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Forord 
Danmark har siden krisen tabt tusindvis af ufaglærte arbejdspladser. Fremadrettet er der ikke 

noget, der tyder på, at de kommer igen. Det er helt afgørende, at vi fokuserer og investerer i 

uddannelse og opkvalificering af arbejdsstyrken. Det er en helt central forudsætning for, at vi kan 

sikre et holdbart opsving, en god konkurrenceevne og dansk velstand fremadrettet.  

 

I løbet af de næste 10 år forventes arbejdsudbuddet at stige med omkring 180.000 personer. 

Stigningen skyldes de seneste uddannelsestendenser og de allerede vedtagne tilbagetræknings- 

og arbejdsmarkedsreformer. Det er således ikke et problem at skaffe hænder til arbejdsmarkedet, 

men det er et problem at skaffe nok kvalificerede hænder.  

 

I løbet af de næste 10 år kan vi se frem til en ændret uddannelsessammensætning af 

arbejdsstyrken. De ændrede uddannelsestendenser betyder, at der i 2025 bliver færre ufaglærte 

og faglærte i arbejdsstyrken, mens antallet med en gymnasial og videregående uddannelse stiger. 

 

Fremskrivningerne af arbejdsmarkedet viser, at der er stor risiko for mangel på uddannet 

arbejdskraft i Danmark. Helt konkret er der risiko for, at vi kommer til at mangle omkring 70.000 

med en faglært uddannelse, 25.000 med kort videregående uddannelse og 40.000 personer med 

en mellemlang videregående uddannelse i 2025. Samtidig vil vi have 110.000 i overskud, som er 

ufaglærte eller med kun en gymnasial uddannelse. Dertil betyder det store optag på de lange 

videregående uddannelser, at der tegner sig en situation, hvor udbuddet af personer med en lang 

videregående uddannelse umiddelbart er større end efterspørgslen. 

 

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

samfundsøkonomien. Først og fremmet begrænser det virksomheder i vækst. Det samme gælder 

erhvervslivets muligheder for at omstille sig til nye krav og ny teknologi. Samtidig kan mangel på 

kvalificeret arbejdskraft medføre en lavere produktivitetsvækst både i det private og i det 

offentlige. Endelig vil fremtidens ubalancer ligeledes være med til at øge uligheden i samfundet. 

 

Derfor er der et bydende behov for en øget uddannelsesindsats. Regeringens vej med besparelser 

gennem omprioriteringsbidraget betyder bl.a., at der er lagt op til milliardbesparelser over de 

næste år på uddannelse og forskning. Det sætter dansk økonomi og arbejdsmarked tilbage.  

 

En anden udfordring for arbejdsmarkedet i dag og i fremtiden er manglen på praktikpladser. Nye 

praktikpladser er nødvendige for at tiltrække unge til erhvervsuddannelserne. Køen af elever, der 

står og mangler en praktikplads, er stadig alt for lang.  

 

Kort og godt skal vi tage uddannelsespolitikken seriøst. De personer, der ikke får en uddannelse i 

dag, skal vi uddanne. De voksne skal efteruddannes. Ufaglærte skal løftes til faglærte, og faglærte 

skal løftes til tekniker- og KVU-niveau. Et fokus på uddannelse og opkvalificering er afgørende for 

at sikre den danske velstand og produktivitet fremadrettet. 

  



Færre faglærte i arbejdsstyrken i 2025 

1 KAPITEL 

Færre faglærte i arbejds-
styrken i 2025 
Arbejdsstyrken forventes at stige med omkring 180.000 personer frem mod år 2025. 

Det skyldes de forventede effekter af, at flere får en uddannelse og de indførte 

tilbagetræknings- og arbejdsmarkedsreformer. Befolkningstilvæksten i samme 

periode er lavere og primært drevet af en vækst i befolkningen over 70 år. De seneste 

uddannelsestendenser betyder, at der i 2025 bliver færre ufaglærte og faglærte i 

arbejdsstyrken, mens antallet med en gymnasial og videregående uddannelse stiger. 

Dette kapitel gennemgår AE’s fremskrivning af arbejdsstyrkens udvikling frem mod år 2025 i 

størrelse og sammensætning alders- og uddannelsesopdelt. Fremskrivningen afhænger af tre 

faktorer; den demografiske udvikling, uddannelsesadfærden og virkningen af en række 

arbejdsmarkeds- og tilbagetrækningsreformer.  

 

Befolkningsfremskrivningen fra Danmarks Statistik viser, at antallet af 15-79-årige i befolkningen 

stiger med godt 147.000 frem mod 2025 i forhold til i dag.  Stigningen skyldes en vækst i antallet 

af 70-79-årige på godt 129.000, mens de 30-59-årige samlet set falder med godt 17.000 personer. 

Det fremgår af figur 1, der viser den forventede ændring i befolkningen fra 2015-2025 fordelt på 

aldersgrupper. 

 

Frem mod 2025 falder antallet af 40-
49-årige med mere end 100.000 
personer 

 

Befolkningsfremskrivningen 
fra Danmarks Statistik viser, 
at antallet af 15-79-årige 

stiger med godt 147.000 
frem mod 2025  
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Faldet i gruppen af 30-59-årige skyldes et stort fald i antallet af 40-49-årige i befolkningen, som 

er de små fødselsårgange fra starten af 1980’erne, der er i starten af 40’erne i 2025.  

 

Figur 1. Ændring i befolkningsantal fordelt på aldersgrupper, 2015-2025 

 

Kilde: AE pba Danmarks Statistik  

 

Tabel 1 viser tallene bag figur 1. Af tabellen ses det, at antallet af 15-79-årige i befolkningen stiger 

med 3,3 procent, mens antallet af 70-79-årige stiger med 28 procent.  

 

Tabel 1. Ændring i befolkningsantal fordelt på aldersgrupper, 2015-2025 

 2015 2025 Ændring 2015-2025 

 Antal Antal Pct. 

15-29 år 1.076.302 1.093.535 17.233 1,6 

30-39 år 678.734 748.510 69.776 10,3 

40-49 år 803.208 682.862 -120.346 -15,0 

50-59 år 750.878 785.341 34.463 4,6 

60-69 år 688.697 705.529 16.832 2,4 

70-79 år 459.840 588.607 128.767 28,0 

15-79 år 4.457.659 4.604.384 146.725 3,3 

Kilde: AE pba Danmarks Statistik 

 

I fremskrivningen af arbejdsstyrken sammenvejes befolkningsudviklingen med erhvervs-

frekvenserne baseret på Danmarks Statistiks registerbaserede arbejdsstyrke. Arbejdsstyrken er de 

beskæftigede og ledige mellem 15 og 79 år. Personer uden for arbejdsstyrken undersøges ikke 

videre i denne analyse.  

