 år 12 10 22 54,5 45,5 100,0 2,4

67-74 år 10 3 13 76,9 23,1 100,0 1,4

I alt 333 570 903 36,9 63,1 100,0 99,8

Kilde: Den regionale database.
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5.2.35 Uddannelsesmæssig sammensætning af beskæftigelsen
i hoteller og restauranter

Den skæve aldersfordeling i forhold til den samlede beskæftigelse på Bornholm må have
indflydelse på den samlede uddannelsesstruktur i branchen: I 1993 var hele 56,5 % af de
beskæftigede uden en kompetencegivende uddannelse, 35,4 % var faglærte, mens 8,1 % havde
en videregående uddannelse. I forhold til hele landet var der på Bornholm i 1993 en
underrepræsentation af personer med en videregående uddannelse på 3,4 %, en
overrepræsentation af faglærte med 3,8 %. Derimod lå andelen af personer uden en
kompetencegivende uddannelse på nogenlunde samme niveau på Bornholm som i hele landet.

Selvom andelen af personer uden en kompetencegivende uddannelse i perioden 1981-1993 er
gået tilbage fra en andel på 71,0 % til 56,5 %, så er der reelt sket en mindre vækst af
arbejdspladser for personer uden en kompetencegivende uddannelse.

Figur 58. Uddannelsesniveau for hoteller og restauranter, Bornholm og
hele landet
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Note: Figuren omfatter udelukkende ikke-uddannelsessøgende og aldersgruppen 20-59 år.
Kilde: Den regionale database.

I Tabel 46 er de enkelte uddannelsesniveauer opdelt på fagretninger. Af i alt 180 faglærte
indenfor hoteller og restauranter er næsten 2/3 ligeligt fordelt mellem handel og kontor og
levnedsmiddeluddannelserne.

Størst fremgang siden 1981 har levnedsmiddeluddannelserne haft (22 nye arbejds-pladser). I
1993 havde hoteller og restauranter en andel på 13,6 % af alle beskæftigede faglærte med en
levnedsmiddeluddannelse.

Handel og kontor har haft en fremgang på 16 arbejdspladser. Bemærk at bygge og anlæg er
den tredje største gruppe, og at denne gruppe er fordoblet siden 1981.



169

Tabel 46. 20-59 årige beskæftigede i hoteller og restauranter, fordelt på
uddannelse, 1981-1993

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Ikke komp. udd. 325 340 318 321 334 309 314 301 300 322 293 298 287

FAG Handel og kontor 42 47 47 58 60 58 54 55 58 58 58 57 58

FAG Jern og metal 14 15 11 16 19 18 20 20 22 19 18 15 16

FAG Bygge og anlæg 13 14 17 29 25 27 27 27 27 25 32 26 26

FAG Grafiske uddannelser 2 0 2 3 3 3 2 6 3 3 3 4 3

FAG Serviceuddannelser 11 9 8 9 4 2 6 6 6 7 7 7 4

FAG Levnedsmiddeludd. 33 28 34 34 46 46 57 58 60 59 54 57 55

FAG Sundhedsudd. 3 3 4 2 4 3 6 6 8 10 9 11 8

FAG An. EFG og lærl.udd. 4 4 3 5 5 10 9 6 6 8 10 12 10

KVU Pæd./human. udd. 3 3 4 3 2 2 4 3 3 1 1 6 6

KVU Tekniske uddannelser 0 0 1 3 2 2 2 3 1 2 2 2 1

KVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 1 1 1 2 2 5 6

KVU Øvrige uddannelser 0 0 1 2 2 2 1 0 0 0 1 1 2

MVU Pæd./human. udd. 1 2 3 2 2 2 3 3 5 7 5 7 7

MVU Samfundsvid. udd. 1 0 0 0 0 1 1 1 4 3 4 4 5

MVU Tekniske uddannelser 3 4 4 3 5 3 2 1 1 1 3 3 3

MVU Sundhedsuddannelser 2 2 1 1 3 4 3 2 5 4 3 5 7

MVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Pæd./human. udd. 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 2

LVU Samfundsvid. udd. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1

LVU Tekn./naturfagl. udd. 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0

LVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

LVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

Stud. Uddannelsessøgende 17 22 21 29 34 22 33 36 24 33 49 41 51

I alt 475 493 479 521 553 515 547 537 535 565 555 564 559

I alt (excl. udd.søg.) 458 471 458 492 519 493 514 501 511 532 506 523 508

Kilde: Den regionale database.

I branchen er der 41 personer med en videregående uddannelse. Disse fordeler sig på 15 med
en kort, 22 med en mellemlang og 4 med en lang uddannelse.

De uddannelsessøgende i branchen er forøget fra 17 i 1981 til 51 i 1993. Dette kan skyldes, at
udbuddet af uddannelsespladser på Bornholm i perioden er forøget, således at gruppen af
personer med behov for supplerende lønindtægt til SU-indkomst eller lignende er blevet
forøget.
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5.2.36 Transportvirksomhed
Transportvirksomhed består af følgende brancher: 73

1. Jernbane- og busdrift (jernbaner, busdrift (rutebiler), rutebilstationer).
2. Turist-, taxi- og fragtvognmænd (turistvognmænd, taxivognmænd, taxicentraler,

vognmandsforretninger (undt. taxi- og turist), flytteforretninger, fragtcentraler,
transportforretninger i.a.n.).

3. Søtransport (rederier, færgefart, bådfart m.v.).
4. Hjælpevirksomhed for søtransport (bugserings-, bjærgnings- og redningsvæsen, havne-,

laste- og losseentreprenører (stevedorer), fyrvæsen og lodserier, hjælpevirksomheder for
søtransport).

5. Lufttransport og lufthavne (flyvemaskineværksteder, ruteflyvnings- og charterselskaber,
lufttransport, lufthavne, hjælpevirksomheder for lufttransport).

6. Tjenester i forbindelse med transport (udlejning af køretøjer uden fører (herunder leasing),
redningskorps, hjælpevirksomheder for landtransport, rejse- og turistbureauer,
skibsmæglere, speditører og shippingvirksomhed, vejere og målere, tjenesteydelser i
forbindelse med transport, pakhus- og oplagringsvirksomhed).

Nedenfor er medtaget en liste for arbejdssteder med over 9 ansatte på Bornholm inden-for
transportvirksomhed pr. 2. kvartal 1995: 74

1. Jernbane- og busdrift
10-19 ansatte: DSB, DSB Busser Rønne (Sandvig), Rønne Bus- og S-togstrafik m.v., rutefart

DSB, DSB Busser Rønne (Nexø), Rønne Bus- og S-togstrafik m.v., rutefart
20-49 ansatte: DSB, DSB Busser Rønne, Rønne Bus- og S-togstrafik m.v., rutefart

2. Turist-, taxi- og fragtvognmænd
10-19 ansatte: Lennart Ipsen, Østerlars, Gudhjem Vognmandsvirksomhed
20-49 ansatte: Ole Holm Transport & Spedition ApS, Rønne Vognmandsvirksomhed

Edgar Nielsen og Søn Vognmands- og
Entreprenørforretning ApS, Aakirkeby

Vognmandsvirksomhed

3. Søtransport
10-19 ansatte: Christiansøfarten ApS, Gudhjem Transport ad indre vandveje
500-999 ansatte Bornholmstrafikken, Rønne Rederivirksomhed, passagerfart

                                                       
73 Hovedteksten angiver overskriften i nationalregnskabets 117 brancher, incl. specialopdeling af offentlige

tjenesteydelser. Brancheområderne i parentes efter hovedteksten er de fem-cifrede ISIC-koder, som findes under hver
enkelt gruppe i 21-brancheopdelingen. Hver enkelt ISIC-brancheopdeling er separeret af et komma.

74 Danmarks Statistik, Det Centrale Erhvervsregister. Størrelsesoplysningerne er beregnede tal på grundlag af indbetalt
ATP-beløb for 2. kvartal 1995 - reelt er størrelsesoplysninger udtryk for antal ansatte på heltidsbasis.
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4. Hjælpevirksomhed for søtransport
10-19 ansatte: Bornholms Havne & Købmandsforening, Rønne Godsbehandling

Havnekontoret, Rønne Havn, Rønne Erhvervshavne (Trafik- og fiskerihavne)
Redningsskibet Jens Væver/Fiskeriministeriet, Nexø Bugserings-, bjærgnings- og

redningsvæsen
20-49 ansatte: Havnens Formandskontor, Rønne Erhvervshavne (Trafik- og fiskerihavne)

5. Lufttransport og lufthavne
10-19 ansatte: Mærsk Air I/S, Rønne Charterflyvning med passagerer
20-49 ansatte: Statens Luftfartsvæsen, Rønne Lufthavne m.v.

6. Tjenester i forbindelse med transport
10-19 ansatte: Allinge-Gudhjem Kommunes Sammenslutning af

Turist- og Erhvervsvirksomheder, Allinge
Rejsebureauer, turarrangerende

Falcks Redningskorps A/S Bornholm, Nexø Brandvæsen og redningskorps
20-49 ansatte: Falcks Redningskorps A/S Bornholm, Rønne Brandvæsen og redningskorps
50-99 ansatte: Bech-Hansen & Studsgaard A/S, Rønne Speditørvirksomhed

5.2.37 Beskæftigelsen i transportvirksomhed
Transportvirksomhed havde i 1993 en beskæftigelse på 1.306 personer, hvilket i 1993 svarede
til 6,2 % af den samlede beskæftigelse på Bornholm. Transportvirksomhed havde på
landsplan i 1993 en tilsvarende andel af den samlede beskæftigelse på 5,3 %.

