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Rapportens hovedkonklusioner 

Økonomiske Tendenser 2013 er delt op i tre forskellige temaer: ’Arbejdsmarkedet i dag og frem 

mod 2020’, ’Uddannelse i Danmark’ og ’Finanspolitik – nationalt og internationalt’. 

 

Tema 1 – Arbejdsmarkedet i dag og frem mod 2020 

Det første tema har fokus på det danske arbejdsmarked. Kapitel 1 ser nærmere på, hvordan de 

unge har klaret sig siden starten af den økonomiske krise i forhold til bl.a. beskæftigelse og 

arbejdstid, samt udviklingen i, hvor mange unge, der er på overførselsindkomster. Kapitlet viser, 

at krisen er gået hårdt ud over de unge i Danmark. Samtidig med, at flere unge har mistet deres 

job, er den gennemsnitlige arbejdstid blandt de unge, som fortsat er i beskæftigelse, også faldet. 

Antallet af unge, der modtager overførselsindkomst, er steget, og ser man på antallet af unge på 

overførselsindkomster, så er der siden krisens start 30.700 flere mellem 15-29 år, der modtager 

overførselsindkomst i Danmark, når man fraregner de studerende. Stigningen betyder, at mere 

end hver femte af de unge, som ikke er studerende, i dag modtager overførselsindkomster. 

 

I andet kapitel analyseres arbejdsudbuddet frem mod år 2020. Den demografiske udvikling 

medfører, at arbejdsudbuddet reduceres. Indregnes den stigende uddannelsestendens og 

arbejdsmarkedsreformerne frem mod 2020, så er billedet faktisk det stik modsatte. Indregner 

man de vedtagne arbejdsmarkedsreformer og uddannelseseffekterne af, at flere får en 

uddannelse, så viser kapitlet, at arbejdsudbuddet øges med mere end 100.000 personer frem 

mod 2020. 

 

På baggrund af, hvordan arbejdsudbuddet udvikler sig, analyseres ubalancerne på fremtidens 

arbejdsmarked i kapitel 3. I 2020 forventes det, at vi får en stor mangel på uddannet arbejdskraft 

i Danmark. Det gælder alle typer af uddannet arbejdskraft. Fremskrivningerne af arbejdsmarkedet 

viser, at der forventes at mangle over 100.000 personer med videregående uddannelser. Modsat 

vil der være et overskud af gymnasialt uddannede og ufaglærte på over 140.000 personer. 

Manglen på arbejdskraft med de rette kvalifikationer kan få stor betydning for hele den danske 

samfundsøkonomi.  

 

Tema 1 om det danske arbejdsmarked afrundes med et nærmere blik på problematikken omkring 

arbejdende fattige. Kapitlet viser, at der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede 

lønmodtagere, som permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i 

Danmark, er der dog grupper, som har lave lønninger. Eksempelvis har midlertidig arbejdskraft fra 

Ukraine, Bulgarien og Rumænien en lønindkomst på omkring 9-14.000 kr. pr. måned, de opholder 

sig i Danmark. 
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Tema 2 – Uddannelse i Danmark 

I tema 2 er fokus på uddannelse i Danmark. Selvom den økonomiske krise har fået flere til at gå i 

gang med en uddannelse, er der stadig langt til målsætningen om, at 95 procent af en 

ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. Kapitel 5 kigger på de unges vej gennem 

uddannelsessystemet og slår fast, at frafald er den primære årsag til, at mange unge ikke får en 

ungdomsuddannelse i Danmark. Frafaldet er størst på erhvervsuddannelserne, og det koster 

hvert år det danske samfund milliarder. Penge, der alternativt kunne bruges på bedre uddannelse 

til de unge, der i dag ikke får en ungdomsuddannelse.  

 

I kapitel 6 analyseres gevinsterne af uddannelse, hvor det påvises, at uddannelse er en guldrandet 

investering. Det giver 2-10 mio. kr. mere gennem livet, at man tager en 

erhvervskompetencegivende uddannelse sammenlignet med, hvis man var forblevet ufaglært. I 

den sidste del af temaet omkring uddannelse vises det, at samfundet ligeledes opnår 

milliongevinster, hver gang den enkelte tager en uddannelse, da skatteindbetalingerne øges, 

mens indkomstoverførslerne reduceres. En del af forklaringen er, at jobsikkerheden øges med en 

uddannelse i bagagen. Ufaglærte har i gennemsnit 22 års fuldtidsbeskæftigelse gennem livet, 

mens personer med en uddannelse er i arbejde 35-37 år. 

 

Tema 3 – Finanspolitik – nationalt og internationalt  

Rapportens sidste tema omhandler finanspolitik på den nationale og internationale scene. Kapitel 

7 gennemgår begrebet strukturel saldo, der er blevet det vigtigste måltal i den økonomiske 

politik. Den strukturelle saldo kan imidlertid ikke slås op i de økonomiske statistikker, men er en 

beregnet størrelse, hvor den offentlige saldo renses for konjunkturbidrag samt særlige og 

midlertidige forhold. Kapitlet indeholder en række sammenligninger og følsomhedsanalyser af 

strukturel saldo, der viser, at der er stor usikkerhed forbundet med beregningen. Det vigtigste 

måltal i den økonomiske politik er ikke et tal, hvor man kan sætte to streger under facit. 

 

Det sidste kapitel i årets rapport omhandler de finanspolitiske muligheder i et internationalt 

perspektiv. EU’s hårde sparekurs har bremset den økonomiske genopretning efter krisen, og det 

har haft store sociale konsekvenser. BNP skrumpede i euroområdet i 2012 og vil formentlig også 

skrumpe i 2013. Samtidig er over 26 mio. EU-borgere arbejdsløse – heraf er ca. 45 pct. 

langtidsledige. I stedet for, at alle lande sparer på samme tid, bør konsolideringen af de offentlige 

finanser spredes mere ud, og lande med råderum bør gøre mere for at stimulere vækst og 

beskæftigelse på den korte bane. Ved en større gennemgang vises det i kapitlet, at de 

nordeuropæiske lande sammen med Tyskland, Holland og Østrig har et råderum til at gøre mere 

for vækst og beskæftigelse. Beregninger påpeger, at en stimulans på ½ pct. af BNP i 2013 og 

yderligere ½ pct. i 2014 vil kunne skabe næsten 1 mio. job i EU.  
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De unge er hårdt ramt af den økonomiske krise 

 

1 KAPITEL 

De unge er hårdt ramt af den 
økonomiske krise 
Krisen er gået hårdt udover de unge i Danmark. Samtidig med, at flere unge har 

mistet deres job, er den gennemsnitlige arbejdstid blandt de unge, som fortsat er i 

beskæftigelse, også faldet. Antallet af unge, der modtager overførselsindkomst er 

steget. Ser man på antallet af unge på overførselsindkomster bortset fra SU, så er 

der siden krisens start 30.700 flere mellem 15-29 år, der modtager 

overførselsindkomst i Danmark. Stigningen betyder, at omkring 22-23 pct. af de 

unge, som ikke er studerende, modtager overførselsindkomster. 

Siden 1. kvartal 2008 er lønmodtagerbeskæftigelsen faldet fra 2.300.000 fuldtidspersoner til 

2.137.000 personer i 4. kvartal 2012 – dvs. et beskæftigelsesfald på mere end 160.000 

fuldtidspersoner. Beskæftigelsesfaldet under krisen er navnlig sket i løbet af 2008 og 2009, men 

også i årene 2010-2012 har tendensen fortsat været nedadgående. Det fremgår af figur 1, der 

viser udviklingen i antal lønmodtagere i Danmark.  

 

Figur 1. Udviklingen i antal lønmodtagere (sæsonkorrigeret), fuldtidspersoner 

 

Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik.  
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Det er navnlig blandt de unge, at beskæftigelsen er faldet kraftigt under den økonomiske krise. 

Det fremgår blandt andet af figur 2A, der viser, hvor stor en andel af de enkelte aldersgrupper, 

der var i (lønmodtager)beskæftigelse i henholdsvis 2008 og 2011. I denne periode er 

beskæftigelsesfrekvensen f.eks. faldet med 10-15 pct. point for aldersgrupperne 15-21 år, mens 

lønmodtagerandelen blandt de 35-59-årige kun er faldet med omkring 3 pct. point i samme 

periode. Det fremgår af figur 2B, som samtidig viser, at beskæftigelsesandelen blandt de ældre 

over 60 år har været stigende i løbet af krisen.   
 

Figur 2A. Andel i beskæftigelse   Figur 2B. Ændring i andel lønmodtagere 

 

 

Anm.: Kun lønmodtagere er medtaget.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.   

Anm.: Kun lønmodtagere er medtaget.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.  

 

Samtidig med at beskæftigelsesandelen især er faldet for de unge under den økonomiske krise, er 

den gennemsnitlige arbejdstid blandt de unge i beskæftigelse også faldet. For de 20-årige i 

beskæftigelse er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid f.eks. faldet fra 25,7 timer om ugen i 

2008 til 23,3 timer om ugen i 2011 – dvs. et fald i den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid på 2,4 

timer svarende til godt 9 pct.  

 

Derimod er den gennemsnitlige arbejdstid blandt de ældre i beskæftigelse steget i perioden fra 

2008 til 2011. For eksempel er arbejdstiden for 65-årige i beskæftigelse steget fra 23,1 timer pr. 

uge i 2008 til 25,0 timer pr. uge i 2011 – dvs. en stigning på 1,9 timer om ugen svarende til godt 8 

pct. Blandt de 30-49-årige i beskæftigelse er arbejdstiden til sammenligning omtrent uændret i 

perioden 2008 til 2011. Det ses af figur 3B, der viser ændringen i den gennemsnitlige ugentlige 

arbejdstid fordelt efter alder. 

 

Figur 3A. Gns. ugentlig arbejdstid  Figur 3B. Ændring i gns. arbejdstid 

 

 

 

Anm.: Kun lønmodtagere er medtaget.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.  

Anm.: Kun lønmodtagere er medtaget.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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I løbet af den økonomiske krise er det således både beskæftigelsesfrekvensen og arbejdstiden, 

der er faldet forholdsvis kraftigt blandt de unge, og begge disse faktorer har trukket i retning af 

færre arbejdstimer (navnlig) blandt de unge. For de 15-19-årige er beskæftigelsesomfanget f.eks. 

faldet med omkring 30 pct. i perioden fra 2008-2011 (både trukket af færre beskæftigede og 

lavere arbejdstid). Det skal dog bemærkes, at selvom det procentvise fald i 

beskæftigelsesomfanget har været størst for de unge aldersgrupper (15-19-årige) er faldet målt i 

pct.point (opgjort i fuldtidspersoner) for denne aldersgruppe mindre end for de 20-24-årige. Det 

skyldes, at både beskæftigelsesfrekvens og arbejdstid er forholdsvis lav for de helt unge.  

 

Figur 4. Ændring i lønmodtagerbeskæftigelse 2008-2011 fordelt på alder 

 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre 

 

I perioden fra 2008 til 2011 er den samlede lønmodtagerbeskæftigelse faldet med 123.200 

fuldtidspersoner målt ved de årlige gennemsnit. Heraf står de 15-29-årige for 62.300 

fuldtidspersoner – dvs. omkring halvdelen af beskæftigelsesfaldet. Beskæftigelsesfaldet blandt de 

unge er sket på trods af, at der i 2011 er næsten 50.000 flere unge end i 2008. 

Befolkningsudviklingen trækker således isoleret set i retning af stigende beskæftigelse blandt de 

unge. Som det fremgår af tabel 1, trækker demografien isoleret set i retning af en stigning i antal 

beskæftigede unge på 18.800 fuldtidspersoner. Lavere (fuldtids)beskæftigelsesfrekvens blandt 

de unge har således bidraget med et beskæftigelsesfald på 81.100 i løbet af 3-årsperioden fra 

2008 til 2011.    
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Set i sammenhæng med, at lavere (fuldtids)beskæftigelsesfrekvenser samlet set har bidraget til 

et beskæftigelsesfald på 123.000, er der tale om et forholdsvist stort bidrag fra de unge. Faktisk 

kan næsten to tredjedel af det samlede beskæftigelsesfald fra lavere (fuldtids)frekvenser 

henføres til netop de unge. Samtidig viser tabel 1, at (fuldtids)frekvensbidraget til 

beskæftigelsesfaldet for de unge på 81.100 personer kan henføres til 59.400 personer fra lavere 

beskæftigelsesfrekvenser for de unge og 21.700 fra lavere arbejdstid.  

 

Tabel 1 Ændring i lønmodtagerbeskæftigelsen 2008-2011 opdelt på alder 

Alder 2008 2011 
Faktisk 
ændring 

Demografi 
Beskæftigelses 
frekvens og 
arbejdstid 

Beskæftigelses 
frekvens 

Arbejdstid 

 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.000 fuldtidspersoner - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

15-19 77,9 59,7 -18,2 5,4 -23,7 -17,1 -6,6 

20-24 157,6 138,1 -19,6 16,8 -36,4 -24,6 -11,8 

25-29 203,2 178,7 -24,5 -3,5 -21 -17,8 -3,3 

30-39 552,9 510,3 -42,6 -18,3 -24,3 -24,8 0,6 

40-49 604,6 586,3 -18,3 2,3 -20,6 -22,4 1,8 

50-59 498,4 485,3 -13,1 1,6 -14,7 -17,5 2,8 

60-69 138,4 150,2 11,8 -4,9 16,8 10,7 6,1 

70-79 4,1 5,3 1,2 0,3 0,9 0,3 0,6 

I alt 15-29 438,7 376,4 -62,3 18,8 -81,1 -59,4 -21,7 

I alt 15-79 2237,1 2113,8 -123,2 0 -123 -113,2 -9,8 

Anm.: Opdelingen af (fuldtids)frekvensbidraget i et bidrag fra henholdsvis ændret beskæftigelsesfrekvens og ændret arbejdstid 
afhænger dekomponeringsrækkefølgen. I tabellen er først beregnet bidrag fra ændret beskæftigelsesfrekvens (ved fastholdt) 
arbejdstid, mens bidraget fra ændret arbejdstid er beregnet residualt i forhold til det samlede (fuldtids)frekvensbidrag. Bidraget fra 
demografi medtager effekt af ændret alderssammensætning.   
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.   

Det markante beskæftigelsesfald blandt unge afspejler blandt andet, at andelen af unge under 

uddannelse er steget i løbet af de 3 år – og studerende har i gennemsnit et lavere 

beskæftigelsesomfang end jævnaldrende, der ikke er studerende.  

 

Faldende beskæftigelse blandt unge - også blandt studerende 

En opdeling af de unge i studerende og ikke-studerende viser imidlertid, at der for begge grupper 

(både studerende og ikke-studerende) er sket et betydeligt fald i beskæftigelsesandelene for 15-

29-årige – på alle alderstrin. Det fremgår af figur 5A og figur 5B. For 15-29-årige studerende er 

beskæftigelsesfrekvensen således faldet med 9,8 pct. point, mens beskæftigelsesfrekvensen 

blandt unge ikke-studerende er faldet med 9,1 pct. point.   

 

Beskæftigelsen blandt unge - både studerende og ikke-
studerende – er faldet betydeligt 

 

 
Andelen af unge under 
uddannelse er steget 
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Figur 5A. Andel lønmodtagere blandt 
ikke-studerende 

 Figur 5B. Andel lønmodtagere blandt 
studerende 

 

 

 

Anm.: Tallene for 2011 dækker perioden 4.kvt. 2010 – 3. kvt. 2011. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.   

Anm.: Tallene for 2011 dækker perioden 4.kvt. 2010 – 3. kvt. 2011. 
Studerende på alle ordinære uddannelse er medtaget, herunder 
grundskole, gymnasium, erhvervsuddannelser og videregående 
uddannelser.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Samtidig viser figur 6A og 6B, at den gennemsnitlige arbejdstid også er faldet for både 

studerende og ikke-studerende. Blandt de 15-29-årige studerende er arbejdstiden faldet med 0,5 

timer om ugen i gennemsnit, mens arbejdstiden blandt ikke-studerende er faldet med 0,8 timer 

pr. uge i perioden fra 2008 til 2011.   

 

Figur 6A. Gns. ugentlig arbejdstid blandt 
beskæftigede, ikke studerende 

 
Figur 6B. Gns. ugentlig arbejdstid blandt 
beskæftigede, studerende 

 

 

 

Anm.: Se figur 5a. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.  

Anm.: Se figur 5b. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Faldet i beskæftigelsesfrekvensen blandt ikke-studerende har været klart størst for de unge, der 

ikke har afsluttet en uddannelse ud over grundskolen. For denne gruppe er 

beskæftigelsesfrekvensen faldet fra 58,1 pct. i 2008 til 42,5 pct. i 2011 – dvs. et fald på 15,6 pct. 

point. Til sammenligning er beskæftigelsesfrekvensen faldet med 4,1 pct. for unge med en 

videregående uddannelse, mens beskæftigelsesfrekvensen er faldet med 5,8 pct. point for unge 

med en erhvervsfaglig uddannelse. Det fremgår af tabel 2, der viser udviklingen i andel 

lønmodtagere og den ugentlige arbejdstid blandt studerende og ikke-studerende.  

 

Med hensyn til faldet i den gennemsnitlige arbejdstid blandt ikke-studerende har det været størst 

for unge uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. For unge med en gymnasial 
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uddannelse som højeste fuldførte uddannelse er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid faldet 

med 2,6 timer om ugen.   

 

Tabel 2 Udvikling i andel lønmodtagere og ugentlig arbejdstid blandt stud. og ikke-stud.  

  Andel lønmodtagere Ugentlig arbejdstid 

  2008 2011 Ændring 2008 2011 Ændring 

  Procent Pct.point Timer Timer 

Studerende 64,3 54,5 -9,8 16,3 15,8 -0,5 

 - Grundskole 46 33,4 -12,6 6,4 6 -0,4 

 - Gymnasial 65,7 54,6 -11,1 8,2 7,7 -0,5 

 - erhvervsfaglig 82,8 71,5 -11,3 30,8 31 0,2 

 - KVU 67,5 60,2 -7,3 19,1 17,6 -1,5 

 - MVU 64,2 59,4 -4,9 14 13,6 -0,4 

 - Bachelor 62,2 56,1 -6,1 11,8 10,7 -1,1 

 - Kandidat 61,8 58,1 -3,7 16,3 14,6 -1,6 

Ikke studerende (højeste udd.) 72,6 63,6 -9,1 30,9 30,1 -0,8 

- Grundskole 58,1 42,5 -15,6 26 24,8 -1,2 

- Gymnasial 77,8 72,7 -5 28,2 25,6 -2,6 

- Erhvervsfaglig 87,4 81,6 -5,8 33,8 33,2 -0,6 

- Videregående 87,6 83,5 -4,1 34,9 34 -0,9 

- Uoplyst 42 37,5 -4,4 33,2 31,3 -2 

Alle 15-29-årige 68,7 59 -9,7 24,5 23,5 -1 

Anm: Tallene for 2011 dækker perioden 4.kvt. 2010 – 3. kvt. 2011. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.   
 

Mange unge er hverken i job eller under uddannelse 

Den markante forringelse af beskæftigelsesmulighederne for unge i løbet af den økonomiske 

krise har formentlig været medvirkende til, at der er sket en betydelig stigning i andelen af unge 

under uddannelse i perioden fra 2008 til 2011. I denne periode er studieandelen blandt de 15-29-

årige steget fra 50,3 pct. til 54,7 pct., dvs. en stigning på 4,5 pct. point. Det er navnlig blandt de 

unge i 20-24-årsalderen, at studiefrekvenserne er steget fra 2008 til 2011 – med en stigning på 

6-8 pct. point. Figur 7A viser andel under uddannelse fordelt efter alder og figur 7B viser 

ændringen i fra 2008-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Studieandelen blandt de 15-
29-årige er steget fra 50,3 
pct. til 54,7 pct. 
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Figur 7A. Andel under uddannelse   Figur 7B. Ændring i andel under uddannelse  

 

 

 

Anm.: Uddannelsesstatus pr. 1. oktober i året. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.  

Anm.: Uddannelsesstatus pr. 1. oktober i året. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Stigningen i studiefrekvenserne i de senere år kommer efter en længere periode i 00’erne, hvor 

andelen af unge under uddannelse har ligget forholdsvist konstant. Bortset fra denne periode i 

00’erne har den generelle tendens i de seneste 30 år været stadigt stigende uddannelsesandele 

for de unge. Det fremgår af figur 8, der viser andel under uddannelse for udvalgte aldersgrupper 

fra 1980 og fremefter. 

 

Figur 8. Andel under uddannelse for udvalgte aldersgrupper, 1980-2011 

 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.  

 

På trods af den kraftige stigning i studiefrekvenserne siden 2008 er der samlet set sket en 

stigning i andelen af unge, der hverken er under uddannelse eller i job. For de 25-årige er denne 

andel f.eks. steget fra 16,5 pct. i 2008 til 19,9 pct. i 2011 og ligger dermed på det højeste niveau 

siden midten af 1990’erne, jf. figur 9. Det skal dog bemærkes, at en del af stigning fra 2007 til 

2008 formentlig er udtryk for databrud som følge af overgang til nye kildedata for 

lønmodtagerbeskæftigelsen. Udviklingen i andel lønmodtager og studerende – måned for måned 

– i gennem 2008 peger imidlertid på, at en stor del af stigningen fra 2007 til 2008 i figur 9 er 

reel.   
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Figur 9 Andel unge der hverken er under uddannelse eller i job, 1980-2011 

 

Anm: Der er et datagrund i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik fra 2007-2008 (november) i forbindelse med overgang til 
anvendelse af beskæftigelsesoplysninger fra eIndkomst.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.  

 

For aldersgruppen 15-29-årige er det i 2011 samlet set omkring 16 pct., der hverken er i 

beskæftigelse eller i gang med en ordinær uddannelse. Det svarer til godt 164.000 unge. Denne 

gruppe af unge er imidlertid en meget sammensat gruppe som bl.a. består af: 

 
• Nyuddannede dimittender der ikke kan finde job 

• Førtidspensionister 

• Ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere 

• Unge på barsel som ikke er tilknyttet en arbejdsplads.  

• Unge på højskole og produktionsskoler 

• Indvandrere der kun har været i landet i en kortere periode 

• Unge der midlertidigt opholder sig i udlandet – f.eks. på ”jordomrejse” efter gymnasiet.  

 

Der er netop mange indvandrere i gruppen af unge, som hverken er under ordinær uddannelse 

eller i job. Ud af de 164.000 unge er det således godt 45.000, der er indvandrere, som ikke er 

opvokset i Danmark. En stor del af disse indvandrere kan være au-pair, unge på 

udvekslingsophold, unge der kun har opholdt sig i landet i kort tid mv., og der kan derfor være 

hensigtsmæssigt at se på en opgørelse eksklusiv denne gruppe.  

 

Når man kun ser på de unge, der er født i Danmark, er billedet dog fortsat, at krisen har medført 

en markant stigning i gruppen, der ikke er i beskæftigelse eller uddannelse, og man skal tilbage til 

midten af 1990’erne for at finde et tilsvarende niveau. Det fremgår af figur 10, der viser andelen af 

unge, der hverken er i job eller under uddannelse eksklusiv indvandrere.  
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Figur 10. Andel unge, der hverken er under uddannelse eller i job (eksklusiv indvandrere) 

 

Anm: Der er et datagrund i den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik fra 2007-2008 (november) i forbindelse med overgang til 
anvendelse af beskæftigelsesoplysninger fra eIndkomst.   
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Analysen ovenfor er som nævnt baseret på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik fra 

Danmarks Statistik, som går frem til november 2011. Oplysninger om lønmodtagerbeskæftigelse 

og SU-udbetalinger i Arbejdsmarkedsstyrelsens DREAM-database indikerer, at andelen af unge, 

der hverken er under uddannelse eller modtager lønindkomst har ligget stabilt i løbet af 2012.  

 

Unge på offentlig forsørgelse  

Det markante fald i beskæftigelsen for de unge viser sig bl.a. ved, at antallet af unge, der 

modtager overførselsindkomst, er steget siden 2008. I perioden fra medio 2008 til december 

2012 er antallet af 15-29-årige overførselsmodtagere steget fra 93.000 til 128.000 

fuldtidspersoner når der korrigeres for sæsonudsving – dvs. en stigning på 35.000 

fuldtidspersoner i perioden. Her er som udgangspunkt medregnet alle overførselsindkomster 

bortset fra SU – dvs. fx kontanthjælp, dagpenge, førtidspension, syge- og barselsdagpenge. Som 

det fremgår af figur 11A, så er stort set hele stigningen sket i perioden fra 2008 til 2010 – herefter 

har udviklingen omtrent været stabil, når der korrigeres for sæsonudsving.  

 

Antallet af unge overførselsmodtagere er steget fra 
93.000 til 128.000 personer når man fraregner de unge, 
der er på SU 

 

Målt i forhold til det samlede antal 15-29-årige udgør modtagere af overførselsindkomst omkring 
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relativt lille andel af de unge, der modtager overførselsindkomst. Det skal i imidlertid ses i 

sammenhæng med, at mange unge er under uddannelse og derfor (som udgangspunkt) ikke 

modtager overførselsindkomst (udover SU). For at belyse hvor udbredt modtagelse af 

overførselsindkomst er blandt de unge, kan det derfor være mere retvisende udelukkende at se 

på unge, der ikke er under uddannelse. For denne gruppe viser figur 11B, at det i løbet af 2010 og 

2011 har været omkring 22-23 pct. af de unge ikke-studerende, som modtager 

overførselsindkomst, når der korrigeres for sæsonudsving. I første halvdel af 2008 var den 

tilsvarende andel på omkring 16 pct.       
 

Figur 11A. Antal 15-29-årige på overførsel  Figur 11B. Andel 15-29-årge på overførsel 

 

 

 

Anm.: Opgørelsen er opgjort i fuldtidspersoner.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.   

Anm.: Baggrunden for, at opgørelsen eksklusiv studerende kun dækker 
perioden frem til september 2011, er, at der ikke foreligger nyere 
oplysninger om studerende i Danmarks Statistiks elevregister.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.  

En opdeling på alder viser, at andelen af unge (ikke-studerende), der modtager 

overførselsindkomst, er steget for alle aldersgrupper, men stigningen har været særligt stor for 

unge i starten af 20’erne. Det fremgår af figur 12A.  
 

Gruppen af unge ikke-studerende er en sammensat gruppe, der både består af nyuddannede 

akademikere og unge, som ikke har fået taget en uddannelse efter grundskolen. Ser man 

nærmere på gruppen af unge uden uddannelse efter grundskolen, viser figur 12B, at det for de 

unge i 25-29-årsalderen er omkring halvdelen af denne gruppe, der modtager 

overførselsindkomst, når man udelader studerende fra opgørelsen. Samtidig viser det sig, at 

stigningen i antal overførselsmodtagere for unge (ikke-studerende) uden uddannelse har været 

forholdsvis stor.   
 

Figur 12A. Andel på overførsel (eks stud.)  Figur 12B. Uden uddannelse på overførsel 

 

 

 

Anm.: Tallene for 2011 dækker perioden 4.kvt. 2010 – 3. kvt. 2011. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.  

Anm.: Tallene for 2011 dækker perioden 4.kvt. 2010 – 3. kvt. 2011. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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Der er forholdsvis store kommunale forskelle i andelen af unge, der modtager 

overførselsindkomst. For eksempel er det i Lolland, Odsherred, Bornholm og Kalundborg næsten 

hver tredje af de unge, der ikke er under uddannelse, som modtager overførselsindkomst. Til 

sammenligning er det i Gentofte og Hørsholm Kommune mindre end hver 8. ung, som modtager 

overførselsindkomst. Det viser tabel 8, hvor de kommuner med henholdsvis flest og færrest 

andelene af unge på overførselsindkomst. 

 

Tabel 3. Kommuner med højest og lavest andel unge (ikke-stud.) på overførsler 

Kommuner med højest andel Pct. Kommuner med lavest andel Pct. 

Lolland 34,9 Gentofte 10,9 

Odsherred 31,3 Hørsholm 12,5 

Bornholm 30,7 Rudersdal 12,8 

Kalundborg 30,1 Frederiksberg 12,8 

Guldborgsund 30 Lyngby-Taarbæk 14,3 

Hele landet 22,5 Hele landet 22,5 

Anm: Opgørelsen dækker perioden 4. kvartal 2010 – 3. kvartal 2011. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks register,  

 

Der er omkring 3 gange flere unge på 
overførselsindkomster i kommuner 
som Lolland og Odsherred i forhold til 
Gentofte  

Den store kommunale variation er illustreret i figur 13, som blandt andet viser, at kommunerne 

med en høj andel overførselsmodtagere blandt unge, der ikke er under uddannelse, koncentrerer 

sig i det sydlige Danmark (Sønderjylland, store dele af Fyn samt Lolland-Falster), i den nordlige 

del af Jylland og Vestsjælland.   

 

 

 

 

 

 

 
I Lolland, Odsherred, 
Bornholm og Kalundborg er 
det  næsten hver tredje af de 
unge, der ikke er under 
uddannelse, som modtager 
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Figur 13. Andel 15-29-årige, der modtager overførselsindkomst 2011, ekskl. studerende 

 

Anm: Opgørelsen dækker perioden 4. kvartal 2010 – 3. kvartal 2011. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks register.  

Unge med længerevarende offentlig forsørgelse 

En stor del af de unge modtager kun overførselsindkomst i en kortere periode, men der er også 

mange unge, som mere vedvarende modtager overførselsindkomst i stedet for at være i 

beskæftigelse eller under uddannelse.  

 

I løbet af de første to år af den økonomiske krise skete der f.eks. en forholdsvis kraftig stigning i 

antallet af langtidsledige unge. Fra medio 2008 til medio 2010 steg antallet af langtidsledige 

unge fra godt 2.000 personer til over 8.000 personer. I løbet af 2011 har der imidlertid været et 

svagt fald i antallet af langtidsledige og i anden halvdel af 2012 var der omkring 7.500 unge 

langtidsledige. Det fremgår af figur 14, der viser udviklingen i antal langtidsledige unge. 

Langtidsledige er her defineret som ledige, der har været ledige mindst 80 pct. af tiden – det 

seneste (rullende) år opgjort i fuldtidspersoner.  

 

At antallet af langtidsledige unge aktuelt er lavere end i 2010 afspejler formentlig at en del af de 

langtidsledige unge er påbegyndt en uddannelse, men det kan også afspejle, at de unge fortsat 

 
Antallet af langtidsledige 
unge er steget siden krisens 
start 
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modtager overførselsindkomst, men ikke længere ”tæller med” i ledighedsstatistikken – f.eks. ved 

overgang til sygedagpenge eller ikke-arbejdsmarkedsparat kontanthjælp.        

 

Figur 14. Udvikling i antal langtidsledige unge 15-29-årige, fuldtidspersoner 

 

Anm: Langtidsledige er defineret som ledige, som har været ledige i mindst 80 pct. af tiden i løbet af de seneste rullende år. 
Sæsonkorrigeret. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks register,  

 

De langtidsledige unge afspejler kun en forholdsvis lille del af de unge, der har modtaget 

indkomstoverførsler i en længere periode. Der er f.eks. mange længerevarende ikke-

arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere, som pr. definition ikke indgår i 

ledighedsstatistikken. Desuden er der unge modtagere af sygedagpenge, førtidspension mv., som 

heller ikke indgår i antallet af langtidsledige.  