 

Erhvervsfrekvenserne fremgår af figur 2. Det ses af figuren, at de 30-59-årige har den højeste 

erhvervsfrekvens, mens erhvervsfrekvensen falder kraftigt for personer over 60 år. Den 
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De 15-79-årige stiger med 3,3 

procent frem mod 2025 

 

Den demografiske udvikling 
fører umiddelbart til et 
faldende arbejdsudbud 
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demografiske udvikling med en vækst i antallet af 70-79-årige og et fald i kernearbejdsstyrken 

fører derfor alt andet lige til et faldende arbejdsudbud. 

 

Figur 2. Erhvervsfrekvens fordelt på herkomst 

 

Anm.: Første akse viser alder. Erhvervsfrekvenserne i 2013 er opgjort med afsæt i befolkning pr. 1. januar 2014 og beskæftigelsesstatus 
ultimo 2013. 
Kilde: AE pba Danmarks Statistik 
  

Flere forventes at få en videregående uddannelse 

De seneste år er uddannelsestilbøjeligheden blandt de unge gået i retning af flere med et højere 

uddannelsesniveau. Det ses bl.a. af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestillings profilmodel, 

der viser, hvordan det forventes, at en ungdomsårgang vil uddanne sig i løbet af de kommende 25 

år. Bag modellen ligger en antagelse om, at de unges uddannelsesadfærd samt 

uddannelsessystemet er som det år, der senest er oplysninger om. For en uddybning se boks 1 sidst 

i kapitlet.  

 

I 2007 forventes knap 20 procent af en 9. klassesårgang at ville opnå en lang videregående 

uddannelse. Denne andel er steget til 28 procent ifølge den seneste profilmodel, der er fra 2014. I 

samme periode er andelen, der forventes at opnå en erhvervsfaglig uddannelse, faldet fra 30 

procent til 23 procent. Figur 3 viser udviklingen i profilmodellen fra 2007 til 2014. Af modellen ses 

det tydeligt, at de seneste 9. klassesårgange forventes at få et højere uddannelsesniveau, end de 

gjorde tidligere. 

 

I AE’s fremskrivning af arbejdsstyrken benyttes profilmodellens forventninger til, hvordan en 

ungdomsårgang vil uddanne sig. Overgangssandsynlighederne i AE’s model er således kalibreret 

til at ramme den seneste profilmodel.  
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Uddannelsestilbøjeligheden 
blandt de unge går i retning af 
flere med et højere 

uddannelsesniveau 

 

28 pct. af en 9. klasse 
forventes at få en lang 
videregående uddannelse. 23 

pct. forventes at få en 
erhvervsuddannelse 
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Figur 3. Udvikling i profilmodellen 

 

Anm.: Figuren viser, hvor høj en uddannelse elever fra pågældende ungdomsårgang forventes af fuldføre. Uden komp. svarer til 
grundskolen som højest fuldførte uddannelse, mens STU er den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse, Med studie komp. svarer til 
en gymnasial uddannelse, EUD svarer til en faglært uddannelse og KVU, MVU og LVU svarer til en hhv. kort, mellemlang og lang 
videregående uddannelse. 
Kilde: AE pba. ministeriet for børn, undervisning og ligestilling. 

 

Arbejdsstyrken forventes at vokse med 6 procent frem mod 2025 

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

tilgangsmønster, frafald mv. – og der tages højde for tilbagetræknings- og efterløns- samt 

arbejdsmarkedsreformer, kan arbejdsstyrken forventes at stige med 181.000 personer i 2025. Det 

fremgår af tabel 2. 

 

181.000 personer svarer til en vækst på 6,4 procent. Den alders- og uddannelsesfordelte 

arbejdsstyrke, som AE-beregner, er skaleret op til at matche Finansministeriets arbejdsstyrke, der 

fremgår af Finansministeriets opdaterede 2020-forløb. Finansministeriets forventninger til den 

samlede effekt af diverse arbejdsudbudsreformer og effekterne af uddannelse på den 

gennemsnitlige erhvervsfrekvens er på denne måde afspejlet i fremskrivningen. For en uddybning 

se boks 1 sidst i kapitlet. 

 

Arbejdsstyrken for de 60-69-årige forventes at stige med 
over 40 pct. frem mod 2025 

 

Det er især væksten i arbejdsstyrken blandt de 60-69-årige, der får den samlede arbejdsstyrke til 

at stige. Mens antallet af 60-69-årige i befolkningen stiger med 2,4 procent, som det fremgik af 

tabel 1, så stiger arbejdsstyrken med 43,2 procent, jf. tabel 2. Dette skyldes, at de tilbagetræknings- 
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og arbejdsmarkedsreformer, der har til hensigt at holde denne befolkningsgruppe på 

arbejdsmarkedet, forventes at få stor effekt. 

 

Tabel 2. Ændring i arbejdsstyrken fra 2015 til 2025 fordelt på alder  

  Arbejdsstyrken i personer i 1.000 personer Ændring 2015-2025 

  2015 2020 2025 Antal Pct. 

15-29 år 646 696 685 39 6 

30-59 år 1.860 1.877 1.870 9 0,5 

60-69 år 263 307 376 113 43,2 

70-79 år 40 54 59 19 48 

I alt 2.810 2.934 2.990 181 6,4 

Kilde: AE pba Danmarks Statistik og Finansministeriets 2020-forløb. 

 

Mens den samlede arbejdsstyrke forventes at stige, gælder det ikke for alle uddannelsesgrupper. 

Både antallet af ufaglærte og antallet med en erhvervsfaglig uddannelse forventes at falde. Andelen 

af ufaglærte i arbejdsstyrken forventes at falde med 17 procent frem mod 2025. Det fremgår af 

tabel 3, der viser ændringen i arbejdsstyrken fordelt på uddannelse. Det svarer til, at arbejdsstyrken 

reduceres med 113.000 personer fra 2015 til 2025. Samtidig vil antallet med en erhvervsfaglig 

uddannelse falde med 25.000 personer.  