Af disse 1.306 personer var langt den største gruppe beskæftiget indenfor søtransport. 296 var
beskæftiget indenfor gruppen turist-, taxi- og fragtvognmænd, 133 indenfor tjenester i.f.m.
transport samt 113 indenfor gruppen “hjælpevirksomhed for søtransport”. De to sidste
grupper, jernbane- og busdrift samt lufttransport og lufthavne, havde en beskæftigelse på
henholdsvis 78 og 66 personer.
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Figur 59. Beskæftigelsen i transportvirksomhed 1981-1993
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Note: Diagrammet til venstre angiver beskæftigelsens størrelse i perioden på Bornholm. Diagrammet til højre
angiver beskæftigelsens størrelse med udgangspunkt i index 1981=100 for Bornholm og hele landet.

Kilde: Den regionale database.

Figur 59 viser beskæftigelsesudviklingen i branchen. Forøgelsen med 469 beskæftigede
mellem årene 1990 og 1991 kommer primært inden for gruppen søtransport. Sandsynligvis er
det Bornholmstrafikken A/S, der af Danmarks Statistik er flyttet fra offentlige tjenesteydelser
til denne branche. Derfor er en egentlig tidsmæssig vurdering af branchens udvikling da også
stort set umulig.

Men generelt set kan siges, at transportvirksomhed har haft en fremgang i beskæftigelsen i
perioden 1981-1993. Alle underbrancegrupperne havde en mindre fremgang i beskæftigelsen,
undtagen underbranchen af turist-, taxi- og fragtvognmand, der havde en tilbagegang i
beskæftigelsen på 33 personer.

Over 2/3 af de beskæftigede indenfor transportvirksomhed er mænd. Dette flertal af mænd er
gældende i alle aldersgrupper, men er mindre udpræget blandt de yngre beskæftigede.

Tabel 47. Køns- og aldersfordeling i transportvirksomhed, Bornholms
Amt 1993

Alders-
gruppe

Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Fordeling på
aldersgrupper

antal % %

15-19 år 21 13 34 61,8 38,2 100,0 2,6

20-29 år 139 133 272 51,1 48,9 100,0 20,8

30-39 år 240 116 356 67,4 32,6 100,0 27,3

40-49 år 233 105 338 68,9 31,1 100,0 25,9

50-59 år 181 49 230 78,7 21,3 100,0 17,6

60-66 år 49 8 57 86,0 14,0 100,0 4,4

67-74 år 15 4 19 78,9 21,1 100,0 1,5

I alt 878 428 1306 67,2 32,8 100,0 100,1

Kilde: Den regionale database.
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Aldersfordelingen i branchen viser, at der i forhold til den samlede beskæftigelse på øen, er en
overrepræsentation i branchen blandt de 20-29 årige, de 30-39 årige, de 50-59 årige og de 60-
66 årige.

5.2.38 Uddannelsesmæssig sammensætning af beskæftigelsen
i transportvirksomhed

Uddannelsesstrukturen indenfor transportvirksomhed på Bornholm ligner strukturen i
branchen i landet som helhed, dog med en mindre overrepræsentation på Bornholm af
personer med en videregående uddannelse.

Af i alt 1.163 beskæftigede i 1993 havde 132 en videregående uddannelse, 462 var fag-lærte
og halvdelen af de beskæftigede (569 personer) var uden en kompetencegivende uddannelse.

Figur 60. Uddannelsesniveau for transportvirksomhed, Bornholm og hele
landet
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Note: Figuren omfatter udelukkende ikke-uddannelsessøgende og aldersgruppen 20-59 år.
Kilde: Den regionale database.

Tidsserierne i Figur 60 og Tabel 48 skal, som tidligere nævnt tages med forbehold på grund af
omlægning af statistikken indenfor søtransport.

Tabel 48 viser, at af i alt 462 faglærte var den største gruppe, 42,2 %, uddannet indenfor
handel og kontor. Næststørste gruppe, jern- og metalfagene, havde i 1993 en andel af de 20-
59 årige på ca. 1/4.
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Tabel 48. 20-59 årige beskæftigede i transportvirksomhed, fordelt på
uddannelse, Bornholm, 1981-1993

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Ikke komp. udd. 405 423 420 392 409 410 406 411 410 396 613 556 569

FAG Handel og kontor 85 85 97 97 113 110 118 122 134 141 190 176 195

FAG Jern og metal 61 70 67 77 85 91 88 71 82 98 107 117 117

FAG Bygge og anlæg 22 25 31 25 26 33 35 37 34 39 44 43 48

FAG Grafiske uddannelser 1 1 1 1 1 1 0 0 0 2 2 2 2

FAG Serviceuddannelser 3 3 2 2 1 1 4 3 1 3 7 8 7

FAG Levnedsmiddeludd. 7 7 7 8 11 13 13 16 13 12 32 29 32

FAG Sundhedsudd. 3 3 4 3 5 5 5 6 10 7 14 13 14

FAG An. EFG og lærl.udd. 13 14 18 19 21 19 16 13 22 16 42 50 47

KVU Pæd./human. udd. 3 3 4 5 5 4 4 6 6 6 9 10 11

KVU Tekniske uddannelser 6 7 5 9 11 9 10 8 13 12 60 68 64

KVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4

KVU Øvrige uddannelser 0 1 2 2 3 3 3 4 4 5 5 3 4

MVU Pæd./human. udd. 0 0 0 0 1 1 0 0 1 3 5 3 5

MVU Samfundsvid. udd. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 2 4

MVU Tekniske uddannelser 9 9 10 13 10 11 12 14 12 15 31 40 36

MVU Sundhedsuddannelser 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Pæd./human. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Samfundsvid. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1

LVU Tekn./naturfagl. udd. 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 2

LVU Sundhedsuddannelser 0 1 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0

LVU Øvrige uddannelser 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1

Stud. Uddannelsessøgende 9 9 8 12 14 12 17 12 10 19 22 20 33

I alt 630 664 680 668 719 725 734 727 756 780 1.188 1.144 1.196

I alt (excl. udd.søg.) 621 655 672 656 705 713 717 715 746 761 1.166 1.124 1.163

Kilde: Den regionale database.

Blandt gruppen af personer med en videregående uddannelse havde 83 ud af i alt 132 en kort
videregående uddannelse. På nær 30 personer var alle uddannet indenfor det tekniske
fagområde.

Transportvirksomhed har hermed af alle 21 branchegrupper den største repræsentation af
personer med korte videregående uddannelser indenfor de tekniske uddannelser.
22,7 % på dette niveau og med denne uddannelsesretning har deres beskæftigelse inden-for
transportvirksomhed. Inden for samme uddannelsesretning, men på mellemlangt niveau, er
transportvirksomhed næststørst efter offentlige tjenesteydelser med en andel på 20,3 %.
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5.2.39 Post- og telekommunikation
Post- og telekommunikation består af følgende brancher: 75

1. Post- og telekommunikation (postvæsen, telekommunikation).

Nedenfor er medtaget en liste for arbejdssteder med over 9 ansatte på Bornholm inden-for
post- og telekommunikation pr. 2. kvartal 1995: 76

1. Post- og telekommunikation
10-19 ansatte: Posthuset Gudhjem, Gudhjem Postvæsen

Posthuset Allinge, Allinge Postvæsen
Posthuset Hasle, Hasle Postvæsen
Telecom A/S, Rønne Telekommunikation
KTAS, Rønne F-Central, Rønne Telekommunikation

20-49 ansatte: Posthuset Aakirkeby, Aakirkeby Postvæsen
Posthuset Nexø, Nexø Postvæsen

50-99 ansatte: KTAS Telefonområde Bornholm, Rønne Telekommunikation
100-199 ansatte: Posthuset Rønne, Rønne Postvæsen

5.2.40 Beskæftigelsen i post- og telekommunikation
Beskæftigelsen indenfor post- og telekommunikation steg i perioden 1981 til 1988 fra 364 til
391 personer. I den følgende periode faldt beskæftigelsen igen, således at der i 1993 var 332
personer beskæftigede indenfor branchen, dvs. under 1981-niveauet.

I hele perioden lå beskæftigelsen i branchen på mellem 1,6 og 1,8 % af den samlede
beskæftigelse på Bornholm. I hele landet var der i perioden en andel af den samlede
beskæftigelse på nogenlunde samme niveau.

                                                       
75 Hovedteksten angiver overskriften i nationalregnskabets 117 brancher, incl. specialopdeling af offentlige

tjenesteydelser. Brancheområderne i parentes efter hovedteksten er de fem-cifrede ISIC-koder, som findes under hver
enkelt gruppe i 21-brancheopdelingen. Hver enkelt ISIC-brancheopdeling er separeret af et komma.