 

For at få et mere dækkende billede af, hvor mange unge der – samlet set – modtager 

overførselsindkomst i en længere periode, ser vi nedenfor på antallet af langvarigt offentligt 

forsørgede unge ved at medtage flere typer af overførselsindkomster, end der indgår i 

bruttoledigheden.  

 

Medtages alle modtagere af dagpenge, kontanthjælp (både arbejdsmarkedsparate og ikke-

arbejdsmarkedsparate) samt revalidender viser figur 15, at der er sket en stigning i antallet af 

længerevarende modtagere fra omkring 26.000 medio 2008 til knap 42.000 personer ved 

udgangen af 2012 – dvs. en stigning på omkring 16.000 i de seneste 4 år. I samme periode steg 

langtidsledigheden blandt unge med godt 5.000 personer.   

 

Samtidig viser figuren, at det omtalte fald i langtidsledigheden fra 2010 til 2012 ikke kan 

genfindes, når kredsen af overførselsmodtagere udvides med bl.a. ikke-arbejdsmarkedsparate 

kontanthjælpsmodtagere. Fra 2010 til 2012 er der således sket en stigning i antal længerevarende 
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modtagere med omkring 4.000 personer, når kredsen af overførselsmodtagere udvides i forhold 

til Danmarks Statistiks ledighedsdefinition.  

 

Figur 15. Udvikling i antal langvarigt offentligt forsørgede blandt unge, fuldtidspersoner 

 

Anm: Langtidsledige er defineret som ledige, som har været ledige i mindst 80 pct. af tiden i løbet af de seneste rullende år. 
Sæsonkorrigeret. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks register. 

 

Medregnes alle typer af overførselsindkomster (bortset fra SU) viser tabel 4, at der i 2012 samlet 

set er 67.000 unge, som har modtaget overførselsindkomst i mindst 80 pct. af de foregående år. 

Heri indgår bl.a. modtagere af dagpenge, kontanthjælp, syge- og barselsdagpenge, førtidspension 

og unge i fleksjob.  
 

I 2008 var det til sammenligning 49.000 unge, der var længerevarende modtagere af 

overførselsindkomst. Samlet set har der således i løbet af de seneste 4 år været en stigning i 

antallet af overførselsmodtagere med godt 18.000 personer.   

 

Tabel 4. Langvarigt offentligt forsørgede blandt 15-29-årige, faktiske tal 

  2008 2010 2012 2008-2010 2010-2012 2008-2012 

 
1.000 fuldtidspersoner 

Bruttoledige 2,5 7,8 7,5 5,3 -0,3 5 

+ feriedagpenge 2,6 8,1 7,8 5,5 -0,4 5,1 

 + Ikke arbejdsmarkedsparat 
konthj. og revalidering 

26,1 37,1 41,1 11 4 15 

 + Sygedagpenge 29,8 42,3 45,8 12,5 3,5 16 

 + Fleksjob 32,1 44,6 48 12,5 3,4 16 

 + Førtidspension og skånejob 41,8 55,4 59,8 13,6 4,4 18 

 + Barselsdagpenge 49,2 63,3 67,3 14,1 4 18,1 

Anm: Tabellen viser antal unge, der har modtaget offentlige forsørgelsesydelser i mindst 80 pct. af tiden i det foregående rullende 
år. Læses tabellen oppefra og ned udvides antallet af forsørgelsesydelser, der indgår i beregningen gradvist. I den første række ses 
udelukkende på bruttoledighed. I 2. række medtages feriedagpenge. I 3. række medtages ikke-arbejdsmarkedsparat kontanthjælp 
og, revalidering mv. I 4. række medtages sygedagpenge. I 5. række medtages fleksjob. I 6. række medtages førtidspension og 
skånejob. I række 7 medtages barselsdagpenge, og denne række indeholder dermed alle offentligt forsørgede, der indgår i Danmarks 
Statistiks opgørelse over offentligt forsørgede.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks register over offentligt forsørgede. 
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Indkomstudvikling blandt unge 

Som det er fremgået ovenfor, har udviklingen for de unge siden 2008 været præget af et markant 

beskæftigelsesfald, stigende antal overførselsmodtagere og flere under uddannelse. Alle disse 

forhold medvirker til at reducere de individuelle disponible indkomster (indkomsten efter skat) 

blandt de unge i de senere år.  

 

For alle 15-64-årige under ét er den gennemsnitlige disponible indkomst steget med 3,3 pct. realt 

i perioden fra 2008 til 2011. For de 20-24-årige er den disponible indkomst imidlertid faldet med 

10,4 pct. (realt), mens 25-29-årige har oplevet et fald i den disponible indkomst på 1,4 pct. Med 

en realvækst på 7,8 pct. er de 45-49-årige den aldersgruppe, der har oplevet den største stigning 

i den disponible indkomst siden 2008. Det fremgår af figur 16. 

 

De unge har oplevet faldende indkomst siden krisens 
start. For alle andre aldersgrupper er indkomsterne vokset 

 

Også i den foregående periode fra 2000 til 2008 har indkomstfremgangen været mere 

afdæmpet for de unge sammenlignet med andre aldersgrupper.  

 

Figur 16. Udvikling i den reale disponible indkomst, 2000-2011 fordelt på alder 

 

Anm: Den disponible indkomst er deflateret med forbrugerprisindekset.   
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks register,  

 

En del af faldet i de disponible indkomster for de unge siden 2008 kan afspejle, at en større andel 

af de unge er under uddannelse i 2011 sammenlignet med 2008. Ser man på indkomstudviklingen 

for studerende og ikke-studerende hver for sig, viser det sig imidlertid, at der for hver af disse 

grupper er et markant fald i de disponible indkomster fra 2008 til 2011 blandt de unge – navnlig 
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de helt unge. Det viser 17A og figur 17B. Det peger på, at det navnlig er det markante 

beskæftigelsesfald blandt unge (både studerende og ikke-studerende), der har trukket 

indkomsten ned for de unge – og i mindre grad forskydninger i sammensætningen i retning af 

flere studerende.  

 

Figur 17A. Udvikling i disponibel 
indkomst, ikke-studerende efter alder   

 
Figur 17B. Udvikling i disponibel 
indkomst, studerende opdelt på alder 

 

 

 

Anm.: Opdelingen i studerende / ikke-studerende er foretaget på 
baggrund af uddannelsesstatus pr. 1. oktober og afspejler ikke 
nødvendigvis uddannelsesstatus i hele indkomståret. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.  

 
Anm.: Opdelingen i studerende / ikke-studerende er foretaget på 
baggrund af uddannelsesstatus pr. 1. oktober og afspejler ikke 
nødvendigvis uddannelsesstatus i hele indkomståret. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre..  
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2 KAPITEL 

Arbejdsudbud frem mod 
2020 
 

Den demografiske udvikling medfører isoleret set, at arbejdsudbuddet reduceres 

med 17.000 fuldtidspersoner fra 2012 til 2020. Det svarer til et fald på 0,7 pct. 

Stigningen i befolkningens uddannelsesniveau og effekten af de gennemførte 

reformer indebærer imidlertid, at der samlet set er udsigt til en betydelig stigning i 

arbejdsudbuddet frem mod 2020. 

Udviklingen i arbejdsudbuddet frem mod år 2020 afhænger af en række faktorer, herunder den 

demografiske udvikling, konjunkturudviklingen samt virkningen af en række gennemførte og 

planlagte reformer. I dette kapitel belyses den demografiske udvikling i arbejdsstyrken, hvor der 

både ses på udviklingen i ”hoveder” og fuldtidsbeskæftigede. Kapitlet belyser desuden de 

uddannelsesmæssige forskydninger i arbejdsstyrken frem mod 2020 og betydningen for 

arbejdsudbuddet. Afslutningsvis fremhæves nogle af de reformer, der skønnes at øge 

arbejdsudbuddet frem mod 2020. 

 

Udover udviklingen i det samlede arbejdsudbud er det imidlertid også relevant at belyse 

udviklingen i arbejdsstyrkens uddannelsessammensætning. Det skyldes bl.a., at uddannel-

sesniveauet har en selvstændig betydning for størrelsen af arbejdsudbuddet, og der kan 

forekomme ubalancer mellem udbuddet og efterspørgslen efter forskellige typer af arbejdskraft 

fremadrettet1. Dertil kommer, at arbejdsstyrkens uddannelsesmæssige sammensætning har 

betydning for produktionspotentiale og vækstmuligheder, fordi der normalt er en klar positiv 

sammenhæng mellem uddannelsesniveau og produktivitet.     

 

Demografi og arbejdsstyrke 

Befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik fra maj 2012 viser, at der i perioden fra 2012 

til 2020 vil være et fald i antallet af 30-59-årige på samlet set 61.000 personer. Derimod viser 

fremskrivningen, at der vil ske en stigning i antallet af 15-29-årige med 75.000 frem mod 2020. 

                                                                    

1  I det næste kapitel ses der nærmere på disse uddannelsesmæssige ubalancer.  
 

 

 
Uddannelsesniveauet har be-
tydning for vækstpotentialet  
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Det fremgår af figur 1. Den demografiske udvikling trækker således i retning af færre personer i 

kernearbejdsstyrken (30-59 år), men en stigning i antal unge i arbejdsstyrken.  

 

Der bliver flere unge og ældre i 
arbejdsstyrken men til gengæld færre 
fra kernearbejdsstyrken, de 30-59-
årige 

Som det fremgår af figur 1, så er der udsigt til en stigning i antallet af 70-79-årige på 165.000 

personer i perioden fra 2012 til 2020. Selvom det er relativt få, der arbejder i 70-årsaldersen, så 

bidrager denne kraftige stigning imidlertid alligevel til en stigning i arbejdsudbuddet for de ældre. 

Det er uddybet nedenfor.  

 

Figur 1. Ændring i befolkningsantal fordelt på aldersgrupper, 2012-2020 

 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks Befolkningsfremskrivning fra maj 2012.  

 

Sammenvejes befolkningsudviklingen (opdelt på køn, alder og herkomst) med erhvervs-

frekvenserne for disse befolkningsgrupper fås en demografisk betinget fremskrivning af 

arbejdsstyrken målt i ”hoveder”. Erhvervsfrekvenserne er baseret på Danmarks Statistiks 

registerbaserede arbejdsstyrkestatistik (RAS) 2012, jf. figur 2a. 
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Figur 2A. Erhvervsfrekvens på herkomst  Figur 2B. Ugentlig arbejdstid lønmodtagere 

 

 

Anm.: Første akse viser alder 
Kilde: AE på baggrund af den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik.  

Anm.: Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid er beregnet på 
baggrund af Danmarks Statistiks register over beskæftigede 
lønmodtagere baseret på eIndkomst. Konkret er arbejdstiden beregnet 
på baggrund af det samlede antal betalte arbejdstimer pr. beskæftiget 
lønmodtager (opgjort månedsvis). Arbejdstiden er beregnet på 
baggrund af oplysninger om samtlige lønmodtagere for hele 2011.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.   

 

Som det fremgår af figur 3, så peger fremskrivningen på et beskedent – demografisk betinget – 

fald i arbejdsstyrken på 4.000 personer frem mod 2020. Dette fald dækker over et fald i antal 

30-59-årige i arbejdsstyrken på 72.000 personer og en stigning i antal 15-29-årige i 

arbejdsstyrken på 64.000 personer. Det fremgår ligeledes af tabel 1. Samtidig stiger antallet af 

70-79-årige i arbejdsstyrken med 13.000 personer2.  

 

Det er med andre ord den kraftige stigning i antallet af unge og ældre, der begrænser det 

demografisk betingede fald i arbejdsstyrken frem til 2020. Unge og ældre arbejder imidlertid i 

gennemsnit væsentligt færre timer om ugen sammenlignet med kernearbejdsstyrken. Målt i 

fuldtidspersoner vægter unge og ældre i arbejdsstyrken således mindre end midaldrende.  

 

At der er forholdsvis store aldersmæssige forskelle i arbejdstiden fremgår af figur 2b, der viser 

den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid blandt lønmodtagere baseret på Danmarks Statistiks 

register over lønmodtagere. Mens den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for 35-55-årige 

lønmodtagere er omkring 35 timer, er den gennemsnitlige arbejdstid omkring 10 timer om ugen 

for beskæftigede i 70-års alderen, mens 15-19-årige i beskæftigelse i gennemsnit arbejder 

omkring 5-10 timer om ugen.     

                                                                    
2 Det bemærkes, at den demografisk betingede arbejdsstyrke afviger lidt fra den fremskrivning, der ligger til grund for regeringens 

Vækstplan DK, marts 2013. Det skyldes blandt andet, at der siden Vækstplan DK er offentliggjort nye tal for erhvervsfrekvenser, 

som er indarbejdet i denne analyse. Dertil kommer, at der kan være forskelle på den aldersmæssige afgrænsning af arbejdsstyrken 

og antagelserne om efterkommeres erhvervsfrekvenser fremadrettet.    
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Figur 3. Demografisk betinget fremskrivning af arbejdsstyrken 

 
Anm: Se boks 1.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.  

 

Som følge af den forholdsvis lave arbejdstid for unge og ældre er det demografisk betingede fald i 

arbejdsstyrken målt i fuldtidspersoner større end faldet målt i ”hoveder”. Målt i fuldtidspersoner 

er faldet i arbejdsstyrken således på 17.000 personer fra 2012 til 2020, mens arbejdsstyrkefaldet 

målt i hoveder er 4.000 personer. Det afspejler som nævnt, at stigningen i arbejdsstyrken for de 

unge og ældre er mindre målt i fuldtidspersoner end målt i ”hoveder” på grund af den forholdsvis 

lave arbejdstid for disse grupper. 

 

Tabel 1. Demografisk betinget ændring i arbejdsstyrken fra 2012 til 2020 fordelt på alder 

 
Arbejdsstyrke i personer Arbejdsstyrke i fuldtidspersoner 

 
2012 2020 Ændring 2012 2020 Ændring 

 
Personer Fuldtidspersoner 

15-29 år 613 677 64 395 451 56 

30-59 år 1891 1819 -72 1785 1715 -70 

60-69 år 240 230 -9 200 192 -7 

70-79 år 32 45 13 12 16 5 

I alt  2775 2771 -4 2391 2374 -17 

Anm: Se boks 1.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.    
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Boks 1. Nærmere om fremskrivningen 

Den demografisk betingede fremskrivning af arbejdsudbuddet er baseret på Danmarks Statistiks 
befolkningsprognose fra maj 2012 og den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for 2012. Udgangspunktet for 
fremskrivningen er at fastholde erhvervsfrekvenserne i 2012 i hele fremskrivningsperioden – fordelt på køn, alder 
og herkomst.  
 
Arbejdsstyrken målt i fuldtidspersoner 
Den demografisk betingede fremskrivning af arbejdsudbuddet målt i fuldtidspersoner tager udgangspunkt i 
fremskrivningen målt i hoveder/personer vægtet med den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for de forskellige 
befolkningsgrupper.  
 
Den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for de forskellige befolkningsgrupper er beregnet på baggrund af 
Danmarks Statistiks register for beskæftigede lønmodtagere. Konkret er den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid 
for en given befolkningsgruppe beregnet som antal (betalte) arbejdstimer pr. måned med lønudbetaling. Da der 
ikke foreligger oplysninger om selvstændiges arbejdstid antages beregningsteknisk, at selvstændige har samme 
gennemsnitlige arbejdstid som lønmodtagere – fordelt på køn, alder og herkomst. Derudover er det antaget, at 
ledige ligeledes har samme timearbejdsudbud som beskæftigede lønmodtagere fordelt på køn, alder og 
herkomst.   
 

Demografisk betinget fremskrivning – opdelt på uddannelse 

I de seneste årtier er der sket en gradvis forøgelse af arbejdsstyrkens uddannelsesniveau. Det 

viser sig blandt andet ved, at andelen af ufaglærte i arbejdsstyrken er faldet fra over 41 pct. i 1990 

til godt 24 pct. i 2012. Det ses i figur 4. Det svarer til, at arbejdsudbuddet blandt ufaglærte i løbet 

af godt 20 år er faldet med omkring ½ mio. personer. Modstykket hertil er, at navnlig andelen 

med en videregående uddannelse er steget markant i perioden.  

 

Denne udviklingstendens i retning af stadigt højere uddannelsesniveau i arbejdsstyrken vil med 

stor sikkerhed fortsætte i de kommende årtier – bl.a. som følge af den stigende 

uddannelsestilbøjelighed blandt unge og de erklærede uddannelsesmål, som der er bred enighed 

om politisk.  

 

Andelen af ufaglærte i arbejdsstyrken 
ventes at falde yderligere til omkring 
20 pct.  

Hvis de unges uddannelsesadfærd fremadrettet er den samme som i dag – med samme 

tilgangsmønster, frafald mv. – viser figur 4, at andelen af ufaglærte i arbejdsstyrken vil falde 

yderligere til omkring 20 pct. i 2020. Det svarer til, at arbejdsudbuddet reduceres med 112.000 

personer for denne uddannelsesgruppe fra 2012 til 2020. Samtidig vil andelen med en 

erhvervsfaglig uddannelse falde svarende til et antalsmæssigt fald på 46.000 personer.   

 
Andelen af ufaglærte er faldet 
fra over 41 pct. i 1990 til 24 
pct. i 2012 
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Figur 4. Arbejdsstyrken fordelt på hoveduddannelsesgrupper 

 

Anm: Figuren er baseret på den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik og omfatter 15-79-årige i arbejdsstyrken. Udviklingen fra 
2012 til 2020 afspejler den demografisk betingede udvikling inkl. en skønnet arbejdsstyrkeeffekt på godt 20.000 personer af højere 
uddannelsesniveau.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Boks 2. Nærmere om fremskrivningen af arbejdsstyrkens uddannelsesniveau 

Den demografisk betingede fremskrivning af arbejdsstyrken fordelt på uddannelsesgrupper er beregnet i to trin. 
I det første trin fremskrives befolkningens uddannelsesfordeling opdelt på køn, alder og herkomst, mens den 
uddannelsesopdelte arbejdsstyrke fremskrives i andet trin.  
 
Fremskrivning af befolkningens uddannelsesfordeling 
Fremskrivningen af befolkningens uddannelsesfordeling tager udgangspunkt i befolkningsfremskrivningen fra 
Danmarks Statistik, maj 2012 fordelt på køn, alder og herkomst. Til fremskrivning af befolkningens fremtidige 
uddannelsesfordeling er grundforudsætningen, at den aktuelle adfærd i uddannelsessystemet fastholdes 
fremadrettet – dvs. samme tilgangssandsynligheder til de enkelte uddannelser (fordelt på køn, alder og 
herkomst), samme frafaldssandsynligheder og samme fuldførselstider som i dag. Konkret er den aktuelle 
uddannelsesadfærd fastlagt på baggrund af de årlige overgangssandsynligheder fra 2009/2010 (oktober) samt 
2010/2011 (oktober) opdelt på køn, alder, herkomst, uddannelse (højest fuldførte), igangværende uddannelse, 
varighed af igangværende uddannelse. Disse overgangssandsynligheder er kalibreret til at ”ramme” 
uddannelsesprofilen fra UNI-C.    
 
Fremskrivning af arbejdsstyrkens (demografisk betingede) uddannelsesfordeling.  
Udgangspunktet for fremskrivningen af arbejdsstyrkens uddannelsesfordeling er fastholdelse af de køns-, 
alders-, herkomst- og uddannelsesspecifikke erhvervsfrekvenser. I forhold til en demografisk betinget 
fremskrivning opdelt på køn, alder og herkomst vil en uddannelsesopdelt fremskrivning som udgangspunkt 
medføre en mere gunstig udvikling i arbejdsstyrken, fordi det stigende uddannelsesniveau – mekanisk set – vil 
bidrage til højere arbejdsstyrke på grund af den positive sammenhæng mellem uddannelsesniveau og 
erhvervsfrekvens. I denne fremskrivning er der kun indregnet halvdelen af den stigning i arbejdsstyrken, der 
kommer fra, at antallet med en videregående uddannelse stiger markant. 

 

Arbejdsudbuddet blandt personer med en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte 

uddannelse stiger derimod med 82.000 personer, mens antallet med en videregående 

uddannelse stiger med samlet set 95.000 personer fra 2012 til 2020. Det ses i tabel 2. Det 

bemærkes, at disse ændringer udelukkende afspejler den demografiske udvikling samt virkningen 

af højere uddannelsesniveau. Ændringer i arbejdsudbuddet som følge af konjunkturnormalisering 

og reformbidrag er således ikke indregnet her. Samtidig skal det bemærkes, at inddragelsen af 

uddannelsesdimensionen i fremskrivningen indebærer, at arbejdsudbuddet stiger med 19.000 

frem mod 2020, mens fremskrivningen ovenfor, der ikke inddrog uddannelseseffekten, viste et 
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arbejdsstyrkefald på 4.000 personer i samme periode. Dette positive uddannelsesmæssige 

bidrag til arbejdsudbuddet for uddannelse afspejler, at erhvervsfrekvenserne efter endt 

uddannelse typisk stiger med uddannelsesniveauet.   
 

Tabel 2. Demografisk betinget ændring i arbejdsstyrken inkl. uddannelseseffekt 

 
Arbejdsstyrke i personer Arbejdsstyrke i fuldtidspersoner 

 
2012 2020 Ændring 2012 2020 Ændring 

 
Personer Fuldtidspersoner 

Ufaglært 677 564 -112 504 415 -90 

Gymnasial 243 325 82 172 219 47 

Erhvervsfaglig 974 928 -46 893 846 -47 

KVU 144 144 0 136 135 -1 

MVU 476 515 38 430 456 26 

LVU 262 318 56 251 304 53 

I alt 2775 2794 19 2387 2375 -12 

Anm: Se boks 2.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.  

 

Opdelingen af arbejdsstyrkefremskrivningen i uddannelsesgrupper giver mulighed for, at der i 

den fuldtidsbaserede fremskrivning tages højde for, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid 

ikke er den samme på tværs af uddannelsesgrupperne. For eksempel fremgår det af figur 5, at 

arbejdstiden er forholdsvis lav for ufaglærte og relativt høj for akademikere – når man ser på 

personer over ca. 30-35 år. Samtidig viser figuren, at blandt de unge 20-25-årige er arbejdstiden 

klart højest for personer med en erhvervsfaglig uddannelse og blandt ufaglærte. Det afspejler 

bl.a., at mange unge med en gymnasial uddannelse er studerende og dermed har en forholdsvis 

lav arbejdstid.  

 

Figur 5. Gennemsnitlig ugentlig arbejdstid fordelt på hoveduddannelsesgrupper 

 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 
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Når der i fremskrivningen af arbejdsudbuddet målt i fuldtidspersoner tages højde for de 

uddannelsesmæssige forskelle i arbejdstiden viser tabel 2, at fuldtidsarbejdsudbuddet falder med 

12.000 fuldtidspersoner. Det er kun et lidt mindre fald end den ”rene” demografiske 

fremskrivning (uden uddannelseseffekt), hvor fuldtidsarbejdsudbuddet faldt med 17.000 

fuldtidspersoner. En stor del af den positive arbejdsudbudseffekt (målt i hoveder) ved højere 

uddannelsesniveau bliver således næsten neutraliseret af et negativt timebidrag som følge af 

ændret uddannelsessammensætning. Det kan umiddelbart virke overraskende, at 

uddannelsesforskydninger isoleret set reducerer den gennemsnitlige arbejdstid, når figur 5 som 

nævnt netop viser, at arbejdstiden som udgangspunkt er stigende med uddannelsesniveauet for 

personer over 30-35 år. Hovedforklaringen på dette negative uddannelsesbetingede bidrag til 

arbejdstiden er imidlertid, at der frem mod 2020 bliver væsentligt færre unge ufaglærte i 

arbejdsstyrken og flere med en gymnasial uddannelse (som arbejder relativt få timer), og det 

bidrager til at reducere den gennemsnitlige arbejdstid. Dertil kommer, at andelen af unge i 

arbejdsstyrken med en erhvervsfaglig uddannelse ligeledes falder fremadrettet, og det trækker 

også i retning af lavere gennemsnitlig arbejdstid for de unge.   

 

Målt i fuldtidspersoner viser tabel 3, at arbejdsudbuddet blandt personer med en gymnasial 

uddannelse som højest fuldført uddannelse stiger med 47.000 fuldtidspersoner, hvoraf 

hovedparten af stigningen sker blandt de 15-24-årige. Det faldende arbejdsudbud blandt 

ufaglærte (på 90.000 fuldtidspersoner) er derimod mere jævnt fordelt på de forskellige 

aldersgrupper.   

  

Tabel 3. Demografisk ændring i arbejdsudbuddet fra 2012 til 2020 på alder og uddannelse 

 
15-24 år 25-39 år 40-49 år 50-59 år 60-69 år 70-79 år I alt 

 
1.000 fuldtidspersoner 

Ufaglært -24 -14 -26 -23 -2 0 -90 

Gymnasial 26 15 -7 10 3 0 47 

Faglært -1 -28 -52 39 -9 2 -47 

KVU 0 -10 1 8 1 0 -1 

MVU 2 12 3 9 -1 1 26 

LVU 0 15 20 15 2 1 53 

I alt  3 -12 -61 57 -5 5 -12 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Reformbidrag til arbejdsudbuddet frem mod 2020.  

Udover de demografiske og uddannelsesmæssige ændringer er arbejdsstyrken frem mod 2020 

også påvirket af den forventede konjunkturnormalisering samt effekten af en række reformer, der 

øger arbejdsudbuddet.  

 

 

 
Konjunkturer og reformer 
forventes at bidrage til øget 
arbejdsudbud 
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I tabel 4 er der vist en oversigt over de væsentligste reformer, som bidrager til at øge 

arbejdsudbuddet i 2020. De nævnte reformer skønnes samlet set at bidrage til en stigning i 

arbejdsstyrken på 112.500 personer i 2020. Som det fremgår, er det især forhøjelsen af efterløns- 

og folkepensionsalderen, der ifølge Finansministeriet skønnes at øge arbejdsudbuddet markant. 

Velfærdsaftalen (2006) og Aftalen om senere tilbagetrækning (2011) vurderes samlet set at øge 

arbejdsudbuddet med omtrent 75.000 personer frem mod 2020.  

 

Samlet set skønnes reformer at bidrage til en stigning i 
arbejdsstyrken på 112.500 personer 

 

Derudover vurderer Finansministeriet, at skattereformen bidrager til en stigning i 

arbejdsudbuddet på 11.500 personer. Det dækker både over en timeeffekt på grund af lavere 

marginalskat samt en deltagelseseffekt på grund af større økonomisk tilskyndelse til at være i 

beskæftigelse frem for på overførselsindkomst.  

 

Tabel 4. Nylige reformer, der bidrager til en stigning i arbejdsstyrken frem mod 2020 

 
År for vedtagelse Effekt på arbejdsudbud i 2020 

Velfærdsaftalen 2006 10.0001) 

Genopretningsaftalen (herunder dagpengereform) 2010 12.300 

Aftalen om senere tilbagetrækning 2011 65.000 

Skattereformen 2012 11.500 

Reform af førtidspension og fleksjob 2012 4.700 

Vækstplan-DK, SU-reform og kontanthjælpsreform 2013 9.000 

I alt  
 

112.500 

1) Virkningen af Velfærdsaftale er i året 2020 skønnet til 10.000 personer. Dette skøn baseres på, at Finansministeriet vurderer, at 

en fremrykning af Velfærdsaftalen med 5 år i (forbindelse med tilbagetrækningsaftalen) isoleret set øger beskæftigelsen med 

10.000 personer i 2015 – og det er omtrent denne reformeffekt, der ville optræde i 2020 uden fremrykning af Velfærdsaftale med 5 

år.  

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriets svar på Finansudvalgets spørgsmål 11 (4. januar 2013), spørgsmål 114 (4. februar 2013) 

samt spørgsmål 96 (7. februar2011).  

 

De enkelte reformer har også betydning for arbejdsstyrkens uddannelsessammensætning 

fremadrettet. Det er imidlertid vanskeligt at skønne sig frem til, hvorledes hver af disse reformer 

påvirker arbejdsstyrkens uddannelsessammensætning fremover. Med hensyn til forhøjelsen af 

efterløns- og pensionsalderen er det imidlertid muligt at give et skøn over uddannelses-

fordelingen, bl.a. fordi det er velkendt, at det navnlig er de lavest uddannede, der benytter 

efterlønsordningen.   

 

 

 

 
Reformerne frem mod 2020 
skønnes samlet set at bidrage 
til en stigning i arbejdsstyrken 
på 112.500 personer 
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Af den samlede stigning i arbejdsudbuddet på 75.000 personer fra højere efterløns- og 

pensionsalder skønnes godt 52.000 at være ufaglærte eller faglærte, mens de resterende 22.500 

personer har en videregående uddannelse. Det fremgår af tabel 5, der samtidig viser, at den 

procentvise stigning i arbejdsudbuddet ligeledes er størst for ufaglærte og erhvervsfagligt 

uddannede, mens stigning er mindst blandt akademikere.  

 

Tabel 5. Skønnet uddannelsesfordeling af stigning i arbejdsudbud som følge af højere 
efterløns- og folkepensionsalder i 2020 

 
Arbejdsstyrke 2020 

(demografisk forløb inkl. udd) 
Bidrag fra højere efterløns og pensionsalder 

 
1.000 personer 1.000 personer Pct. 

Ufaglærte 564 18,3 3,2 

Gymnasial 325 2,6 0,8 

Faglærte 928 31,7 3,4 

KVU 144 3,6 2,5 

MVU 515 14,3 2,8 

LVU 318 4,6 1,5 

I alt  2794 75,0 2,7 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre.   

 

Med hensyn til virkningen af reformerne af dagpenge, kontanthjælp samt førtidspension og 

fleksjob vurderes effekterne på arbejdsudbuddet fortrinsvis at trække i retning af større 

arbejdsudbud blandt ufaglærte og faglærte, mens SU-reformen navnlig vil bidrage til at øge 

arbejdsudbuddet blandt personer med videregående uddannelser – bl.a. på grund af hurtigere 

gennemførelsestider i uddannelsessystemet. Den del af skattereformen, der vedrører lavere 

marginalskatter (timeeffekten) skønnes i særlig grad at medføre højere arbejdsudbud blandt 

personer med videregående uddannelser, mens de dele af reformen, der øger tilskyndelsen til at 

være i arbejde frem for på offentlig forsørgelse, navnlig vil øge arbejdsudbuddet for ufaglærte og 

faglærte.  

 

Skattereformen fra 2012 forventes at påvirke udbuddet af 
arbejdskraft fra både faglærte, ufaglærte og højtuddan-
nede 

 

I det efterfølgende kapitel, som belyser mulige uddannelsesmæssige ubalancer på 

arbejdsmarkedet i 2020, tages der udgangspunkt i den uddannelsesfordelte arbejds-

udbudsfremskrivningen ovenfor – inkl. den skønnede virkning af højere efterløns- og pensions-

alder. Der er imidlertid foretaget en niveaumæssig kalibrering til arbejdsstyrkeudviklingen i 

Finansministeriets arbejdsstyrkefremskrivning, der ligger til grund for Vækstplan DK, marts 2012.   