 

Arbejdsudbuddet blandt personer med en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse 

i arbejdsstyrken forventes at stige med 75.000 personer, mens antallet med en videregående 

uddannelse stiger med samlet set 244.000 personer frem mod 2025. Halvdelen af denne stigning 

skyldes væksten i antallet af personer med en lang videregående uddannelse. Væksten i antallet af 

personer i arbejdsstyrken med en kort videregående uddannelse forventes kun at være på 16.000 

personer. Disse ændringer afspejler den demografiske udvikling samt virkningen af højere 

uddannelsesniveau og reformbidrag. 
 

Tabel 3. Ændring i arbejdsstyrken fra 2015 til 2025 fordelt på uddannelse  

 Arbejdsstyrke i personer i 1.000 personer Ændring 2015-2025 

 2015 2020 2025 Antal Pct. 

Ufaglært 659 607 546 -113 -17,1 

Gymnasial 265 323 340 75 28,3 

Erhvervsfaglig 955 957 931 -25 -2,6 

KVU 137 147 154 16 11,9 

MVU 440 472 506 66 15,0 

BA 62 81 101 39 63,2 

LVU 290 348 412 122 42,1 

I alt 2.810 2.934 2.990 181 6,4 

Anm.: MVU dækker over professionsbachelorer, og BA dækker over universitetsbachelorer. Ufaglærte er inkl. uoplyst. Af de 
personer, der har en gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse, og som er i arbejdsstyrken, er omkring 40 procent i 
gang med en anden uddannelse, mens det tilsvarende tal for bachelorer er knap 50 procent. Det kan fx være bachelorer, der er 
studerende på kandidatuddannelse, der har et job ved siden af studiet.  
Kilde: AE pba. Danmarks Statistik og Finansministeriets 2020-forløb. 

 

Både antallet af ufaglærte og 
antallet med en 
erhvervsfaglig uddannelse 

forventes at falde 

 

Arbejdsstyrken blandt 
personer med en gymnasial 
uddannelse forventes at stige 
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Udviklingen i uddannelsesniveauet fører til en forskydning i arbejdsstyrkens 

uddannelsessammensætning frem mod 2025, idet dem, der træder ind på arbejdsmarkedet, har 

et højere uddannelsesniveau end dem, der forlader arbejdsmarkedet. Det ses af figur 4, der viser 

uddannelsesfordelingen på hoveduddannelsesgrupper.  

 

Figur 4. Udvikling i arbejdsstyrken fordelt på hoveduddannelsesgrupper 

 

Kilde: AE pba Danmarks Statistik og Finansministeriets 2020-forløb. 

 

Af tabel 4, der viser tallene bag figur 4, fremgår det, at der i 2015 er 33 procent, som er ufaglærte 

eller har gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse, mens 34 procent er faglærte, og 

de sidste 33 procent har en videregående uddannelse. I 2025 er det omkring 39 procent, der 

forventes at have en videregående uddannelse. Yderligere forventes ca. 31 procent at have en 

erhvervsfaglig uddannelse, og godt 30 procent forventes at have en gymnasial uddannelse eller 

folkeskolen som højest fuldførte uddannelse.  

 

Tabel 4. Udvikling i arbejdsstyrken fordelt på hoveduddannelsesgrupper 

 2015 2020 2025 

 Andel 

Ufaglært 23,5 20,7 18,3 

Gymnasial 9,4 11,0 11,4 

Erhvervsfaglig 34,0 32,6 31,1 

KVU 4,9 5,0 5,1 

MVU 15,7 16,1 16,9 

BA 2,2 2,8 3,4 

LVU 10,3 11,9 13,8 

I alt 100 100 100 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik og Finansministeriets 2020-forløb. 
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I tabel 5 sammenlignes arbejdsstyrken i 2025 fordelt på uddannelse og alder med arbejdsstyrken 

i dag. Arbejdsstyrken blandt personer med en erhvervsfaglig uddannelse forventes at falde med 

25.000 personer, hvoraf hovedparten af faldet sker blandt de 40-49-årige. Til gengæld sker der 

en kraftig stigning i antallet af faglærte på 60-69-år. Dette kan tilskrives demografien og den 

forventede effekt af de indførte tilbagetræknings- og arbejdsmarkedsreformer. Det stigende 

arbejdsudbud blandt akademikere er mere jævnt fordelt på de forskellige aldersgrupper. 

 

Tabel 5 Ændring i arbejdsstyrken fra 2015 til 2025 på alder og uddannelse  

 Under 30 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 I alt 

 1.000 personer 

Ufaglært -58 -12 -21 -35 14 -0 -113 

Gymnasial 60 11 -12 5 11 2 75 

Erhvervsfaglig -8 -11 -76 14 48 8 -25 

KVU 5 -0 -9 12 8 1 16 

MVU 17 24 -9 12 19 4 66 

BA 17 12 4 5 2 0 39 

LVU 7 43 24 31 13 4 122 

I alt 39 66 -99 42 113 19 181 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik og Finansministeriets 2020-forløb. 

 

Der er udsigt til en stigning i arbejdsstyrken blandt de samfundsfaglige  

I nedenstående afsnit opdeles hoveduddannelsesgrupperne på studieretninger. Det er således 

muligt at nuancere debatten om, hvordan arbejdsstyrken forventes at se ud i 2025, idet der kan 

være stor forskel på, hvordan de forskellige studieretninger inden for uddannelsesområderne 

udvikler sig. Som det gælder med alle fremskrivninger og prognoser, stiger usikkerheden, jo større 

detaljeringsgraden bliver. Resultaterne på studieretninger skal derfor betragtes som en strømpil 

for, hvordan udviklingen vil bevæge sig.  

 

Faldet i antallet med en erhvervsfaglig uddannelse i 
arbejdsstyrken gælder ikke for alle fagområder 

 

Faldet i antallet med en erhvervsfaglig uddannelse i arbejdsstyrken gælder ikke for alle fagområder. 

Mens antallet af handels- og kontoruddannede samt jern- og metaluddannede forventes at falde 

med ca. 8 procent, forventes antallet af levnedsmiddel- og husholdningsuddannede (fx bager og 

ernærings- og serviceassistenter) samt sundhedsuddannede (fx social og sundhedshjælpere) at 

stige med hhv. ca. 7 og 8 procent.  

 

 

 

Arbejdsudbuddet blandt 
personer med en 
erhvervsfaglig uddannelse 

forventes at falde med 
25.000 personer 

 

Der er stor forskel på, 
hvordan de forskellige 
studieretninger inden for 

uddannelsesområderne 
udvikler sig 

 

Blandt faglærte forventes et 
fald i handels- og 
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stigning i 
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Sammensætningen af faglærte forventes således at ændre sig frem mod 2025, således at en række 

klassiske fag, såsom bygge- og anlægsuddannede samt jern og metaluddannede, vil udgøre en lidt 

mindre andel i 2025.  