76 Danmarks Statistik, Det Centrale Erhvervsregister. Størrelsesoplysningerne er beregnede tal på grundlag af indbetalt
ATP-beløb for 2. kvartal 1995 - reelt er størrelsesoplysninger udtryk for antal ansatte på heltidsbasis.
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Figur 61. Beskæftigelsen i post- og telekommunikation 1981-1993
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Note: Diagrammet til venstre angiver beskæftigelsens størrelse i perioden på Bornholm. Diagrammet til højre
angiver beskæftigelsens størrelse med udgangspunkt i index 1981=100 for Bornholm og hele landet.

Kilde: Den regionale database.

De beskæftigede indenfor post- og telekommunikationsvirksomhed er for næsten 2/3’s
vedkommende mænd. Andelen af mænd er over 60 % i alle aldersgrupper på nær de 40-49
årige, hvor kvindernes andel er på 42,7 %.

Tabel 49. Køns- og aldersfordeling i post- og telekommunikation,
Bornholms Amt 1993

Alders-
gruppe

Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Fordeling på
aldersgrupper

antal % %

15-19 år 10 6 16 62,5 37,5 100,0 4,8

20-29 år 27 14 41 65,9 34,1 100,0 12,3

30-39 år 61 29 90 67,8 32,2 100,0 27,1

40-49 år 51 38 89 57,3 42,7 100,0 26,8

50-59 år 52 27 79 65,8 34,2 100,0 23,8

60-66 år 10 4 14 71,4 28,6 100,0 4,2

67-74 år 3 0 3 100,0 0,0 100,0 0,9

I alt 214 118 332 64,5 35,5 100,0 99,9

Kilde: Den regionale database.

Aldersfordelingen i branchen er nogenlunde identisk med fordelingen i den samlede
beskæftigelse på Bornholm. I branchen er der dog en overrepræsentation af personer mellem
20-29 år på 6 %. Ydergrupperne afviger også fra den samlede beskæftigelse, men har stort set
ingen betydning af den samlede fordeling pga. det lave antal i aldersgrupperne.
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5.2.41 Uddannelsesmæssig sammensætning af beskæftigelsen
i post- og telekommunikation

Af i alt 294 beskæftigede i alderen 20-59 år (excl. udd.søg.) var 151 uden en
kompetencegivende uddannelse, 140 faglærte og 3 personer med en videregående uddannelse
indenfor post- og telekommunikationsvirksomhed. Sammenlignet med hele landet giver det
en overrepræsentation blandt de faglærte på 7,8 %. Dette svarer dog til under 30 personer.

Bornholm har i hele perioden 1981 til 1993 haft en overrepræsentation af faglærte i denne
branche.

Den lille andel af personer med en videregående uddannelse på Bornholm skal ses i lyset af,
at 6,3 % af den samlede beskæftigelse indenfor post- og telekommunikation i 1993 havde en
videregående uddannelse. Dette svarer til en underrepræsentation på Bornholm på ca. 20
personer.

Figur 62. Uddannelsesniveau for post- og telekommunikation, Bornholm
og hele landet
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Note: Figuren omfatter udelukkende ikke-uddannelsessøgende og aldersgruppen 20-59 år.
Kilde: Den regionale database.

60 ud af de i alt 140 faglærte indenfor post- og telekommunikation havde en uddannelse
indenfor handel og kontor. Næststørste gruppe var 51 personer med uddannelse inden-for jern
og metal.
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Tabel 50. 20-59 årige beskæftigede i post- og telekommunikation, fordelt
på uddannelse, 1981-1993

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Ikke komp. udd. 175 181 180 182 173 164 161 173 171 160 160 159 151

FAG Handel og kontor 44 51 49 49 47 51 50 59 55 57 61 59 60

FAG Jern og metal 30 32 37 38 40 39 41 43 47 48 48 50 51

FAG Bygge og anlæg 11 11 11 11 12 15 15 17 17 18 17 16 16

FAG Grafiske uddannelser 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2

FAG Serviceuddannelser 4 4 5 4 4 3 3 2 2 1 2 1 1

FAG Levnedsmiddeludd. 5 5 6 6 5 4 4 6 6 5 4 4 4

FAG Sundhedsudd. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 2

FAG An. EFG og lærl.udd. 2 2 2 2 3 1 1 1 2 3 3 3 4

KVU Pæd./human. Udd. 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

KVU Tekniske uddannelser 1 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0

KVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

KVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MVU Pæd./human. Udd. 1 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1

MVU Samfundsvid. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MVU Tekniske uddannelser 0 0 0 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

MVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Pæd./human. Udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

LVU Samfundsvid. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Tekn./naturfagl. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stud. Uddannelsessøgende 6 7 3 3 6 5 4 3 3 3 5 5 5

I alt 284 300 297 299 294 285 282 309 309 300 305 304 299

I alt (excl. udd.søg.) 278 293 294 296 288 280 278 306 306 297 300 299 294

Kilde: Den regionale database.
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5.2.42 Finansiel virksomhed
Finansiel virksomhed består af følgende brancher: 77

1. Finansiel virksomhed (nationalbank, forretningsbanker, sparekasser, andelskasser,
postgiro, realkreditinstitutter, øvrige obligationsudstedende institutter, finansie-ringsfonde,
holding-, investerings-, finansieringsselskaber, børsmæglerselskaber,
investeringsforeninger, finansieringsvirksomheder i øvrigt, tjenesteydelser i for-bindelse
med finansiering).

Nedenfor er medtaget en liste for arbejdssteder med over 9 ansatte på Bornholm inden-for
finansiel virksomhed pr. 2. kvartal 1995: 78

1. Finansiel virksomhed
10-19 ansatte: Unibank A/S, Rønne Banker, sparekasser og andelskasser

Unibank A/S, Aakirkeby Banker, sparekasser og andelskasser
Unibank A/S, Svaneke Banker, sparekasser og andelskasser
Unibank A/S, Østermarie Banker, sparekasser og andelskasser
Unibank A/S, Allinge Banker, sparekasser og andelskasser
Realkredit Danmark A/S, Rønne Realkreditinstitutter

20-49 ansatte: Den Danske Bank A/S, Rønne Banker, sparekasser og andelskasser
Bikuben A/S, Bikuben på Bornholm, Rønne Banker, sparekasser og andelskasser
Unibank A/S, Nexø Banker, sparekasser og andelskasser

50-99 ansatte: Unibank A/S, Rønne Banker, sparekasser og andelskasser

5.2.43 Beskæftigelsen i finansiel virksomhed
Beskæftigelsen indenfor finansiel virksomhed på Bornholm har haft nogenlunde den samme
udvikling som i sektoren i hele landet. Dog er faldet i beskæftigelsen på Bornholm relativt
større efter 1990. Fra 1981 til 1988 steg beskæftigelsen i branchen på Bornholm fra 366 til
472 beskæftigede. I 1993 var den igen faldet til 393 beskæftigede.

Udviklingen i beskæftigelsen i denne sektor skal ses i lyset af Bornholmerbankens krak og
den efterfølgende fusionering.

Sektoren har en relativ lille beskæftigelsesbetydning på Bornholm i forhold til i hele landet.
På Bornholm havde finansiel virksomhed en andel af den samlede beskæftigelse på mellem
1,6 og 1,8 %. På landsplan var samme andel på mellem 2,3 og 2,5 %.

                                                       
77 Hovedteksten angiver overskriften i nationalregnskabets 117 brancher, incl. specialopdeling af offentlige

tjenesteydelser. Brancheområderne i parentes efter hovedteksten er de fem-cifrede ISIC-koder, som findes under hver
enkelt gruppe i 21-brancheopdelingen. Hver enkelt ISIC-brancheopdeling er separeret af et komma.

78 Danmarks Statistik, Det Centrale Erhvervsregister. Størrelsesoplysningerne er beregnede tal på grundlag af indbetalt
ATP-beløb for 2. kvartal 1995 - reelt er størrelsesoplysninger udtryk for antal ansatte på heltidsbasis.
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Figur 63. Beskæftigelsen i finansiel virksomhed 1981-1993
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Note: Diagrammet til venstre angiver beskæftigelsens størrelse i perioden på Bornholm. Diagrammet til højre
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Kilde: Den regionale database.

Finansiel virksomhed har en overrepræsentation af kvinder blandt de beskæftigede. Denne
overrepræsentation må forventes at være gældende i mange år fremover, idet
overrepræsentationen er mest udpræget blandt de yngre årgange.

Tabel 51. Køns- og aldersfordeling i finansiel virksomhed, Bornholms
Amt 1993

Alders-
gruppe

Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Fordeling på
 aldersgrupper

antal % %

15-19 år 0 6 6 0,0 100,0 100,0 1,5

20-29 år 25 41 66 37,9 62,1 100,0 16,8

30-39 år 34 73 107 31,8 68,2 100,0 27,2

40-49 år 56 90 146 38,4 61,6 100,0 37,2

50-59 år 24 29 53 45,3 54,7 100,0 13,5

60-66 år 5 6 11 45,5 54,5 100,0 2,8

67-74 år 4 0 4 100,0 0,0 100,0 1,0

I alt 148 245 393 37,7 62,3 100,0 100,0

Kilde: Den regionale database.