 
Stigningen i arbejdsudbuddet 
forventes at være størst for 
ufaglærte og erhvervsfagligt 
uddannede som følge af 
højere efterløns- og 
pensionsalder 
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Det skal bemærkes, at denne niveaumæssige kalibrering er forbundet med usikkerhed, fordi det 

derved implicit antages, at øvrige reformbidrag samt den konjunkturmæssige normalisering 

uddannelsesmæssigt har samme fordeling som i det demografiske forløb ovenfor (inkl. effekt af 

højere efterløns- og pensionsalder).    
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Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 

 

3 KAPITEL 

Stor risiko for mangel på 
uddannet arbejdskraft 
På baggrund af de historiske tendenser og de nyeste uddannelsesmønstre er der 

stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft i 2020. Fremskrivninger af 

arbejdsmarkedet viser, at for personer med videregående uddannelser forventes der 

at mangle over 100.000 personer. Modsat vil der være et overskud af gymnasialt 

uddannede og ufaglærte på over 140.000 personer. Mangelen på arbejdskraft med 

de rette kvalifikationer kan få stor betydning for hele den danske samfundsøkonomi. 

Der forventes stor mangel på uddannet arbejdskraft i 2020. For personer med videregående 

uddannelser forventes der i alt en mangel på over 100.000 personer. Dette modsvares af et 

overskud af gymnasialt uddannede og ufaglærte. Særligt for de korte videregående uddannelser 

udgør manglen et problem, fordi der kun er udsigt til små stigninger i udbuddet. For de 

mellemlange og lange uddannelser er der derimod stor stigning i udbuddet, som dog synes at 

halte efter efterspørgslen. Der forventes også stor mangel på faglærte, svarende til over 30.000 i 

2020, hvilket kan forstærkes på længere sigt som følge af de små årgange af faglærte. Det 

fremgår af figur 1, der viser overskud og underskud af arbejdskraft i 2020 fordelt efter 

uddannelse. I boks 1 sidst i kapitlet forklares beregningerne nærmere. 

 

Figur 1. Mangel på arbejdskraft i 2020, fordelt på uddannelse 

 

Kilde: AE ubalancemodel 
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Beskæftigelsen forudsættes på linje med den seneste mellemfristede prognose fra regeringen at 

stige med godt 140.000 personer frem til 2020. Det skønnes, at det særligt vil være branchen 

private tjenester, som vil skabe denne efterspørgselsstigning. Industrien og landbruget skønnes 

derimod at efterspørge stadigt mindre arbejdskraft. Den forudsatte udvikling er således en 

fortsættelse af det historiske strukturelle skift i økonomien fra de primære og sekundære erhverv, 

som landbrug og industri, til tertiære erhverv som private tjenester. Det offentliges efterspørgsel 

efter arbejdskraft er særligt præget af udviklingen på sundheds- og plejeområdet.  

 

Beregningerne af ubalancerne på arbejdsmarkedet viser på den ene side den udvikling i udbuddet 

af forskellige typer arbejdskraft, som forventes frem mod 2020. Dette sættes i forhold til et 

scenarie for, hvilke typer af arbejdskraft der vil blive efterspurgt, hvis et tilsvarende antal job skal 

skabes på arbejdsmarkedet, og ledigheden reduceres givet at de historiske tendenser fortsætter.     

 

Stort udbud af arbejdskraft 

Ubalancerne på arbejdsmarkedet sker både som følge af stort skift i udbuddet af arbejdskraft, 

samt af en forventning om fortsatte forskydninger i efterspørgselen af arbejdskraft. Udbuddet 

skønnes at stige med godt 100.000 personer fra 2012 til 2020. Samtidig skønnes efterspørgslen 

efter arbejdskraft at stige med godt 140.000 personer. En normalisering af konjunkturerne 

forventes både at medføre et øget arbejdsudbud og efterspørgsel samt et fald i ledigheden.  

 

Nettoledigheden forudsættes at falde med 40.000 personer, fra omkring 120.000 i 2013 til 

omkring 80.000 i 2020. Normaliseringen af ledigheden til et strukturelt niveau forventes at øge 

overskuddet af ufaglærte, mens det forventes at begrænse manglen på faglærte, jævnfør tabel 1.  

 

Tabel 1. Udviklingen i arbejdsstyrken, beskæftigelse og ledighed 

 
Ufaglært 

Gymna
sialt 

Faglært KVU MVU LVU I alt 

2020, 1.000 personer 
       

Arbejdsstyrke 605 340 996 153 549 335 2.980 

Efterspørgsel 501 272 1.001 200 576 351 2.900 

Ledighed 25 7 27 4 9 8 80 

Ubalance 80 62 -32 -50 -36 -23 - 

Ubalancer, andel af 
arbejdsstyrke 

13 18 -3 -33 -6 -7 - 

Udvikling 2012 til 2020, 1.000 personer 

Udbudsstigning -108 88 -22 3 71 72 104 

Efterspørgselsstigning -171 28 27 55 110 95 144 

Ledighedsstigning -17 -1 -17 -2 -3 0 -40 

Kilde: AE ubalancemodel 

 

 

 
Beskæftigelsen forventes at 
stige med godt 140.000 
personer frem til 2020 

 
Ledigheden forventes at falde 
med omkring 40.000 
personer i 2020 
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Den markante stigning i arbejdsudbuddet skyldes både de senere års reformer og en 

normalisering af konjunktursituationen, som også skønnes at bidrage til et øget arbejdsudbud.  

Måles ubalancerne som andel af arbejdsudbuddet, udgør manglen på personer med kort 

videregående uddannelse den klart største udfordring. Der skønnes således at mangle KVU’ere 

svarende til en tredjedel af det samlede antal KVU’ere i arbejdsstyrken. Samtidig vil mere end 

hver femte gymnasialt uddannede være i overskud, og mere end hver syvende ufaglærte vil være 

i overskud. Det fremgår ligeledes af tabel 1. 

 

I 2020 er der risiko for, at mere end hver femte med en 
gymnasial uddannelse og mere end hver syvende 
ufaglærte vil være i overskud arbejdsmarkedet 

 

Beregningen af ubalancerne er baseret på, at den hidtidige strukturelle udvikling fortsætter frem 

mod 2020. En fortsættelse af den strukturelle udvikling medfører en fortsat vækst i 

beskæftigelsen på godt 130.000 personer inden for private tjenester, som i forvejen udgør den 

største hovedbranche i Danmark. Således skønnes mere end halvdelen af de beskæftigede i 2020 

at være i private tjenester. Inden for det offentlige og Bygge og anlæg forventes en svag stigning i 

beskæftigelsen frem mod 2020 på knap 20.000 personer på hvert område, jævnfør tabel 2.   
 

Tabel 2. Udvikling i beskæftigelsen 2012 til 2020 fordelt på uddannelse og branche 

 
Landbrug Industri Bygge og anlæg 

Private  
tjenester 

Offentlig I alt 

Ufaglærte -11 -50 1 -57 -54 -171 

Gymnasiale 0 2 1 30 -4 28 

Faglærte 1 -2 11 8 8 27 

Korte videregående 1 11 1 38 4 55 

Mellemlange videregående 1 10 1 57 40 110 

Lange videregående 0 12 0 58 25 95 

I alt -8 -17 17 134 18 144 

Antal 1.000 personer, 2020 65 813 182 1516 813 2.900 

Kilde: AE ubalancemodel 

 

Fortsættes den strukturelle udvikling inden for industrien og landbruget, vil det medføre et fald i 

beskæftigelsen i disse brancher. Beskæftigelsen inden for industrien forventes at være faldet med 

knap 20.000 personer i 2020, mens beskæftigelsen inden for landbruget forventes at falde med 

knap 10.000 personer.  

 

Forskydningerne imellem brancherne på arbejdsmarkedet forventes at få stor indflydelse på 

typen af arbejdskraft, der efterspørges. Opdeles efterspørgslen på uddannelseskategorier, 

 
I 2020 vil der mangle 
KVU’ere svarende til en 
tredjedel af det samlede antal 
KVU’ere i arbejdsstyrken 

 
Bygge og anlæg kan se frem 
mod en stigning i 
beskæftigelsen på knap 
20.000 personer 

 
20.000 færre arbejdspladser 
i industrien og 10.000 færre i 
landbruget i 2020 
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forventes et forsat fald i efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft. Den ufaglærte beskæftigelse i 

fremskrivningen forventes at falde med godt 170.000 personer. 

 

Udvikling for ufaglærte modsvares af en øget efterspørgsel efter personer med en videregående 

uddannelse. Således forventes en stigning i efterspørgslen efter korte videregående uddannelser 

på 55.000 personer, efter mellemlange videregående uddannelser på godt 110.000 personer og 

efter lange videregående uddannelser på knap 95.000 personer. I alt forventes en øget 

efterspørgsel efter personer med videregående uddannelser på 260.000 personer fra 2012 til 

2020. 

 

Den stigende efterspørgsel efter videregående uddannelser retter sig primært mod de private 

tjenester, hvor der med de hidtidige tendenser forventes en øget efterspørgsel på over 140.000 

personer med en videregående uddannelse. Samtidig ses, at den faldende beskæftigelse inden for 

landbrug og industri ikke medfører en faldende efterspørgsel efter personer med en videregående 

uddannelse. Inden for industrien ses faktisk øget efterspørgsel efter videregående uddannelser på 

godt 30.000 personer, mens efterspørgselen falder med knap 20.000 personer i branchen som 

helhed. Det ses bl.a. af tabel 2. 

 

Den stigende efterspørgsel efter videregående 
uddannelser retter sig primært mod de private tjenester, 
som i 2020 vil efterspørge over 140.000 flere personer 
med en videregående uddannelse end i dag 

 

Private tjenester udgør den største branche i Danmark og er samtidig den branche med størst 

vækst. Ses på brancherne Handel, Transport, Hotel og restauration, Rejsebureauer og rengøring 

mv., under ét, forventes en stigning i efterspørgselen på godt 50.000 personer. 

 

Fordeles brancheudviklingen på uddannelseskategorier ses, at de enkelte underbrancher har 

meget forskellige uddannelsesprofiler. Brancherne Handel, Transport, Hotel og restauration, 

Rejsebureauer, rengøring mv. udgør knap 60 pct. af de beskæftigede inden for private tjenester, 

svarende til godt 850.000 i 2020 og beskæftiger relativt få med videregående uddannelser, 

svarende til 17 pct. Samlet tegner disse sig for knap 40 procent af den forventede stigning i 

beskæftigelsen med godt 50.000 personer fra 2012 til 2020. Det ses af tabel 3, der viser 

udviklingen i beskæftigelsen inden for private tjenester fordelt på uddannelser. Stigningen i 

efterspørgslen efter faglærte koncentrerer sig også primært i disse fire brancher, som samlet set 

forventes at beskæftige 15.000 flere faglærte i 2020. 

 

 
Efterspørgselen efter 
personer med videregående 
uddannelser stiger med 
260.000 personer frem mod 
2020 

 
En stor del af efterspørgslen 
efter personer med 
videregående uddannelser 
retter sig mod de private 
tjenester 
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Tabel 3. Udviklingen i beskæftigelse indenfor private tjenester fordelt på uddannelse 

 
Ufag-
lært 

Gym-
nasial 

Fag-
lært 

KVU MVU LVU I alt 2020 

Handel 
Transport 
Hoteller og restauranter 
Rejsebureauer, rengøring mv. 

-19 17 15 15 16 8 52 853 

Information og kommunikation 
Ejendomshandel 
Vidensservice 
Sundhed, undervisning mv. 
Kultur, fritid og anden service 
Finansiel virksomhed 
Søtransport 

-39 13 -6 23 41 50 82 663 

I alt -57 30 8 38 57 58 134 1.516 

Antal 1.000 personer, 2020 333 189 482 116 210 187 1.516  

Kilde: AE ubalancemodel 

 

De øvrige underbrancher inden for private tjenester er derimod relativt uddannelsestunge og 

forventes at vokse med godt 80.000 personer til at beskæftige godt 660.000 personer. Disse 

brancher er kendetegnet ved, at omkring 55 pct. af de beskæftigede har en videregående 

uddannelse. Disse brancher forventes således at have en markant øget efterspørgsel efter 

personer med en videregående uddannelse frem mod 2020.  

 

For de videregående uddannelser sker der et skift frem 
mod 2020 således at det ikke længere er det offentlige, 
der er den primære branche, men derimod private 
tjenester 

 

For de videregående uddannelser sker der således et skift frem mod 2020, således at det ikke 

længere er det offentlige, der er den primære branche, men derimod private tjenester. Det er kun 

de mellemlange videregående uddannelser, der fortsat primært finder beskæftigelse i det 

offentlige. For de faglærte vokser de private tjenester til at beskæftige godt 480.000 faglærte af 

knap en mio. faglærte i arbejdsstyrken.  

Den næststørste hovedbranche er den offentlige sektor. Fremskrivningen af den offentlige 

efterspørgsel er baseret på et skøn over det demografiske træk på den offentlige service. Samlet 

set skønnes stigningen i den offentlige efterspørgsel efter arbejdskraft at være omkring 2 pct. 

svarende til 18.000 personer. Det ses i tabel 4, der viser udviklingen i den offentlige efterspørgsel 

efter arbejdskraft. Der skønnes dog at ske en væsentlig forskydning inden for 

uddannelseskategorierne. Således forventes et fald i efterspørgslen efter ufaglærte på godt 

50.000 personer samtidig med, at efterspørgslen efter mellemlange og lange videregående 

uddannelser forventes at stige med 65.000 personer.   

 
Det er kun de mellemlange 
videregående uddannelser, 
der primært finder 
beskæftigelse i det offentlige 
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Tabel 4. Udviklingen i offentlig efterspørgsel efter arbejdskraft 2012 til 2020 

 
Ufaglærte Gymnasiale Faglærte KVU MVU LVU I alt 

Adm., politi, forsvar mv. -20 -3 -12 2 16 10 -6 

Sundhed og pleje -18 1 22 1 17 6 28 

Uddannelse, 
daginstitution 

-17 -3 -2 1 7 9 -4 

I alt -54 -4 8 4 40 25 18 

Antal 1.000 personer, 2020 58 57 225 35 312 126 813 

Kilde: AE ubalancemodel 

 

Stigningen i den offentlige beskæftigelse forventes næsten udelukkende at ske inden for sundhed 

og pleje. Det ses af tabel 4. Således forventes beskæftigelsen inden for Sundhed og pleje at stige 

med knap 30.000 personer, mens uddannelses- og daginstitutionsområdet forventes at være 

relativt uændret. Samtidig skønnes der inden for uddannelses- og daginstitutionsområdet at ske 

en forskydning fra daginstitution og grundskole mod ungdomsuddannelser og videregående 

uddannelser. Disse skøn er dog relativt usikre. 

 

Fordelt på uddannelse forventes et stort skift i det offentlige fra ufaglærte mod særligt 

mellemlange videregående uddannelser. Dette ses generelt på alle områderne inden for det 

offentlige. Således skønnes, at den offentlige efterspørgsel efter ufaglærte vil falde med omkring 

50.000 personer fra 2012 til 2020.  

 

Analyserne af det offentlige er følsomme over for antagelser om udviklingen i ældres helbred. Det 

er valgt at lade sundhedsudgifterne følge de enkelte aldersklassers gennemsnitlige dødelighed. 

Denne forskydning tillægges en vægt på 2/3-dele, i forhold til at fastholde sundhedsudgifterne i 

de enkelte aldersklasser. Indregnes sund aldring fuldt ud, vil det medføre en væsentlig lavere 

efterspørgsel efter ufaglærte og faglærte på ældreområdet. De samlede ubalancer i 

arbejdskraftefterspørgslen på sundhedsområdet vil i høj grad blive påvirket af udviklingen i 

ældres sundhed i takt med, at den gennemsnitlige levealder stiger. Hertil kommer det generelle 

serviceniveau på sundhedsområdet. 

 

Mangel på arbejdskraft for uddannelsesretninger 

Inden for de videregående uddannelser ses stor mangel på arbejdskraft inden for alle 

hovedområderne. Blandt de korte videregående uddannelser skønnes det dog primært at være 

inden for de samfundsfaglige områder, der vil opstå mangel på arbejdskraft. Således skønnes der 

at mangle 27.000 personer med en kort videregående samfundsfaglig uddannelse i 2020. 

Manglen på samfundsfagligt uddannede skyldes primært, at det er branchen Private tjenester, 

som står for den største stigning i efterspørgslen. For de mellemlange videregående uddannelser 

forventes der størst mangel inden for sundhed og pædagogiske uddannelser, hvor manglen 

skønnes at blive på omkring 22.000 personer. Det fremgår af figur 2, der viser manglen på 

arbejdskraft blandt de videregående uddannelser i 2020.  

 
Frem mod 2020 forventes 
beskæftigelsen inden for 
Sundhed og pleje at stige 
med knap 30.000 personer 

 
Det offentlige vil efterspørge 
ca. 50.000 færre ufaglærte i 
2020 

 
Inden for de videregående 
uddannelser vil der 
fremadrettet være stor 
mangel på arbejdskraft inden 
for alle hovedområderne 
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Figur 2. Mangel på arbejdskraft blandt videregående uddannede, 2020 

 

Kilde: AE ubalancemodel 

 

Den største uddannelsesgruppe på arbejdsmarkedet udgøres af de faglærte, hvor der ligeledes 

forventes en stigning i efterspørgslen på omkring 27.000 personer. Stigningen medfører en 

mangel på faglærte på 32.000 personer i 2020, hvilket er afdæmpet af, at ledigheden forventes 

at falde med omkring 17.000 faglærte. Fordeles manglen på faglærte på fagretninger ses, at det 

særligt er inden for Jern og metal samt Handel og kontor, at der skønnes at opstå mangel. Dette 

er dog præget af usikkerhed.  

 

Den største uddannelsesgruppe på 
arbejdsmarkedet er de faglærte. I 
2020 kan der mangle 32.000 faglærte  

Det skønnes, at der vil mangle omkring 13.000 HK’ere og 20.000 faglærte inden for Jern og 

metal. Det fremgår af figur 3, der viser manglen på arbejdskraft blandt faglærte i 2020. Manglen 

på faglærte kommer i modsætning til de videregående uddannelser fra fald i udbuddet, mens der 

ikke forventes fald i efterspørgselen. Det manglende udbud af faglærte kan vare ved, da der 

forventes et stort fald i antallet af faglærte på længere sigt på grund af den lave tilgang til de 

erhvervsfaglige uddannelser.  
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Figur 3. Mangel på arbejdskraft blandt faglærte, 2020 

 

Kilde: AE ubalancemodel 

 

Manglen på 13.000 faglærte inden for Handel og kontor skal ses i lyset af et forventet fald i 

udbuddet på 30.000 HK’ere.  Gruppen af HK’ere finder primært beskæftigelse inden for private 

tjenester, hvor den retter sig mod to forskellige dele af de private tjenester. Den del af 

efterspørgslen, der udgøres af handel, beskæftiger samtidig mange gymnasialt uddannede, hvor 

der forventes et stort overskud frem mod 2020. Det kan således være usikkert, hvordan 

efterspørgslen inden for handel vil udvikle sig på dette område.  

 

Store konsekvenser af manglen på uddannet arbejdskraft 

Mangel på arbejdskraft med de rette kvalifikationer kan få stor betydning for hele 

samfundsøkonomien. Først og fremmet begrænser det virksomheder i vækst, hvis der ikke er 

kvalificeret arbejdskraft til rådighed på arbejdsmarkedet. Det samme gælder erhvervslivets 

muligheder for at omstille sig til nye krav. Samtidig kan mangel på kvalificeret arbejdskraft 

medføre en lavere produktivitetsvækst både i det private og i det offentlige. Mangel på 

arbejdskraft kan desuden medføre ekstra høje lønstigninger inden for enkelte grupper på 

arbejdsmarkedet, hvilket skader produktivitet og konkurrenceevne.  

 

Fordelingsmæssigt er ubalancer på arbejdsmarkedet med til at øge uligheden i samfundet. 

Grupper, der er i overskud, kan få sværere ved at holde deres løn og bliver i højere grad ramt af 

ledighed. Samtidig kan lønstigningerne i samfundet blive koncentreret på få grupper på 

arbejdsmarkedet, hvor der er stort underskud.  

 

-10

-5

0

5

10

15

20

25

-10

-5

0

5

10

15

20

25

1.000 personer1.000 personer

 
Manglen på uddannet 
arbejdskraft kan bl.a. medføre 
lavere produktivitetsvækst 



Stor risiko for mangel på uddannet arbejdskraft 

45 

Strukturelle tendenser 

Ses på de strukturelle tendenser gælder det særligt for de mellemlange og lange videregående 

uddannelser, at der både har været store stigninger i efterspørgslen historisk, som forventes at 

fortsætte frem mod 2020, og at der fortsat vil være en stigning i udbuddet mange år frem.  

 

Manglen på arbejdskraft med mellemlange og lange videregående uddannelser synes i høj grad 

at være udtryk for, at udbuddet halter efter i forhold til den efterspørgselsstigning, der ses 

historisk. Der er således ikke forventning om væsentlig øget mangel på mellemlange og lange 

videregående uddannede hverken på kort sigt eller lang sigt.  

 

Manglen på personer med korte videregående uddannelser forventes derimod at stige både på 

kort og lang sigt. Dette skøn baseres på, at der historisk har været en væsentlig stigning i 

efterspørgslen samtidig med, at der ikke forventes store stigninger i udbuddet af arbejdskraft 

med korte videregående uddannelser.     

 

Figur 4A. Udbud (stiplet) og efterspørgsel  Figur 4B. Udbud (stiplet) og efterspørgsel 

 

 

 

Anm: Ledigheden, som skønnes til 100.000 pers. strukturelt, 
indgår ikke i figuren 
Kilde: AE ubalancemodel, AE uddannelsesfremskrivning, RAS 

 

 Anm: Ledigheden, som skønnes til 100.000 pers. strukturelt, 
indgår ikke i figuren 
Kilde: AE ubalancemodel, AE uddannelsesfremskrivning, RAS 

 

For de faglærte kan der ligeledes opstå stigende mangel. Historisk ses ikke tendenser til faldende 

efterspørgsel efter faglærte. Men da yngre generationer i langt mindre grad bliver faglærte, 

forventes et jævnt faldende udbud af faglærte både på kort og lang sigt, hvilket kan medføre stor 

mangel på arbejdskraft på længere sigt, jævnfør figur 4B.  

 

Overskuddet af ufaglærte skønnes at være relativt stabilt som følge af, at udbuddet fortsat 

forventes at falde samtidig med faldet i efterspørgslen. Derimod forventes overskuddet af 

gymnasialt uddannede at vokse til et relativt stabilt højt niveau, indtil arbejdsmarkedet tilpasser 

sig det nye niveau. Niveauspringet for gymnasiale uddannelser skyldes primært, at udbuddet 

springer til et nyt højt niveau på grund af den store søgning til de gymnasiale uddannelser.  

 

Det er hovedsageligt uddannelsesniveauet for de nye unge årgange, der kommer ind på 

arbejdsmarkedet, som driver tilpasningen af arbejdsstyrken i forhold til udviklingen i 

efterspørgselen efter arbejdskraft. Denne tilpasning foregår dog relativt langsomt. Derfor kan 
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fleksibiliteten mellem forskellige faggrupper og løbende opkvalificering få stor betydning for, at 

ubalancer ikke bider sig fast over længere perioder. 

 

Boks 1. Beregninger af ubalancer på arbejdsmarkedet 

Ubalancerne på arbejdsmarkedet er defineret som forskellen mellem et fremskrevet udbud af arbejdskraft og en 
fremskrevet  efterspørgsel efter arbejdskraft frem mod 2020. Hertil er indregnet en forventet normalisering af 
ledigheden mod et forventet strukturelt ledighedsniveau.  
 
Reelt vil underskud af arbejdskraft ikke opstå på arbejdsmarkedet, da arbejdsgiverne i stedet vil blive tvunget til 
at anvende anden arbejdskraft i stedet. Det kan dog have en række omkostninger, hvis den rette arbejdskraft 
ikke er tilgængelig på arbejdsmarkedet. Ubalancerne er således ikke udtryk for, at der vil opstå en given 
ledighed inden for bestemte grupper, da disse kunne blive efterspurgt som følge af mangel på andre grupper. 
Ubalancerne udtrykker derimod forskellene mellem den arbejdskraft, der udbydes, og den arbejdskraft, som 
arbejdsgiverne forventes at efterspørge, hvis de historiske tendenser fortsætter.  
 
Fremskrivningen af efterspørgslen efter arbejdskraft er baseret historisk på udviklingen i perioden 1995-2012 på 
baggrund af Danmarks Statistiks RAS-register. Efterspørgslen er opdelt på 12 brancher svarende til ADAM-
modellens brancheopdeling. Hertil er branchen Private tjenester, der udgør den primære branche i Danmark, 
underopdelt i 9 brancher, og det offentlige er underopdelt i 8 områder, svarende til de områder, hvor der kan 
regnes en demografisk betinget efterspørgsel.  
 
Erhvervsfordelingen er fremskrevet med en linær regression, hvor der tages højde for positivt og negativt 
beskæftigelsesgab. I tidligere år er anvendt en såkaldt multinomial logistisk model, der til forskel fra lineære 
trends også tager højde for eventuel acceleration eller deceleration i udviklingen. Særligt normaliseringen af 
konjunkturerne gør dog fremskrivningen meget følsom, og derfor er det i år valgt at anvende en mere robust og 
også konservativ fremskrivning. For hvert erhverv er efterspørgslen fordelt på uddannelsesgrupper estimeret. 
En linær regression sikrer ikke, at udviklinge inden for enkelte brancher eller uddanneler ikke løber skævt, når 
der efterfølgende betinges som den samlede efterhvervsudvikling. Derfor er der på enkelte områder justeret i 
modellen for at sikre en jævn udvikling frem mod 2020. 
 
Det offentliges efterspørgsel efter arbejdskraft er fremskrevet med udgangspunkt i den demografiske udvikling 
fordelt på syv områder.  Daginstitutions- og uddannelsesområdet er opdelt på  daginstitution, grundskole, 
ungdomsuddannelser og videregående uddanneser. Sundheds- og plejeområdet er opdelt på sygehus, 
hjemmepleje og plejehjem. De øvrige områder inden for offentlig administration, politi, forsvar mv. er samlet i 
én kategori.  
 
Efterspørgslen på sundheds- og plejeområdet er korrigeret med  udviklingen i dødeligheden for de enkelte 
aldersklasseri perioden, dog kun med en vægt på 2/3-dele. 
 
Fremskrivningen er kalibreret, så den på makroniveau afspejler AE’s seneste konjunkturvurdering og 
regeringens reformforslag Vækstplan DK. 
 
Fremskrivningen af udbuddet af arbejdskraft er lavet på baggrund af AE’s Uddannelsesmodel, som bruger de 
seneste overgangssandsynligheder (eksempelvis sandsynligheden for at en person med en gymnasial eksamen 
tager en given universitetsuddannelse) til at udregne de unges fremtidige uddannelsesmønster og derfor 
udviklingen i arbejdsstyrkens uddannelsessammensætning. Uddannelsesfremskrivningen forløber i hovedtræk 
som Undervisningsministeriets profilmodel.  
 
I fremskrivningen er den strukturelle ledighed fordelt ud på uddannelsesgrupper under antagelse af en 
fastholdesle af de relative strukturelle ledighedsprocenter.  

Kilde: AE’s uddannelsesfremskrivning  

   



Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft 

 

4 KAPITEL  

Lav løn blandt midlertidig 
udenlandsk arbejdskraft 
Der findes få arbejdende fattige blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som 

permanent er bosat i Danmark. Blandt personer, som er midlertidigt i Danmark, er 

der dog grupper, som har lave lønninger. Eksempelvis har midlertidig arbejdskraft 

fra Ukraine, Bulgarien og Rumænien en lønindkomst på omkring 9-14.000 kr. pr. 

måned, de opholder sig i Danmark. 

Der er ikke en entydig måde, hvorpå man kan afgrænse arbejdende fattige. En måde at definere 

arbejdende fattige på er som fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere bosat permanent i Danmark 

med en indkomst under fattigdomsgrænsen. Med denne definition er der relativt få arbejdende 

fattige i Danmark. Bruger man 50 pct. af medianindkomsten som fattigdomsgrænse, er der under 

9.000 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som har en indkomst under 50 pct. af 

medianindkomsten i Danmark. Det svarer til omkring ½ pct. af alle de fuldtidsbeskæftigede 

lønmodtagere. Blandt lønmodtagere, der ikke er fuldtidsbeskæftigede, er der 26.800 personer, 

der har en indkomst under fattigdomsgrænsen, svarende til 5 pct. af denne gruppe. Det er dels 

personer, der kun har været beskæftiget en del af året, dels personer, som er 

deltidsbeskæftigede. 

 

Der er ca. 9.000 fuldtidsbeskæftigede i Danmark, som har 
en indkomst under 50 pct. af medianindkomsten  

 

Blandt selvstændige er der en relativ høj fattigdomsandel. Knap 13 pct. af de selvstændige, 

svarende til 26.000 personer, har en indkomst under fattigdomsgrænsen. Denne gruppe er dog 

relativ kompleks og dækker over nogle selvstændige, som er reelt fattige, og en anden gruppe af 

selvstændige, som har en meget svingende indkomst fra år til år, eller hvor den selvangivne 

indkomst ikke svarer til deres reelle forbrugsmuligheder. I tabel 1 er fattigdommen blandt voksne 

opgjort ud fra beskæftigelsesstatus.   

 
Arbejdende fattige kan defi-
neres som fuldtidsbeskæftig-
ede lønmodtagere bosat per-
manent i Danmark med en 
indkomst under fattigdoms-
grænsen 
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Tabel 1. Fattigdom blandt voksne, 2010 

 Antal Andel 

 
1.000 personer Pct. 

Selvstændige 26,1 12,8 

Beskæftigede lønmodtagere 35,5 1,5 

    Heraf fuldtidsbeskæftigede 8,7 0,5 

    Heraf andre beskæftigede 26,8 5,1 

Ikke beskæftigede 112,3 6,6 

I alt 173,9 4,1 

Anm: Kun personer over 17 år er med. Fattigdom er defineret som personer, der har en disponibel indkomst under 50 pct. af 
medianindkomsten, målt ved husstandsækvivaleret disponibel indkomst. Familier, hvor en eller begge forsørgere er studerende, er 
ikke medregnet. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

I gennemsnit har de knap 9.000 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, som er fattige, en 

lønindkomst på 260.000 kr. om året. Årsagen til, at de alligevel er under fattigdomsgrænsen, er 

altså typisk ikke lønniveauet, men derimod at de samtidig har store renteudgifter, eller at deres 

ægtefælle har en meget lav indkomst. Fattigdom opgøres ud fra familiens samlede indkomst efter 

skat, og en ægtefælle med meget lav eller ingen indkomst trækker derfor hele familiens indkomst 

ned. 
 

I løbet af 00’erne er andelen af fattige 
steget fra 2,7 til 4,1 pct. blandt voksne. 
Blandt fuldtidsbeskæftigede 
lønmodtagere er andelen vokset fra 
0,4 pct. til 0,5 pct.  

I løbet af 00’erne er andelen af fattige steget fra 2,7 til 4,1 pct. blandt voksne. Blandt 

fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere er andelen vokset fra 0,4 pct. til 0,5 pct. i perioden. Det er 

altså ikke blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, at den store stigning i fattigdommen har 

fundet sted. I figur 1 er udviklingen i andelen af fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med en 

indkomst under 50 pct. af medianindkomsten vist sammen med udviklingen i andelen af voksne, 

som er fattige. 