 

Når antallet af personer med en kort videregående uddannelse i arbejdsstyrken forventes at stige, 

skyldes det udelukkende, at antallet, der er uddannet inden for det samfundsfaglige område, stiger. 

Det er fx finans- og markedsføringsøkonomer, datamatikere mv.  Antallet af uddannede inden for 

de øvrige uddannelsesretninger forventes at ligge på samme niveau som i dag.  

 

De klassiske faglærte, såsom bygge- 
og anlægsuddannede, samt jern og 
metaluddannede, vil udgøre en lidt 
mindre andel af arbejdsstyrken i 2025  

Inden for de mellemlange videregående uddannelser er det ligeledes det samfundsfaglige område, 

hvor væksten er størst. Frem mod 2025 forventes der at komme 24.000 flere med en 

samfundsvidenskabelig uddannelse. Det er f.eks. professionsbachelorer inden for handel og 

markedsføring, økonomi og ledelse samt socialrådgivere. Det er ca. 49 procent flere, end der er i 

dag. Samtidig forventes det, at antallet af uddannede inden for sundhedsområdet f.eks. 

sygeplejersker og jordemødre stiger med 18.000 personer, så der i 2025 vil være omkring 114.000. 

Væksten i antallet af folkeskolelærere og pædagoger, der blandt andet udgør det pædagogiske 

område, forventes at være mere moderat med 5 procent. Det vil fortsat være knap 40 procent af 

personerne med en mellemlang videregående uddannelse, der er uddannet inden for det 

pædagogiske område. 

 

I 2025 vil der være 122.000 flere i arbejdsstyrken med en kandidatgrad. Det svarer til en stigning 

på 42 procent. Stigningen er igen størst inden for det samfundsfaglige område, hvor væksten er på 

52 procent over de kommende 10 år. Det betyder, at mere end hver tredje kandidat i 2025 vil have 

en samfundsfaglig uddannelse, som f.eks. jurister, økonomer eller statskundskab. Knap hver 6. 

kandidat vil være humanist, og hver 10. vil have en naturvidenskabelig uddannelse. Det svarer 

nogenlunde til fordelingen i dag.    

 

Sammensætningen af 
faglærte forventes at ændre 
sig frem mod 2025 

 

Vi kan se frem til flere inden 
for det samfundsfaglige 
område med en kort 

videregående uddannelse 

 

Inden for de mellemlange 

videregående uddannelser er 
det det samfundsfaglige 
område, hvor væksten er 

størst 

 

Stigningen inden for lange 

videregående uddannelser er 
også størst blandt de 
samfundsfaglige 
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Tabel 6. Fremskrivning af arbejdsstyrken opdelt på underuddannelsesgrupper 

  2015 2020 2025 
Ændring 
2015-2025 

  1.000 personer Pct. 

Ufaglært 659 607 546 -113 -17,1 

Gymnasial 265 323 340 75 28,3 

Erhvervsfaglig 955 957 931 -25 -2,6 

    Handel og kontor 344 333 315 -29 -8,5 

    Bygge og anlæg 145 144 140 -5 -3,1 

    Jern og metal 166 161 152 -14 -8,3 

    Grafisk 15 15 16 1 8,3 

    Service 21 22 21 -0 -1,6 

    Levnedsmiddel og husholdning 66 70 70 4 6,7 

    Jordbrug og fiskeri 49 52 52 2 4,7 

    Sundhed 102 109 111 9 8,3 

    Øvrig 47 52 54 7 14,0 

KVU  137 147 154 16 11,9 

    Formidling og erhvervssprog 10 10 10 -0 -1,4 

    Samfundsfaglig 54 64 72 18 33,4 

    Teknisk 48 49 48 -1 -1,4 

    Sundhed 7 7 7 0 1,6 

    Øvrig 18 18 17 -1 -5,5 

MVU  440 472 506 66 15 

    Pædagogisk 189 191 195 5 2,9 

    Formidling og erhvervssprog 17 16 15 -2 -13,5 

    Samfundsvidenskabelig 49 62 73 24 48,7 

    Teknisk 56 61 65 8 14,4 

    Sundhed 95 104 114 18 18,9 

    Øvrig 33 40 46 13 38,9 

BA  62 81 101 39 63,2 

    Humanistisk 18 24 31 12 66,9 

    Samfundsvidenskabelig 28 36 44 16 54,9 

    Øvrig 16 21 27 12 74,0 

LVU  290 348 412 122 42,1 

    Humanistisk og teologisk 53 63 75 21 40,2 

    Naturvidenskabelig 31 36 43 13 41,6 

    Samfundsvidenskabelig 97 122 148 51 52,3 

    Teknisk 42 49 57 15 37,0 

    Sundhed 39 45 53 14 36,1 

    Øvrig 28 32 36 8 27,6 

I alt  2.810 2.934 2.990 181 6,4 

Anm.: Ufaglærte er inkl. uoplyste 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik og Finansministeriets 2020-forløb   
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Opfyldelse af SR-regeringens uddannelsesmål vil sikre 55.000 flere faglærte  

Ovenstående fremskrivning er et grundscenarie for, hvordan arbejdsstyrken vil være i 2025. Det 

er muligt at udbygge dette grundscenarie. I det følgende er der lavet et stød, der viser 

konsekvensen på arbejdsstyrkens sammensætning, hvis SR-regeringens uddannelses-

målsætninger fra 2011 blev gennemført. 

 
Fra politisk hold er der formuleret en række målsætninger for det fremtidige uddannelsesniveau i 

Danmark. I SR’s regeringsgrundlag fra oktober 2011 (”Et Danmark, der står sammen”) er følgende 

uddannelsesmålsætninger formuleret: 

• 95 procent af en ungdomsårgang gennemfører mindst en ungdomsuddannelse 

• 60 procent af en ungdomsårgang gennemfører en videregående uddannelse 

• 25 procent af en ungdomsårgang gennemfører en lang videregående uddannelse 

 

Den nuværende regering afskaffede i 2015 den tidligere regeringsmålsætning om, at 25 procent 

skal gennemføre en lang videregående uddannelse og har ikke opstillet nye mål.  
 