Aldersfordelingen indenfor finansiel virksomhed adskiller sig fra aldersfordelingen i den
samlede beskæftigelse på Bornholm med en overrepræsentation blandt de 40-49 årige på 10,4
% Dette giver en underrepræsentation blandt de tre unge og de tre ældre aldersgrupper.
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5.2.44 Uddannelsesmæssig sammensætning af beskæftigelsen
i finansiel virksomhed

Af i alt 372 beskæftigede i aldersgruppen 20-59 år (excl. udd.søg.) var 230 faglærte. 7
personer havde en videregående uddannelse, mens 135 var uden en kompetencegivende
uddannelse.

Figur 64. Uddannelsesniveau for finansiel virksomhed, Bornholm og hele
landet
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Note: Figuren omfatter udelukkende ikke-uddannelsessøgende og aldersgruppen 20-59 år.
Kilde: Den regionale database.

Denne sammensætning af de beskæftigede betyder, at der er en stor underrepræsentation af
personer med en videregående uddannelse på Bornholm indenfor finansiel virksomhed,
svarende til ca. 40 beskæftigede. Dette kan hænge sammen med, at bankerne på Bornholm nu
er landsdækkende, hvorfor det højtuddannede personale fortrinsvis er beskæftiget i
hovedafdelingen.

Til gengæld giver den en mindre overrepræsentation blandt de faglærte, mens andelen af
personer uden en kompetencegivende uddannelse ligger på nogenlunde samme niveau som
hele landet.

Af de i alt 230 faglærte er de 224 uddannet indenfor handel- og kontorfagene, jf. Tabel 52.
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Tabel 52. 20-59 årige beskæftigede i finansiel virksomhed, fordelt på
uddannelse, Bornholm, 1981-1993

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Ikke komp. udd. 143 137 136 141 143 152 153 159 155 150 137 134 135

FAG Handel og kontor 170 177 179 185 196 206 227 244 247 246 231 232 224

FAG Jern og metal 1 1 2 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1

FAG Bygge og anlæg 3 1 1 2 3 2 2 4 3 3 3 2 2

FAG Grafiske uddannelser 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

FAG Serviceuddannelser 2 1 1 1 2 1 1 1 2 2 2 2 2

FAG Levnedsmiddeludd. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0

FAG Sundhedsudd. 1 0 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 0

FAG An. EFG og lærl.udd. 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0

KVU Pæd./human. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0

KVU Tekniske uddannelser 1 1 1 3 3 2 2 3 3 0 0 0 0

KVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 1 2 2 1 1 1 1

KVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MVU Pæd./human. udd. 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0

MVU Samfundsvid. udd. 3 3 4 4 5 5 4 6 6 5 5 5 5

MVU Tekniske uddannelser 1 1 1 0 0 1 1 3 2 3 2 3 1

MVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Pæd./human. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Samfundsvid. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Tekn./naturfagl. udd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

LVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Øvrige uddannelser 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Stud. Uddannelsessøgende 1 1 3 0 3 12 7 3 2 0 2 0 0

I alt 327 324 331 341 359 385 401 428 427 416 389 384 372

I alt (excl. udd.søg.) 326 323 328 341 356 373 394 425 425 416 387 384 372

Kilde: Den regionale database.
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5.2.45 Forsikringsvirksomhed
Forsikringsvirksomhed består af følgende brancher: 79

1. Forsikringsvirksomhed (livsforsikringsselskaber og skadesforsikringsselskaber, tjeneste-
ydelser i forbindelse med livs- og skadesforsikringer, pensionskasser, sygeforsikrings-
selskaber, begravelseskasser, anden forsikringsvirksomhed).

Nedenfor er medtaget en liste for arbejdssteder med over 9 ansatte på Bornholm inden-for
forsikringsvirksomhed pr. 2. kvartal 1995: 80

1. Forsikringsvirksomhed
20-49 ansatte: Bornholms Brandforsikring A/S, Rønne Skadesforsikringsvirksomhed

Beskæftigelsen i denne gruppe vil som tidligere nævnt ikke blive detaljeret undersøgt, idet der
i perioden 1981-1993 har været under 100 beskæftigede, jf. Figur 65.

5.2.46 Beskæftigelsen i forsikringsvirksomhed

Figur 65. Beskæftigelsen i forsikringsvirksomhed 1981-1993
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Note: Diagrammet til venstre angiver beskæftigelsens størrelse i perioden på Bornholm. Diagrammet til højre
angiver beskæftigelsens størrelse med udgangspunkt i index 1981=100 for Bornholm og hele landet.

Kilde: Den regionale database.

De 75 beskæftigede i 1993 fordelte sig på 45 mænd og 30 kvinder.

Af i alt 67 beskæftigede mellem 20 og 59 år i branchen i 1993 havde fem personer en
videregående uddannelse, 42 var faglærte og 67 havde ingen kompetencegivende uddannelse.

                                                       
79 Hovedteksten angiver overskriften i nationalregnskabets 117 brancher, incl. specialopdeling af offentlige

tjenesteydelser. Brancheområderne i parentes efter hovedteksten er de fem-cifrede ISIC-koder, som findes under hver
enkelt gruppe i 21-brancheopdelingen. Hver enkelt ISIC-brancheopdeling er separeret af et komma.

80 Danmarks Statistik, Det Centrale Erhvervsregister. Størrelsesoplysningerne er beregnede tal på grundlag af indbetalt
ATP-beløb for 2. kvartal 1995 - reelt er størrelsesoplysninger udtryk for antal ansatte på heltidsbasis.
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5.2.47 Ejendoms- og forretningsservice
Ejendoms- og forretningsservice består af følgende brancher: 81

1. Boligbenyttelse (administration og udlejning af egne ejendomme, administration af
fremmede ejendomme).

2. Forretningsservice (ejendomsmæglere og ejendomshandlere, boliganvisning, handel og
formidling vedr. fast ejendom, advokatvirksomheder, revisions- og bogførings-
virksomheder, databehandlingsvirksomheder, rådgivende ingeniør- virksomheder,
landinspektører, arkitektvirksomheder, havearkitektvirksomheder, tekniske og kemiske
laboratorier, anden teknisk rådgivning, reklamebureauer og markedsana-lyse, presse- og
telegrambureau, maskinskrivningsbureauer, adresseringsbureauer, udgivelse af vejvisere,
landbrugskonsulenter, rationaliserings- og planlægnings-konsulenter, forretningsservice i
øvrigt, udlejning eller leasing af maskiner og andre driftsmaskiner, finansiel leasing,
udlejning af landbrugsmaskiner og -driftsmidler, udlejning af maskiner til bygge- og
anlægsvirksomhed, udlejning af industri-maskiner, udlejning af edb-udstyr og
kontormaskiner, udlejning af andre maskiner og andet driftsmateriel,
arbejdsgiverforeninger og erhvervsorganisationer).

Nedenfor er medtaget en liste for arbejdssteder med over 9 ansatte på Bornholm inden-for
ejendoms- og forretningsservice pr. 2. kvartal 1995: 82

1. Boligbenyttelse
10-19 ansatte: Boligselskabet af 1942 i Rønne, Rønne Almennyttige boligselskaber

2. Forretningsservice
10-19 ansatte: Advokatfirmaet Arnoldus A/S, Rønne Advokatvirksomhed

Edgar Lund og Erik Hansen, Rønne
Revisionskontor, Rønne

Revisions- og Bogføringsvirksomhed

Nexø Revision I/S, Nexø Revisions- og Bogføringsvirksomhed
20-49 ansatte: Bornholms Landøkonomiske Forening, Aakirkeby Landbrugskonsulenter

5.2.48 Beskæftigelsen i ejendoms- og forretningsservice
Sektoren ejendoms- og forretningsservice har i perioden 1981-1993 haft en dårligere
beskæftigelsesmæssig udvikling end samme sektor i hele landet, jf. Figur 66.

                                                       
81 Hovedteksten angiver overskriften i nationalregnskabets 117 brancher, incl. specialopdeling af offentlige

tjenesteydelser. Brancheområderne i parentes efter hovedteksten er de fem-cifrede ISIC-koder, som findes under hver
enkelt gruppe i 21-brancheopdelingen. Hver enkelt ISIC-brancheopdeling er separeret af et komma.

82 Danmarks Statistik, Det Centrale Erhvervsregister. Størrelsesoplysningerne er beregnede tal på grundlag af indbetalt
ATP-beløb for 2. kvartal 1995 - reelt er størrelsesoplysninger udtryk for antal ansatte på heltidsbasis.
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Figur 66. Beskæftigelsen i ejendoms- og forretningsservice 1981-1993
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Note: Diagrammet til venstre angiver beskæftigelsens størrelse i perioden på Bornholm. Diagrammet til højre
angiver beskæftigelsens størrelse med udgangspunkt i index 1981=100 for Bornholm og hele landet.

Kilde: Den regionale database.

Efter en mindre nedgang i beskæftigelsen fra 1981 til 1982 steg denne fra 484 personer i 1982
til 669 personer i 1987. Siden er beskæftigelsen igen faldet, således at den i 1993 var på 552
personer. I hele perioden har undergruppen boligbenyttelse haft en andel af beskæftigelsen på
mellem 10 og 18 %.

Branchen har en lille overrepræsentation af mænd, men i alle aldersgrupperne under 40 år er
der derimod en overrepræsentation af kvinder.