 

 
I gennemsnit har arbejdende 
fattige en indkomst på 
260.000 kr. om året 
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Figur 1. Andel fattige, fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere og alle voksne 

 

Anm: Som tabel 1. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

Boks 1. Sådan opgøres fattigdom 

Fattige er ovenfor afgrænset efter OECD’s definition som personer, der har en indkomst, som er mindre end 
halvdelen af medianindkomsten. Medianindkomsten er den midterste indkomst i indkomstfordelingen. Det vil 
sige, at der er nøjagtig 50 procent, der har en indkomst, der er højere end medianindkomsten, og nøjagtig 50 
procent, der har en indkomst, der er lavere end medianindkomsten. Der benyttes den husstandsækvivalerede 
disponible indkomst, det vil sige indkomsten efter skat korrigeret for stordriftsfordele i familier med flere 
familiemedlemmer. Dette er det samme indkomstbegreb, som Finansministeriet benytter i forbindelse med 
indkomstanalyser. I 2012-priser er fattigdomsgrænsen på 105.453 kr. for en familie bestående af én person. For 
en familie bestående af to personer er fattigdomsgrænsen på 79.918 kr. pr. person, svarende til 159.837 kr. for 
hele familien. 
 
Familier, hvor en eller begge forsørgere er studerende, bliver ikke medregnet i gruppen af fattige. 
 
Beregninger er foretaget på detaljerede registre fra Danmarks Statistik, og opgørelsen af den disponible 
indkomst svarer til Danmarks Statistiks definition. Til husstandsækvivalering af indkomster er der benyttet 
samme metode, som Finansministeriet bruger. Kun personer, som er skattepligtige i Danmark, og som har været 
i landet hele året, er med i opgørelsen, og studerende er udeladt. Der er givet en mere detaljeret teknisk 
forklaring af datagrundlaget i papiret ”Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner og datagrundlag”, som 
kan findes på AE’s hjemmeside. 

 

Lavindkomst blandt en del af den udenlandske arbejdskraft 

Ovenfor blev det vist, at der er meget få fuldtidsbeskæftigede personer, som har en indkomst 

under fattigdomsgrænsen. En gruppe af lønmodtagere, som dog ofte har en relativ lav løn, er 

udenlandsk arbejdskraft, som kun opholder sig i Danmark i en begrænset periode. Disse er ikke 

med i fattigdomsopgørelsen, da denne kun indeholder personer, som er i landet hele året.  

 

Nogle af de midlertidige arbejdere kan man finde indkomstoplysninger på. Det er de personer, 

som får et CPR-nummer i Danmark, og hvor deres lønindkomst indrapporteres til SKAT. For disse 

personer er der bl.a. oplysninger om, hvor længe de har opholdt sig i Danmark, og hvad deres 
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lønindkomst er. Derudover kan studerende frasorteres, og for en del af personerne er der også 

oplysninger om, hvilken branche de arbejder i.  

 

I tabel 2 er der vist lønindkomster for lønmodtagere, som har været i Danmark i mere end 1 

måned i løbet af 2011, men mindre end et helt år. Disse personer er opgjort på oprindelsesland, 

og der er vist, hvor meget løn de har modtaget pr. måned i løbet af den periode, de har været i 

Danmark. Det er ikke sikkert, at alle også har arbejdet i hele den periode, de har været i Danmark. 

Fra tabellen kan man altså se, hvor meget udenlandske lønmodtagere med begrænset ophold i 

Danmark i gennemsnit har fået i lønindkomst pr. måned i de måneder, de har opholdt sig i landet. 

 

Arbejdskraft fra Polen får typisk 
væsentligt mere i løn end arbejdskraft 
fra eksempelvis Ukraine, Rumænien og 
Bulgarien 

Der er stor variation i lønindkomsten, og der er derfor både vist gennemsnitslønninger og 

medianlønninger. Af tabellen ses det, at arbejdskraft fra Polen får omkring 20.900 kr. pr. måned, 

de har opholdt sig i Danmark, mens arbejdskraft fra Ukraine, Rumænien og Bulgarien har 

modtaget en løn på omkring 9-14.000 kr. pr. måned, de har opholdt sig i Danmark. For mange 

(vestlige) lande er gennemsnitslønnen væsentligt højere end medianlønnen. Det skyldes, at der 

er nogle personer, som får en meget høj løn, hvilket trækker gennemsnitslønnen op for hele 

gruppen. Den laveste løn er blandt arbejdere fra Filippinerne, hvor medianlønnen er helt nede på 

3.000 kr. pr. måned, de har opholdt sig i Danmark. Det svarer nogenlunde til mindstelønnen for 

au pairs i Danmark ekskl. kost og logi. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Arbejdskraft fra Polen får 
omkring 20.900 kr. pr. 
måned, mens arbejdskraft fra 
bl.a. Ukraine har modtaget en 
løn på omkring 9-14.000 kr. 
pr. måned, de har opholdt sig 
i Danmark 
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Tabel 2. Lønindkomst for udenlandsk arbejdskraft, der har været i Danmark under 1 år, 
beregnet lønindkomst pr. måned de har opholdt sig i Danmark, 2011  

 
Antal personer Løn pr. måned i Danmark, gennemsnit Løn pr. måned i Danmark, median 

 
Personer 1.000 kr. 

Polen 2.577 25,0 20,9 

Rumænien 1.730 15,2 13,7 

Ukraine 1.424 14,4 12,8 

Indien 1.179 34,9 35,6 

Tyskland 1.055 42,4 28,8 

Litauen 1.038 19,6 15,6 

Sverige 798 52,1 24,5 

Storbritannien 570 68,2 36,4 

Norge 558 45,7 20,8 

Bulgarien 522 12,4 8,8 

Letland 477 19,6 15,6 

USA 473 47,3 27,9 

Island 454 24,4 14,0 

Pakistan 447 22,6 9,6 

Kina 436 20,9 12,7 

Filippinerne 401 8,0 3,0 

Tyrkiet 326 26,5 17,6 

Italien 314 37,0 22,7 

Frankrig 313 43,9 28,5 

Ungarn 295 25,1 16,3 

Anm: Tabellen viser lønindkomsten pr. opholdsmåned for udenlandsk arbejdskraft, der har opholdt sig i mere end 1 måned og 
mindre end 1 år i løbet af 2011. Studerende er ikke talt med. Kun personer over 17 år med en positiv lønindkomst er taget med. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre og DREAM 

 

I tabel 3 er der vist den branche, som den største andel af de midlertidige udenlandske arbejdere 

er beskæftiget i. For midlertidig udenlandsk arbejdskraft fra Rumænien, Ukraine, Litauen og 

Letland er den største branche landbrug, hvor mellem 25-90 pct. af de midlertidige arbejdere er 

ansat. For polske arbejdere fylder industrien mest – her er 25 pct. ansat, mens over halvdelen af 

arbejdskraften fra Indien er ansat inden for IT. For en stor del af arbejdskraften fylder branchen 

Handel og transport meget. Det dækker bl.a. over ansatte inden for engroshandel, detailhandel, 

købmænd og ansatte inden for restaurationer, caféer og hoteller. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Mens flest polakker arbejder i 
industrien, finder arbejdskraft 
fra Rumænien, Ukraine og 
Litauen oftere job i landbrug  
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Tabel 3. Største branche for udenl. arbejdskraft, der har været i Danmark under 1 år, 2011 

Oprindelsesland Branche med flest ansatte Andel i pct. 

Polen Industri 25,4 

Rumænien Landbrug 35,9 

Ukraine Landbrug 90,7 

Indien Information og kommunikation (primært IT) 50,6 

Tyskland Handel og transport 22,0 

Litauen Landbrug 25,4 

Sverige Handel og transport 33,5 

Storbritannien Handel og transport 25,4 

Norge Offentlig administration, undersivning og sundhed 27,1 

Bulgarien Handel og transport 49,2 

Letland Landbrug 29,1 

USA Offentlig administration, undersivning og sundhed 27,9 

Island Handel og transport 28,9 

Pakistan Handel og transport 45,2 

Kina Handel og transport 45,4 

Filippinerne Uoplyst branche 78,1 

Tyrkiet Handel og transport 38,3 

Italien Handel og transport 32,8 

Frankrig Handel og transport 23,0 

Ungarn Erhvervsservice (primært rengøring) 24,1 

Anm: Tabellen viser den største branche ud fra 10-grupperingen af brancher for udenlandsk arbejdskraft, der har opholdt sig i mere 
end 1 måned og mindre end 1 år i løbet af 2011. Studerende er ikke talt med. Kun personer over 17 år med en positiv lønindkomst er 
taget med. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre og DREAM 

 

Langt højere løn blandt permanent udenlandsk arbejdskraft 

Ser man i stedet på personer med udenlandsk oprindelse, som er bosat i Danmark i mere end et 

år, er lønindkomsten blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere væsentligt højere. Mens 

lønindkomsten blandt midlertidig arbejdskraft fra Ukraine, Rumænien og Bulgarien var på 9-

14.000 kr., hvis de var midlertidigt i landet, er lønnen blandt fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere 

fra disse lande, som er i Danmark i mere end 1 år, på omkring 24.000 kr. Det er vist i tabel 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Udenlandsk arbejdskraft, der 
er i landet i mere end et år, 
har typisk en langt højere løn  
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Tabel 4. Lønindkomst blandt fuldtidsbesk. lønmodtagere, der er i Danmark mere end 1 år 

Oprindelsesland Månedsløn gennemsnit Månedsløn median 

 
1.000 kr. 

Polen 28,6 25,7 

Rumænien 26,3 24,2 

Ukraine 24,9 23,2 

Indien 35,5 32,0 

Tyskland 34,5 30,2 

Litauen 28,1 24,1 

Sverige 37,5 31,5 

Storbritannien 39,6 32,1 

Norge 36,8 30,8 

Bulgarien 28,2 25,3 

Letland 25,2 23,5 

USA 42,9 35,1 

Island 32,6 29,3 

Pakistan 29,6 27,4 

Kina 30,3 27,5 

Filippinerne 25,3 23,8 

Tyrkiet 26,2 25,0 

Italien 33,0 28,5 

Frankrig 39,2 33,1 

Ungarn 33,1 28,8 

Anm: Tabellen viser lønindkomsten pr. måned for fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere med udenlandsk baggrund, der har opholdt 
sig i mere end 1 år i Danmark. Studerende er ikke talt med. Kun personer over 17 år med en positiv lønindkomst er taget med. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre og DREAM. 

 

Stigning i østeuropæisk arbejdskraft i Danmark 

Mens antallet af udenlandske arbejdere fra nordiske og vesteuropæiske lande er faldet i de 

seneste fire år, så er antallet af lønmodtagere fra Østeuropa vokset i samme periode. I tabel 5 er 

der et overblik over, hvor mange udenlandske lønmodtagere der er i Danmark i alt. Af tabellen 

ses det, at den udenlandske arbejdskraft i Danmark er steget fra 154.000 til 168.000 personer fra 

4. kvartal 2008 til 4. kvartal 2012. Dette er alle udenlandske statsborgere, som er lønmodtagere i 

Danmark. Dvs. både udenlandske statsborgere, som har været i Danmark i flere år, og dem, der 

kommer hertil i løbet af året. De 168.000 personer kan altså ikke betegnes som midlertidig 

arbejdskraft, der kommer til landet i en kortere periode, men er det samlede antal udenlandske 

lønmodtagere i Danmark. 

 

 
Samlet set er antallet af 
lønmodtagere fra udlandet 
voksende 
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Der bliver flere lønmodtagere fra Østeuropa i Danmark, 
men færre fra de nordiske og øvrige vesteuropæiske 
lande.  

 

Stigningen i den udenlandske arbejdskraft kan forklares med en øget arbejdskraft fra 

østeuropæiske lande, som nu er den største gruppe af udenlandsk arbejdskraft i Danmark. Samlet 

er antallet af udenlandske lønmodtagere fra Østeuropa vokset fra 35.000 personer til knap 

56.000 personer på fire år. En stigning på over 20.000 personer svarende til en stigning på 

næsten 60 pct. I samme periode er lønmodtagere fra nordiske lande faldet fra 27.000 personer 

til under 23.000 personer. Et fald på 4.200 personer svarende til en tilbagegang på næsten 16 

pct. Det er vist i tabel 5. 

 

Tabel 5. Udenlandske lønmodtagere i Danmark 

 
4. kvt. 2008 4. kvt. 2012 Ændring Relativ ændring 

 
1.000 personer Pct. 

Nordiske lande 27,0 22,7 -4,2 -15,6 

Vesteuropæiske EU lande 38,4 37,1 -1,4 -3,6 

Østeuropæiske EU lande 35,1 55,7 20,6 58,6 

Andre lande 53,2 52,2 -1,1 -2,0 

I alt 153,7 167,7 14,0 9,1 

Anm.: Udenlandske arbejdstagere og selvstændige registreret i registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT) indgår i målingen fra 
1. januar 2011. Det betyder, at man ikke uden videre kan sammenligne niveauet før 2011 med niveauet de følgende år. Se boks 2. 
Kilde: AE på baggrund af Jobindsats.dk 

 

Fra og med 1. januar 2011 indgår antallet af udenlandske lønmodtagere og selvstændige uden 

ansatte, der har udført arbejde i Danmark for virksomheder registreret i registeret for 

udenlandske tjenesteydere (RUT), også i målingen over udenlandske statsborgere med 

lønindkomst i Danmark. Der er således tale om et mindre databrud fra dette tidspunkt. Det er dog 

relativt få personer, der indgår i RUT, hvilket er vist i tabel 6. Samlet er der 10.600 personer 

registreret i RUT, hvoraf de 6.500 personer kommer fra Østeuropa. Det svarer altså til 6 pct. af 

alle udenlandske lønmodtagere i Danmark, og knap 12 pct. af de østeuropæiske arbejdere i 

Danmark. 

 

Tabel 6. Udenlandske lønmodtagere i Danmark 4. kvartal 2012 i RUT 

  1.000 personer 

Nordiske lande 0,3 

Vesteuropæiske EU lande 3,4 

Østeuropæiske EU lande 6,5 

Andre lande 0,4 

I alt 10,6 

Anm.: Udenlandske arbejdstagere og selvstændige registreret i registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT). Se boks 2. 
Kilde: AE på baggrund af Jobindsats.dk 

 
Antallet af lønmodtagere fra 
Østeuropa er steget med 60 
pct. på fire år  
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I tabel 7 er der vist udenlandske lønmodtagere i Danmark for de 10 lande, hvor den største andel 

kommer fra. Af tabellen ses det, at polsk arbejdskraft nu udgør den største gruppe, og knap 

25.000 polske lønmodtagere var i Danmark i 4. kvartal 2012. En gruppe, der er vokset med 16 

pct. på fire år. Herefter følger tysk og svensk arbejdskraft, som begge er faldet med godt 20 pct. 

på fire år. På 4. og 5. pladsen er arbejdskraft fra Rumænien og Litauen, der hver udgør knap 

10.000 personer. Arbejdskraften fra disse to lande er steget relativt meget i perioden. 

 

Tabel 7. Udenlandske lønmodtagere i Danmark, top 10 lande 

 
4. kvt. 2008 4. kvt. 2012 Forskel Relativ forskel 

 
1.000 personer Pct. 

Polen 21,4 24,8 3,4 16,1 

Tyskland 23,8 18,5 -5,3 -22,2 

Sverige 18,3 14,5 -3,8 -20,9 

Rumænien 3,7 10,1 6,4 174,7 

Litauen 4,2 9,3 5,1 120,9 

Storbritannien 5,0 5,9 0,9 19,1 

Norge 5,1 4,8 -0,3 -5,6 

Tyrkiet 4,7 4,4 -0,3 -6,8 

Ukraine 4,4 3,9 -0,6 -13,0 

Thailand 3,2 3,7 0,5 16,0 

Anm.: Som tabel 5. 
Kilde: AE på baggrund af Jobindsats.dk 

 

Brancher for udenlandske lønmodtagere 

I tabel 8 er udenlandsk arbejdskraft opgjort på brancher. Af tabellen ses det, at den største 

branche er Handel og transport, hvor 43.500 udenlandske personer er beskæftigede. Herefter 

følger Erhvervsservice, hvor 35.700 er ansatte. De brancher, hvor der har været den største 

vækst i udenlandsk arbejdskraft, er inden for Sundhed mv., hvor der har været en stigning på 

13.700 personer siden 2008. Det er vist i tabel 8. 

 

Der er flest udenlandske lønmodtagere 
i branchen Handel og transport 

 

 
Polakker udgør den største 
gruppe af udenlandske 
lønmodtagere i Danmark  
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Tabel 8. Udenlandske lønmodtagere i Danmark, brancher 

 
4. kvt. 2008 4. kvt. 2012 Forskel Relativ forskel 

 
1.000 personer Pct. 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 10,5 14,1 3,6 34,4 

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 24,4 22,2 -2,2 -8,9 

Bygge og anlæg 10,4 13,4 3,0 28,5 

Handel og transport mv. 40,5 43,5 3,0 7,3 

Information og kommunikation 4,6 6,0 1,4 29,6 

Finansiering og forsikring 2,8 2,3 -0,5 -18,9 

Ejendomshandel og udlejning 2,2 1,7 -0,6 -24,9 

Erhvervsservice 31,8 35,7 4,0 12,5 

Offentlig administration, undervisning og sundhed 18,3 31,9 13,7 74,8 

Kultur, fritid og anden service 5,4 6,4 0,9 17,5 

Uoplyst aktivitet 23,0 7,1 -15,9 -69,2 

I alt 173,9 184,2 10,3 5,9 

Anm.: Som tabel 5. 
Kilde: AE på baggrund af Jobindsats.dk 

 

I tabel 9 er antallet af udenlandske lønmodtagere i Danmark vist i forhold til alle beskæftigede i 

Danmark fordelt på brancher. Af tabellen ses det bl.a., at den udenlandske arbejdskraft inden for 

landbruget svarer til næsten 1/5 af alle de beskæftigede inden for landbrugssektoren. 

 
 

Tabel 9. Udenlandske lønmodtagere i Danmark i forhold til alle beskæftigede, brancher 

  4. kvt. 2008 4. kvt. 2012 Forskel 

 
Pct. Pct. Pct. point 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 14,0 18,8 4,8 

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed 6,0 6,5 0,6 

Bygge og anlæg 5,4 7,8 2,4 

Handel og transport mv. 5,4 6,2 0,8 

Information og kommunikation 4,2 5,7 1,5 

Finansiering og forsikring 2,8 2,5 -0,3 

Ejendomshandel og udlejning 5,2 4,1 -1,1 

Erhvervsservice 11,1 12,9 1,9 

Offentlig administration, undervisning og sundhed 2,1 3,7 1,6 

Kultur, fritid og anden service 3,9 4,8 0,9 

    

I alt 5,8 6,6 0,7 

Anm.: Som tabel 5. 
Kilde: AE på baggrund af Jobindsats.dk og Nationalregnskabet, Statistikbanken.dk 

 

 
I landbruget er næsten hver 
femte beskæftigede fra ud-
landet 
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Tilgang af udenlandsk arbejdskraft toppede i 2008 

Ovenfor er det andelen af udenlandsk arbejdskraft, der er vist. I figur 2 er vist den årlige tilgang af 

udenlandsk arbejdskraft. Af figuren ses det, at tilgangen af østeuropæisk arbejdskraft toppede i 

2008, hvor omkring 20.000 østeuropæere kom hertil. Dette antal faldt i 2009, og i 2012 er der 

kommet omkring 10.000 personer til landet fra Østeuropa. 
 

Figur 2. Tilgang af udenlandsk arbejdskraft 

 

Anm.: Som tabel 5. Kilde: AE på baggrund af Jobindsats.dk  

Boks 2. Om udenlandske lønmodtagere i Danmark 

Målingen opgør, hvor mange udenlandske statsborgere, der har haft lønindkomst inden for den valgte periode. 
Målingen tager udgangspunkt i personer med udenlandsk statsborgerskab baseret på oplysninger i CPR-
registeret. Denne population sammenkøres med SKAT’s eIndkomstregister, og der udtrækkes personer med 
lønindkomst. Lønindkomst kan opgøres fra og med januar 2008, hvor eIndkomstregisteret blev etableret. 
Populationen opdeles derefter i personer, som har bopæl i Danmark, hhv. ikke har registreret bopæl i Danmark, 
jf. registreringerne i CPR-registeret. De personer, der ikke har registreret bopæl i Danmark, betegnes som 
(grænse-)pendlere. Populationen opdeles endvidere i personer med meddelt ophold til erhverv hhv. studie 
baseret på oplysninger fra Udlændingeservices udlændingeregister. Personer uden meddelt ophold til erhverv 
eller studie indgår i grupperingen ”Øvrige med lønindkomst”.  
 
Alle grænsependlere hhv. personer med ophold til erhverv eller studie indgår i populationen. Udenlandske 
statsborgere, som hverken er (grænse-)pendlere eller har et opholdsgrundlag til erhverv og studie, indgår i 
populationen, såfremt de var mindst 18 år ved udstedelsen af cpr-nummeret. Dvs. såfremt de er kommet til 
landet i en erhvervsaktiv alder. Personer i denne gruppe indgår dog ikke i populationen, såfremt de har fået 
udstedt et CPR-nummer før 23. september 1991, da det før dette tidspunkt ikke er muligt at afgøre personens 
alder ved tidspunktet for udstedelse af CPR-nummeret.  
 
Lønindkomst opgøres på baggrund af oplysninger i eIndkomst og omfatter personer med en 
arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst – dog med følgende modifikationer: 

1. Der medtages ikke arbejdsmarkedsbidragspligtig A-indkomst ifm. ydelser efter serviceloven, hvor der 
kan ske lønindeholdelse samt bidragspligtig pension (pensionsudbetalinger fra tidligere 
arbejdsgivere) 

2. Der medtages A-indkomst, som ikke er arbejdsmarkedsbidragspligtig ifm. strejke- og 
lockoutgodtgørelse, DIS-indkomster omfattende nær-, begrænset og udenrigsfart samt søindkomst, 
til og fra Færøerne og Grønland.  

Der er ingen krav om en mindsteindkomst pr. måned eller krav om indbetaling af ATP-bidrag. Fra og med 1. 
januar 2011 indgår antallet af udenlandske lønmodtagere og selvstændige uden ansatte, der har udført arbejde i 
Danmark for virksomheder registreret i registeret for udenlandske tjenesteydere (RUT), også i målingen over 
udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark. Der er således tale om et databrud fra dette tidspunkt. 
Det betyder, at man skal være varsom med at sammenligne niveauet over antallet af udenlandske statsborgere 
med arbejde i Danmark før 2011 med niveauet efter dette tidspunkt. Data kommer fra: CPR-registeret, SKAT’s 
DetailCOR (E-indkomst), Udlændingestyrelsens Udlændingeregister samt CVR-registeret. 

Kilde: Jobindsats.dk   
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Bilag. Lønindkomst opgjort med e-indkomst 

Alternativt til opgørelsen i tabel 2 kan man vha. af e-indkomstregistrene se på lønindkomsten pr. 

måned, den midlertidige arbejdskraft har et indrapporteret arbejde i Danmark. Man kan 

eksempelvis forestille sig en person, der har opholdt sig i Danmark i 11 måneder, hvoraf personen 

har arbejdet de 9 måneder.  

 

I tabel B1 er lønindkomsten pr. arbejdsmåned vist for midlertidig udenlandsk arbejdskraft i 

Danmark. Af tabellen ses det, at arbejdskraft fra landene Ukraine, Rumænien og Bulgarien har en 

lønindkomst på mellem 10-14.000 kr. pr. måned, de arbejder i Danmark. 

 

Tabel B1. Indkomster pr. arbejdsmåned, opgjort med e-indkomstregisteret, 2011 

 
Antal Løn pr. måned, gns. Løn pr måned, median 

Polen 2.555 22,5 18,1 

Rumænien 1.723 16,2 13,5 

Ukraine 1.419 17,3 14,2 

Indien 1.066 38,7 34,6 

Tyskland 1.036 41,1 26,6 

Litauen 1.028 19,1 14,9 

Sverige 776 39,7 21,4 

Storbritannien 558 72,3 39,6 

Norge 545 49,0 22,6 

Bulgarien 518 13,8 9,5 

Letland 473 19,7 15,3 

USA 460 50,0 28,9 

Island 445 26,9 15,4 

Pakistan 441 16,5 12,3 

Kina, folkerep. 426 24,0 17,2 

Tyrkiet 322 20,6 15,4 

Italien 312 39,6 24,9 

Frankrig 305 43,9 31,1 

Ungarn 289 24,2 15,6 

Anm: Tabellen viser lønindkomsten pr. måned for udenlandsk arbejdskraft, der har opholdt sig i mere end 1 måned og mindre end 1 
år i løbet af 2011. Studerende er ikke talt med. Kun personer over 17 år med en positiv lønindkomst er taget med. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre, e-indkomst og DREAM  



Lav løn blandt midlertidig udenlandsk arbejdskraft 

59 

 

 

Økonomiske Tendenser 2013 

TEMA 2 – UDDANNELSE I DANMARK 

KAPITEL 5 

Frafald er skyld i manglende uddannelse blandt danske unge 

KAPITEL 6 

Uddannelse betaler sig – trods økonomisk krise 
 



Frafald er skyld i manglende uddannelse blandt danske unge 

 

  

Økonomiske Tendenser 2013 

 



Frafald er skyld i manglende uddannelse blandt danske unge 

61 

 

5 KAPITEL 

Frafald er skyld i manglende 
uddannelse blandt danske unge 
Hver 6. elev, der forlader folkeskolen, får ikke en ungdomsuddannelse, inden de 

bliver voksne, og det er på trods af, at 8 ud af 10 har påbegyndt mindst én 

ungdomsuddannelse. Frafald er dermed den primære årsag til, at mange unge ikke 

får en ungdomsuddannelse, og blandt de unge, der får en ungdomsuddannelse, har 

hver femte en afbrudt ungdomsuddannelse bag sig. Frafaldet er størst på 

erhvervsuddannelserne, og det koster hvert år det danske samfund milliarder. 

Penge, der alternativt kunne bruges på bedre uddannelse til de unge, der i dag ikke 

får en ungdomsuddannelse. Udover frafald brugers der også et årligt milliardbeløb 

på unge, der tager mere end en ungdomsuddannelse.  

Selvom den økonomiske krise har fået flere til at gå i gang med en uddannelse, er der stadig langt 

til målsætningen om, at 95 procent af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse. 

Figur 1 viser, hvordan det går med de unges uddannelsesniveau i forhold til 95-procents 

målsætningen. 

 

Der er fortsat lang vej til, at uddannelsesmålsætningen 
om, at 95 procent af en ungdomsårgang får en 
uddannelse 

 

Selvom det inden for de seneste år er gået den rigtige vej, sådan at flere unge ifølge Børne- og 

ungeministeriets profilmodel forventes at få en ungdomsuddannelse efter grundskolen, så er der 

langt til, at målsætningen er opfyldt. Ser man på de unge 10 år efter 9. klasse, hvor de fleste vil 

være 25-26 år, vil 16,3 procent af en årgang ikke have fået en ungdomsuddannelse. Giver man de 

unge 25 år til at opnå en ungdomsuddannelse, dvs. når man måler på de unge som 41-årige, så er 

andelen uden ungdomsuddannelse knap 12 procent.   

 
Ti år efter grundskolen, har 
16,3 pct. stadig ingen ung-
domsuddannelse  
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Figur 1. Andel unge uden ungdomsuddannelse ift. 95%-målsætningen 

 

Anm.: Figuren viser andelen af unge uden ungdomsuddannelse hhv. 25 og 10 år efter 9. klasse. Profilmodellen 2011 bygger på de 
unges uddannelsesadfærd i 2010 og 2010. 
Kilde: AE pba. Profilmodellen 2011 fra Ministeriet for børn og undervisning (11. dec. 2012) 

 

Rundt om i Danmark er der stor forskel på, hvor mange unge der ikke får en ungdomsuddannelse, 

jf. tabel 1 og figur 2. Langt flere unge står uden ungdomsuddannelse i Østdanmark set i forhold til 

Vestdanmark, og mange af de traditionelle udkantskommuner på eksempelvis den jyske vestkyst 

og i Nordjylland klarer sig bedre end hovedstadskommunerne, når det gælder om at give unge en 

ungdomsuddannelse. Generelt står flest unge uden en ungdomsuddannelse i flere københavnske 

omegnskommuner, på Bornholm, Lolland og Falster, Vestsjælland og på Østfyn, mens færre unge 

er uden ungdomsuddannelse i Vest- og Midtjylland. 

 

Tabel 1. Kommuner hvor flest og færrest unge står uden en ungdomsuddannelse  

Bund (flest unge uden ungdomsuddannelse) Top (færrest unge uden ungdomsuddannelse) 

Kommune Pct. Kommune Pct. 

København 28,4 Hørsholm 11,9 

Ishøj 27,2 Allerød 12,1 

Odsherred 25,8 Lyngby-Taarbæk 12,4 

Albertslund 25,1 Rudersdal 12,6 

Bornholm 25,1 Ringkøbing-Skjern 13,1 

Landsgennemsnit 17,4 Landsgennemsnit 17,4 

Kilde: AE pba. Profilmodellens kommunale tal (2010) fra Ministeriet for børn og undervisning.  
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Figur 2. Andel unge, der ikke har fået en ungdomsuddannelse 10 år efter 9. klasse 

 

Kilde: AE pba. Profilmodellens kommunale tal (2010) fra Ministeriet for børn og undervisning.  

 

Danmark ligger midt i feltet, når det gælder ungdomsuddannelse 

OECD har undersøgt, hvor mange unge i de forskellige lande, der gennemfører en 

ungdomsuddannelse.  

 

I et internationalt perspektiv ligger Danmark på 
gennemsnittet for EU-21 for, hvor mange unge der får en 
ungdomsuddannelse 

 

Figur 3 viser andelen af unge i de forskellige unge i EU-landene, der ikke har en 

ungdomsuddannelse. Set i et internationalt perspektiv ligger Danmark på gennemsnittet for EU-

21, men alligevel er der en del lande, hvor langt færre unge står uden en ungdomsuddannelse end 

i Danmark. Det fremgår af figur 3. 
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Figur 3. Andel unge uden ungdomsuddannelse i OECD-området  

 

Anm.: Figuren viser andelen af en årgang, der ikke får en ungdomsuddannelse (upper secondary education) i 2009. Andelen er 
beregnet som det reciprokke af fuldførelsesandelen som OECD beregner på generationen af unge, der har den typiske 
fuldførelsesalder.   
Kilde: AE på baggrund af OECD ”Education at a Glance 2011”.  

 

Mere end 8 ud af 10 uden en ungdomsuddannelse er droppet ud af en uddannelse 

Det er ikke fordi, de unge ikke påbegynder en ungdomsuddannelse efter grundskolen. 11,5 ud af 

de 16,3 procent uden ungdomsuddannelse 10 år efter 9. klasse er faldet fra en erhvervs-

uddannelse. Kun en meget lille del af de unge er slet ikke påbegyndt en ungdomsuddannelse. Det 

fremgår af figur 4, der viser årsager til manglende ungdomsuddannelse i Danmark. 