Realisering af målsætningen forventes at få 
arbejdsstyrken til at vokse med 10.000 personer 

 

I det følgende er AE’s uddannelsesmodel benyttet, og der er regnet på ændringerne i 

arbejdsstyrken, hvis SR-regeringens uddannelsesmålsætninger bliver opfyldt. Målsætninger 

fremgår af tabel 7, hvor også den seneste profilmodel, der viser, hvordan en ungdomsårgang 

forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, indgår.  Det ses af tabellen, at 95 procent-

målsætningen endnu ikke forventes at blive opfyldt, mens 60-procent- og 25-procent 

målsætningen er overopfyldt.  
 

Tabel 7. SR Regeringens uddannelsesmålsætning og profilmodellen  

  Uddannelsesmålsætninger Profilmodel 2014 

  Pct. 

Ufaglærte 5 7,1 

Gymnasial 7 8 

Erhvervsfaglig 28 23 

KVU 7 5,5 

MVU 28 28,1 

LVU 25 28,3 

Anm. De uddannelseskategorier, hvor der ikke foreligger målsætning pba regeringsgrundlaget, er fastsat af AE, således at de 
overordnede målsætninger er opfyldt. Det gælder for de gymnasiale og erhvervsfaglige uddannelser. Andelene er beregnet residualt 
pba., at 95 procent skal gennemføre en ungdomsuddannelse, og 60 procent skal gennemføre en videregående uddannelse. Der er 
således 35 procent, der skal gennemføre enten en gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse. På tilsvarende måde er andelene på de 
korte og mellemlange videregående uddannelser beregnet residualt, da 60 procent skal gennemføre en videregående uddannelse, 
heraf 25 procent en lang videregående uddannelse. 
Kilde: AE pba ministeriet for børn, undervisning og ligestilling og SR’s regeringsgrundlag  

 

Gennem AE’s uddannelses-
model er det muligt at regne 
på arbejdsstyrken, hvis SR-

regeringens uddannelses-
målsætning bliver opfyldt 
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Hvis uddannelsesadfærden ændrer sig, således at den tidligere regerings 

uddannelsesmålsætninger bliver opfyldt, vil det få konsekvenser for arbejdsstyrken i fremtiden. 

Tabel 8 viser udviklingen i arbejdsstyrken mellem 2015 og 2025 ved den nuværende profilmodel, 

og hvis uddannelsesmålsætningerne opfyldes.  

 

Tabel 8. Ændring i arbejdsstyrken 2015-2025 ved opfyldelse af mål  

  Ændring 2015-2025 Forskel 

  Uddannelsesmålsætninger Profilmodel 2014 2025 

  1.000 personer 

Ufaglærte -136 -115 -21 

Gymnasial 64 78 -14 

Erhvervsfaglig 29 -26 55 

KVU 28 12 16 

MVU 60 69 -9 

BA 40 45 -5 

LVU 105 118 -13 

I alt 191 181 10 

Anm. De uddannelseskategorier, hvor der ikke foreligger målsætning pba regeringsgrundlaget, er fastsat af AE, således at de 
overordnede målsætninger er opfyldt. Det gælder fx fordelingen af personer med en gymnasial, erhvervsfaglig, kort videregående og 
mellemlang videregående uddannelse.  
Kilde: AE pba. Danmarks Statistik, SR’s regeringsgrundlag og Finansministeriets 2020-forløb, september 2015 

 

Realisering af målsætningen forventes at få arbejdsstyrken til at vokse med 10.000 personer. 

Antallet af ufaglærte i arbejdsstyrken vil falde med 21.000 personer, mens antallet med en 

gymnasial uddannelse og en videregående uddannelse vil falde hhv. med 14.000 og 11.000 

personer.  

 

Derimod forventes antallet af faglærte i arbejdsstyrken at stige med 55.000 personer. Blandt de 

videregående uddannelser er det kun antallet med en kort videregående uddannelse, der forventes 

at stige, hvis uddannelsesmålsætningerne opfyldes. 

 

   

 

Ved opfyldelse af SR- 

målsætning vil ufaglærte 
falde med 21.000 personer 

 

Ved opfyldelse af SR- 

målsætning vil faglærte stige 
med 55.000 personer 
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Boks 1. Fremskrivning af arbejdsstyrkens uddannelsesniveau 

AE’s uddannelsesmodel 
AE har udviklet en detaljeret model til fremskrivning af befolkningens fremtidige uddannelsesniveau under den 
grundantagelse, at uddannelsestilbøjeligheden i fremtiden fastholdes på niveauet i dag. Mere præcist antages 

det, at overgangssandsynlighederne i uddannelsessystemet fastholdes på niveauet for de seneste to år, hvor 
alle relevante oplysninger er tilgængelige (i nærværende notat betyder det 2011-2012 (oktober md) og 2012-
2013 (oktober md)). 

 
For givet køn, alder og herkomst er overgangssandsynlighederne defineret ud fra kombinationen af den højeste 
fuldførte uddannelse, igangværende uddannelse samt tilbagelagt studietid på den igangværende uddannelse. 

Det indebærer f.eks., at hvis en 20-årig mand af dansk oprindelse med en afsluttet ungdomsuddannelse i dag 
har 5 procent chance for at starte på en lang videregående uddannelse inden for samfundsvidenskaberne, så 
antages alle fremtidige 20-årige mænd af dansk oprindelse at have samme tilbøjelighed til at starte på en lang 

samfundsvidenskabelig uddannelse.  
 
Modellen indebærer videre, at befolkningens uddannelsesfordeling på langt sigt nærmer sig en konstant 

fordeling, svarende til det uddannelsesniveau, en ungdomsgeneration i dag kan forventes at opnå (fordi alle 
fremtidige ungdomsgenerationer opnår præcist dette uddannelsesniveau). 
 

Undervisningsministeriet beregner efter nogenlunde samme principper en såkaldt uddannelsesprofil, der 
netop belyser det langsigtede uddannelsesniveau, en ungdomsgeneration vil få ved uændret ”adfærd”. AE’s 
model tager udgangspunkt i den profil, Undervisningsministeriet således beregner, idet der foretages en 

kalibrering/skalering af overgangssandsynlighederne i modellen. Ministeriet for børn, undervisning og 
ligestilling har i september 2015 offentliggjort profiltal for året 2014, og det er denne uddannelsesprofil, der er 
kalibreret til.  