Tabel 53. Køns- og aldersfordeling i ejendoms- og forretningsservice
Bornholms Amt 1993

Alders-
gruppe

Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I  alt Fordeling på
 aldersgrupper

antal % %

15-19 år 12 20 32 37,5 62,5 100,0 5,8

20-29 år 35 52 87 40,2 59,8 100,0 15,8

30-39 år 71 76 147 48,3 51,7 100,0 26,6

40-49 år 87 59 146 59,6 40,4 100,0 26,4

50-59 år 55 33 88 62,5 37,5 100,0 15,9

60-66 år 13 11 24 54,2 45,8 100,0 4,3

67-74 år 23 5 28 82,1 17,9 100,0 5,1

I alt 296 256 552 53,6 46,4 100,0 99,9

Kilde: Den regionale database.

Den samlede aldersfordeling varierer - udover en underrepræsentation af beskæftigede under
20 år - kun ganske lidt fra aldersfordelingen for den samlede beskæftigelse på Bornholm.
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5.2.49 Uddannelsesmæssig sammensætning af beskæftigelsen
i ejendoms- og forretningsservice

Af i alt 455 beskæftigede i alderen 20-59 år (excl. udd.søg.) var lidt under halvdelen - 225
personer - faglærte. 107 havde en videregående uddannelse, mens 123 personer var uden en
kompetencegivende uddannelse.

Figur 67. Uddannelsesniveau for ejendoms- og forretningsservice
Bornholm og hele landet
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Note: Figuren omfatter udelukkende ikke-uddannelsessøgende og aldersgruppen 20-59 år.
Kilde: Den regionale database.

Samlet set betyder det, at der på Bornholm i 1993 var en overrepræsentation af faglærte på
8,6 %, svarende til ca. 39 personer. Til gengæld var der en underrepræsentation blandt
personer med en videregående uddannelse svarende til ca. 46 personer. Andelen af personer
uden en kompetencegivende uddannelse var på nogenlunde samme niveau på Bornholm som
for hele landet.

Selvom andelen af faglærte indenfor ejendoms- og forretningsservice fra 1981 til 1993 steg
fra 41,7 % til 49,5 % gav dette dog kun en forøgelse af antallet af faglærte i sektoren på 42
personer. I samme periode faldt antallet af personer uden en kompetencegivende uddannelse
med 49 personer. Gruppen af personer med en videregående uddannelse steg fra 84 personer i
1981 til 107 personer i 1993.

Af de faglærte var ca. 3/4 uddannet indenfor handel- og kontorfag. Næststørste gruppe var
jern og metal, der i 1993 udgjorde 1/10 af alle faglærte i aldersgruppen 20-59 år (excl.
udd.søg.) indenfor ejendoms- og forretningsservice.
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Tabel 54. 20-59 årige beskæftigede i ejendoms- og forretningsservice,
fordelt på uddannelse,  Bornholm 1981-1993

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Ikke komp. udd. 172 160 157 155 180 179 210 197 173 177 156 158 123

FAG Handel og kontor 117 122 118 140 139 155 169 171 168 177 170 177 171

FAG Jern og metal 24 21 19 18 21 19 31 27 27 26 24 30 23

FAG Bygge og anlæg 22 6 6 6 11 13 15 13 10 5 11 11 7

FAG Grafiske uddannelser 4 4 4 4 5 4 3 2 2 3 5 4 4

FAG Serviceuddannelser 3 3 3 4 3 4 2 2 2 3 3 1 2

FAG Levnedsmiddeludd. 3 5 3 2 4 5 5 5 3 4 8 4 2

FAG Sundhedsudd. 0 1 1 1 0 0 2 0 2 3 3 3 2

FAG An. EFG og lærl.udd. 10 7 7 12 11 13 9 12 12 14 14 11 14

KVU Pæd./human. udd. 2 3 2 0 0 1 3 3 2 2 2 2 2

KVU Tekniske uddannelser 23 22 21 18 12 9 15 14 14 14 12 14 10

KVU Sundhedsuddannelser 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2

KVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0

MVU Pæd./human. udd. 2 2 2 2 1 1 1 2 4 4 4 6 8

MVU Samfundsvid. udd. 4 5 5 5 5 5 8 7 8 8 8 9 9

MVU Tekniske uddannelser 8 9 9 10 23 19 22 22 21 25 23 27 25

MVU Sundhedsuddannelser 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1

MVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Pæd./human. udd. 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 1

LVU Samfundsvid. udd. 20 17 14 19 17 16 14 15 15 16 17 18 17

LVU Tekn./naturfagl. udd. 11 13 9 11 12 10 16 15 17 17 13 17 15

LVU Sundhedsuddannelser 0 0 0 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1

LVU Øvrige uddannelser 12 12 10 12 14 16 14 13 12 13 13 15 16

Stud. Uddannelsessøgende 20 14 30 27 23 23 31 22 16 17 24 12 13

I alt 459 428 421 449 483 494 573 547 513 532 514 524 468

I alt (excl. udd.søg.) 439 414 391 422 460 471 542 525 497 515 490 512 455

Kilde: Den regionale database.

Af de 107 personer med en videregående uddannelse havde 14 en kort, 43 en mellemlang og
50 en lang videregående uddannelse. Halvdelen af personerne med en videregående
uddannelse var uddannet indenfor tekniske uddannelser.

Ejendoms- og forretningsservice har en andel på 14,1 % af alle beskæftigede på Bornholm
med en mellemlang teknisk uddannelse. Dermed er sektoren den tredje største i denne
grupper efter offentlige tjenesteydelser og transportvirksomhed.

Sektoren har som næststørste gruppe hver fjerde og hver femte med en lang videregående
uddannelse indenfor henholdsvis det samfundsvidenskabelige og det tekniske/natur-
videnskabelige område.
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5.2.50 Øvrige private tjenesteydelser
Øvrige private tjenesteydelser består af følgende brancher: 83

1. Privat undervisning (køreskoler, undervisning i øvrigt).
2. Privat sundhedsvæsen (praktiserende læger, praktiserende tandlæger, praktiserende

tandteknikere, dentallaboratorier, fødeklinikker og praktiserende jordemødre,
fysioterapeutiske klinikker og praktiserende fysioterapeuter, institutioner og praktiserende
indenfor sundhedsområdet, dyrlægevirksomheder).

3. Forlystelser, kulturelle aktiviteter (filmproduktion, filmudlejning, biografer, virksomheder
i relation til film i øvrigt, radio og tv, teatre, orkestre, grammofonpladeindspilning,
teatervirksomheder o.l., selvstændigt udøvende kunstnere, forlystelsesparker og cirkus
m.v., idrætsklubber og -sammenslutninger, idrætsanlæg, forlystelser, rekreation, herunder
ride- og danseinstitutioner).

4. Autoreparation (autoreparationsværksteder, karosseriværksteder, undervognsbehand-ling,
autolakerier, autoelektrikere, autoservice i øvrigt).

5. Husholdningsservice (renovationsvirksomheder, rengøringsvirksomheder (sanitører),
vinduespolering, skorstensfejere, desinfektion, skadedyrsbekæmpelse o.l., reparation af
skotøj og andre lædervarer, radio- og tv-reparationsværksteder, reparation af elektriske
husholdningsmaskiner o.l., reparation af ure, cykelreparationsværksteder,
reparationsvirksomheder, herunder låsesmede, vaskerier, selvbetjeningsvaskerier,
rulleforretninger, renserier og farverier, selvbetjeningsrenserier, indleveringssteder for
renserier og vaskerier, udlejning af kitler, håndklæder o.l., damefrisører, skønhedssaloner
og solarier, herrefrisører, herre- og damefrisører, fotografiske virksomheder, udlejning af
service o.l., udlejningsvirksomhed i øvrigt, bedemænd og begravelsesvæsen, personlige
tjenesteydelser i øvrigt).

6. Arbejdstagere i private husholdninger (private husholdninger med ansat medhjælp
(barnepleje)).

7. Private velfærdsinstitutioner, foreninger m.v. (velfærdsinstitutioner og foreninger for
mødre, velfærdsinstitutioner og foreninger for børn, lønmodtagerorganisationer,
grundejerforeninger, lejerforeninger, økonomiske interesseorganisationer i øvrigt, politiske
partier, politiske og ideologiske organisationer, faglige og oplysende foreninger, oplysende
og kulturelle foreninger og institutioner, friluftsorganisationer, selskabelige foreninger og
loger, elevråd, personaleforeninger, organisationer og institutioner i øvrigt).

Nedenfor er medtaget en liste for arbejdssteder med over 9 ansatte på Bornholm inden-for
øvrige private tjenesteydelser pr. 2. kvartal 1995: 84

                                                       
83 Hovedteksten angiver overskriften i nationalregnskabets 117 brancher, incl. specialopdeling af offentlige

tjenesteydelser. Brancheområderne i parentes efter hovedteksten er de fem-cifrede ISIC-koder, som findes under hver
enkelt gruppe i 21-brancheopdelingen. Hver enkelt ISIC-brancheopdeling er separeret af et komma.

84 Danmarks Statistik, Det Centrale Erhvervsregister. Størrelsesoplysningerne er beregnede tal på grundlag af indbetalt
ATP-beløb for 2. kvartal 1995 - reelt er størrelsesoplysninger udtryk for antal ansatte på heltidsbasis.