  

Figur 4. Årsager til manglende ungdomsuddannelse  

 

Anm.: Figuren viser årsager til manglende ungdomsuddannelse hhv. 10 år efter 9. klasse.  
Kilde: AE pba. Profilmodellen 2011 (11. dec. 2012) 
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Ud fra Danmarks Statistiks registre er det undersøgt, hvor stor en andel af de 25-årige uden 

ungdomsuddannelse, der har mindst ét afbrudt uddannelsesforløb bag sig, jf. tabel 2. 82 procent 

af de 25-årige uden ungdomsuddannelse har afbrudt mindst én ungdomsuddannelse. 25 procent 

har afbrudt en gymnasial uddannelse, mens mere end 70 procent har en afbrudt 

erhvervsuddannelse bag sig. Det dækker over, at 45 procent har afbrudt en erhvervsuddannelse 

midt i grundforløbet. Knap 42 procent har afbrudt erhvervsuddannelsen mellem grund- og 

hovedforløbet, mens knap 20 procent har afbrudt på hovedforløbet.3  

 

Mere end 8 ud af 10, der ikke har en ungdomsuddannelse, 
har påbegyndt en, men ikke afsluttet 

 

 

I dag er der flere, der har en afbrudt ungdomsuddannelse bag sig end tidligere. Tendensen gælder 

både frafald på erhvervsuddannelserne og gymnasiale uddannelser. I 1990 havde lidt over hver 

anden uden ungdomsuddannelse en afbrudt ungdomsuddannelse bag sig. Andelen i år 2000 var 

steget til knap 70 procent, mens det altså ifølge de nyeste tal er mere end 8 ud af 10 unge, der 

har forsøgt at få en ungdomsuddannelse.   

 

Tabel 2. Andel 25-årige uden ungdomsuddannelse, der har mindst et afbrudt forløb 

 1990 2000 2011 

Andel unge, der har afbrudt mindst ét forløb Pct. 

Ungdomsuddannelse 51,3 69,5 82,3 

Gymnasial uddannelse 13,5 19,2 25,4 

Erhvervsfaglig uddannelse 41,7 58,4 70,9 

- heraf afbrudt et grundforløb 9,0 17,0 45,3 

- heraf afbrudt mellem grund- og hovedforløb  28,0 44,2 41,5 

- heraf afbrudt et hovedforløb 12,5 17,9 19,7 
Anm: Tabellen viser, hvor stor en andel af de 25-årige uden ungdomsuddannelse i de pågældende år, der har været i gang med en 
ungdomsuddannelse. Da man godt kan have afbrudt flere uddannelser, summer andelene til mere end 100 pct. Antal 25-årige uden 
ungdomsuddannelse var i 2011 på 11.753 pers., mens antallet i 1990 var 18.192 personer.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata, herunder elev-registeret.  

 

Mange af de unge, der ikke har fået en ungdomsuddannelse, har været i gang med flere 

uddannelsesforløb. De unge, der er faldet fra en ungdomsuddannelse, har i snit været i gang med 

2,3 uddannelsesforløb og brugt knap 2 år på afbrudte uddannelser. Det er vist i tabel 3. 

 

                                                                    
3 Procenterne kan ikke lægges sammen, da den enkelte godt kan have flere afbrudte forløb, dvs. man kan godt både have afbrudt en 

uddannelse i grundforløbet og en uddannelse på hovedforløbet. Derved tæller man kun med en gang som afbrudt på en 

erhvervsuddannelse, men man tæller både med i afbrud på grundforløbet og afbrud på hovedforløbet.  

 
Der ses en stigning i antallet 
af afbrudte ungdomsuddan-
nelser 

 
Mange af de unge, der ikke 
har fået en ungdoms-
uddannelse, har været i gang 
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Både på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelserne har de unge, der er faldet fra, 

brugt lidt over 1,5 år, og taget næsten to forløb.  

 

Tabel 3. Tid og antal forløb brugt på afbrudte uddannelser 
  Gennemsnit 

  Antal forløb Antal år 

Har afbrudt en ungdomsuddannelse 2,3 1,9 

Har afbrudt en gymnasial uddannelse 1,9* 1,5 

Har afbrudt en erhvervsuddannelse 2,0 1,6 

-heraf afbrudt et grundforløb 1,6 0,9 

-heraf afbrudt mellem grund- og hovedforløb 1,3 1,3 

-heraf afbrudt et hovedforløb 1,1 1,1 
Anm:* Hver årgang på gymnasiet tæller for ét forløb.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata, herunder elev-registeret.  

 

Hver femte af de unge uden en ungdomsuddannelse har tre afbrudte uddannelsesforløb bag sig, 

mens 15 procent, svarende til mere end hver sjette, har haft mere end tre afbrudte forløb. Det 

fremgår af figur 5. 

 

Figur 5. Antal afbrudte uddannelsesforløb blandt 25-årige uden ungdomsuddannelse 

 

Anm: Hver årgang på gymnasiet tæller for ét forløb.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata, herunder elev-registeret.  

 

Flere unge fra arbejder- og underklassen har oplevet et nederlag 

De unge, der er faldet fra en ungdomsuddannelse og ikke har opnået en ungdomsuddannelse, 

kommer i højere grad fra arbejder- og underklassen end den typiske 25-årige. Det viser figur 6, 

hvor de der er faldet fra en uddannelse er vist fordelt efter den socialklasse de er vokset op i. 

 

Mere end hver anden ung, der er faldet fra en ungdomsuddannelse og som 25-årige ikke har fået 

en ungdomsuddannelse, er vokset op i arbejderklassen, mens hver femte er opvokset i 

underklassen. Under 10 procent er vokset op i overklassen eller den højere middelklasse. Dermed 
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Hver 5. af de unge uden en 
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er de unge, der har afbrudt en uddannelse, i langt højere grad repræsenteret i de lavere sociale 

klasser.  

 

Figur 6. Opvækst fordelt på sociale klasser for 25-årige, der er faldet fra en uddannelse 

 

Anm.: De 25-årige er fordelt på familiens sociale baggrund, dengang den unge var 14 år. Hvis der ikke har været oplysninger om 
hjemmebaggrund, er familien undersøgt, da den unge var hhv. 13 og 12 år. Der ses bort fra unge, der er vokset op hos studerende 
eller pensionister. Unge, hvis baggrund, der ikke har været oplysninger om, er udeladt.  

 

Hver femte ung med en ungdomsuddannelse er faldet fra en uddannelse 

Det er ikke kun de unge, der ikke får en ungdomsuddannelse inden voksenalderen, der bruger tid 

på afbrudte uddannelsesforløb. Tabel 4 viser, hvor meget tid unge med en ungdomsuddannelse 

bruger set i forhold til, hvis de havde taget den lige vej fra 9. klasse, til ungdomsuddannelsen er 

fuldført.  

 

I gennemsnit bruger personer, der får en ungdoms-
uddannelse 1,6 år ekstra før uddannelsen er gennemført  

 

De mere end 61.000 unge, der i 2011 fuldførte en ungdomsuddannelse, brugte i gennemsnit 1,6 år 

ekstra fra 9. klasse, til ungdomsuddannelsen var fuldført. I gennemsnit brugte de unge, der 

fuldførte en ungdomsuddannelse i 2011, næsten 3 måneder hver på afbrudte uddannelser.  

 

Godt 3 måneder blev brugt på dobbeltuddannelse, mens knap 8 måneder blev brugt på tid uden 

for uddannelsessystemet som f.eks. udlandsophold, ventetid mellem uddannelser eller tid brugt i 

arbejde eller på højskole. 10. klasse4 kostede i gennemsnit 5 måneder ekstra pr. person.  

 

 

                                                                    
4 Dem, der bruger 10. klasse for at få adgang til HF, er ikke talt med.  
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Tabel 4. Ekstra tidsforbrug brugt for unge, der fuldførte en ungdomsuddannelse i 2011 
  Gennemsnitligt mertidsforbrug Andele 

  År Måneder Pct. 

10. klasse 0,4 4,8 25,0 

Afbrudte ungdomsuddannelser 0,2 2,7 14,0 

Dobbelt ungdomsuddannelse 0,2 2,6 13,4 

Uddannelsespause (min. 3 måneders pause) 0,6 7,6 39,7 

Forsinkelse på fuldførte uddannelser 0,1 0,9 4,8 

Andet 0,0 0,6 3,1 

I alt 1,6 19,2 100,0 
Anm: Tabellen viser det gennemsnitlige tidsforbrug udover den lige vej fra 9. klasse til seneste fuldførte ungdomsuddannelse blandt 
de 61.094 unge, der fuldførte en ungdomsuddannelse i 2011. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  

 

Figur 7 viser, hvor mange af de unge, der fik en ungdomsuddannelse i 2011, der havde brugt tid på 

forskellige omveje. Cirka 40 procent af de unge, der fuldførte en ungdomsuddannelse i 2011, har 

lagt uddannelsesvejen forbi 10. klasse, mens omkring hver tredje har holdt en pause i deres 

uddannelsesforløb på mindst 3 måneder. Mere end hver femte har en afbrudt 

ungdomsuddannelse bag sig, hvilket for 70 procents vedkommende drejer sig om afbrudte 

erhvervsuddannelser. Derudover har 7,5 procent, det vil sige hver 13. ung med en 

ungdomsuddannelse, taget to ungdomsuddannelser.  

 

Figur 7. Andel unge, der fuldførte en ungdomsuddannelse i 2011, der har brugt tid på 

forløb, der ligger udover den lige vej fra 9. klasse 

 

Anm: Analysen er lavet på de 61.094 unge, der fuldførte en ungdomsuddannelse i 2011.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  
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Frafald og dobbeltuddannelse koster samfundet dyrt 

Frafald på ungdomsuddannelserne er som vist meget udbredt blandt unge. En opgørelse af 

tidsforbruget på ungdomsuddannelserne i 20075 viser, at en tiendedel af tiden på gymnasiale 

uddannelser og en fjerdedel af tiden på erhvervsuddannelserne blev brugt af unge, der ender med 

at afbryde uddannelsen, jf. figur 8A. 

 

Op imod en fjerdedel af 
undervisningstiden på erhvervs-
uddannelsernes grund- og hovedforløb 
bruges på unge, der ikke fuldfører 
uddannelsen 

Det er talt op på den måde, at den anvendte tid på de gymnasiale uddannelser og 

erhvervsuddannelserne er talt op under ét, og så er det undersøgt, hvor de unge er endt med at 

falde fra. Dernæst er det undersøgt på detaljeret niveau, dvs. om den unge er faldet fra enten 

midt i grundforløbet, mellem grund- og hovedforløbet eller på hovedforløbet.  

 

Der ses på bruttofrafald, dvs. at selvom den unge senere begynder og fuldfører et andet forløb, så 

tæller alle forløb, der ikke fuldføres, som et frafald. Det ses på figur 8B, at det især er på 

grundforløbene og mellem grund- og hovedforløbet, at meget – op imod en tredjedel af 

undervisningstiden i 2007 – blev brugt på unge, der ikke fuldfører den uddannelse, de var 

begyndt på.  

 

Ser man på grundforløbene under ét i 2007, så udgør frafaldet mere end 60 procent af 

undervisningstiden. Det massive frafald dækker over den tid, der blev brugt i 2007 på 

grundforløbene på unge, der enten ikke afsluttede grundforløbet eller ikke har påbegyndt 

hovedforløbet. Der er altså tale om en bruttoopgørelse, hvor alle, der ikke fuldfører, det forløb de 

begyndte på tæller som et frafald.6   

                                                                    
5 Det er ikke muligt at lave en nyere opgørelse, da de unge, der fuldfører grundforløbene, skal have tid til at fuldføre hovedforløbet, 

før end det kan afgøres, om de har fuldført. Se, hvordan frafaldet er opgjort i appendiks.  
6 Andelen af tiden, der ender i afbrud på grundforløbene er yderligere opdelt i, hvornår den unge er faldet fra. Det ses i figur 8B, at 

29 procent af tiden på grundforløbene blev afbrudt midt i forløbet, mens 33 procent blev afbrudt mellem grund- og hovedforløbet. 

Dermed er det i alt 62 procent af den tid, der i 2007, var studerende på grundforløbene, der endte i frafald.  

 
En tiendedel af tiden på de 
gymnasiale og en fjerdedel af 
tiden på erhvervsuddannel-
serne, bruges af unge, der 
ender med at falde fra 

 
Mere end 60 pct. af under-
visningstiden på grundforløb-
ene bruges på forløb, der ikke 
gennemføres 
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Figur 8A. Tid, der ender med et frafald 
 

Figur 8B. Tid på erhvervsuddannelse, der 

ender med frafald 

 

 

 

Anm.: Figuren viser andelen af det samlede tidsforbrug, der 
ender med, at uddannelsen afbrydes. Der er tale om 
bruttofrafald, dvs. alle, der afbryder det, de var i gang med i 
2007, uanset om de senere får en anden 
ungdomsuddannelse inden for EUD eller gymnasiale 
uddannelser, tæller med som frafaldne.  
Kilde. AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata 
(2011).   

 Anm.: Figuren viser andelen af det samlede tidsforbrug, der 
ender med, at uddannelsen afbrydes. Der er tale om 
bruttofrafald, dvs. alle, der afbryder det, de var i gang med i 
2007, uanset om de senere får en anden 
ungdomsuddannelse inden for EUD eller gymnasiale 
uddannelser, tæller med som frafaldne.  
Kilde. AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata 
(2011).   

 

Ser man på de forskellige grundforløb, er frafaldet størst inden for service, der bl.a. dækker 

frisører, serviceassistenter og ejendomsteknikere, og inden for teknologi og kommunikation, der 

bl.a. dækker elektrikere og grafikere. Her falder 40-50 procent fra på selve grundforløbet, og 

omkring 20 procent fuldfører grundforløbet uden at fuldføre hovedforløbet.  Tallene vidner om et 

massivt frafald på erhvervsuddannelsernes grundforløb, hvor omkring 70-80 procent af den tid, 

der blev brugt på grundforløbene i 2007, blev brugt af unge, der endte med ikke at fuldføre 

uddannelsen.  

 

Figur 9. Andel af tid på erhvervsuddannelsernes grundforløb, der bruges på afbrud 

 

Anm.: Figuren viser andelen af det samlede tidsforbrug på de enkelte uddannelser, der ender med, at uddannelsen afbrydes. Der er 
tale om bruttofrafald, dvs. alle, der afbryder det, de var i gang med i 2007, uanset om de senere får en ungdomsuddannelse. Under 
afbrud mellem grund- og hovedforløb er optalt de, der fuldførte grundforløbet i 2007, men ikke har fuldført et hovedforløb frem til 
2011. Der ses på alle uddannelsesforløb, der er afsluttet i 2007. 
Kilde. AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2011).   
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Man skal være opmærksom på, at de procenttal, der er angivet her, er bruttofrafald. De unge kan 

godt have påbegyndt og fuldført en anden erhvervsuddannelse.  

 

I gennemsnit er det lidt over 8 procent af tiden på hovedforløbene i 2007, der blev brugt af unge, 

der endte med at afbryde uddannelsen, og det er især på sundhedsuddannelserne som f.eks. 

SOSU-uddannelserne og på uddannelserne inden for transport, at mange falder fra. Her er 

frafaldet på hovedforløbene over 10 procent. Det fremgår af figur 10. 

 

Figur 10. Andel af tid på erhvervsuddannelsernes hovedforløb brugt på afbrud 

 

Anm.: Figuren viser andelen af det samlede tidsforbrug på de enkelte uddannelser, der er ender med, at uddannelsen afbrydes. Der 
er tale om bruttofrafald, dvs. alle, der afbryder det, de var i gang med i 2007 uanset om de senere får en ungdomsuddannelse. Under 
afbrud mellem grund- og hovedforløb er optalt de, der fuldførte grundforløbet i 2007, men ikke har fuldført et hovedforløb frem til 
2011. Der ses på alle uddannelsesforløb, der er afsluttet i 2007. 

 

Tallene viser, at mange unge uden ungdomsuddannelse har et eller flere afbrudte 

uddannelsesforløb bag sig. Blandt dem, der ikke fuldfører en ungdomsuddannelse, er det 8 ud af 

10, der er faldet fra, mens det blandt dem, der får en ungdomsuddannelse, er 2 ud af 10. Det er 

både ærgerligt for den enkelte at møde uddannelsesmæssige nederlag, og det er også 

samfundsøkonomisk problematisk, at unge falder fra uddannelserne.   
 

Afbrudte ungdomsuddannelser koster samfundet ca. 2 
mia. kr. årligt 

 

Det er beregnet7, at afbrudte ungdomsuddannelser samlet set koster samfundet godt 2 mia. kr. 

årligt. 800 mio. kr. bruges på afbrudte uddannelser blandt de unge, der får en 

                                                                    
7 Se rapporten ”Kortlægning af veje og omveje i uddannelsessystemet” på www.ae.dk som AE og DI har lavet i fællesskab. Lanceret 

d. 9. januar 2013.  
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ungdomsuddannelse, mens afbrud blandt unge, der ikke har opnået en ungdomsuddannelse, 

koster samfundet 1,1 mia. kr. årligt.  

 

En anden dyr post i uddannelsessystemet er dobbeltuddannelse, dvs. når unge tager mere end én 

ungdomsuddannelse. I 2011 tog 7,5 procent af de unge, der fuldførte en ungdomsuddannelse, 

mere end én ungdomsuddannelse, og det er især unge, der har fået en studentereksamen, som 

efterfølgende tager en erhvervsuddannelse, jf. figur 11A. Ud af de 7,5 procent af en årgang, der 

tager en dobbelt ungdomsuddannelse, har 6,6 procent først taget en gymnasial uddannelse. 9 ud 

af 10, der tager mere end en ungdomsuddannelse, er unge, der først går i gymnasiet og dernæst 

tager en erhvervsuddannelse. Som figur 11B viser, så tager over halvdelen heraf en handels- eller 

kontoruddannelse som f.eks. en uddannelse til bankrådgiver, sekretær eller forsikringsassistent 

ovenpå deres studentereksamen. AE har tidligere anslået, at dobbeltuddannelse koster 

samfundet ca. 1 mia. kr. årligt.  

 

Figur 11A. Andel unge, der tager dobbelt 

udd. 
 
Figur 11B. Ny ungdomsuddannelse for 

dem, der først tog en gymnasial 

 

 

Anm.: Andelen af nyuddannede med ungdomsuddannelse i 
2011, der har taget mere end en ungdomsuddannelse.  
Kilde: AE pba. DST registertal. 

 Anm.: Fordeling af hvilken uddannelse har taget som den nye 
ungdomsuddannelse, den fuldførte i 2011.  
Kilde: AE pba. DST registertal. 

 

Mindre frafald og færre dobbeltuddannelser kan skabe uddannelse til restgruppen 

Forskningsresultater viser, at barriererne for ungdomsuddannelser kan deles op på tre områder. 

For det første spiller den unges faglige færdigheder ind på sandsynligheden for at få en 

ungdomsuddannelse, men også herkomst og køn har betydning. Derudover peger forskningen på 

at sociale forhold omkring opvækst og forældrenes uddannelsesniveau også har betydning. Unge, 

der er vokset op uden begge forældre og hos forældre med lavt uddannelsesniveau har sværere 

ved at fuldføre en ungdomsuddannelse. Det sidste område, der har betydning, er omgivelserne 

f.eks. uddannelsens rammer og det omgivende samfunds påvirkning. 

 

Sociale forhold og forældrenes uddannelsesniveau har 
også betydning for unges uddannelse 
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I denne analyse er det vist, at frafald i almindelighed og på erhvervsuddannelserne i særdeleshed 

er det største problem. Naturligvis bærer de aktuelle konjunkturer en del af forklaringen, men 

rammerne på uddannelserne er også af betydning. Mange aktører har f.eks. været ude at påpege, 

at det for 15-16-årige i dag er svært at vælge mellem de mange erhvervsuddannelser, der er i dag. 

Netop nu arbejdes der for en ny struktur på erhvervsuddannelserne, og her har det været drøftet, 

at man kunne omlægge en del af uddannelsen til bredere introforløb, således at de unge får mere 

kendskab til de forskellige uddannelser, inden de lægger sig fast på deres uddannelse. Derudover 

har regeringen i slutningen af 2012 indgået en bred aftale, der blandt andet indeholder mere 

praktikpladsopsøgende arbejde ude på institutionerne, etablering af praktikpladscentre, der 

blandt andet skal skabe flere delepraktikpladser og ikke mindst en ændring af adgangs-

begrænsningen til skolepraktik. Med aftalen kom man en praktikpladsgaranti tættere, og i foråret 

2013 fortsættes arbejdet. Brown et al (2011) har netop argumenteret for, at uddannelses-

institutionerne skulle gøre mere for at sikre praktikpladser.  

 

En måde at begrænse unges omveje i uddannelsessystemet ville være at skabe mere fleksibilitet i 

uddannelsessystemet og en mere håndholdt indsats over for de unge, så de unge ikke overlades 

til overførselssystemet, når de falder fra en uddannelse, og så de kan fortsætte på en anden 

uddannelse uden unødig ventetid. Rundt om i landet eksperimenteres f.eks. med begrebet 

Garantiskolen, hvor man i Silkeborg tæt følger de unge. Her samarbejder skolerne på tværs for at 

sikre, at ingen ung overlades uden for ungdomsuddannelserne.  

 

Forskningen viser også, at mange unge fra folkeskolen er uafklarede i forhold til, hvad de vil 

(Brown et al (2011)). Derfor er der brug for en større vejledningsindsats over for de unge. I dag får 

de unge i 9. klasse en uges brobygning, og i 8. klasse får de en uges forløb på 2 

ungdomsuddannelser. En god måde at styrke vejledningen på er at øge den tid, der bruges på 

brobygning i folkeskolens afgangsklasser, samtidig med at eleverne får kendskab til fagene. I dag 

er det ikke alle elever, der kommer i erhvervspraktik.    

 

Det er vigtigt, at folkeskolen ruster alle unge til at kunne 
gennemføre en ungdomsuddannelse 

 

AE-analyser og analyser fra AKF peger på, at de unges faglige niveau også har stor betydning for 

om de unge får en ungdomsuddannelse. Det er derfor vigtigt, at folkeskolen i fremtiden i højere 

grad formår at klæde de unge på til at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse. Specielt for de 

unge, der kommer med mindre ballast fra hjemmet.  

 

 
Frafald udgør det største 
problem, særligt på erhvervs-
uddannelserne 

 
Mere fleksibilitet i uddannel-
sessystemet vil sandsynligvis 
begrænse omveje  

 
Der er brug for en større 
vejledningsindsats over for de 
unge  
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Som det ses i kapitel 6 er det en guldrandet investering at give unge en uddannelse. Forskellen 

mellem at få en uddannelse eller ej er millioner kroner gennem livet både for staten og for den 

enkelte. Det at få en uddannelse betyder nemlig, at der er efterspørgsel efter ens arbejdskraft i 

langt større omfang end ellers, og tendenserne på arbejdsmarkedet peger på, at der i fremtiden 

bliver endnu mere brug for unge, der har gennemført en erhvervskompetencegivende 

uddannelse.  

 

AE mener, at alle unge skal have en ungdomsuddannelse. En del af løsningen er at sikre nye og 

mere praktiske uddannelser for de elever, der er mere praktisk orienterede. Her kan den nye 

flexuddannede, som regeringen ventes af fremlægge i år, vise sig at blive det rette tilbud som 

tredje ungdomsuddannelse eller som en ”forskole” til ungdomsuddannelserne. 

 

Det er brandærgerligt, at samfundet årligt bruger 3 mia. kr. på dobbelte og afbrudte 

ungdomsuddannelser. Med bedre vejledning i folkeskolens afgangsklasser, højere faglighed og 

øget fokus på praktiske uddannelser kunne man nedbringe frafaldet og omfanget af 

dobbeltuddannelse, sådan at de penge, der i dag spildes, kunne bruges bedre og mere målrettet, 

sådan at alle unge fik en ungdomsuddannelse. Pengene bruges allerede i dag, de skal bare bruges 

bedre.  

 

 

   

 
Der skal sikres mere praktisk 
orienterede uddannelser 
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Appendiks. Frafaldne på erhvervsuddannelserne 

Alle, der har et fuldført grundforløb og et fuldført hovedforløb, får godkendt begge som et samlet 

uddannelsesforløb. Ud fra et forsigtighedsprincip er der ikke skelet til, om de to forløb passer 

sammen, dvs. om hovedforløbet falder ind under den indgang, som grundforløbet er taget på. 

Dermed er der taget højde for, at der kan være sket ændringer i uddannelsessystemet, at 

indberetningerne til DST har været mangelfulde, eller at en ung har fået merit/godkendelse til at 

springe fra en indgang til en anden.  

 

Ca. 20 procent af forløbene på erhvervsuddannelserne er taget af personer, der enten har flere 

grundforløb end hovedforløb eller omvendt. Derfor har det været nødvendigt at anvende en 

række regler til at afgøre, hvilke grundforløb der hører sammen med hvilke hovedforløb. I 

elevregisteret er der ikke truffet afgørelse om, hvad der passer sammen.  

Reglerne er: 

 

1. Alle, der har flere grundforløb end hovedforløb eller omvendt, får ét sammensat forløb, der 

regnes som den lige vej. Det afgørende er, hvad der sættes sammen. Det, der ikke godkendes, 

indplaceres som en omvej enten som afbrudt uddannelse eller som dobbeltuddannelse.  

Ud fra en vurdering af de faktiske veje, som de unge har taget, når man ser i data, er der lavet en 

oversigt, se oversigt 1, der viser de godkendte forløb mellem grundforløb og hovedforløb i det 

tilfælde, at en person har flere hovedforløb end grundforløb eller omvendt. Reglen betyder f.eks., 

at en person, der først har gennemført et grundforløb inden for det merkantile område, men 

dernæst har taget først grundforløb til grafiker og dernæst hovedforløbet, får tilskrevet det første 

grundforløb på det merkantile område som en afbrudt uddannelse. 

 

Sker der mere end ét match mellem et grundforløb og et hovedforløb, så vælges første gang et 

match sker.  
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2. Hvis der ikke er sket et match, så vælges det seneste grundforløb og det seneste hovedforløb, 

som så kobles sammen. De overskydende forløb, der ikke er godkendt, vil blive opfattet som 

dobbeltuddannelse, hvis det er en erhvervsuddannelse, og som afbrudt uddannelse, hvis det er et 

grundforløb, der er godkendt uden en erhvervsuddannelse.  

 

Oversigt 1. Mulige kombinationer af grundforløb og hovedforløb 

Type (3. og 
4. ciffer i 
HFFSP) 

Navn på grundforløb 
Type(3. og 
4. ciffer i 
HFFSP) 

Navn på 
uddannelsesretni
ng inden for 
hovedforløb 

Eksempler på uddannelser, 
der hører under denne 
kategori af hovedforløb 

39 Det merkantile område 39 Handel og kontor 
Salgsassistenter, sekretær, 
finansassistent 

40 

Teknologi og 
kommunikation 
Medieproduktion 
Strøm, Styring og It 

53 Bygge og anlæg Tømrer, Snedker, elektriker 

40 

Teknologi og 
kommunikation 
Medieproduktion 
Strøm, Styring og It 

54 Jern og metal 
Smed, bådebygger, 
maskinarbejder, mekaniker 

40 

Teknologi og 
kommunikation 
Medieproduktion 
Strøm, Styring og It 

55 Grafisk Grafiker, fotograf 

42 Bygge og anlæg 53 Bygge og anlæg Tømrer, Snedker, elektriker 

44 
Håndværk og teknik 
Produktion og udvikling 

54 Jern og metal 
Smed, bådebygger, 
maskinarbejder, mekaniker 

44 
Håndværk og teknik 
Produktion og udvikling 

85 Transport mv. 
Fisker, Skibsassistent, 
chauffør 

46 
Fra jord til bord 
Mad til mennesker 
Dyr, planter og natur 

75 
Levnedsmiddel 
og husholdning 

Slagter, bager, kok 

46 
Fra jord til bord 
Mad til mennesker 
Dyr, planter og natur 

80 
Jordbrug og 
fiskeri 

Landmand, gartner, 
dyrepasser 

46 
Fra jord til bord 
Mad til mennesker 
Dyr, planter og natur 

90 Sundhed SOSU-uddannelser, 

48 
Mekanik, transport og 
logistik 
Transport og logistik 

54 Jern og metal 
Smed, bådebygger, 
maskinarbejder, mekaniker 

48 
Mekanik, transport og 
logistik 
Transport og logistik 

85 Transport mv. 
Fisker, Skibsassistent, 
chauffør 

48 
Mekanik, transport og 
logistik 
Transport og logistik 

53 Bygge og anlæg Tømrer, Snedker, elektriker 

49 
Service 
Krop og Stil 
Bygnings- og brugerservice 

60 Service Frisør 

49 
Service 
Krop og Stil 
Bygnings- og brugerservice 

90 Sundhed SOSU-uddannelser, 

50 
Sundhed, omsorg og 
pædagogik 

90 Sundhed SOSU-uddannelser, 

Anm: Koderne i kolonne 1 og 2 henviser til det 3. og 4. ciffer i DST's 8-cifrede uddannelseskode, HFFSP. Tabellen er ikke totalt 
dækkende, der er flere uddannelser med i analysen end dem, der er listet her. Dette er kun de uddannelser, hvor der er personer, der 
har flere grundforløb end hovedforløb eller omvendt. 



Uddannelse betaler sig – trods økonomisk krise 

 

6 KAPITEL  

Uddannelse betaler sig – 
trods økonomisk krise 
Selvom den økonomiske krise har betydet større ledighed, er det stadig en 

guldrandet investering at tage en uddannelse i Danmark. Det giver 2-10 mio. kr. 

mere, at man tager en erhvervskompetencegivende uddannelse sammenlignet med, 

hvis man var forblevet ufaglært. Samfundet har også milliongevinster, hver gang den 

enkelte tager en uddannelse, da skatteindbetalingerne øges, mens indkomst-

overførslerne reduceres. En del af forklaringen på, at uddannelse giver million-

gevinster – især her under krisen – er, at jobsikkerheden øges med en uddannelse i 

bagagen. Ufaglærte har i gennemsnit 22 års fuldtidsbeskæftigelse gennem livet, 

mens personer med en uddannelse er i arbejde 35-37 år.  

AE har regnet på livsindkomsten for forskellige uddannelsesgrupper. Beregningerne bygger på 

stiliserede livsforløb, hvor livsindkomsten er sammensat ud fra indkomsten fra 18 til 80 

årsalderen for de forskellige uddannelsesgrupper, når man både tager højde for indkomst før, 

under og efter, uddannelsen er fuldført. I beregningerne er der taget højde for faktiske 

gennemførselstider og startaldre på uddannelserne. Metoden er beskrevet i boks 1. 

 

Tabel 1 viser den disponible livsindkomst for de fem hoveduddannelsesgrupper og en række 

udvalgte uddannelser. En gennemsnitlig ufaglært tjener 10,3 mio. kr. efter skat gennem livet.  

Faglærte tjener i gennemsnit knap 13 mio. kr., mens personer med korte videregående 

uddannelser ligger på godt 15 mio. kr., og mellemlange videregående uddannelser ligger på knap 

16 mio. kr. Akademikere tjener i gennemsnit 22 mio. kr. gennem livet efter skat.  

 

Livindkomsten har betydning for det liv og de muligheder, 
den enkelte har gennem livet 

 

Den gennemsnitlige livsindkomst er altså markant højere for personer med en uddannelse end 

for ufaglærte, når man ser på, hvad der er tilbage efter skat gennem livet. En livsindkomst på cirka 

13 mio. kr. svarer til 210.000 kr. årligt fra det 18. til det 80. år, mens en livsindkomst på 20 mio. 