 
Uddannelsesmodellen er opdelt i følgende 7 hoveduddannelsesgrupper: 

1. Ufaglært (inkl. uoplyste)  

2. Gymnasial uddannelse 
3. Erhvervsfaglige uddannelser (faglærte) 
4. Kort videregående uddannelse (KVU) 

5. Mellemlang videregående uddannelse, (MVU) (dvs. professionsbachelorer)  
6. Bachelorer (BA) 
7. Lang videregående uddannelse (inkl. ph.d.ere), (LVU) 

 
Uddannelsesgrupperne faglærte, KVU, MVU og LVU er derudover underopdelt yderligere efter retning. Disse 
fremgår af boks 2. 
 
Fremskrivning af arbejdsstyrkens uddannelsesfordeling. 
På baggrund af resultaterne fra AE’s uddannelsesmodel foretages en fremskrivning af arbejdsstyrkens 
uddannelsesniveau ved at fastholde de køns-, alders-, herkomst- og uddannelsesspecifikke 
erhvervsfrekvenser. Erhvervsfrekvenserne er fastlagt på baggrund af RAS2013 for personer, der er i 
befolkningen 1. januar 2014 og er beregnet som arbejdsstyrken (beskæftigede+ledige) i forhold til 
befolkningstallet inden for den enkelte befolkningsgruppe. Beskæftigede personer, der samtidigt er 
studerende, er medtaget i arbejdsstyrken. Der korrigeres for efterløns- og pensionsreformer.  
 

Til sidst er arbejdsstyrken skaleret op til at matche arbejdsstyrken ifølge FM’s opdaterede 2020-forløb fra 
september 2015. Det er baseret på nationalregnskabets afgrænsning af arbejdsstyrken, men uden 

orlovspersoner. Skaleringen sikrer, at effekten af diverse udbudsreformer afspejles i fremskrivningen, og at 
den reducerede effekt på erhvervsfrekvenserne af øget uddannelse, der anvendes af FM, også afspejles i 
fremskrivningens niveau. Arbejdsstyrken omfatter de 15-79-årige. 
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Boks 2. Underopdeling af hoveduddannelsesgrupperne på retning 

Uddannelsesgrupperne faglærte, KVU, MVU og LVU er derudover underopdelt yderligere efter retning. 

 
De erhvervsfaglige uddannelser er opdelt i følgende retninger: 

a) Handel og kontor 

b) Bygge og anlæg 
c) Jern og metal 
d) Grafisk, service  

e) Levnedsmiddel og husholdning 
f) Jordbrug og fiskeri 
g) Sundhed 

h) Øvrig 
 

KVU er opdelt i følgende retninger: 

a) Formidling og erhvervssprog 
b) Samfundsfaglig  
c) Teknisk 

d) Sundhed  
e) Øvrig.  

 

MVU er opdelt i følgende retninger: 
a) Pædagogisk 
b) Formidling og erhvervssprog 

c) Samfundsvidenskabelig 
d) Teknisk 
e) Sundhed 

f) Øvrig (f.eks. kunstneriske)  
 
BA er opdelt i følgende retninger: 

a) Humanistisk 
b) Samfundsvidenskabelig 
c) Øvrig 

 
LVU er opdelt i følgende retninger: 

a) Humanistisk og teologisk  

b) Naturvidenskabelig  
c) Samfundsvidenskabelig  
d) Teknisk  

e) Sundhed  
g) Øvrig (f.eks. kunstneriske)  

 



Udsigt til stor mangel på uddannet arbejdskraft  

 

2 KAPITEL 

Udsigt til stor mangel på 
uddannet arbejdskraft  
Frem mod 2025 står vi overfor store udfordringer på det danske arbejdsmarked. 

Fremskrivninger af arbejdsmarkedet viser, at vi kommer til at have et overskud af 

ufaglært arbejdskraft på 65.000 personer og 45.000 med en gymnasial uddannelse. 

På den anden side er der mangel på 70.000 erhvervsfagligt uddannede, 25.000 kort 

videregående uddannede og 40.000 med en mellemlang videregående uddannelse.  

Bag de økonomiske fremskrivninger fra f.eks. Finansministeriet og De Økonomiske Råd ligger en 

antagelse om, at arbejdsstyrken er sammensat på en måde, der svarer til de kvalifikationer, der 

efterspørges af såvel den private som den offentlige sektor i fremtiden.  

 

Når fremskrivningerne af arbejdsstyrkens sammensætning på uddannelse sammenholdes med 

fremskrivninger af efterspørgslen, tegner der sig imidlertid betydelige mismatch mellem udbud og 

efterspørgsel af uddannet arbejdskraft. På den ene side i form af mangel på erhvervsfagligt 

uddannede, kort videregående og mellemlangt videregående uddannede På den anden side ses et 

omtrent lige så stort overskud af ufaglært arbejdskraft. Det store optag på de lange videregående 

uddannelser, som vi ser for tiden, betyder også, at der tegner sig en situation, hvor udbuddet af 

personer med en lang videregående uddannelse umiddelbart er større end efterspørgslen. 

 

Realiseres billedet af mismatchet på arbejdsmarkedet frem mod år 2025, kan det føre til højere 

ledighed og lavere løn for de grupper, der er i overskud. Modsat vil de grupper, der er i underskud, 

skabe flaskehalse på arbejdsmarkedet til skade for bl.a. virksomhedernes konkurrenceevne. 

Mismatchet på arbejdsmarkedet risikerer ligeledes at få lagt en alvorlig dæmper på den 

økonomiske vækst og velstandsudvikling i Danmark samtidig med, at der kommer et stigende pres 

på den økonomiske ulighed. 

 

For de uddannelser, der primært er rettet mod den offentlige sektor, er mangel på arbejdskraft 

heller ikke uden problemer: Lægemangel og mangel på pædagoger og skolelærere fører til dårligere 

kvalitet og højere omkostninger indenfor kernevelfærdsområder som sundhed, undervisning og 

pasning og pleje. Det er centrale funktioner i et moderne velfærdssamfund. 

 

Risiko for stor mangel af 
faglærte og personer med 
kort og mellemlang 

videregående uddannelse 

 

Mismatchet kan føre til 
højere ledighed for nogle 
grupper og lønpres 
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Baseret på AE’s fremskrivning af arbejdsstyrken og fremskrivning af efterspørgslen efter 

arbejdskraft tegner der sig følgende billede af mismatchet i 2025:  
 

På den ene side er der udsigt til et overskud af ufaglært arbejdskraft på 65.000 personer og 45.000 

med en gymnasial uddannelse samt et mere beskedent overskud af personer med en lang 

videregående uddannelse og universitetsbachelorer på samlet ca. 25.000 personer (BA og LVU).  
 