189

2. Privat sundhedsvæsen
10-19 ansatte: Børnetandklinikken, Rønne Praktiserende tandlæger

Børnetandklinikken, Klemensker Praktiserende tandlæger

3. Forlystelser, kulturelle aktiviteter
10-19 ansatte: Bornholms Golf Klub, Nyker, Rønne Sportsanlæg undtagen idræts- og

svømmehaller
20-49 ansatte: Danmarks Radio Rønne, Rønne Radio- og TV-virksomhed

TV 2 Bornholm, Aakirkeby Radio- og TV-virksomhed

4. Autoreparation
20-49 ansatte: Bech-Hansen & Studsgaard Service Center A/S,

Rønne
Autoreparationsværksteder

5. Husholdningsservice
10-19 ansatte: Renø Systemservice V/Mizzi Frost, Rønne Almindelig rengøring

Renovadan Miljøservice A/S, Bornholm Afdeling,
Rønne

Renovation og renholdelse

Hasle Kommune, Materieleplads Garage,
Klemensker

Renovation og renholdelse

20-49 ansatte: Nexø Kommune Materialegården, Nexø Renovation og renholdelse
Bofa I/S, Rønne Lossepladser og forbrændingsanstalter
Bornholms Andelsvaskeri, Allinge Erhvervs- og institutionsvaskerier

50-99 ansatte: Teknisk Service Center (T.S.C), Rønne Renovation og renholdelse
Victor-Vask A/S, Rønne Erhvervs- og institutionsvaskerier

7. Private velfærdsinstitutioner, foreninger m.v.
10-19 ansatte: Bornholms Erhvervsråd, Rønne Arbejdsgiver- og erhvervsorganisationer

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i
Danmark, Bornholm Afd., Rønne

Fagforeninger

5.2.51 Beskæftigelsen i øvrige private tjenesteydelser
Erhvervsgruppen øvrige private tjenesteydelser har i perioden 1981-1993 haft store udsving i
beskæftigelsen på Bornholm. Efter at have haft en vækst i beskæftigelsen i stort set hele
perioden frem til 1990, faldt beskæftigelsen igen frem til 1992. I 1993 var beskæftigelsen atter
steget.

I 1993 var der således 1.320 beskæftigede i denne erhvervsgruppe. Ved periodens start i 1981
var der 1.093 beskæftigede, mens der i 1990 opnåedes en samlet beskæftigelse på 1.458
personer.
Denne sammensatte erhvervsgruppe har en andel af den samlede beskæftigelse på Bornholm
på 6,2 % i 1993.



190

Figur 68. Beskæftigelsen i øvrige private tjenesteydelser 1981-1993
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Note: Diagrammet til venstre angiver beskæftigelsens størrelse i perioden på Bornholm. Diagrammet til højre
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Kilde: Den regionale database.

Som tidligere nævnt består erhvervsgruppen “øvrige private tjenesteydelser” af syv
undergrupper. De to største af disse var i 1993 husholdningsservice med 476 beskæftigede og
privat sundhedstjeneste med 351 beskæftigede. De øvrige undergrupper har i hele perioden
1981-1993 under 200 beskæftigede.

De store udsving i beskæftigelsen i den samlede gruppe af øvrige private tjenesteydelser fra
1989 til 1992 skyldes primært store udsving i beskæftigelsen indenfor privat sundhedsvæsen.

Øvrige private tjenesteydelser har en mindre overrepræsentation af kvinder. Størst
overrepræsentation af kvinder findes blandt de 20-29 årige og blandt de 50-59 årige.

Tabel 55. Køns- og aldersfordeling i øvrige private tjenesteydelser
Bornholms Amt 1993

Alders-
gruppe

Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Fordeling på
aldersgrupper

antal % %

15-19 år 69 50 119 58,0 42,0 100,0 9,0

20-29 år 87 110 197 44,2 55,8 100,0 14,9

30-39 år 139 144 283 49,1 50,9 100,0 21,4

40-49 år 189 204 393 48,1 51,9 100,0 29,8

50-59 år 104 135 239 43,5 56,5 100,0 18,1

60-66 år 29 30 59 49,2 50,8 100,0 4,5

67-74 år 18 12 30 60,0 40,0 100,0 2,3

I alt 635 685 1320 48,1 51,9 100,0 100,0

Kilde: Den regionale database.

Den samlede aldersfordeling viser en mindre overrepræsentation i erhvervsgruppen blandt
personer over 39 år i forhold til aldersfordelingen i den samlede beskæftigelse på Bornholm.
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5.2.52 Uddannelsesmæssig sammensætning af beskæftigelsen
i øvrige private tjenesteydelser

Af 1.077 beskæftigede 20-59 årige (excl. udd.søg.) i 1993 indenfor øvrige private
tjenesteydelser var 456 faglærte og 203 havde en videregående uddannelse. 418 personer var
uden en kompetencegivende uddannelse.

I 1993 betød dette, at der var en mindre underrepræsentation af personer med en videregående
uddannelse samt en mindre overrepræsentation af faglærte på Bornholm i forhold til hele
landet.

Figur 69. Uddannelsesniveau for øvrige private tjenesteydelser
Bornholm og hele landet
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Note: Figuren omfatter udelukkende ikke-uddannelsessøgende og aldersgruppen 20-59 år.
Kilde: Den regionale database.

Af de faglærte var der en stor spredning på de enkelte fagretninger. Dette er dog ikke
overraskende, da denne erhvervsgruppe er en restgruppe bestående af mange forskellige
erhvervsaktiviteter.

Største gruppe faglærte findes indenfor jern- og metalfag, mens handel- og kontorfag samt
serviceuddannelserne følger lige efter. Største vækst i perioden 1981-1993 har der været
blandt personerne med en handel- og kontoruddannelse. Denne gruppe er mere end fordoblet i
perioden.

Denne branchegruppe har i 1993 40,3 % af alle beskæftigede faglærte indenfor
serviceuddannelserne beskæftiget. Dette gør denne branche til den største branchegruppe
indenfor serviceuddannelserne.
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Tabel 56. 20-59 årige beskæftigede i øvrige private tjenesteydelser, fordelt
på uddannelse, 1981-1993

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Ikke komp. udd. 374 367 361 359 363 364 374 411 386 501 463 369 418

FAG Handel og kontor 51 56 53 49 59 65 82 94 97 106 108 99 115

FAG Jern og metal 102 117 113 113 106 94 115 112 103 115 112 109 127

FAG Bygge og anlæg 33 38 36 36 35 47 36 34 39 42 41 45 53

FAG Grafiske uddannelser 2 3 3 4 4 3 2 3 5 4 4 6 7

FAG Serviceuddannelser 102 101 109 104 105 114 113 117 115 108 108 105 102

FAG Levnedsmiddeludd. 6 7 7 5 5 6 7 9 9 8 11 11 12

FAG Sundhedsudd. 25 30 26 27 24 27 26 23 29 67 68 24 28

FAG An. EFG og lærl.udd. 7 6 5 8 7 5 6 10 10 15 11 9 12

KVU Pæd./human. udd. 3 3 3 3 5 5 6 8 7 11 13 7 9

KVU Tekniske uddannelser 4 3 4 2 3 6 4 4 5 10 6 9 7

KVU Sundhedsuddannelser 8 7 6 6 9 11 12 12 10 10 12 12 12

KVU Øvrige uddannelser 2 2 2 2 3 3 3 3 1 1 1 2 2

MVU Pæd./human. udd. 14 13 13 13 17 15 16 22 24 23 33 30 21

MVU Samfundsvid. udd. 1 1 1 1 1 2 4 5 5 3 2 1 1

MVU Tekniske uddannelser 1 1 1 2 1 1 4 2 3 2 2 2 4

MVU Sundhedsuddannelser 50 61 62 60 60 61 61 65 68 98 100 58 60

MVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

LVU Pæd./human. udd. 3 1 3 2 5 2 2 2 3 3 6 4 5

LVU Samfundsvid. udd. 0 0 0 0 0 0 1 3 6 4 5 5 4

LVU Tekn./naturfagl. udd. 0 0 2 1 1 1 1 5 4 3 4 3 5

LVU Sundhedsuddannelser 61 56 60 59 62 60 62 62 66 68 68 55 62

LVU Øvrige uddannelser 6 6 6 6 5 5 6 9 10 6 9 7 11

Stud. Uddannelsessøgende 18 22 32 31 27 29 31 33 30 28 20 38 35

I alt 873 901 908 893 907 926 974 1.048 1.035 1.236 1.207 1.010 1.112

I alt (excl. udd.søg.) 855 879 876 862 880 897 943 1.015 1.005 1.208 1.187 972 1.077

Kilde: Den regionale database.

Af de i alt 203 beskæftigede (20-59 årige, excl. udd.søg.) er der 30 personer med en kort
videregående uddannelse. 86 har en mellemlang og 87 har en lang videregående uddannelse.