 
Der er store forskelle på en 
ufaglærts, en faglærts og en 
akademikers indtjening gen-
nem livet  
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kr. svarer til 320.000 kr. årligt. Livsindkomsten har betydning for det liv og de muligheder, den 

enkelte har gennem livet. Højere livsindkomst betyder et højere rådighedsbeløb og flere valg i 

forhold til bolig, rejser, transport og alt i alt levestandard.   

 

Tabel 1. Disponibel livsindkomst for udvalgte uddannelser, 18-80 år (2013-priser) 

 Disponibel 
livsindkomst 
18-80 år 

Sammenlignet med 
ufaglærte 

 

 Mio. kr. Indeks 

Ufaglært 10,3 100,0 

Faglært 12,9 125,1 

Elektrikere, el-montører 14,9 144,8 

Salgsassistenter 12,6 122,4 

Mekanikere, operatører 14,6 141,9 

Kokke, tjenere 12,4 120,1 

Kort videregående uddannelser 14,7 142,8 

Multimediedesignere, tolke 13,2 127,7 

Markedsførings- og finansøkonomer 15,9 154,3 

Maskinteknikere, andre teknikere 15,3 148,0 

Mellemlange videregående uddannelser 15,7 152,2 

Pædagoger 12,9 125,0 

Bygningskonstruktører 15,9 154,6 

Maskinmestre 19,3 187,7 

Lange videregående uddannelser 21,6 209,9 

Humanistiske kandidater 16,6 161,0 

Civilingeniører 23,6 228,5 

Læger 29,8 289,2 

Anm: Tabellen viser den disponible livsindkomst i 2013-priser beregnet i AE’s livsindkomstmodel på baggrund af indkomstdata fra 
2011. Den disponible livsindkomst er summen af erhvervsindkomst, overførselsindkomst og kapitalindkomst fratrukket skatter.  
Indekset viser forholdet mellem livsindkomsten for den givne uddannelse i forhold til ufaglærte. Dette er ikke det samme som 
gevinsten af uddannelsen, men blot forskel på gennemsnitlig indkomst.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2011) og beregninger i STATA.  

 

Det gælder stort set gennem hele livet, at ufaglærte tjener mindre end personer med en 

erhvervskompetencegivende uddannelse. Det ses i figur 1, der viser den disponible indkomstprofil 

gennem livet for de forskellige uddannelser. Kun i de unge år, mens akademikerne er ved at 

færdiggøre deres uddannelse, har ufaglærte lidt højere indkomst end studerende.  

 

Det er bemærkelsesværdigt, at indkomsten for den gennemsnitlige ufaglærte i de unge år er på 

niveau eller lidt under indkomsten for faglærte, der typisk er under uddannelse i disse år. Selvom 

lærlingene ikke har færdiggjort deres uddannelse, så har de med en læreplads i hånden typisk 

bedre arbejdsmarkedstilknytning end mange ufaglærte unge.   

 
Der er store økonomiske 
fordele ved at tage en faglært 
uddannelse frem for at arbej-
de som ufaglært  
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Det ses ligeledes på figur 1, at jo længere uddannelse man tager, des længere tid går der, før man 

kommer ud på arbejdsmarkedet, og indkomsten dermed begynder at stige. Investeringen i en 

uddannelse er dog godt givet ud.  

  

Figur 1. Disponibel indkomst gennem livet, 18-80 år (2013-priser) 

 

Anm: Figuren viser den disponible livsindkomst i 2013-priser gennem livet beregnet i AE’s livsindkomstmodel på baggrund af 
indkomstdata fra 2011. Den disponible livsindkomst er summen af erhvervsindkomst, overførselsindkomst og kapitalindkomst 
fratrukket skatter. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2011) og beregninger i STATA.  

 

Millionstore gevinster af uddannelse 

Gevinsten af en uddannelse kan ikke blot findes ved at se på de gennemsnitlige livsindkomster. 

En høj livsindkomsten skyldes mange faktorer på en gang, hvoraf uddannelsen kun er en del af 

forklaringen. Det betyder med andre ord, at andet end lige netop uddannelse er med til at påvirke 

livsindkomsten, hvorfor man er nødt til at forsøge at holde alle andre baggrundsfaktorer ude end 

uddannelsen. Dette er gjort via propensity score matching, hvor indkomsten for personer med f.eks. 

en tømreruddannelse holdes op imod indkomsten for en sammenlignelig ufaglært, dvs. en 

ufaglært, der på en række parametre ligner tømreren.8  

 

Tabel 2 nedenfor viser afkastet af de forskellige uddannelser. Selvom man tager højde for 

baggrundsfaktorer, er der milliongevinster ved at tage en uddannelse i Danmark. Når en faglært 

fuldfører uddannelsen, henter vedkommende en gevinst på knap 2 mio. kr., hvilket svarer til, at 

livsindkomsten for faglærte er 15 procent højere, end den ville have været, hvis den samme 

person var forblevet ufaglært.  

 

                                                                    
8 Kontrolpersonerne er udvalgt vha. variable for alder, køn, antal børn, familietype, herkomst, mors uddannelsesniveau og retning 

(sundhed, samfundsfag, teknik, humaniora, pædagogiske), fars uddannelsesniveau og retning (sundhed, samfundsfag, teknik, 

humaniora, pædagogiske). 
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For korte og mellemlange videregående uddannelser ligger gevinsten på omkring 3-4 mio. kr. 

svarende til 30-40 procent højere indkomst, mens uddannelsesgevinsten for akademikere ligger 

på knap 10 mio. kr. For de videregående uddannelser dækker gevinsten både den videregående 

uddannelse og den gymnasiale uddannelse.   

  

Der er en gennemsnitlig gevinst på 3-4 mio. kr. ved at 
tage en kort eller mellemlang videregående uddannelse 

 

Der er stor variation i uddannelsesgevinsterne inden for uddannelsesgrupperne. F.eks. er 

gevinsten for en elektriker på 3,0 mio. kr., mens gevinsten for en salgsassistent ligger på godt det 

halve. Det ses, at gevinsterne typisk er stigende med uddannelsesniveauet, og at gevinsten er 

størst for tekniske, sundhedsfaglige og samfundsvidenskabelige uddannelser.  

 

Tabel 2. Disponibel uddannelsesgevinst, 18-80 år (2013-priser) 

 Livsindkomst for uddannede sammenlignet med 
kontrolpersoner (ufaglærte, der ligner de 

uddannede) 

 Mio. kr. Pct. 

Faglært 1,7 14,8 

Elektrikere, el-montører 2,5 19,9 

Salgsassistenter 1,4 12,9 

Mekanikere, operatører 2,4 19,8 

Kokke, tjenere 0,8 7,3 

Korte videregående uddannelser 3,3 29,0 

Multimediedesignere, tolke 2,9 28,6 

Markedsførings- og finansøkonomer 4,7 41,7 

Maskintekniker, andre teknikere 3,1 25,5 

Mellemlange videregående uddannelser 4,5 40,0 

Pædagoger 2,2 20,1 

Bygningskonstruktører 3,5 28,1 

Maskinmestre 6,7 52,9 

Lange videregående uddannelser 10,0 85,4 

Humanistiske kandidater 5,3 47,2 

Civilingeniører 11,4 93,4 

Læger 18,0 153,1 

Anm: Tabellen viser gevinsten af uddannelsen, dvs. den disponible livsindkomst for personer med den angivne uddannelse set i 
forhold til en sammenlignelig ufaglært (grundskole eller uoplyst uddannelse). Gevinsten er beregnet vha. propensity score matching 
med 10 naboer.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2011) og beregninger i STATA.    

 
Gevinsterne ved at tage en 
uddannelse er stigende med 
niveauet 
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Boks 1. Sådan har vi gjort 

Livsindkomsterne er beregnet på baggrund af befolkningen pr. 1. januar 2012 og på indkomstoplysninger fra 
2011. Beregningerne på hoveduddannelsesgrupperne bygger på en 50 procents stikprøve af befolkningen.  
 
Ufaglærte dækker personer med en grundskoleuddannelse eller med uoplyst uddannelse.  
 
Livsindkomsterne er fremskrevet til 2013-priser med lønstigningstakten fra ADAM og LO’s lønskøn. 
 
Der er ikke foretaget en diskontering af indkomsterne svarende til en implicit antagelse om, at den forventede 
reallønsfremgang er lig med den forventede reale diskonteringsrente. 
 
Den disponible livsindkomst er lønindkomst, overførsler, kapitalindkomst, udbetalinger fra pensioner, 
virksomhedsindkomst osv. fratrukket skatteindbetalinger. I den disponible indkomst er pensionsindbetalingerne 
ikke inkluderet.  
 
Livsbidraget til de offentlige finanser er målt som summen af indbetalte skatter (ekskl. moms og afgifter) 
fratrukket udgifter til overførselsindkomster (inkl. boligstøtte og boligsikring)9 og fratrukket 
undervisningsudgifter. 
 
Livsforløbene er bygget op ud fra de forventede fuldførelsesaldre (2011)10 og fuldførelsestider (2011)11 på 
uddannelserne, således at livsforløbet både har tiden med før uddannelse til under uddannelse og efter 
uddannelsen er fuldført. I de tre stadier er anvendt forskellige indkomster alt afhængigt af, hvornår personer 
med den givne uddannelse typisk begynder på uddannelse og færdiggør. Den gennemsnitlige indkomst før 
uddannelsen er fundet ved hjælp af propensity score matching og er konstrueret som kontrolgruppe for dem, der 
er i gang med en uddannelse. Indkomsten under uddannelse er den gennemsnitlige indkomst for personer, der 
er under uddannelse, mens indkomsten efter er beregnet blandt dem, der har gennemført den pågældende 
uddannelse. Beregningerne tager således højde for løn under uddannelsen og indkomst fra studiearbejde.  
 
Undervisningsudgifter dækker undervisningstaxameter, bygnings- og fællestaxameter (ekskl. moms) fra 
Finanslovens takstkatalog i 2013 og 2012. Der er beregnet vægtede gennemsnitstakster inden for hovedgrupper 
og de tre største retninger (samfundsfag/hum, teknik/nat/sundhed, kunstneriske). Det er de samme takster, 
der blev anvendt til rapporten ”Kortlægning af veje og omveje i uddannelsessystemet” udgivet d. 9. januar 2013.  
 
Alle bachelorer på lange videregående uddannelser, der er i gang med deres uddannelse, er sidestillet med 
kandidatstuderende, mens alle færdiguddannede bachelorer (der ikke er i gang med overbygningsuddannelsen) 
bliver betragtede som personer med mellemlange uddannelser.  

 

Tid i job forlænges med mere end tredjedel, når man tager en uddannelse 

På trods af at vi netop nu befinder os i en økonomisk krise, er der altså millionstore gevinster af 

uddannelse. En del af gevinsten skyldes, at man med en uddannelse minimerer ledighedsrisikoen.  

 

Figur 2 viser, at personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse har markant bedre 

beskæftigelse end ufaglærte gennem store dele af livet. Den økonomiske krise medfører i disse år 

lavere beskæftigelse for ufaglærte, og det ses tydeligt. I de unge år, hvor de studerende på de 

videregående uddannelser er i gang med deres uddannelse, har ufaglærte med en 

beskæftigelsesgrad på 0,3-0,4 en beskæftigelse på niveau med de studerende. Fra slutningen af 

20’erne bliver ufaglærte dog overhalet af de færdiguddannede, og gennem resten af livet har 

uddannede bedre beskæftigelse end ufaglærte. Det gælder også i de år, hvor faglærte står i lære.  

 

En anden vigtig tendens, der ses af figur 2, er, at ufaglærtes beskæftigelsesgrad øges med 

alderen. Mens beskæftigelsesgraden for personer med en erhvervskompetencegivende 

                                                                    
9 Samlede overførselsindkomster: kontanthjælp, aktiveringsydelser, revalidering mm, a-kasseydelser inkl. orlov, sygedagpenge, 

arbejdsløshedsdagpenge, offentlige pensioner inkl. efterløn og SU mm.  
10 Kilde: Statistikbanken, tabel U33 (Fuldførte uddannelser efter alder og uddannelse, 2010). 
11 Kilde: Undervisningsministeriets databank, Gns. fuldførelsestid 2010. 

 
Med en uddannelse er der 
mindre risiko for at blive 
ledig.  
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uddannelse ligger relativt stabilt fra 30 til 60-års alderen. At beskæftigelsesgraden er relativt lav 

for ufaglærte i de unge år afspejler, at unge ufaglærte har det svært på arbejdsmarkedet.  

 

Figur 2. Beskæftigelsesgrad gennem livet, 18-80 år 

 

Anm: Figuren viser den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad gennem livet beregnet ud fra AE’s livsindkomstmodel på baggrund af 
2011. Selvstændige har pr. definition beskæftigelsesgrad = 1.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2011) og beregninger i STATA.  

 

Ud fra beskæftigelsesgraden er det beregnet, hvor mange års beskæftigelse de forskellige 

uddannelsesgrupper typisk har gennem livet fra 18 til 80 års alderen. I gennemsnit har ufaglærte 

22,2 års fuldtidsbeskæftigelse gennem livet, mens personer med erhvervskompetencegivende 

uddannelser har 35-37 års fuldtidsbeskæftigelse, det vil altså sige 13-15 år mere. 

 

Figur 3. Antal års fuldtidsbeskæftigelse, 18-80 år 

 

Anm: Figuren viser antal års fuldtidsbeskæftigelse gennem livet beregnet ud fra AE’s livsindkomstmodel på baggrund af 2011. 
Selvstændige har pr. definition beskæftigelsesgrad = 1.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2011) og beregninger i STATA.  
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Ufaglærte har typisk kortere 
tids tilknytning til arbejds-
markedet.  
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Man skal naturligvis huske på, at gruppen af ufaglærte er stor og meget forskelligartet. Nogle 

ufaglærte går gennem livet med lav eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, mens andre har 

højere beskæftigelse. 

 

Tabel 3 nedenfor viser, hvor mange års fuldtidsbeskæftigelse en række udvalgte uddannelser har 

gennem livet, og samtidig ses hvor mange års ekstra fuldtidsbeskæftigelse de uddannede har, når 

der sammenlignes med ufaglærte, der ligner de uddannede.  

 

Antallet af fuldtidsår i beskæftigelse øges med 34-40 pct. 
med en uddannelse 

 

En erhvervskompetencegivende uddannelse løfter typisk beskæftigelsen med 9 til 11 år 

sammenlignet med, hvis de samme personer var forblevet ufaglærte. Det svarer til, at antallet af 

fuldtidsår i beskæftigelse øges med mellem 34 og 40 procent.  

 

Tabel 3. Antal års fuldtidsbeskæftigelse og beskæftigelsesgevinst, 18-80 år 

 Antal års fuldtids-
beskæftigelse  

Gevinst  

 Antal år Pct. 

Ufaglærte 22,2 -  

Faglærte 34,7 9,0 34,8 

Elektrikere, el-montører 39,7 9,1 29,9 

Salgsassistenter 35,4 9,7 37,7 

Mekanikere, operatører 40,5 10,9 37,0 

Kokke, tjenere 34,7 8,9 34,4 

Korte videregående uddannelser 35,6 9,1 34,4 

Multimediedesignere, tolke 31,1 8,1 35,1 

Markedsførings- og finansøkonomer 38,6 12,7 48,9 

Maskintekniker, andre teknikere 36,4 7,6 26,5 

Mellemlange videregående 
uddannelser 

34,8 9,4 37,3 

Pædagoger 31,9 7,8 32,5 

Bygningskonstruktører 36,3 5,8 19,1 

Maskinmestre 36,8 6,0 19,6 

Lange videregående uddannelser 37,1 10,7 40,2 

Humanistiske kandidater 33,4 8,6 34,5 

Civilingeniører 38,5 9,8 34,2 

Læger 40,5 13,5 50,2 

Anm: Tabellen viser antal års fuldtidsbeskæftigelse gennem livet beregnet ud fra AE’s livsindkomstmodel på baggrund af 2011. 
Selvstændige har pr. definition beskæftigelsesgrad = 1. Gevinsten er estimeret ud fra propensity score matching med 10 naboer, dvs. 
der ses på, hvor meget større beskæftigelsen er i forhold til sammenlignelige ufaglærte.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2011) og beregninger i STATA.  

 
En erhvervskompetence-
givende uddannelse løfter 
typisk beskæftigelsen med 9 
til 11 år 
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Uddannelse er med til at sikre vækst og velstand 

AE har også undersøgt, hvor meget danskere med forskellig uddannelsesbaggrund bidrager til 

væksten gennem livet.  

 

Tabel 4 viser livsværditilvæksten for forskellige uddannelser. I gennemsnit bidrager ufaglærte 

med 8,5 mio. kr. gennem livet, mens faglærte i snit bidrager med 14,3 mio. kr. og personer med 

videregående uddannelser bidrager med cirka 17 -26 mio. kr.  

 

Vækstbidraget er målt som en slags livsværditilvækst som summen af al erhvervsindkomst fra 18 

til 80 årsalderen, dvs. lønindkomst (incl. pensionsbidrag) samt overskud af egen virksomhed 

fratrukket undervisningsomkostninger for de uddannede.  

 

Tabel 4 viser ligeledes samfundets gevinst af uddannelsen, dvs. hvad uddannelsen isoleret set 

giver af øget vækst, når man tager højde for personlige baggrundsfaktorer. Ser man på den 

samfundsøkonomiske uddannelsesgevinst, dvs. hvor meget samfundet får ud af at give 

uddannelsen til netop de personer, der har fået uddannelserne, så ligger gevinsterne på 4 til 15 

mio. kr. svarende til gevinster på 40-136 procent. 

 

Det at give en person en faglært uddannelse betyder med andre ord, at samfundet kan forvente 

et vækstbidrag over personens liv, der er 4,1 mio. kr. større end det ellers ville have været. En 

videregående uddannelse giver endnu større gevinster. Gevinsterne tager højde for personlige 

baggrundsfaktorer, dvs. gevinsten viser, hvor meget mere de, der fik uddannelsen, har bidraget 

med i forhold til, hvis de var forblevet ufaglærte.   

 

Tabel 4. Livsværditilvækst og samfundsøkonomisk gevinst af uddannelse 

 
Livsværdi-
tilvækst 

Gevinst af 
uddannelsen 

 
Mio. kr. Mio. kr. Pct. 

Ufaglært 8,5 - - 

Faglærte (fx tømrere, elektrikere, salgsassistenter, frisører) 14,3 4,1 40,5 

Korte videregående (fx datamatikere, maskinteknikere, 
markedsføringsøkonomer) 

16,6 5,6 52,4 

Mellemlange videregående (fx lærere, pædagoger, 
bygningskonstruktører, maskinmestre) 

17,1 6,8 70,3 

Lange videregående (fx jurister, økonomer, læger, historikere, 
gymnasielærere) 

25,9 14,6 136,3 

Anm: Tabellen viser livsværditilvæksten i 2013-priser beregnet i AE’s livsindkomstmodel på baggrund af indkomstdata fra 2011. 
Livsværditilvæksten er lønindkomst, arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag og overskud af egen virksomhed fratrukket 
undervisningsomkostninger. 18-80 år. 2. kolonne viser gennemsnitlig livsværditilvækst. Dette er ikke det samme som gevinsten af 
uddannelsen. 3. og 4. kolonne viser gevinsten af uddannelsen, dvs. livsværditilvæksten for personer med den angivne uddannelse 
set i forhold til en sammenlignelig ufaglært (grundskole eller uoplyst uddannelse). Gevinsten er beregnet vha. propensity score 
matching med 10 naboer. Ufaglært dækker kun personer med grundskole eller uoplyst uddannelse. Uddannelsesgevinsten viser for 
videregående uddannelser både gevinsten af den gymnasiale uddannelse og den videregående uddannelse.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2011) og beregninger i STATA.  

 

 
Der er mange millioner at 
hente i livsværditilvækst ved 
at tage en uddannelse 

 
Samfundet får gevinster på 4-
15 mio. kr., når folk får en 
uddannelse 
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Den samfundsøkonomiske gevinst kommer af to ting. For det første giver en 

erhvervskompetencegivende uddannelse et større arbejdsudbud, dvs. lavere ledighed, mindre 

sygdom og flere arbejdstimer. For det andet giver en uddannelse højere produktivitet.  

 

Figur 4 viser en dekomponering af den samfundsøkonomiske uddannelsesgevinst. Især i springet 

fra ufaglært til faglært er udbudseffekten stor. For faglærte, dvs. elektrikere, salgsassistenter eller 

frisører, udgør arbejdsudbudseffekten cirka 85 procent af den samlede uddannelsesgevinst. For 

personer med videregående uddannelser udgør udbudseffekten 30-65 procent.  

 

Figur 4. Dekomponering af samfundsøkonomisk uddannelsesgevinst 

 

Anm.: Figuren viser en dekomponering af den samfundsøkonomiske gevinst af uddannelse. Gevinsten viser hvor meget mere en 
uddannet tjener i forhold til sammenlignelige ufaglærte målt som bruttoindkomst (løn, pensionsbidrag, virksomhedsoverskud) 
fratrukket undervisningsudgifter. Ufaglært dækker kun personer med grundskole eller uoplyst uddannelse. Uddannelsesgevinsten 
viser for videregående uddannelser både gevinsten af den gymnasiale uddannelse og den videregående uddannelse. 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2011) og beregninger i STATA.  

 

At få en uddannelse er det vigtigste  

Selvom der er forskel på uddannelsesgevinsterne, når man ser ned over de forskellige 

uddannelser, så er essensen af analyserne, at det at få en uddannelse er det vigtigste. Det er 

netop forskellen på, om man fik en erhvervskompetencegivende uddannelse eller ej, der har 

betydning for chancerne for at være at i arbejde, og dermed også den indkomst man går gennem 

livet med.  

    

Det er derfor en samfundsøkonomisk katastrofe – både for den enkelte og for samfundet – at hver 

sjette elev fra 9. klasse ikke får en ungdomsuddannelse12. De unge kommer til at gå gennem livet 

med dårlige jobchancer og lav livsindkomst. Med en uddannelse kunne de have sikret sig et langt 

bedre arbejdsliv. Udover dem, der ikke får en ungdomsuddannelse, er det i dag 6 procent af en 

                                                                    
12 Profilmodellen 2011, andel unge uden ungdomsuddannelse, 10 år efter 9. klasse, Ministeriet for Børn og Undervisning.  
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årgang, der godt nok tager en gymnasial uddannelse, men ikke får en erhvervskompetence-

givende uddannelse ovenpå.13  

 

Mange af de ufaglærte job, der er forsvundet under den økonomiske krise, kommer ikke igen, og 

det er især ufaglærte, der fylder i ledighedsstatistikken, og især de unge. Det er derfor vigtigt, at 

man i uddannelsespolitikken sikrer, at alle unge får en ungdomsuddannelse, men også at der er 

uddannelser til alle unge, også til dem, der er skoletrætte og mere praktisk orienterede.  

 

  

                                                                    
13 Profilmodellen 2011, andel unge uden erhvervskompetencegivende uddannelse med studiekompetencer, 25 år efter 9. klasse, 

Ministeriet for Børn og Undervisning. 

 

 
Det er vigtigt, at man i 
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ungdomsuddannelse 



Uddannelse betaler sig – trods økonomisk krise 

87 

 

 

Økonomiske Tendenser 2013 

TEMA 3 – FINANSPOLITIK – NATIONALT OG INTERNATIONALT 

KAPITEL 7 

Det centrale tal i økonomisk politik: Strukturel saldo 

KAPITEL 8 

Mulighed for at stimulere vækst og beskæftigelse i EU 
 



Uddannelse betaler sig – trods økonomisk krise 

 

  

Økonomiske Tendenser 2013 

 



Det centrale tal i økonomisk politik: Strukturel saldo  

89 

7 KAPITEL 

Det centrale tal i økonomisk 
politik: Strukturel saldo 
Den strukturelle saldo er blevet det vigtigste måltal i den økonomiske politik. Den 

strukturelle saldo kan imidlertid ikke slås op i de økonomiske statistikker, men er en 

beregnet størrelse, hvor den offentlige saldo renses for konjunkturbidrag samt 

særlige og midlertidige forhold. Finansministeriets beregning er typisk 

udgangspunktet, men Vismændene, EU og OECD beregner også den strukturelle 

saldo. Sammenligninger og følsomhedsanalyser viser imidlertid, at der er stor 

usikkerhed forbundet med beregningen. Selvom den strukturelle saldo er usikker, så 

er det et bedre mål end den faktiske saldo for de offentlige finansers 

sundhedstilstand, men det ikke et tal, hvor man kan sætte to streger under facit. 

Den offentlige strukturelle saldo måler den underliggende offentlige saldo, når saldoen i 

princippet er upåvirket af konjunktursituationen samt af midlertidige forhold (såsom 

ekstraordinære indtægter fra Nordsø-indvinding og pensionsafkastskat) og særlige forhold 

(såsom efterlønsudbetaling i 2012 og beskatningsomlægningen af kapitalpensioner i 2013). 

Niveauet for den strukturelle saldo skal således sige noget om de offentlige finansers reelle 

sundhedstilstand i det enkelte år. Den strukturelle saldo siger derimod ikke noget om de 

offentlige finansers langsigtede sundhedstilstand. Ændringer i den strukturelle saldo kan bl.a. 

forklares med den førte økonomiske politik, dvs. finans-, skatte- og arbejdsmarkedspolitikkens 

påvirkning af den offentlige saldo samt underliggende tendenser i demografien og 

skatteindtægter fra den midlertidige oliereserve. 

 

Den strukturelle saldo siger ikke noget om de offentlige 
finansers langsigtede sundhedstilstand 

 

Den strukturelle saldo er i dag et af de vigtigste måltal i dansk økonomisk politik både på kort og 

mellemlang sigt på trods af, at det ikke er en observerbar størrelse, og at den kun beregnes af få 

institutioner. I dag er det Finansministeriets beregning af den strukturelle saldo, som danner 

grundlag for den førte økonomiske politik. I Budgetlovens § 4 står der ligefrem ”Finansministeren 

 
Den strukturelle saldo måler 
den offentlige saldo, når den 
er upåvirket af konjunktur-
situationen og andre særlige 
forhold 
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kan fastsætte nærmere regler om metoden for opgørelsen af den strukturelle saldo”. Det er 

derfor vigtigt at få kendskab til beregningen af den strukturelle saldo, samt ikke mindst at forstå 

præmisserne for beregningen, så de kan diskuteres. 

 

I dette kapitel beskrives, hvordan beregningen af den strukturelle saldo har fået en stadig mere 

central rolle efter krisen startede i 2008. Derefter gives en beskrivelse af Finansministeriets 

beregning af den strukturelle saldo. Den usikkerhed, der er i beregningen af den strukturelle 

saldo, illustreres ved følsomhedsanalyser på Finansministeriets beregning af den strukturelle 

saldo. Forskellige institutioners beregninger af den strukturelle saldo sammenlignes. Endelig 

afsluttes med en diskussion af den strukturelle saldo som eksakt pejlemærke og AE’s videre 

arbejde med den strukturelle saldo.  

 

Omdrejningspunktet i EU-henstilling, finanspagt, 2020-plan og budgetlov 

Den strukturelle saldo fik et gennembrud som økonomisk politisk måltal i sommeren 2010, da 

Danmark fik en henstilling fra EU om at forbedre den strukturelle saldo med 1,5 pct. af BNP fra 

2010 til 2013. Herfra blev den strukturelle saldo et eksakt mål, der skal styres efter. Inden da var 

den strukturelle saldo mere et analytisk mål for det underliggende over- eller underskud på den 

offentlige saldo, med et angivet målinterval for den strukturelle saldo på det mellemlange sigt. 

Ellers var omdrejningspunktet den langsigtede påvirkning af de offentlige finanser målt ved den 

såkaldte finanspolitiske holdbarhed – et mål som ikke kun har fokus på udviklingen frem til 2020, 

men også på længere sigt, hvor bl.a. tilbagetrækningsreformerne for alvor får virkning, og staten 

indkasserer de store udskudte skatter i takt med, at pensionsformuerne kommer til udbetaling. 

 

Omdrejningspunktet i finanspolitikken i Danmark blev for alvor ændret i 2011, da man gik fra, at 

det var den finanspolitiske langtidsholdbarhed, som det centrale styringsparameter – som i 2010-

planen og 2015-planen – til at det var balance på den strukturelle saldo i 2020. Det blev også 

slået fast, at målet for den strukturelle saldo ikke længere var et interval, men et eksakt tal på 

første decimal.  

 

Omdrejningspunktet i finanspolitikken blev for alvor 
ændret fra finanspolitisk langtidsholdbarhed til strukturel 
saldo i 2011 

 

Krisen og dermed ændringen fra store overskud til store underskud på den offentlige saldo har 

givetvis medvirket til, at fokus på de offentlige finanser i højere grad er på kort og mellemlangt 

sigt frem for på den langsigtede holdbarhed. 

 

 
Der kom fokus på den 
strukturelle saldo, da Dan-
mark i 2010 fik en henstilling 
fra EU om at forbedre den 
strukturelle saldo med 1,5 pct. 
af BNP  
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I 2012 vedtog EU Finanspagten. Det var et svar på de hidtidige EU-krav om højst at have et 

underskud på den faktiske offentlige saldo på 3 pct. af BNP og en offentlig gæld på maksimalt 60 

pct. af BNP – mål som godt nok var meget gennemsigtige, men som havde vist sig at være for 

lempelige og uden konsekvens. Mange lande havde selv i årene med højkonjunktur op gennem 

00’erne kørt med underskud tæt på eller over grænsen med det resultat, at da krisen ramte, var 

det ved at gå helt galt i en række lande særlig i Sydeuropa.  

 

Finanspagten blev vedtaget i EU i 2012 som konsekvens 
af, at flere lande selv i årene med højkonjunktur havde for 
store underskud på de offentlige finanser 

 

For at genopbygge troværdig til landenes finanspolitik var det nødvendigt at ”binde politikerne til 

masten” med finanspolitiske regler, der var mere stramme og disciplinerende. Derfor fik den 

strukturelle saldo en central placering, med indførelse af en balanceregel, der tillader et 

strukturelt underskud på højst ½ pct. af BNP år for år med undtagelse af exceptionelle 

omstændigheder eller perioder med alvorligt økonomisk tilbageslag og højst 1 pct. af BNP for 

lande med lav gæld og holdbare offentlige finanser.  

 

I Finanspagten er der tilføjet, at efterlevelsen af budgetbalancereglen baseres på 

Finansministeriets beregninger for den strukturelle saldo og ikke EU-kommissionens, hvilket ikke 

er uvæsentligt, eftersom der kan være meget stor forskel på vurderingen af den strukturelle 

saldo. Det uddybes senere. 

 

I Danmark udmøntes finanspagtens krav om budgetbalance i Budgetloven, som Folketinget 

vedtog i 2012. Budgetloven fastslår, at det årlige strukturelle underskud maksimalt må udgøre 0,5 

pct. af BNP, og at der skal gennemføres foranstaltninger, der nedbringer underskuddet, hvis der 

skønnes et signifikant større strukturelt underskud. Balancekravet må kun fraviges under 

exceptionelle omstændigheder. 