På den anden side kan vi se frem til en mangel på 72.000 erhvervsfagligt uddannede, 25.000 kort 

videregående uddannede og 40.000 med en mellemlang videregående uddannelse (Faglærte, 

KVU og MVU). Mismatchet på det danske arbejdsmarked i 2025 fremgår af figur 1. 

 

Figur 1. Mangel på arbejdskraft i 2025 for uddannelsesgrupper 

 

Anm: Uddannelsesgrupperinger er de samme som i AE’s arbejdsstyrkefremskrivning. 
Kilde: AE pba. data fra Finansministeriet og Danmarks Statistik 

 

Mismatch mellem udbud og efterspørgsel 

I mismatchberegningen er der mangel på arbejdskraft, hvis summen af den beregnede 

efterspørgsel og bidrag fra strukturel ledighed er større end det beregnede arbejdsudbud for hver 

uddannelsesgruppe, jf. tabel 1.  
 

Tabel 1.  Beregning af mismatch i 2025, 1.000 personer 

 Efterspørgsel Udbud Strukturel ledighed Mangel på arbejdskraft 

Ufaglærte 463 546 19 -65 

Gymnasial 287 340 7 -46 

Faglærte 970 931 32 72 

KVU 176 154 3 25 

MVU 536 506 10 39 

BA 86 101 2 -13 

LVU 392 412 8 -12 

I alt 2.910 2.990 81  

Anm.: Beskæftigelse og arbejdsstyrke er eksklusiv personer på orlov 
Kilde: AE pba. data fra Finansministeriet og Danmarks Statistik 
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Risiko for overskud af 
110.000 ufaglærte i 2025 

 

2025: Mangel på 72.000 
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Den strukturelle ledighed er beregnet sådan, at hvis arbejdsstyrkens sammensætning i 2030 

svarer til efterspørgslen, vil der samlet set være en ledighed på 2,7 procent, svarende til ledigheden 

i Finansministeriets fremskrivning, og mismatchet vil for alle grupper være 0.  

 

Studerende i beskæftigelse tæller med i arbejdsstyrken på baggrund af deres højest fuldførte 

uddannelse. En betydelig del af det beregnede overskud af gymnasialt uddannede og af 

universitetsbachelorer dækker således over en forventning til, at studerendes 

arbejdsmarkedsadfærd er som i dag. Det stiller krav til, at arbejdsmarkedet i højere grad end i dag 

og i højere grad end i fremskrivningen vil efterspørge studerende. I modsat fald er det sandsynlige 

udfald, at det bliver mindre almindeligt at arbejde ved siden af sine studier, eller at studerende i 

større omfang end i dag overtager ufaglært arbejde. 

 

Af de personer, der har en gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddannelse, og som er i 

arbejdsstyrken, er omkring 40 procent i gang med en anden uddannelse, mens det tilsvarende tal 

for bachelorer er knap 50 procent. Det kan f.eks. være bachelorer, der er studerende på 

kandidatuddannelse, der har et job ved siden af studiet. 

 

Mangel på faglært arbejdskraft er en kæp i hjulet på dansk økonomi 

Antallet af erhvervsfagligt uddannede har været støt faldende i mange år, og frem mod 2025 

forventes antallet at falde med yderligere 25.000. Før krisen i 2007-2008 var ledigheden for 

erhvervsfagligt uddannede historisk lav.  

 

Antallet af faglærte i arbejdsstyrken 
har været støt faldende i mange år, og 
frem mod 2025 forventes antallet at 
falde yderligere 

Den økonomiske krise vendte op og ned på denne mangelsituation. Men i mellemtiden er antallet 

af erhvervsfagligt uddannede i arbejdsstyrken fortsat med at falde, og det vil kun fortsætte med de 

uddannelsesmønstre, som vi ser i dag. Det står i modsætning til fremskrivningen af efterspørgslen, 

 

Frem mod 2025 forventes 
antallet af faglærte at falde 
med 25.000 
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hvor der forudsættes en vækst ift. erhvervsfagligt uddannede som følge af forventede højere 

investeringer og eksport frem mod 2025. 

 

Den forventede vækst i investeringerne og eksporten er afgørende for at realisere den forventede 

vækst og beskæftigelse frem mod 2025. Derfor er mangel på erhvervsfagligt uddannet arbejdskraft 

en kæp i hjulet i forhold til genopretningen af dansk økonomi, men også på den længere bane er 

det kritisk. Der er en betydeligt større andel erhvervsfagligt uddannede i de årgange, der forlader 

arbejdsmarkedet i forhold til de årgange, der er på vej igennem uddannelsessystemet. 

 

Alt for mange unge går i stå efter folkeskolen og de gymnasiale uddannelser. At uddannelse og ikke 

mindst den tidlige indsats betaler sig er bredt anerkendt1. Kigger man i statistikkerne har ufaglærte 

i gennemsnit lavere livsindkomster, de trækker mere på de offentlige udgifter, er mere udsat for 

ledighed og har generelt færre år på arbejdsmarkedet end personer med uddannelse. Figur 2 viser 

antal års fuldtidsbeskæftigelse fordelt efter uddannelse. 

 

Figur 2. Antal års fuldtidsbeskæftigelse, 18-80 år 

 

Anm: Figuren viser den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad gennem livet beregnet ud fra AE’s livsindkomstmodel  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik 

 

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 

ca. 22 års fuldtidsbeskæftigelse gennem livet, mens personer med erhvervskompetencegivende 

uddannelser har omkring 35 års fuldtidsbeskæftigelse. 

 

                                                                    
1 Se f.eks. ”Børn i dagtilbud klarer sig bedre i folkeskolen, AE 2014”, ”Daginstitutionens betydning for de mindste børns udvikling, SFI 

2014”, ”Long-Run Benefits from Universal High-Quality Pre-Schooling, AKF 2011” 
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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. 

 

For den enkelte, men i ligeså høj grad for samfundet, er uddannelse en vigtig og god investering.  

Der skal bruges ressourcer på at løfte de ufaglærtes niveau. 