2/3 af alle personer med en videregående uddannelse indenfor øvrige private tjenesteydelser
har en sundhedsuddannelse. Blandt de mellemlange videregående uddannelser har
branchegruppen dermed 13,5 % af alle beskæftigede med denne uddannelsesretning på
Bornholm i 1993. Indenfor samme område blandt personer med en lang videregående
uddannelse er branchegruppen den største med 49,2 % af alle beskæftigede indenfor denne
uddannelsesgruppe. Her har offentlige tjenesteydelser “kun” 42,1 %.
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5.2.53 Offentlige tjenesteydelser
Offentlige tjenesteydelser består af følgende undergrupper: 85

1. Offentlig administration.
2. Uddannelse og forskning.
3. Sundhedsvæsen.
4. Socialvæsen.
5. Anden offentlig aktivitet.
6. Internationale organisationer m.v.

Nedenfor er medtaget en liste for arbejdssteder med over 9 ansatte på Bornholm inden-for
offentlige tjenesteydelser pr. 2. kvartal 1995. I modsætning til de øvrige 20 sektorer er der
ikke gennemført en opdeling af arbejdsstederne på ovenstående 6 områder: 86

10-19 ansatte Told- og Skattestyrelsen Region Rønne Generelle offentlige tjenester
Bornholms Statsamt, Rønne Generelle offentlige tjenester
Hasle Kommune Rådhuset, Hasle Generelle offentlige tjenester
Kriminalforsorgen Rønne, Rønne Fængselsvæsen
Nyker Skole, Rønne Folkeskole o.l.
Vestermarie Skole, Rønne Folkeskole o.l.
Bornholms Kristne Friskole Davidskolen,
Aakirkeby

Folkeskole o.l.

Østerlars Gudhjem Skole, Gudhjem Folkeskole o.l.
Skolen på Sveasvej, Rønne Specialskoler for handicappede
Bornholms Folkehøjskole, Aakirkeby Folkehøjskoler
Dueodde Efterskole, Poulsker, Nexø Oplysningsforbundenes

undervisningsaktivitet, VUC m.v.
Rønnehuset, Rønne Døgninstitutioner for børn og unge
Amtsplejehjemmet Kildebo, Aakirkeby Døgninstitutioner for voksne med handicap
Snogebæk Sundhedsafdeling, Nexø Plejehjem og beskyttede boliger
Børnehaven Rønne Børneasyl, Rønne Børnehaver
Børnehaven Midgården, Rønne Børnehaver
Børnehaven Sølvfisken, Rønne Børnehaver
Børnehaven Gartnervangen, Rønne Børnehaver
Nylars Børnehave, Aakirkeby Børnehaver
Aakirkeby Børnehave, Aakirkeby Børnehaver
Nexø Kommunale Børnehave, Nexø Børnehaver
Nexø Børnehave, Nexø Børnehaver
Specialbørnehaven Mælkebøtten, Svaneke Børnehaver
Hasle Fritidsklub, Hasle Fritidshjem m.v.
Aflastnings- og Fritidshjemmet Pilehøj, Rønne Aldersintegrerede institutioner
Legestedet, Aakirkeby Aldersintegrerede institutioner
Integrerede Institution Jordbærhuset, Nexø Aldersintegrerede institutioner
Sydgården, Svaneke Aldersintegrerede institutioner
Nexø Fritidscenter, Nexø Fritidsklubber for unge

                                                       
85 Hovedteksten angiver overskriften i nationalregnskabets 117 brancher, incl. specialopdeling af offentlige

tjenesteydelser. Brancheområderne i parentes efter hovedteksten er de fem-cifrede ISIC-koder, som findes under hver
enkelt gruppe i 21-brancheopdelingen. Hver enkelt ISIC-brancheopdeling er separeret af et komma.

86 Danmarks Statistik, Det Centrale Erhvervsregister. Størrelsesoplysningerne er beregnede tal på grundlag af indbetalt
ATP-beløb for 2. kvartal 1995 - reelt er størrelsesoplysninger udtryk for antal ansatte på heltidsbasis.
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Nørremøllecentret, Nexø Dagcentre for ældre m.v.
Værkstedet Sandemandsgården, Rønne Revalideringsinstitutioner
Dansk Røde Kors Center Aakirkeby, Aakirkeby Flygtningecentre
Dansk Røde Kors Center Nexø, Nexø Flygtningecentre
Amtscentralen for Undervisningsmidler, Rønne Forsknings- og universitetsbiblioteker
Rønne Levnedsmiddelkontrol, Rønne Kontrol af levnedsmidler

20-49 ansatte: Arbejdsformidlingen , Rønne Arbejdsformidling
Hasle Kommune, Administrationsbygningen, Hasle Generelle offentlige tjenester
Retten i Rønne, Rønne Domstole
Rønne Privatskole, Rønne Folkeskole o.l.
Bodilsker Skole, Nexø Folkeskole o.l.
Svaneke Skole, Svaneke Folkeskole o.l.
Østermarie Skole, Østermarie Folkeskole o.l.
Østerlars Friskole, Østerlars, Gudhjem Folkeskole o.l.
Olsker Centralskole, Allinge Folkeskole o.l.
Allinge-Sandvig Borgerskole, Allinge Folkeskole o.l.
Klemensker Skole, Klemensker Folkeskole o.l.
Hasle Borgerskole, Hasle Folkeskole o.l.
Bornholm Erhvervsskole, Rønne Skoler med industri- og

håndværkeruddannelser
VUC Bornholm, Rønne Oplysningsforbundenes

Undervisningsaktivitet, VUC m.v.
Familieplejen på Bornholm, Rønne Familiepleje
Pensionatet Østergade, Rønne Døgninstitutioner for voksne med handicap
Nexøhuset, Nexø Døgninstitutioner for voksne med handicap
Amtsplejehjemmet Næs, Allinge Døgninstitutioner for voksne med handicap
Aacentret, Aakirkeby Plejehjem og beskyttede boliger
Svaneke Sundhedsafdeling, Svaneke Plejehjem og beskyttede boliger
Østermarie Plejehjem, Østermarie Plejehjem og beskyttede boliger
Gudhjem Plejehjem, Gudhjem Plejehjem og beskyttede boliger
Sandvig Plejehjem, Allinge Plejehjem og beskyttede boliger
De Gamles Hjem, Klemensker Plejehjem og beskyttede boliger
Vuggestuen Rønne Nord, Rønne Vuggestuer
Skovminde Revalideringsinstitution, Aakirkeby Revalideringsinstitutioner
Dansk Røde Kors Center Sandvig, Allinge Flygtningecentre
Bornholms Centralbibliotek, Rønne Folkebiblioteker
Bornholms Museum, Rønne Museer
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50-99 ansatte Told-  og Skattestyrelsen Region Rønne, Rønne Generelle offentlige tjenester
Aakirkeby Kommune Rådhuset, Aakirkeby Generelle offentlige tjenester
Nexø Kommune Rådhuset, Nexø Generelle offentlige tjenester
Allinge-Gudhjem Kommune Rådhuset, Allinge Generelle offentlige tjenester
Bornholms Amts Fællesforvaltning, Rønne Offentlig administration vedrørende

erhverv, infrastruktur
Bornholms Amts Tekniske Forvaltning, Rønne Offentlig administration vedrørende

erhverv, infrastruktur
Politiet, Rønne Politiet
Aavangsskolen, Rønne Folkeskole o.l.
Østre Skole, Rønne Folkeskole o.l.
Søndermarksskolen, Rønne Folkeskole o.l.
Aaker Skole, Aakirkeby Folkeskole o.l.
Nexø Skole, Nexø Folkeskole o.l.
Bornholms Amtsgymnasium, Rønne Gymnasier, studenter- og HF-kurser
Bornholms Erhvervsskole, Rønne Skoler med industri- og

håndværkeruddannelser
Sygeplejeskolen, Rønne Skoler med sundheds- og

forsorgsuddannelser
Boinstitutionen Strøbyhus, Aakirkeby Døgninstitutioner for voksne med handicap
Gigtplejehjemmet, Rønne Plejehjem og beskyttede boliger
Aktivitets- og Plejecenter Lunden, Rønne Plejehjem og beskyttede boliger
Plejehjemmet De Gamles Hjem, Rønne Plejehjem og beskyttede boliger
Plejehjemmet Aabo, Aakirkeby Plejehjem og beskyttede boliger
Nylars Plejehjem, Aakirkeby Plejehjem og beskyttede boliger
Omsorgscentret Toftegården, Hasle Plejehjem og beskyttede boliger

100-199 ansatte Rønne Kommune Rådhuset, Rønne Generelle offentlige tjenester
Sundhedscentret for Nexø lokalområde, Nexø Plejehjem og beskyttede boliger

500-999 ansatte Bornholms Centralsygehus, Rønne Hospitaler

5.2.54 Beskæftigelsen i offentlige tjenesteydelser
Offentlige tjenesteydelser har langt den største andel af den samlede beskæftigelse af de 21 i
dette kapitel præsenterede erhvervsgrupper. I perioden 1981-1993 har offentlige
tjenesteydelser haft en andel af den samlede beskæftigelse på øen på mellem 29,7 og 32,8 %.
Den højeste andel på 32,8 % blev endog nået i 1993.