 

Budgetloven skal fra 2014 sikre, at de offentlige udgifter udvikler sig i overensstemmelse med de 

udstukne målsætninger. I det lys er der indført en række sanktionsmekanismer i Budgetloven for 

kommuner, regioner og staten, hvis de faktiske udgifter overstiger udgiftsloftet. Budgetloven 

uddybes ikke nærmere her. Dog skal det bemærkes, at EU-Kommissionen i 2013 lempede 

mindstekravet til Danmarks strukturelle saldo (de såkaldte medium term objectives, MTO) fra 

minus 0,5 til minus 0,75 pct. af BNP. Regeringen vil dog stadig overholde det oprindelige 

strammere krav, fremgår det af et notat fra Økonomi- og Indenrigsministeriet til Folketingets 

Finansudvalg og Europaudvalg den 20. februar 2013.  

 
Den strukturelle saldo fik en 
central placering, med 
indførelse af en balanceregel, 
der tillader et strukturelt 
underskud på højst ½ pct. af 
BNP 

 
Budgetloven skal fra 2014 
sikre, at de offentlige udgifter 
udvikler sig i 
overensstemmelse med de 
udstukne målsætninger 
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Hvordan beregnes den strukturelle saldo? 

Udviklingen i den offentlige saldo er påvirket af mange forhold. Bl.a. svinger størrelsen af den 

offentlige saldo kraftigt med konjunkturerne. Det er forsøgt illustreret i figur 1A og 1B, som hhv. 

viser udviklingen i den offentlige saldo sammen med beskæftigelsesfrekvensen samt den faktiske 

offentlige og strukturelle saldo i pct. af BNP.  

 

Den offentlige saldo svinger kraftigt med konjunkturerne  

 

I krisetider – som f.eks. i kølvandet på de syv magre år, hvor beskæftigelsesfrekvensen faldt, og 

arbejdsløsheden steg hurtigt – var der store underskud på den offentlige saldo. I 1993 var 

underskuddet på den offentlige saldo således på 4 pct. af BNP.  

 

Omvendt vokser den offentlige saldo i opgangstider – som f.eks. under den seneste højkonjunktur 

fra 2004-2007/08 – hvor beskæftigelsen voksede markant, og overskuddet på den offentlige 

saldo var oppe på omkring 5 pct. af BNP. 

 

De store udsving i saldoen som følge af konjunkturerne skyldes, at statens indtægter og udgifter 

svinger kraftigt med konjunkturerne. I opgangstider, hvor der er høj vækst, stigende 

beskæftigelse og faldende arbejdsløshed, stiger provenuet fra skatter og afgifter, mens udgifterne 

til overførelsesindkomst falder. Omvendt har det offentlige i nedgangstider stigende udgifter til 

overførelsesindkomst og får samtidig færre skatteindtægter. 

 

Figur 1A. Faktisk saldo og beskæftigelse  Figur 1B. Faktisk og strukturel saldo  

  

 

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet. 
 

 Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet. 
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Udviklingen i den faktiske saldo kan dog også afspejle andre midlertidige ekstraordinære forhold 

som f.eks. udsvinget i indtægterne fra Nordsøen i 2005, som steg kraftigt i lyset af en høj oliepris 

eller provenuet fra pensionsafkastskatten, som afhænger af renten og aktiekurserne. Endelig kan 

engangsforhold som f.eks. udbetalingen af SP-midlerne i 2009 og senest udbetalingen af 

efterlønspengene i 2012 også markant påvirke den offentlige saldo. 

 

Udviklingen i den offentlige saldo er således påvirket af en masse forhold, som ikke afspejler den 

normale tilstand af de offentlige finanser. Hvis man f.eks. i nogle år oplever store underskud, 

behøver disse underskud ikke nødvendigvis at afspejle, at den underliggende tilstand af de 

offentlige finanser er dårlig, fordi underskuddene kan skyldes, at man oplever en lavkonjunktur 

med lavere indtægter fra skatter og afgifter og har højere udgifter til overførelsesindkomst som 

følge af højere arbejdsløshed. 

 

Underskud på den offentlige saldo behøver ikke 
nødvendigvis at afspejle, at den underliggende tilstand af 
de offentlige finanser er dårlig. 

 

Tilsvarende kan overskud i gode år med højkonjunktur dække over underliggende underskud, 

som ikke er synlige, fordi det går godt i økonomien, eller man har ekstraordinært store indtægter 

fra Nordsøen pga. høje oliepriser eller ekstraordinært høje indtægter fra pensionsafkastskatten 

pga. kurs- og renteudvikling. 

 

For at få et mere reelt indtryk af de offentlige finansers underliggende sundhedstilstand er det 

derfor relevant at beregne den strukturelle saldo, hvor den offentlige saldo netop er renset for 

konjunkturernes påvirkning samt andre midlertidige eller ekstraordinære indtægter/udgifter.  

Der er to tilgange til at beregne den strukturelle saldo: En aggregeret og en disaggregeret tilgang. 

 

I den aggregerede tilgang (top-down), som f.eks. Finansministeriet anvender, tager man 

udgangspunkt i den faktiske offentlige saldo og renser trinvist saldoen for konjunkturer, 

ekstraordinære udsving i indtægter/udgifter på særlige poster som f.eks. Nordsøindtægterne mv. 

samt engangsforhold som f.eks. udbetalingen af efterlønspengene. Den disaggregerede tilgang 

'bottom up', som f.eks. Det Økonomiske Råd anvender, er beskrevet i boks 1. 

 

Figur 2 illustrer de enkelte trin i rensningsprocessen, som den faktiske saldo skal igennem. 

 

Først renses den faktiske saldo for konjunkturernes påvirkning, hvorefter man står tilbage med 

den konjunkturrensede saldo. Dernæst renses saldoen for ekstraordinære store/små indtægter fra 

 
Udviklingen i den faktiske 
saldo kan afspejle ekstraordi-
nære engangsforhold 

 
Den strukturelle saldo er 
renset for konjunkturudsving 
og ekstraordinære forhold.  
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Nordsøolien, pensionsafkastskatten, registreringsafgiften, selskabsskatten og fra nettorente-

indtægterne.  

 

Endelig renses saldoen til sidst for ekstraordinære engangsforhold, som f.eks. kunne være 

udbetalingen af SP-opsparingen eller udbetalingen af efterlønspengene. 

 

Figur 2. Fra faktisk offentlig saldo til strukturel saldo 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anm.: De forhold, man renser den faktiske saldo for i figuren, svarer til de forhold, Finansministeriet renser den faktiske saldo for. 

 

Rensningsprocessen er behæftet med stor usikkerhed, for hvordan vurderer man, hvor stor 

konjunkturernes påvirkning af den offentlige saldo er, og hvor store eller små ekstraordinære 

indtægter fra Nordsøen, pensionsafkastskatten, selskabsskatten osv. er? 

 

Hele spørgsmålet om ekstraordinært store/små indtægter eller udgifter kræver, at man tager 

stilling til, hvad der er ”normalen” for udgifterne/indtægterne, og den vurdering er selvfølgelig 

også behæftet med usikkerhed. Dertil kommer, at usikkerheden vokser ved hvert trin.  
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Boks 1. Den disaggregerede metode til beregning af strukturel saldo 

I den disaggregerede tilgang (bottom-up), som fx Det Økonomiske Råd benytter sig af, tager man udgangspunkt 
i de enkelte budgetposter og bestemmer direkte de strukturelle niveauer for hver indtægts- og udgiftspost. 
Tankegangen er illustreret i figur B.1. 
 
De enkelte posters strukturelle niveau bestemmer Det Økonomiske Råd ved hjælp af bl.a. syv års glidende 
gennemsnit, HP-filtre mm.  
 
Den disaggregerede tilgang er ligesom den aggregerede tilgang behæftet med usikkerhed, som ikke kan 
kvantificeres, når man identificerer strukturelle niveauer ved hjælp af HP-filtre eller syv års glidende gennemsnit.  

 
Figur B.1. Disaggregeret beregning af strukturel saldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kilde: AE på baggrund af DØRS, ”Strukturel saldo til Dansk Økonomi, efterår 2012”. 

 
De to opgørelsesmetoder giver, som vi skal se senere, ikke samme resultat. 

 

Trin 1 – Konjunkturrensning 

For at man kan beregne konjunkturernes indvirkning på den offentlige saldo, kræver det for det 

første, at man har et mål for, hvor langt økonomien er fra sin ”normale” konjunkturneutrale 

tilstand – et såkaldt konjunkturgab. For det andet kræves en budgetelasticitet, som udtrykker, hvor 

mange pct. den faktiske offentlige saldo i pct. af BNP ændres, når BNP øges med én pct. 

 

Som mål for konjunkturgabet benyttes ofte outputgabet, som måler, hvor langt BNP er fra sit 

konjunkturneutrale/strukturelle niveau. Hvis BNP ligger over sit strukturelle niveau, svarende til 

 
Et mål for den konjunktur-
neutrale tilstand er nødvendig 
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et positivt outputgab, befinder økonomien sig i en situation, der er bedre end ”normalen”, og 

omvendt oplever økonomien en situation dårligere end ”normalen”, hvis outputgabet er negativt  

 

Det strukturelle BNP-niveau er groft sagt det BNP-niveau, som er foreneligt med stabil pris- og 

lønudvikling. Hvis økonomien oplever en meget høj aktivitet, svarende til højkonjunktur, vil 

lønninger og priser typisk også stige kraftigere. Tilsvarende kan man beregne strukturelle 

niveauer for ledighed og beskæftigelse – og det er reelt det der ligger under beregningen af 

outputgab – som den ledighed/beskæftigelse, som er forenelig med stabil pris- og lønudvikling14. 

 

Det strukturelle BNP-niveau er groft sagt det BNP-niveau, 
som er foreneligt med stabil pris- og lønudvikling 

 

Beregningen af gabene er teknisk og vil ikke blive gennemgået her. Blot skal det understreges, at 

niveauet for strukturel BNP, beskæftigelse og ledighed er forbundet med betydelig usikkerhed, 

som bidrager til usikkerheden i beregningen af den strukturelle saldo. Det vises med al tydelighed 

nedenfor, hvor vi sammenligner den strukturelle saldo ved anvendelse af forskellige institutioners 

”konjunkturgab”.  

 

I beregningen af konjunkturgabet vægter Finansministeriet yderligere outputgabet sammen med 

beskæftigelsesgabet til et konjunkturgab. Outputgabet vægtes med 55 pct. og beskæf-

tigelsesgabet med 45 pct.  

 

Finansministeriet angiver, at grunden til, at man sammenvejer outputgabet og 

beskæftigelsesgabet, er, at nogle offentlige budgetposter (som fx indkomstskatter og arbejds-

markedsbidrag) er knyttet til beskæftigelsen, mens andre poster (som fx moms og afgifter) er 

tættere knyttet til efterspørgslen og produktionen. Samtidig reagerer arbejdsmarkedet med en vis 

forsinkelse på ændringer i vækstsituationen.  

 

Som det fremgår af figur 3A, som viser Finansministeriets konjunkturgab sammen med 

outputgabet og beskæftigelsesgabet, har konjunkturgabet siden krisens udbrud været meget 

negativt, og man skal tilbage til 1993 – afslutningen på de syv magre år – for at finde et 

tilsvarende stort negativt konjunkturgab. 

 

Efter at man har bestemt konjunkturgabet, skal man beregne, hvor meget en ændring i BNP 

betyder for saldoen. Finansministeriet har ved hjælp af den samfundsøkonomiske model ADAM 

beregnet en sådan budgetelasticitet. Beregningerne viser, at som tommelfingerregel vil en 

                                                                    
14 Finansministeriets metode til beregning af strukturel saldo, 22. november 2012. 

 
Hvis BNP ligger over sit 
strukturelle niveau befinder 
økonomien sig i en situation, 
der er bedre end normalen  

 
Arbejdsmarkedet reagerer 
med en vis forsinkelse på 
ændringer i vækstsituationen 
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forøgelse af BNP på 1 pct. give anledning til, at den offentlige saldo forbedres med ca. 0,75 pct. af 

BNP. 

 

Som tommelfingerregel vil en forøgelse af BNP på 1 pct. 
give anledning til, at den offentlige saldo forbedres med 
ca. 0,75 pct. af BNP 

 

Som figur 3B viser, er det en høj budgetelasticitet sammenlignet med andre lande. Faktisk har 

Danmark nogle af de mest konjunkturfølsomme offentlige finanser ifølge OECD. 

 

Figur 3A. FM’s konjunkturgab  Figur 3B. Budgetelasticiteter 

 

 

 

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet.  Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet og OECD. 

 

Når man har renset den faktiske saldo for konjunkturernes påvirkning, står man tilbage med den 

konjunkturrensede saldo, som er udgangspunktet for den videre rensning i figur 2. Det må til 

figuren bemærkes, at der på trods af konjunkturrensningen fortsat er en meget stor korrelation 

mellem den faktiske og den konjunkturrensede saldo (korrelationskoefficient på 94 pct.). Det 

forhold kunne indikere, at der ikke renses tilstrækkeligt for konjunkturernes indflydelse i 

Finansministeriets model, eller at andre særlige samt engangsforhold har en enorm indflydelse på 

udviklingen i den offentlige saldo. 

 

Den store korrelation mellem den faktiske og den 
konjunkturrensede saldo kunne indikere, at der ikke renses 
tilstrækkeligt for konjunkturernes indflydelse i Finans-
ministeriets model 
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Figur 4. Faktisk og konjunkturrenset saldo 

 

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet. 

 

Trin 2 og 3: Korrektion for andre midlertidige forhold og engangsforhold 

I næste trin korrigerer man den konjunkturrensede saldo for ekstraordinært store eller små 

indtægter fra: 

  

1. Pensionsafkastskatten 

2. Nordsøolien 

3. Selskabsskat 

4. Registreringsafgiften 

5. Offentlige rentebetalinger (netto) 

6. Øvrige specielle budgetposter (netto) 

7. Engangsforhold 

 

Den konjunkturrensede saldo korrigeres for en række 
særlige indtægter og udgifter 

 

I beregningerne skal man tage stilling til, hvad det ”normale” eller strukturelle provenu er for de 

forskellige budgetposter. De beregnede strukturelle/trendmæssige niveauer for de seks nævnte 

budgetposter bestemmer Finansministeriet p.t. på følgende måde: 

 

Pensionsafkastskat: Den skattepligtige del af pensionsformuen ganget med et forudsat 

normalafkast på 5,75 pct. (som tager afsæt i et normalafkast på hhv. 5 pct. for obligationer og 7 

pct. på aktier) og en skattesats på 15 pct. 

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13

Pct.Pct.

Faktisk saldo Konjunkturrenset saldo



Det centrale tal i økonomisk politik: Strukturel saldo  

99 

 

Nordsø-indtægter: 7-års glidende centreret gennemsnit af de faktiske/skønnede indtægter i den 

seneste mellemfristede plan korrigeret for den varige virkning af nye konjunkturskøn. 

 

Øvrig selskabsskat: Skønnet til 2,2 pct. af BNP fra og med 2000 med afsæt i historiske provenuer. 

 

Registreringsafgift: Fastlagt til 1,2 pct. af BNP baseret et historisk gennemsnit  

 

Nettorenteudgifter: 7-års glidende centreret gennemsnit af de faktiske/skønnede netto-

renteudgifter. 

 

Øvrige specielle poster: 7-års glidende centreret gennemsnit af de faktiske/skønnede specielle 

poster. 

 

Engangsforhold dækker de senere år bl.a. over SP af fremrykning (2009-10), Boligjobplan, 

omlægning af kapitalpensioner (2013) og tilbagebetaling af efterløn (2012).  

 

Modsat konjunkturrensningen er det for de specielle poster ikke muligt at kvantificere, hvor stor 

usikkerheden for de strukturelle niveauer er.  

 

Den strukturelle saldo er residualet 

Når man har korrigeret den konjunkturrensede saldo for de ovenfor nævnte budgetposter, står 

man tilbage med den strukturelle saldo. Tabel 1 viser, hvor meget konjunkturerne og udviklingen i 

de særlige poster betyder for den faktiske saldo. 

 

Tabel 1. Fra faktisk til strukturel saldo 

  08 09 10 11 12 13 

  Pct. af BNP 

Faktisk saldo 3,3 -2,8 -2,7 -2 -3,9 -2,5 

Konjunkturbidrag (1) 1,2 -0,9 -1,2 -1,3 -1,9 -1,9 

Korrektioner for: 
     

Pensionsafkastskat (2) -0,4 -0,5 1,1 1,1 1,2 -0,1 

Nordsøprovenu (3) 0,4 -0,5 -0,1 0,2 0,2 -0,1 

Registreringsafgift (4) -0,1 -0,4 -0,4 -0,4 -0,4 -0,3 

Selskabsskat (5) -0,2 -0,6 -0,3 -0,5 -0,3 -0,2 

Nettorenter (6) 0,4 0,1 -0,2 -0,1 0 0,1 

Specielle poster (7) -0,4 -0,2 -0,2 0 -1,5 -0,1 

Engangsforhold (8) 0 0,8 0,2 0 -0,3 0,3 

Strukturel saldo = faktisk saldo -(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8) 2,3 -0,6 -1,6 -0,8 -1 -0,1 

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet. 

 
Det er ikke muligt at kvanti-
ficere, hvor stor usikkerheden 
for de specielle poster er 

 
Når der er korrigeret den 
konjunkturrensede saldo for 
de en række posterfår man 
den strukturelle saldo 
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Den faktiske saldo forværres med 6 pct. af BNP fra 2008-2010. Det fremgår det af tabel 1. Den 

konjunkturrensede saldo er i samme periode forværret med 3,6 pct. af BNP. Konjunkturerne har 

således bidraget med 2,4 pct. af BNP af forværringen. De øvrige poster (engangsforhold, udsving 

i Nordsøindtægterne, pensionsafkastskatten mm.) har bidraget positivt med 0,3 pct. af BNP. Den 

resterende forværring af den offentlige saldo på 3,9 pct. af BNP skyldes en underliggende 

strukturel forværring. Den markante forværring af den strukturelle saldo skal ifølge 

Finansministeriet ses i lyset af den førte finanspolitik, der har understøttet vækst og 

beskæftigelse. 

 

At de særlige poster samt engangsforhold er vigtige i opgørelsen af den strukturelle saldo 

fremgår af figur 5, som viser bidraget til den strukturelle saldo fra henholdsvis særlige poster og 

konjunkturrensning. Selv i 2009 med den største krise siden 1930’erne betød bidraget fra SP-

fremrykningen mere end konjunkturrensningen ifølge Finansministeriet. 

 

Figur 5. Bidraget til strukturel saldo fra hhv. særlige poster og konjunkturrensning 

 

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet. 

 

Følsomhedsberegning på konjunkturrensningen 

Konjunkturrensningen sker i Finansministeriets opgørelse ved hjælp af det sammenvejede 

output- og beskæftigelsesgab. For at illustrere den usikkerhed, der alene ligger i 

konjunkturrensningen, har vi i følsomhedsanalyser erstattet Finansministeriets estimater af 

output- og beskæftigelsesgab med de estimater, som laves af OECD, EU, DØR og 

Nationalbanken. Med Finansministeriets vægtning (55 pct. på outputgabet og 45 pct. på 

beskæftigelsesgabet) får man med de forskellige institutioners estimater de sammenvejede 

konjunkturgab i figur 6. 
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Figur 6. Sammenvejede konjunkturgab til brug for konjunkturrensningen af offentlig saldo 

 

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet, OECD (EO92) , DØR (efterår 2012) og Nationalbanken (4. kvartal 2012). 

 

Som det fremgår af figur 6, er der nogenlunde enighed om udviklingen og vendepunkterne, mens 

der er betydeligt mindre udsving i Finansministeriets sammenvejede gab sammenlignet med de 

øvrige. Særligt under den seneste højkonjunktur øges konjunkturgabet ikke specielt meget, og 

under halvdelen af det, man ser ved Nationalbankens og DØR’s estimater. Modsat falder 

Finansministeriets gab heller ikke så meget i kriseårene, som vi ser i de øvrige estimater. Der er 

altså ikke helt enighed om størrelsen på konjunkturudsvingene. 

 

Med de forskellige sammenvejede gab ovenfor, men alle øvrige dele af beregningen uændret (fra 

elasticiteten til rensningen for de særlige forhold) viser tabel 2 estimatet for den strukturelle 

saldo samt ændringerne heri for forskellige år og perioder. Forskellen mellem estimaterne er altså 

alene den, at vi bruger de forskellige sammenvejede gab (figur 6) til at konjunkturrense den 

offentlige saldo.  

 

Tabel 2. Strukturel saldo med forskellige institutioners konjunkturgab 

 
2000 2007 2010 2013 2000-2007 2007-2010 2010-2013 

 
---------- pct. af BNP ---------- ---------- ændring pct. af BNP ---------- 

FM -0,5 2,4 -1,6 -0,1 2,8 -3,9 1,5 

- med OECD gab -1,0 1,5 -0,9 0,0 2,4 -2,4 0,9 

- med DØR gab 0,1 0,8 -1,0 0,5 0,7 -1,7 1,5 

- med NB gab 0,4 0,6 -2,0 -0,5 0,2 -2,7 1,5 

- med EU gab -0,4 1,8 -0,6 0,5 2,2 -2,4 1,1 

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet, OECD (EO92), DØR (efterår 2012), Nationalbanken (4. kvartal 2012), EU februar 2013. 
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Kigger vi tilbage til år 2000, svinger estimaterne for den strukturelle saldo alene som følge af 

konjunkturrensningen fra -1 pct. med OECD’s gab til plus 0,4 pct. med Nationalbankens gab. 

Kigger man på udviklingen i den strukturelle saldo fra 2000-2007, omtrent hvor konjunkturerne 

toppede i Danmark, viser beregningen med OECD’s gab en næsten lige så stor forbedring af den 

strukturelle saldo som Finansministeriets, mens forbedringen med EU's gab ligger lidt efter. Den 

strukturelle saldo forbedres i samme periode kun med ¾ pct. af BNP med DØR’s gab, mens den 

med Nationalbankens gab kun forbedres med ¼ pct.enhed af BNP.  

 

Konjunkturrensning med Finansministeriets gab hhv. Nationalbankens gab giver altså en forskel i 

udviklingen på den strukturelle saldo på godt 2½ pct. af BNP fra 2000-2007. Det svarer til 

næsten 50 mia.2013-kr.  

 

Kigger man på udviklingen gennem krisen, fra 2007 til 2010, hvor EU's henstilling for Danmark 

starter, viser estimatet med Finansministeriets gab en forværring af den strukturelle saldo på 

knap 4 pct. af BNP (knap 75 mia.2013-kr). Til sammenligning viser konjunkturrensningen med 

Nationalbankens gab en forværring omkring 2¾ pct. af BNP (50mia.2013-kr.). Rensningen med 

EU/OECD’s gab giver en nedgang på 2,4 pct. af BNP (godt 45 mia.2013-kr.). Rensningen med 

DØR’s gab giver med 1¾ pct. af BNP (godt 32½ mia.2013-kr.) – den mindste ændring.  

 

Den strukturelle saldo forværres med Finansministeriets gab altså knap 2¼ pct. af BNP mere 

sammenlignet med brugen af DØR’s gab. Det svarer til godt 40 mia.2013-kr. 

 

Har vi fokus på perioden 2010-2013, hvor EU's henstilling kræver, at vi strammer den strukturelle 

saldo 1½ pct. af BNP, er der lidt mindre forskel mellem de forskellige konjunkturrensninger. 

Rensningen med DØR’s og Nationalbankens gab giver stort set samme forbedring som 

Finansministeriets – nemlig ca. de krævede 1½ pct. Ved rensning med EU’s og OECD’s gab findes 

en forbedring omkring 1 pct. af BNP. Forskellen på ca. ½ pct.enhed af BNP i forbedring svarer til 

ca. 9 mia.-2013-kr.  

 

Som det fremgår af tabel 2 og figur 7A-7D, får vi i perioder en rimelig markant forskel i 

opgørelsen af den strukturelle saldo afhængig af, hvilke gab vi anvender til konjunkturrensningen. 

Det understreger med al tydelighed den usikkerhed, der ligger alene fra estimaterne af 

konjunkturgabene til beregningen af den strukturelle saldo. Der er stor forskel i udviklingen frem 

mod 00’erne, herunder 2007/2008, hvor Finansministeriets strukturelle saldo viser en meget 

markant forbedring, mens stigningen med både DØR’s og Nationalbankens gab er meget mere 

afdæmpet. Modsat falder Finansministeriets strukturelle saldo relativt mere under krisen. Med 

rensningen af EU’s og DØR’s gab havner vi med en positiv strukturel saldo i 2013, jf. også tabel 2. 

 

 

 
Konjunkturrensning med Fi-
nansministeriets hhv. Natio-
nalbankens gab giver en 
forskel på den strukturelle 
saldo på næsten 50 mia.  fra 
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Figur 7A. Strukturel saldo med EU’s gab  Figur 7B. Strukturel saldo med DØRs gab 

 

 

 

Kilde: AE på baggrund af EU februar 2013  Kilde: AE på baggrund af DØR (efterår 2012) 

 

Figur 7C. Strukturel saldo med OECD gab  Figur 7D. Strukturel saldo med NB’s gab 

 

 

 

Kilde: AE på baggrund af OECD (EO92)  Kilde: AE på baggrund af Nationalbanken (4. kvartal 2012) 

 

Andre institutioners opgørelse af den strukturelle saldo 

Udover at der er forskel i både beregningstilgang (aggregeret eller disaggregeret), den måde man 

i de forskellige institutioner konjunkturrenser den offentlige saldo (kun outputgab eller 

sammenvejet gab), detaljeringsgraden og størrelsen på ”budgetelasticiteten”, er der også forskel 

på, i hvor høj grad de forskellige institutioner renser for øvrige forhold. Det gælder f.eks. 

midlertidige udsving i indtægterne fra pensionsafkastskat, selskabsskat og olieproduktionen i 

Nordsøen samt rensning for udsving i nettorenteudgifter samt engangsudgifter a la udbetaling af 

efterlønsbidrag i 2012.  

 

Ifølge Nationalbanken (2011)15 renser f.eks. EU-Kommissionen kun for meget få særlige forhold. 

Samtidig er det princippet, at EU kun korrigerer for midlertidige forhold af en vis størrelse, og at 

der som udgangspunkt ikke korrigeres for forhold, som øger det offentlige underskud.  

 

Som det fremgår af tabel 3, går estimaterne i år 2000 fra Finansministeriets -½ pct. af BNP til 

DØR’s +1,7 pct. af BNP. IMF og OECD ligger begge på 0,3 pct. af BNP. 

 

 

 

 

                                                                    
15 ”Konjunkturudsving og offentlige finanser” Kvartalsoversigt - 1. kvartal 2011 - Del 1 
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Tabel 3. sammenligning af forskellige institutioners estimat for strukturel saldo 

 
2000 2008 2010 2013 

2000-
2008 

2008-
2010 

2010-
2013 

 
---------- Pct. af BNP ---------- ---------- Pct. af BNP ---------- 

Finansministeriet dec. 12 -0,5 2,3 -1,6 -0,1 2,8 -3,9 1,5 

DØR, november 2012 1,7 0,1 -2,1 -0,1 -1,6 -2,2 2,0 

OECD, november 2012 0,3 1,6 -0,5 -0,2 1,3 -2,1 0,3 

IMF, januar 2012 0,3 1,8 -1,4 0,0 1,5 -3,2 1,4 

EU-kommissionen, 
november 2012 

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

Anm: EU-kommissionen offentliggør ikke estimater før efter 2002. 
Kilde: AE på baggrund af EU-kommissionen, DØR efterår 2012, OECD (EO92), Finansministeriet og IMF. 

 

I 2008 ligger DØR på 0,1 pct. af BNP, mens Finansministeriet vurderer 2,3 pct. af BNP. Fra 2000-

2008 har DØR en forværring af den strukturelle saldo på 1,6 pct. af BNP, mens FM har en 

forbedring af den strukturelle saldo på 2,8 pct. af BNP. Forskellen mellem DØR’s og FM’s udvikling 

på den strukturelle saldo svarer til i alt 4,4 pct. af BNP. Der er med andre ord en forskel i 

udviklingen på de underliggende offentlige finanser på ikke mindre end 80 mia.2013-kr. i 

perioden 2000-2008. 

 

I de første år af krisen (2008-2010) forværres den strukturelle saldo ifølge Finansministeriets 

beregninger med næsten 4 pct. af BNP. Det svarer til en underliggende forværring af de offentlige 

finanser på hele 72 mia.kr. IMF har den næsthøjeste forværring på 3,2 pct. af BNP, mens DØR og 

OECD ligger mellem 2,1-2,2 pct. af BNP. Sidstnævnte svarer til en underliggende forværring af de 

offentlige finanser på ca. 40 mia.2013-kr. eller ca. 30 mia.kr. i mindre forværring sammenlignet 

med Finansministeriet. 

 

I de første år af krisen forværres den strukturelle saldo 
ifølge Finansministeriets beregninger med næsten 4 pct. 
af BNP 

 

I 2010 vurderer EU-kommissionen den strukturelle saldo til -0,2 pct., OECD estimerer -½ pct. af 

BNP, Finansministeriet og IMF ligger omkring -1½ pct. af BNP, mens DØR’s er helt nede i -2,1 pct. 

af BNP. 

 

Fra 2010-2013, hvor vi er under EU's henstilling, ligger der en forbedring af den strukturelle saldo 

på lige præcis de krævede 1½ pct. af BNP i Finansministeriets opgørelse. DØR vurderer, at den 

strukturelle saldo forbedres med 2 pct. af BNP (9 mia.kr. mere end FM). IMF’s estimat ligget tæt 

op ad Finansministeriets. OECD venter til gengæld kun en forbedring på 0,3 pct. af BNP. I den 

 
Forskellen mellem DØR’s og 
Finansministeriets udvikling 
på den strukturelle saldo 
svarer til i alt 4,4 pct. af BNP 

 
I perioden med EU’s henstil-
ling forbedres den struktu-
relle saldo med lige præcis de 
krævede 1½ pct. af BNP i 
Finansministeriets opgørelse 
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modsatte ende finder vi med EU med en forværring på 0,1 pct. af BNP. Forskellen mellem DØR og 

EU's udvikling svarer til ca. 40 mia.2013-kr. på den underliggende saldo i løbet af bare 3 år. 

 

I 2013 svinger estimatet for den strukturelle saldo overraskende nok kun fra 0,0 pct. (IMF) til 

minus 0,3 pct. EU. 

 

I figur 8A-8D sammenholdes de forskellige institutioners estimater for den strukturelle saldo 

med Finansministeriets, som er den, der ligger til grund for målingen i forhold til EU-henstillingen. 

Som det fremgår, er der rimelig markant forskel i både niveau og udvikling på tværs af de 

forskellige institutioner. Det afspejler de forhold, der er nævnt ovenfor, samt illustrerer den 

usikkerhed, der ligger i beregningen af den strukturelle saldo. Både EU’s og OECD’s estimat for 

den strukturelle saldo topper i 2005 på et niveau omkring 4 pct. af BNP. Til sammenligning ligger 

Finansministeriets vurdering på 2 pct. af BNP. Den store forskel afspejler især, at 

Finansministeriet i år 2005 korrigerer for ekstraordinære indtægter (især PAL- og selskabsskat) 

for næsten 3 pct. af BNP. 