 

AE’s beregninger viser, at uddannelse, og ikke mindst de erhvervsfaglige uddannelser, er en rigtig 

god investering, både for den enkelte og for statskassen på lang sigt2. I Finansministeriet er man 

mere pessimistisk i valget af beregningsforudsætninger. Her vurderer man, at øgede udgifter på 

uddannelse set fra statskassens synspunkt er nogenlunde neutralt. Et løft i uddannelsesniveauet 

bidrager ganske betydeligt til at øge BNP på lang sigt3. Danmark bliver således som samfund rigere 

af at investere i uddannelse.  

 

Overuddannelse kan vise sig en dyr fornøjelse 

Fremskrivningen af arbejdsmarkedet frem mod 2025 viser et beskedent overskud af arbejdskraft 

med en lang videregående uddannelse. Det afspejler, at der er sket et betydeligt skift i 

uddannelsesmønstrene, sådan at en større andel af de unge, der er på vej gennem 

uddannelsessystemet, opnår en lang videregående uddannelse.  

 

I fremskrivningen af efterspørgslen er der indlagt forventninger til, at arbejdsmarkedets 

efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft vil stige med samme takt som historisk set. Alligevel 

tegner der sig altså et overskud om end beskedent frem mod 2025. Ser man længere frem, er der 

med en fortsættelse af de nuværende uddannelsesmønstre tale om en acceleration i udviklingen i 

andelen af personer med en lang videregående uddannelse i arbejdsstyrken. 

 

I forhold til denne gruppe bør bekymringen ikke så meget gå på, om der vil være arbejde til et 

stadigt stigende antal, men om der vil være tilstrækkelig mange job, hvor de kan udnytte deres 

respektive uddannelser. Det er ærgerligt for den enkelte ikke at bruge sin uddannelse, og set fra et 

samfundsøkonomisk perspektiv er det spild af ressourcer i uddannelsessystemet at overuddanne.  

 

Prognose for efterspørgslen på arbejdsmarkedet 

Fremskrivningen af beskæftigelsen er baseret primært på to forudsætninger: 1) Udviklingen i 

beskæftigelsen på sektor-niveau tilpasses til Finansministeriets fremskrivninger af dansk økonomi, 

2) Inden for hver sektor estimeres trend-sammensætningen på brancher, og indenfor hver branche 

estimeres trend-sammensætningen på detaljerede uddannelsesgrupper. 

 

                                                                    
2 Se f.eks. ”Se hvor meget din uddannelse er værd for dig og samfundet, AE 2015”, ” Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage før 

svendebrevet er i hånden, AE 2015” 
3 ”Se Finansredegørelse 2014, Finansministeriet” 
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Fordelingen af beskæftigelsen mellem offentlig og privat sektor er en politisk prioritering. 

Tilpasningen til Finansministeriets prognoser sikrer, at fremskrivningen er konsistent med 

regeringens aktuelle politik og allerede vedtagne reformer, samt de overordnede forventninger til 

den makroøkonomiske udvikling som privatforbrug, investeringsniveau, eksportomsætning med 

videre.  

 

Den estimerede trendsammensætning på brancher og uddannelsesgrupper bygger på en 

beregningsteknisk forventning om, at de forskydninger i sammensætningen af beskæftigelsen, der 

er sket de seneste ca. 20 år, vil fortsætte med uforandret styrke de kommende 10 år. 

 

Resultatet af fremskrivningen er, at efterspørgslen efter arbejdskraft med en grundskole, lavere 

eller med ukendt uddannelse forventes at falde med 128.000 personer frem mod 2025, mens 

efterspørgslen for de øvrige seks uddannelsesgrupper alle forventes at stige frem mod 2025, jf. 

figur 3. Mest markant er den forventede vækst i efterspørgslen efter personer med lang 

videregående uddannelse på 105.000 personer.  

 

Figur 3. Ændring i beskæftigelsen fra 2015-2025 

 

Kilde: AE pba. Finansministeriet og Danmarks Statistik 

 

Den forventede udvikling i efterspørgslen afspejler en fortsættelse af den historiske udvikling i 

beskæftigelsen, jf. figur 4 der viser beskæftigelsen på uddannelsesgrupper fra 1995 til 2025. 

Beskæftigelsen i 2025 svarer her til fremskrivningen af efterspørgslen4.  

 

Beskæftigelsen for ufaglærte har de seneste 20 år været støt faldende, med undtagelse af årene 

op til den økonomiske krise, hvor der var generel mangel på arbejdskraft, og der skete en ganske 

betydelig tilgang til arbejdsstyrken og beskæftigelse af især ufaglært arbejdskraft. 

                                                                    
4 Eftersom de relative lønninger i Danmark er bemærkelsesværdigt stabile historisk set, og da der ikke er store udsving i ledigheden, 

giver estimationerne af tendenserne i beskæftigelsens sammensætning et godt billede af de bagvedliggende skift i efterspørgslen, 

som ofte tilskrives såkaldt ”Skill biased teknologisk vækst”. Se f,eks. ”Skill-Biased teknologisk fremskridt i den private sektor i Danmark, 

DREAM arbejdspapir 2014:4 Peter Stephensen” og ”Økonomisk analyse: Uddannelse og arbejdsmarkedet, Finansministeriet Januar 

2016” 
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Figur 4. Beskæftigelse fra 1995-2025 

 

Kilde: AE pba. data fra Finansministeriet og Danmarks Statistik 

 

Der er usikkerhed forbundet med at fremskrive arbejdsmarkedets efterspørgsel efter arbejdskraft. 

Fremskrivningen skal opfattes som et scenarie, der hænger sammen med historiske tendenser og 

aktuelle makroøkonomiske fremskrivninger.  

 

Det tager mange år at rette op på en skæv udvikling i arbejdsstyrkens sammensætning. Derfor er 

mismatchet ikke et mål for fremtidens udfordringer, men et mål for de aktuelle udfordringer. Der 

er således behov for en øget uddannelsesindsats i Danmark allerede i dag.  

 

Regeringens vej med besparelser gennem omprioriteringsbidraget betyder bl.a., at der er lagt op til 

milliardbesparelser over de næste år på uddannelse og forskning. Det sætter dansk økonomi og 

arbejdsmarked tilbage.  

 

En anden udfordring for arbejdsmarkedet i dag og i fremtiden er manglen på praktikpladser. Nye 

praktikpladser er nødvendige for at tiltrække unge til erhvervsuddannelserne. Køen af elever, der 

står og mangler en praktikplads, er stadig alt for lang.  

 

Kort og godt skal vi tage uddannelsespolitikken seriøst. Et fokus på uddannelse og opkvalificering 

er afgørende for at sikre den danske velstand og produktivitet fremadrettet. 
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