Udviklingen i beskæftigelsen i denne gruppe ligger på mellem 6.500 og 7.200 beskæftigede i
perioden 1981-1993. Mindste beskæftigelse var der indenfor offentlige tjenesteydelser i 1981
med 6.618 beskæftigede. Største beskæftigelse var der i 1993 på 7.126 personer. Dvs. en stabil
beskæftigelse med et største udsving på godt 500 personer over 12 år. Som det fremgår af
Figur 70 har udviklingen i beskæftigelsen indenfor offentlige tjenesteydelser stort set fulgt
udviklingen i hele landet.
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Figur 70. Beskæftigelsen i offentlige tjenesteydelser 1981-1993
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Note: Diagrammet til venstre angiver beskæftigelsens størrelse i perioden på Bornholm. Diagrammet til højre
angiver beskæftigelsens størrelse med udgangspunkt i index 1981=100 for Bornholm og hele landet.

Kilde: Den regionale database.

Offentlige tjenesteydelser har en stor overrepræsentation af kvinder. I 1993 var således 62,2 %
af de beskæftigede i offentlige tjenesteydelser kvinder. Dog er der overrepræsentation af
mænd i de to yngste aldersgrupper, jf. Tabel 57.

Tabel 57. Køns- og aldersfordeling i offentlige tjenesteydelser, Bornholms
Amt 1993

Alders-
gruppe

Mænd Kvinder I alt Mænd Kvinder I alt Fordeling på
 aldersgrupper

antal % %

15-19 år 133 104 237 56,1 43,9 100,0 3,4

20-29 år 633 607 1240 51,0 49,0 100,0 17,8

30-39 år 511 1283 1794 28,5 71,5 100,0 25,8

40-49 år 741 1378 2119 35,0 65,0 100,0 30,5

50-59 år 470 781 1251 37,6 62,4 100,0 18,0

60-66 år 92 149 241 38,2 61,8 100,0 3,5

67-74 år 50 19 69 72,5 27,5 100,0 1,0

I alt 2630 4321 6951 37,8 62,2 100,0 100,0

Kilde: Den regionale database.

Aldersfordelingen indenfor offentlige tjenesteydelser i forhold til aldersfordelingen i den
samlede beskæftigelse på Bornholm viser en mindre overrepræsentation indenfor
aldersgrupperne 30-39 år, 40-49 år og 50-59 år.

5.2.55 Uddannelsesmæssig sammensætning af beskæftigelsen
i offentlige tjenesteydelser

I 1993 var der i alt 6.155 beskæftigede på Bornholm i aldersgruppen 20-59 år (excl. udd.søg.).
Af disse var 41,4 personer uden en kompetencegivende uddannelse, 29,6 % var faglærte og
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29,0 % var personer med en videregående uddannelse. Denne sammensætning betyder, at der
i forhold til hele landet indenfor offentlige tjenesteydelser er en stor overrepræsentation i
gruppen af personer uden en kompetencegivende uddannelse og en underrepræsentation af
personer med en videregående uddannelse.

Skulle fordelingen blandt de beskæftigede indenfor offentlige tjenesteydelser være fordelt,
som det er gældende på landsplan, mangler der på Bornholm 554 personer med en
videregående uddannelse. Tilsvarende er der i 1993 530 for mange i gruppen af personer uden
en kompetencegivende uddannelse. Blandt de faglærte er der stort set ligevægt.

Figur 71. Uddannelsesniveau for offentlige tjenesteydelser, Bornholm og
hele landet
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Note: Figuren omfatter udelukkende ikke-uddannelsessøgende og aldersgruppen 20-59 år.
Kilde: Den regionale database.

Samtidig har faldet blandt personer uden en kompetencegivende uddannelse indenfor
offentlige tjenesteydelser været større for hele landets vedkommende end på Bornholm. Hvor
denne gruppes andel af den samlede beskæftigelse indenfor offentlige tjenesteydelser
“skrumpede” med 9,8 % i perioden 1981-1993, var samme tal for Bornholm kun 9,3 %.

Offentlige tjenesteydelser er på trods af dette fald i andelen af personer uden en
kompetencegivende uddannelse den sektor, der har den største andel af det samlede antal af
personer på dette uddannelsesniveau på Bornholm.

Som det fremgår af Tabel 58 er den største uddannelsesretning blandt de faglærte inden-for
offentlige tjenesteydelser de handel- og kontoruddannede. Denne gruppe består af 39,8 % af
alle faglærte i aldersgruppen 20-59 år (excl. udd.søg.) indenfor offentlige tjenesteydelser. Af
den samlede beskæftigelse indenfor faglærte med en uddannelse indenfor handel- og
kontorfag er offentlige tjenesteydelser den største sektor med en andel på 26,8 %. Denne andel
på lidt over hver fjerde beskæftiget indenfor offentlige tjenesteydelser er fastholdt, selvom den
samlede beskæftigelse af faglærte med denne uddannelsesretning i perioden 1981-1993 er
steget med i alt 535 personer.
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Næststørste gruppe indenfor de faglærte er personer med en sundhedsuddannelse. Denne
gruppe omfatter 22,1 % af alle faglærte indenfor offentlige tjenesteydelser. 80,4 % af alle
beskæftigede faglærte med denne uddannelsesretning er beskæftiget indenfor offentlige
tjenesteydelser.

Udover disse to suverænt største grupper har også jern- og metalfagene og bygge- og
anlægsfagene over 100 beskæftigede indenfor denne erhvervsgruppe. Offentlige
tjenesteydelser har den største andel af de beskæftigede med uddannelser indenfor jern og
metal, faktisk er selve jern- og metalindustriens andel 1 % mindre end andelen inden-for
offentlige tjenesteydelser. For bygge- og anlægsfagene gælder, at offentlige tjenesteydelser har
den næststørste andel af de beskæftigede i denne gruppe. Sektorens andel af denne gruppe er i
1993 14,2 %.

Indenfor de grafiske fag og serviceuddannelserne er offentlige tjenesteydelser den næststørste
sektor. I disse to uddannelsesretninger er ca. hver fjerde ansat indenfor offentlige
tjenesteydelser.



199

Tabel 58. 20-59 årige beskæftigede i offentlige tjenesteydelser, fordelt på
uddannelse, 1981-1993

1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993

Ikke komp. Udd. 2.882 2.893 2.952 2.728 2.749 2.762 2.766 2.664 2.538 2.439 2.552 2.653 2.550

FAG Handel og kontor 589 613 639 654 657 684 702 702 686 666 734 750 725

FAG Jern og metal 224 228 228 218 234 226 224 243 250 284 296 301 289

FAG Bygge og anlæg 120 118 137 136 140 132 126 120 127 164 149 179 169

FAG Grafiske uddannelser 17 15 15 13 15 15 17 21 26 22 23 27 29

FAG Serviceuddannelser 69 71 74 70 72 68 65 70 64 64 64 58 59

FAG Levnedsmiddeludd. 53 59 64 66 67 73 78 80 78 100 91 97 95

FAG Sundhedsudd. 239 237 275 295 306 334 355 354 357 332 346 395 403

FAG An. EFG og lærl.udd. 98 98 97 92 93 89 93 54 53 84 59 52 52

KVU Pæd./human. udd. 163 177 185 194 219 235 244 252 271 265 275 292 301

KVU Tekniske uddannelser 51 52 54 52 39 37 31 41 42 43 42 47 47

KVU Sundhedsuddannelser 25 29 31 29 30 30 33 36 32 36 35 40 40

KVU Øvrige uddannelser 127 128 135 138 137 143 144 131 125 120 115 114 115

MVU Pæd./human. udd. 518 563 571 579 586 603 605 589 578 574 573 562 570

MVU Samfundsvid. udd. 48 41 40 41 47 54 52 48 45 50 49 51 50

MVU Tekniske uddannelser 30 35 33 35 49 49 44 41 38 36 35 36 39

MVU Sundhedsuddannelser 289 299 330 341 333 332 345 350 342 323 327 371 368

MVU Øvrige uddannelser 0 0 0 0 0 0 3 10 10 13 13 17 21

LVU Pæd./human. udd. 33 39 51 52 53 54 55 61 64 61 66 71 77

LVU Samfundsvid. udd. 21 22 24 27 28 29 31 29 29 32 32 34 40

LVU Tekn./naturfagl. udd. 24 27 32 31 36 39 32 33 39 42 42 47 44

LVU Sundhedsuddannelser 30 36 41 48 46 46 45 52 52 45 48 58 53

LVU Øvrige uddannelser 37 41 39 36 35 34 33 24 22 21 21 20 19

Stud. Uddannelsessøgende 176 190 230 218 233 264 258 224 204 197 211 249 249

I alt 5.863 6.011 6.277 6.093 6.204 6.332 6.381 6.229 6.072 6.013 6.198 6.521 6.404

I alt (excl. udd.søg.) 5.687 5.821 6.047 5.875 5.971 6.068 6.123 6.005 5.868 5.816 5.987 6.272 6.155

Kilde: Den regionale database.

Blandt 1.784 personer med en videregående uddannelse havde i 1993 28,2 % en kort, 58,7 %
en mellemlang og 13,1 % en lang videregående uddannelse. Indenfor alle tre niveauer var
gruppen af personer med en humanistisk/pædagogisk uddannelse langt den største. Personer
med disse uddannelsesretninger på niveauet kort videregående uddannelse har på Bornholm
en andel på 83,4 % indenfor offentlige tjenesteydelser. På landsplan er denne andel på 77,0
%. På mellemlangt niveau og langt niveau er andelen for disse uddannelsesretninger
henholdsvis 86,6 % og 86,5 %.
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