 

Figur 8A. Strukturel saldo FM vs. EU  Figur 8B. Strukturel saldo FM vs. OECD 

 

 

 

Anm: EU-kommissionen offentliggør ikke estimater før efter 
2002. 
Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet og EU-   
kommissionen 

 Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet og OECD (EO92) 

 

Figur 8C. Strukturel saldo FM vs. DØR  Figur 8D. Strukturel saldo FM vs. IMF 

 

 

 

Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet og DØR efterår 

2012 

 Kilde: AE på baggrund af Finansministeriet og IMF. 
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Der er rimelig markant forskel 
i både niveau og udvikling i 
den strukturelle saldo på 
tværs af de forskellige 
institutioner 
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Udgiftssiden i opgørelsen af den strukturelle saldo bør forbedres 

I Finansministeriets beregning af den strukturelle saldo forudsættes det, at konjunkturbidraget fra 

den offentlige udgiftsside samlet set er (tæt på) nul. Det forklares med, at ”de generelt højere 

løn- og prisstigninger i forbindelse med en konjunkturdrevet fremgang i produktionen også gør 

sig gældende med hensyn til de offentlige lønninger og priser. Derfor har udgifterne til offentligt 

forbrug og investeringer alt andet lige en tendens til at være høje under en højkonjunktur, mens 

udgifterne til f.eks. arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp vil være lave, når ledigheden er lav”,  

 

I figur 9 er vist udviklingen i hhv. arbejdsløshedsdagpenge og kontanthjælp, som er nogen af de 

mest konjunkturfølsomme indkomstoverførsler. Overfor er vist summen af udgifterne til offentligt 

forbrug og offentlige investeringer. Bl.a. i 2009, hvor der var krise, steg både indkomstoverførsler 

og de offentlige udgifter til forbrug og investeringer. Korrelationen er 0,74 i perioden 1990-2011 

svarende til tæt positiv samvariation, hvor man skulle forvente, at sammenhængen var 

modgående, hvis det skal gælde, at den offentlige udgiftsside samlet set er (tæt på) nul.  
 

De samlede offentlige udgifter udgør i 2012 58,3 pct. af BNP svarende til 1060 mia. kr., og selv 

små bidrag fra udgiftssiden kan have stor betydning for opgørelsen af den strukturelle saldo. Det 

synes derfor at være en meget firkantet antagelse at sætte bidraget fra udgiftssiden til nul, og 

spørgsmålet er, om det er veldokumenteret. 

 

Spørgsmålet er så, hvilke ”regler” det offentlige forbrug og investeringer bør følge, hvis bidraget 

ikke pr. definition skal sættes til nul. Udgifterne er i høj grad politisk bestemt, og der er derfor ikke 

et naturligt strukturelt niveau. Udgiftssiden synes dog at være et oplagt sted at gå ydereligere i 

dybden med beregningen af den strukturelle saldo. 

 

Figur 9. Udviklingen i udvalgte offentligt udgiftsposter 

 

Kilde: AE 
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Selv små bidrag fra 
udgiftssiden kan have stor 
betydning for opgørelsen af 
den strukturelle saldo 
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Den strukturelle saldo er vigtigt mål – både økonomisk og politisk 

Den strukturelle saldo er vigtigt mål både i økonomisk og politisk forstand. Det er et bedre mål 

end den faktiske offentlige saldo til at opgøre de offentlige finansers sundhedstilstand i et givent 

år. Og det er et mål, som man ikke kommer uden om i den økonomiske politik. Den strukturelle 

saldo er med budgetloven nu en fast del af den nationale lovgivning. 

 

Den strukturelle saldo er et bedre mål end den faktiske 
offentlige saldo til at opgøre de offentlige finansers 
sundhedstilstand i et givent år 

 

Det har i EU været nødvendigt med nogle nye disciplinerende og troværdighedsskabende 

finanspolitiske regler i finanspagten som svar på eksisterende regler, som viste sig at være for 

lempelige. Vi har endnu til gode at se, om de nye regler i finanspagten vil blive overholdt. Mange 

EU-lande overholdt ikke stabilitets- og vækstkravene/konvergenskriterierne om en faktisk saldo 

på 3 pct. af BNP og en offentlig gæld på 60 pct. af BNP – dog med Danmark som en af de få 

undtagelser, der aldrig har overskrevet disse krav. Havde der været langt mere fokus på den 

strukturelle saldo i EU-sammenhænge, ville det næppe være gået helt så galt. 

 

De nye finanspolitiske regler knytter sig til den strukturelle saldo, som rummer en stor udfordring, 

fordi der ikke er én anerkendt beregningsmetode, og fordi den ikke kan observeres og derfor ikke 

er gennemsigtig. Den strukturelle saldo vil således være genstand for diskussion i forhold til om 

der er renset korrekt for alle mulige forhold. Der har bare i forhold til Danmark været store 

variationer i de forskellige institutioners opgørelser af den strukturelle saldo – det gælder ikke 

mindst i de historiske år, hvor der i perioden 2000-2008 er en forskel mellem Finansministeriets 

og Det Økonomiske Råds strukturelle saldo på mere end 4 pct. af BNP svarende til 80 mia. kr. 

  

Der er naturligvis både fordele og ulemper ved at de nye regler, der primært har fokus på den 

årlige strukturelle saldo. Fordelen skal være, at man ikke frister politikere til at bruge for mange 

penge, fordi der i en højkonjunktur synes at være nok af dem. Og med nogle faste regler og 

begrænsninger øges sandsynligheden for, at der føres en troværdig og balanceret finanspolitik. 

Ulempen er, at der er mindre frihedsgrader til at understøtte vækst og føre en ekspansiv 

finanspolitik i en krisetid – i hvert fald, hvis man i udgangspunktet ligger tæt på EU's mindstekrav 

til den strukturelle saldo (MTO). Spørgsmålet er så, om fordelene opvejer ulemperne, og om EU 

kan undgå at havne i samme situation som efter krisen med store gældsproblemer. Reglerne bør 

heller ikke være så stive at ”one size fits all”. De nordeuropæiske økonomier har f.eks. et helt 

andet finanspolitisk udgangspunkt og en anden finanspolitisk langsigtet holdbarhed end de 

gældsplagede lande, hvilket tilsiger andre krav i Nord end i Syd. 

 
Den strukturelle saldo er med 
budgetloven en fast del af 
den nationale lovgivning 

 
Den strukturelle saldo vil 
være til diskussion i forhold 
til, om der er renset korrekt 
for alle mulige forhold 
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Danmark har været duks i EU med hensyn til de offentlige finanser og fik også henstillingen fra 

EU om at stramme op på grund af fejlskøn for det offentlige underskud, som viste sig at være 

betydeligt mindre og inden for EU's krav. Danmark har med skiftende regeringer baseret 

planlægningen af de offentlige finanser på flerårsplaner såsom 2005-, 2010-, 2015- og 2020-

planerne. Mens omdrejningspunktet i 2010- og 2015-planerne var den langsigtede finanspolitiske 

holdbarhed, hvor den strukturelle saldo ikke var et meget håndfast tal på første decimal, men 

derimod et interval, så ændrede det sig med 2020-planen, hvor den strukturelle saldo blev 

omdrejningspunktet.  

 

Det er ikke uproblematisk at den strukturelle saldo fortolkes så håndfast, som er tilfældet i dag. 

Og det er ikke uproblematisk, at man baserer sin planlægning på et tilfældigt valgt år, som for 

tiden er 2020, hvor der skal være balance på den strukturelle saldo. Og det er ikke uproblematisk, 

at der ikke er større enighed om metodevalget – ikke kun i forhold til, om man skal beregne den 

strukturelle saldo som ”top-down” eller ”bottom-up” men også om udgiftssiden skal udelades 

osv. Det er heller ikke uproblematisk, at der er så stor forskel i vurderingerne af gabene, der 

bruges til konjunkturrensningen. 

 

Dette kapitel understreger, at man ikke bare kan sætte to streger under resultatet – det viser 

følsomhedsanalysen med konjunkturgabene med al tydelig. Derfor er det vigtigt, at andre end 

kun Finansministeriet har fingrene helt nede i maskinrummet, når det gælder opgørelsen af den 

strukturelle saldo. Det er således prisværdigt, at Det Økonomiske Råd har kastet sig ind i 

diskussionen af niveauet og forståelsen af den strukturelle saldo. Det har bidraget til at åbne 

øjnene for, at den strukturelle saldo ikke er et endeligt gennemarbejdet mål, og at der er brug for 

en åben diskussion af en så central størrelse i den økonomisk-politiske planlægning. AE vil derfor 

fremover have fokus på området, og kvalificere debatten – også med egne beregningsbidrag. 

 

 

   

 
Med 2020-planen blev den 
strukturelle saldo omdrej-
ningspunktet 
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8 KAPITEL    

Mulighed for at stimulere 
vækst og beskæftigelse i EU 
EU’s hårde sparekurs har bremset den økonomiske genopretning efter krisen og haft 

store sociale konsekvenser. BNP skrumpede i euroområdet i 2012 og vil formentlig 

også skrumpe i 2013. Samtidig er over 26 mio. EU-borgere arbejdsløse – heraf er ca. 

45 pct. langtidsledige. I stedet for at alle lande sparer på samme tid, bør 

konsolideringen af de offentlige finanser spredes mere ud, og lande med råderum 

bør gøre mere for at stimulere vækst og beskæftigelse på den korte bane. De 

nordeuropæiske lande sammen med Tyskland, Holland og Østrig har et råderum til 

at gøre mere for vækst og beskæftigelse. En stimulans på ½ pct. af BNP i 2013 og 

yderligere ½ pct. i 2014 vil kunne skabe næsten 1 mio. job i EU-27. 

Europa befinder sig i øjeblikket i den værste økonomiske krise siden 2. verdenskrig. Siden krisens 

udbrud er arbejdsløsheden i Europa vokset med 10 mio. personer, og i dag er arbejdsløsheden i 

EU på mere end 26 mio. personer, svarerende til at 10,9 pct. af arbejdsstyrken står uden arbejde.  

 

I krisens første fase blev der i Europa iværksat vækstpakker for at mindske tabet af 

arbejdspladser. Selvom der ikke var tale om koordinerede vækstpakker, og vækstpakkerne i flere 

lande formentlig også var for små, begyndte arbejdsløsheden faktisk at stabilisere sig fra 

sommeren 2010, men fra foråret 2011 begyndte arbejdsløsheden – specielt inden for 

euroområdet – at vokse kraftigt igen. Alene inden for det seneste år er arbejdsløsheden således 

vokset med ca. 2 mio. personer i EU-27. 

 

Baggrunden for dette tilbageslag skyldes i høj grad den meget stramme finanspolitik EU i 

øjeblikket fører for at komme underskuddene på de offentlige finanser til livs. Sparepakkerne 

suger både vækst og beskæftigelse ud af de europæiske økonomier. 

 

Man har fra EU’s side undervurderet betydningen af sparepakkernes effekt på de europæiske 

økonomier. Opsvinget var i 2010 endnu ikke selvbærende, og samtidig er den europæiske 

økonomi en forholdsvis lukket økonomi, hvor landene er meget afhængige af samhandlen med de 

andre europæiske lande. Det har derfor store negative afledte effekter på samhandlen mellem 

EU-landene, når EU-landene strammer finanspolitikken på samme tid.  

 
Arbejdsløsheden er på over 
26 mio. personer i EU 

 
Sparepakkerne suger både 
vækst og beskæftigelse ud af 
de europæiske økonomier 
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EU-Kommissionen og andre instanser har da også efterfølgende måttet nedrevidere deres 

prognoser for den europæiske økonomi, og EU-Kommissionens nyeste prognose peger nu også 

på recession i euroområdet i 2013, hvor man oprindeligt forventede vækst. Konsekvenserne af 

denne fejldiagnose rækker dog langt ud over fejlagtige vækstskøn. Fejldiagnosen har også store 

sociale konsekvenser, som kan føre til, at mange bliver marginaliserede og ender i fattigdom. 

Eksempelvis er langtidsledigheden begyndt at vokse kraftigt igen.  

 

Konsekvenserne af fejlslagende økonomiske politik rækker 
langt ud over fejlagtige vækstskøn. Fejldiagnosen har også 
store sociale konsekvenser, som kan føre til, at mange 
bliver marginaliserede og ender i fattigdom 

 

I 3. kvartal 2012 havde således godt 11 mio. arbejdsløse i EU-27 været uden arbejde i mere end et 

år. I euroområdet er langtidsledigheden også voksende og udgør i øjeblikket lidt over 8 mio. 

personer. Det fremgår af figur 1. Det betyder, at ca. 45 pct. af alle arbejdsløse i EU-27 er 

langtidsledige. 

 

Figur 1. Udviklingen i antallet af langtidsledige i EU-27 og euroområdet 

 

Anm.: Observationen for 2012 er baseret på de tre første kvartaler af 2012. 
Kilde: AE på baggrund af Eurostat. 

 

Langtidsledige er ikke så eftertragtede af arbejdsmarkedet, hvorfor de har vanskeligt ved at 

komme ud af arbejdsløshed. Man kan derfor frygte, at der opstår en vis modløshed blandt de 

langtidsledige, som i sidste instans risikerer at få en meget løs tilknytning til arbejdsmarkedet 

eller måske helt taber fodfæstet på arbejdsmarkedet og bliver marginaliserede.  
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Den høje langtidsledighed kan også gøre det vanskeligere at reducere arbejdsløsheden igen, 

hvorfor der i sidste ende kan blive lagt en ny bund under arbejdsløsheden i EU.  Det vil i så fald 

gøre det endnu vanskeligere at skabe vækst, velstand og sunde offentlige budgetter i EU.  

 

Den høje ungdomsledighed vækker også bekymring. Når unge f.eks. fanges i langtidsledighed, 

kan det forfølge de unge mange år ud i fremtiden. De unge, som var langtidsledige herhjemme i 

midten af 90’erne, havde således selv efter 15 år en markant dårligere tilknytning til 

arbejdsmarkedet end de unge, som undgik langtidsledighed. 

 

I dag er der ca. 9 mio. unge mellem 15-29 år, der er arbejdsløse i EU-27, svarende til, at ca. 18 pct. 

af de unge mellem 15-29 år i arbejdsstyrken er arbejdsløse. Som det fremgår af figur 2, er det 

specielt i de gældsplagede lande, at man oplever en høj ungdomsledighed. I Grækenland og 

Spanien er således over 40 pct. af de 15-29-årige arbejdsløse. Ser man på de 15-24-årige, er 

arbejdsløshedsprocenten i Spanien og Grækenland endda over 50 pct. 

 

Figur 2. Arbejdsløsheden for de 15-29-årige i EU-27 

 

Anm.: Data er sæsonkorrigeret. Der måles fra 4. kvartal 2008. Seneste observation er for 3. kvartal 2012. 
Kilde: AE på baggrund af Eurostat. 

 

Arbejdsløshedstallene for de unge fortæller dog ikke hele historien. I stedet for kun at fokusere på 

de unge arbejdsløse, som også kan tælle studerende, som ikke kan få et studiearbejde, kan det 

være mere relevant at skære ind til benet og se på, hvor mange unge der ikke har et arbejde og 

heller ikke er i gang med en formel uddannelse. 

 

I 2011 var der således ca. 15 mio. unge, som hverken havde et arbejde eller var i gang med en 

formel uddannelse. Det svarer til, at ca. 16,7 pct. af alle unge i EU-27 hverken er i arbejde eller er i 

gang med en formel uddannelse.  
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I dag er der ca. 9 mio. unge, 
der er arbejdsløse i EU. Det 
svarer til 18 pct. af de unge  

 
15 mio. unge har hverken et 
job eller er i gang med en 
formel uddannelse 
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Igen er det især i de gældsplagede lande, som springer i øjnene, hvor op i mod hver fjerde af de 

unge mellem 15-29 år ikke har et arbejde eller er i gang med uddannelse. Herhjemme er det ca. 

11,3 pct. (svarende til ca. 113.000) af de unge mellem 15-29 år, som ikke er i arbejde eller er i gang 

med en uddannelse. 

 

Figur 3. Andelen af unge, som hverken har job eller er i gang med en uddannelse 

 

Anm.: Der ses på niveauet i 2011 i forhold til 2007. 
Kilde: AE på baggrund af Eurostat. 

 

Det er ikke alle lande, der er lige hårdt ramt af krisen, og visse lande har faktisk råderum til at 

gøre mere for at styrke vækst og jobskabelse på den korte bane, hvilket ville kunne bidrage til at 

mindske de negative sociale konsekvenser af krisen. 

 

Enorme forskelle i den økonomiske situation i EU 

Samlet kan man konstatere, at der er store forskelle i den økonomiske situation i EU. Tabel 1 viser, 

hvordan 20 udvalgte EU-lande rangeres indbyrdes på seks økonomiske nøgletal.  

 

Der er store forskelle på den økonomiske situation i de 
forskellige EU-lande og nogle lande har faktisk råderum til 
at gøre mere for at styrke vækst og jobskabelse på den 
korte bane 

 

Konkret ses der i tabellen på den offentlige saldo, betalingsbalancen, den private 

opsparingsbalance, den strukturelle saldo, den offentlige nettogæld, samt udlandsformuen. Til 

slut er en simpel sammenvejning af placeringerne til en samlet score vist, som fungerer som en 
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I Danmark er det ca. 11,3 pct. 
af de unge, som ikke er i 
arbejde eller er i gang med en 
uddannelse. 
 



Mulighed for at stimulere vækst og beskæftigelse i EU  

113 

indikator for den samlede sundhedstilstand i økonomierne. Den enkelte indikator uddybes i 

appendiks 1.  

 

Tabel 1. Oversigt over placering og samlet score 

 
Offentlig 
saldo 

Betalings-
balance 

Privat 
opsparing 

Struktur
el saldo 

Offentlig 
nettogæld 

Udlands-
formue 

Samlet 
score 

Sverige 2 3 6 1 3 7 3,7 

Tyskland 1 2 5 2 11 3 4,0 

Danmark 10 4 3 3 4 4 4,7 

Holland 11 1 1 10 9 2 5,7 

Finland 4 13 19 6 1 5 8,0 

Østrig 8 7 9 11 10 6 8,5 

Estland 3 11 18 4 2 13 8,5 

Slovenien 12 6 4 14 6 11 8,8 

Tjekkiet 16 10 12 9 5 12 10,7 

Ungarn 5 9 10 8 12 20 10,7 

Belgien 7 14 16 12 17 1 11,2 

Slovakiet 14 8 7 17 7 15 11,3 

Italien 6 12 15 7 19 10 11,5 

Frankrig 13 16 13 15 14 8 13,2 

Irland 19 5 2 20 16 18 13,3 

Polen 9 19 20 13 8 14 13,8 

UK 17 18 11 19 15 9 14,8 

Spanien 20 15 8 18 13 17 15,2 

Grækenland 18 20 17 5 20 16 16,0 

Portugal 15 17 14 16 18 19 16,5 

Anm: Samlet score er et uvægtet gennemsnit af placeringerne på de enkelte områder.  
Kilde: AE på baggrund af EU-kommissionen, OECD og Eurostat. Se bilag for uddybning af hvert enkelt indikator-element.  

 

Som det ses, topper Sverige ranglisten efterfulgt af Tyskland. Tyskernes eneste umiddelbare 

svaghed er en forholdsvis høj offentlig nettogæld, men saldoen er under kontrol, og der tjenes 

mange penge på økonomiske transaktioner med udlandet, hvilket øger den i forvejen pæne 

udlandsformue. Dernæst følger Danmark, Holland, Finland, Østrig og Estland i den øverste 

gruppering. I midtergruppen er det værd at bemærke, at en af de største økonomier, Italien, ligger 

tungt, men ikke i bundgruppen, som man måske kunne vente. Begrænsede underskud nu samt 

nogenlunde styr på den strukturelle saldo hjælper dem opad ift. de resterende Middelhavslande. 

Den sidste gruppering er domineret af gældskrisens lande, GISP (Grækenland, Irland, Spanien og 

Portugal) samt Frankrig og Storbritannien. Ikke overraskende er GISP-landene hårdt presset af 

den dårlige offentlige økonomi. Betalingsbalance og den private opsparingsbalance er også svag 

på de udvalgte indikatorer med Irland som en undtagelse. 

 

 
Sverige topper ranglisten over 
den samlede sundheds-
tilstand i økonomierne. 
Dernæst følger Tyskland, 
Danmark, Holland, Finland, 
Østrig og Estland 
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På figur 4 ses den geografiske fordeling af den samlede score. En lav score er bedst, da den 

indikerer mange topplaceringer på de enkelte mål.  

 

Det geografiske mønster er meget klart. De lande, som scorer bedst, er centreret i Nordeuropa 

med Østrig som tilføjelse. I Middelhavslandene samt De Britiske Øer ser det derimod skidt ud, og 

disse lange udgør sammen med Polen bundgruppen. I midten findes de resterende Øst- og 

Vesteuropæiske lande.  

 

Figur 4. Samlet score i ”Sundhedsindikatoren” 

 

Anm.: Lande uden markering er ikke medtaget, da der mangler data fra enten OECD eller EU-Kommissionen (eller begge).  
Kilde: AE pba. af EU-Kommissionen, OECD og Eurostat. Se tabel 1 samt bilag 1.  

 

De nordeuropæiske lande har luft til at sætte gang i økonomien 

Selvom gældskrisen ser ud til at være på retur, er der stadig meget store renteforskelle landene 

imellem. Der er samtidig stor risiko for, at den økonomiske krise vil vare mange år endnu i Europa, 

hvis ikke den finanspolitiske kurs ændres. 

 

Hvis ikke den finanspolitiske kurs ændres, så er der stor 
risiko for, at den økonomiske krise vil vare mange år 
endnu i Europa 

 
De lande med de bedste 
økonomier er centreret i 
Nordeuropa. I Middelhavs-
landene samt de Britiske Øer 
ser det derimod skidt ud  
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Som gennemgangen viser, er der en række lande, som ikke har luft til at sætte gang i vækst og 

beskæftigelse ved at føre en mere ekspansiv finanspolitik, men som gennemgangen også viser, er 

der ligeledes lande, som har så sunde økonomier, hvor der er plads til at gøre noget ved den 

manglende efterspørgsel. Særligt de ”grønne” lande fra figur 4 er oplagte her.  

 

I det følgende er der regnet på et scenarie, hvor de fem nordeuropæiske ”grønne” økonomier 

stimulerer økonomien i en koordineret vækstpakke. Konkret er der set på effekten i et scenarie, 

hvor Tyskland, Holland, Sverige, Finland og Danmark øger de offentlige investeringer med ½ pct. 

af BNP i 2013, stigende til 1 pct. af BNP i 2014. Effekterne på EU for vækst og beskæftigelse er 

skitseret i tabel 2. 

 

Tabel 2. EU-effekter på BNP og beskæftigelse af nordeuropæisk koordineret vækstpakke 

 
2013 2014 

BNP (pct.) 0,2 0,5 

Beskæftigelse (1.000 pers.) 276 818 

Kilde: AE pba. HEIMDAL 

 

Som det ses af tabellen, vil effekten være betragtelig, selvom det kun er de bedst stillede lande, 

der bidrager. De dårligst stillede lande vil dog nyde godt af den øgede aktivitet i disse lande, da 

det også medfører øget import – og dermed også øget aktivitet i andre lande. I 2013 vil BNP være 

godt 0,2 pct. højere som følge af stimuleringen, og beskæftigelsen vil blive øget med ca. 275.000 

personer.  

 

Hvis de sociale konsekvenser af krisen 
skal mindskes, er det afgørende, at EU 
skifter spor i den økonomiske politik 

I 2014 vokser effekten til knap 0,5 pct. højere BNP, mens beskæftigelsen vil være løftet til et 

niveau på knap 820.000 over alternativet. Knap 1/5 af beskæftigelseseffekten ligger uden for de 

lande, der stimulerer. Dertil kan naturligvis komme afledte tillidseffekter på væksten og 

beskæftigelsen i EU. 

 

 
Flere lande, som har sunde 
økonomier, har mulighed for 
at gøre noget ved den 
manglende efterspørgsel 

 
Hvis de bedst stillede lande 
udformede en koordineret 
vækstpakke vil det skabe 
omkring 1 mio. job i EU 
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Kursskifte i EU er nødvendigt 

Hvis de sociale konsekvenser af krisen skal mindskes, er det afgørende, at EU skifter spor i den 

økonomiske politik. Den nuværende kurs øger arbejdsløsheden – herunder langtidsledigheden og 

ungdomsledigheden, og samtidig risikerer flere at blive marginaliseret.  

 

Man bør derfor overveje fire centrale punkter i den økonomiske politik: 

 
1) Spred de finanspolitiske opstramninger ud over længere tid 

EU-landene befinder sig fortsat i krise, og opsvinget bliver formentlig svagt og ikke 

selvbærende. Derfor bør konsolideringen i det spredes ud over flere år. 

 
2) ECB skal være mindre restriktive og mere aggressive  

ECB bør om nødvendigt støtteopkøbe statsobligationer for at holde renten i de 

gældsplagede lande nede. Samtidig vil det sende et kraftigt og positivt signal til de 

finansielle markeder. 

 
3) Større udnyttelse af udlån fra Europæiske Investeringsbank (EIB) og strukturfondene 

Midler fra eksempelvis EIB kan anvendes til at øge private investeringer i infrastruktur, 

grønne investeringer mm. Samtidig er det ikke et tiltag, som i nævneværdigt omfang 

skader de offentlige finanser.  

 
4) Større koordination i finanspolitikken  

Lande, der har råderum, bør føre en ekspansiv finanspolitik til gavn – ikke kun for dem 

selv – men for hele EU. Samtidig skal EU-landene ikke gennemføre besparelser på de 

offentlige budgetter på én gang, da de afledte handelseffekter er meget store. 

 

 

   

 
Et skifte i EU’s økonomiske 
politik er afgørende 

 
Anbefalinger til den 
økonomiske politik: 
 
 
1  
Spred de finanspolitiske 
opstramninger ud over 
længere tid 
 
 
 
2  
ECB skal være mindre 
restriktive og mere 
aggressive  
 
 
 
 
3  
Større udnyttelse af udlån fra 
Europæiske Investeringsbank 
(EIB) og strukturfondene 
 
 
 
 
 
4  
Større koordination i 
finanspolitikken  
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Bilag 1. Økonomiske sundhedsindikatorer 

Her vil vi gennemgå hvert enkelt element af den samlede score præsenteret i figur 1 og tabel 1.  

 

Offentlig saldo 

Figur A1 viser EU-Kommissionens seneste prognose (februar 2013) for, hvad den offentlige saldo 

ender på i 2012. Den nuværende offentlige saldo giver et simpelt øjebliksbillede af sundheden i de 

offentlige finanser. I figur A1 er vist den offentlige saldo for de 20 EU/OECD-lande, som er med i 

sammenligningen.  

 

Figur A1. Offentlig saldo 2012 i pct. af BNP 

 

Kilde: EU-Kommissionens prognose, februar 2013 

 

Betalingsbalancens løbende poster 

Betalingsbalancens løbende poster i 2012 fra OECD’s seneste prognose er anvendt. 

Betalingsbalancens løbende poster giver et øjebliksbillede af den nationale balancesituation ift. 

udlandet – tjenes der penge på handel og formueindkomst fra udlandet, eller sendes pengene ud 

af landet? I figur A2 er rangeringen på denne indikator afbilledet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

-12

-10

-8

-6

-4

-2

0

2

T
ysklan

d

Sverige

Estlan
d

Fin
lan

d

U
n
garn

Italien

B
elgien

Ø
strig

P
o
len

D
an
m
ark

H
o
llan

d

Slo
ven

ien

Fran
krig

Slo
vakiet

P
o
rtu

gal

T
jekkiet

U
K

G
ræ

ken
lan

d

Irlan
d

Sp
an
ien

pct. af BNPpct. af BNP



Mulighed for at stimulere vækst og beskæftigelse i EU  

118 

Figur A2. Betalingsbalancens løbende poster 2012 i pct. af BNP 

 

Kilde: OECD Economic Outlook 92 

 

Privat opsparingsbalance 

Privat opsparing er beregnet ud fra betalingsbalancens løbende poster og den offentlige saldo. 

Hvis nationen som helhed tjener penge ift. udlandet, mens det offentlige har underskud, må den 

private sektor i landet per definition have et opsparingsoverskud16. 

  

Figur A3. Privat opsparing 2012 i pct. af BNP 

 

Kilde: OECD Economic Outlook 92 

 

Som det ses af figuren, har alle lande på nær Polen et privat opsparingsoverskud. Igen præger de 

nordeuropæiske økonomier, bortset fra Finland, billedet i toppen, mens man finder de 

gældsplagede lande, på nær Irland, længere nede af listen.    

                                                                    
16 Beregningen er et overslag og vil ikke matche de faktiske private opsparinger 100 pct., da man da skal anvende 

nettofordringserhvervelsen over for udlandet i stedet for betalingsbalancens løbende poster. 
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Offentlig nettogæld 

Figur A4 viser den offentlige nettogæld i 2012 fra OECD’s prognose. Det er vigtigt at skelne 

mellem netto- og bruttogælden, hvor den sidste er den, som omtales fx i konvergenskriteriet på 

max. 60 pct. af BNP. Nettogælden er et mere retvisende begreb for den offentlige finansielle 

position, da en stor gæld ikke er et problem, hvis det modsvares af store aktiver, og derfor 

benyttes dette begreb.  

 

Figur A4. Offentlig nettogæld 2012 i pct. af BNP 

 

Kilde: OECD Economic Outlook 92 

 

Som det ses af figuren, er der meget stor spredning i, hvor stor en nettogæld landene har. Tre 

lande, Finland, Estland og Sverige, har sågar en offentlig nettoformue, mens Grækenland i den 

anden ende har næsten 1,5 gange deres BNP i offentlig nettogæld.  

 

Strukturel saldo 

Figur A5 viser den strukturelle saldo i 2012, som er opgjort i EU-Kommissionens helt nye 

prognose (februar 2013). Den strukturelle saldo er en indikator for den underliggende stilling på 

de offentlige finanser, idet der renses for konjunkturernes indflydelse og særlige forhold.  
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Figur A5. Strukturel saldo 2012 

 

Kilde: EU-Kommissionens seneste prognose, februar 2013. 

 

Som det fremgår, ligger Sverige og Tyskland i top og har overskud på den strukturelle saldo. 

Herefter følger Danmark, Estland, Grækenland og Finland, som har forholdsvis små strukturelle 

underskud.  

 

En lang række lande har dog meget store underskud på den strukturelle saldo. I Irland er det 

strukturelle underskud således på næsten 8 pct. af BNP og over 6 pct. af BNP i UK og i Spanien. 

 

Udlandsformue / udlandsgæld 

Figur A6 viser udlandsformuen / udlandsgælden beregnet for 2011 (senest tilgængelige år) på 

basis af Eurostat. Tallet viser, om nationen som helhed skylder udlandet penge, eller om der er 

tilgodehavender. En håndfuld lande, særligt fra den ”grønne” gruppe, har pæne udlandsformuer, 

mens de resterende har gæld. En håndfuld, heraf især fra den røde gruppe, har meget stor 

udlandsgæld.  
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Figur A6. Udlandsformue/udlandsgæld 2011 i pct. af BNP 

 

Kilde: Eurostat 

 

Som det fremgår af figur A6, har Belgien den største udlandsformue på over 60 pct. af BNP. 

Herefter følger Holland, Tyskland og Danmark, hvor udlandsformuen udgør mellem 20-40 pct. af 

BNP.  

 

I den anden ende af skalaen finder vi Ungarn, Portugal, Irland, Spanien og Grækenland, hvor 

gælden til udlandet udgør mere end 80 pct. af BNP.   
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