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Arbejdsmarked 
 

Andelen af ufaglærte på arbejds-

markedet er halveret på 20 år 
 

I 1995 var omkring hvert fjerde job i Danmark besat af en ufaglært. I dag er det ca. hver ottende 

job. Det er en halvering af de ufaglærte på arbejdsmarkedet. Ufaglært arbejdskraft fylder altså 

mindre og mindre, og efterspørgslen efter uddannet arbejdskraft har været kraftigt stigende. 

AE’s fremskrivninger viser, at vi frem mod 2025 risikerer at have et overskud af ufaglærte hæn-

der, mens vi samtidig har udsigt til mangel på faglært arbejdskraft. Det er derfor helt centralt, 

at vi sikrer, at arbejdsstyrken har de kompetencer, som virksomhederne kommer til at efter-

spørge. 

 

af analytiker Emilie Agner Damm 17. maj 2017 

Analysens hovedkonklusioner 

• I 1995 var ca. 25 pct. af de beskæftigede ufaglærte. I dag er det knap hver ottende.  
 

• Siden 1995 er antallet af ufaglærte job næsten halveret. Samtidig er antallet af personer 
med en videregående uddannelse i beskæftigelse steget med knap 59 pct. 
 

• Både i 1995 og i 2015 var andelen af ufaglærte højest inden for landbrug, skovbrug og fi-
skeri mv., mens den var lavest inden for finansiering og forsikring mv.  
 

• AE’s fremskrivninger af arbejdsmarkedet viser, at vi i 2025 risikerer at have et overskud 
af ufaglært arbejdskraft på 70.000 personer, mens der samtidig er udsigt til at vi kom-
mer til at mangle 65.000 faglærte. Det er derfor vigtigt at investere i uddannelse, såle-
des at virksomhederne – også i fremtiden – kan skaffe arbejdskraft med de rette kvalifi-
kationer. 
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Mere end 300.000 ufaglærte job er forsvundet de sidste 20 år 

I denne analyse er der set nærmere på, hvor meget forskellige uddannelsesgrupper historisk har fyldt på 

arbejdsmarkedet, og hvordan det ser ud i dag. Gennem analysen er studerende klassificeret som en 

gruppe for sig.  

 

Siden midten af 1990’erne har arbejdsmarkedet bevæget sig mod at blive mere specialiseret og efter-

spørge mere kvalificeret arbejdskraft. Det betyder, at der gennem de sidste tyve år er blevet færre ufag-

lærte job og flere job til personer med længere uddannelsesbaggrund. 

 

Figur 1 viser, at faldet i antallet af ufaglærte i beskæftigelse er sket støt. Ser man bort fra 2005-2006, 

som var nogle særlige år med ekstra kog på arbejdsmarkedet, er antallet af ufaglærte i beskæftigelse 

faldet hvert eneste år.  

 

Figur 1. Udvikling i beskæftigelsen for ufaglærte 

 

Anm: Beskæftigede over 14 år. Studerende er udeladt i opgørelsen af ufaglærte. Studerende er personer under ordinær uddannelse uanset deres 

tidligere højest fuldførte uddannelse. Der er et databrud i beskæftigelsen mellem 2007 og 2008 samt i 2003. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Siden 1995 er antallet af ufaglærte i beskæftigelse således faldet med 312.000 personer, svarende til et 

fald på 47 pct. I samme periode er antallet af faglærte faldet med knap 47.000 personer, mens der er 

sket en stigning i antallet af personer med en videregående uddannelse på i alt knap 350.000 personer. 

 

Tabel 1 viser beskæftigelsen fordelt på uddannelse i henholdsvis 1995 og 2015 
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Tabel 1. Beskæftigelse fordelt på uddannelse (antal) 
 1995 2015 Udvikling 1995-2015 

 (1.000 personer) Pct. 

Grundskole  664,0   351,9   -312,1   -47,0  

Gymnasial  137,4   164,6   27,1   19,7  

Faglærte  939,1   892,3   -46,8   -5,0  

KVU  75,7   127,6   51,9   68,6  

MVU  320,6   432,5   111,8   34,9  

LVU  136,9   322,2   185,3   135,4  

Studerende  303,2   349,4   46,2   15,2  

Uoplyst uddannelse  48,1   98,2   50,1   104,1  

I alt  2.625,0   2.738,6   113,6   4,3  

Anm: Beskæftigede over 14 år. Studerende er personer under ordinær uddannelse uanset deres tidligere højest fuldførte uddannelse. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Ser man på, hvor stor en andel forskellige uddannelsesgrupper udgør på arbejdsmarkedet, er andelen af 

ufaglærte halveret gennem de sidste tyve år. Mens hvert fjerde job i 1995 blev varetaget af en ufaglært, 

er det i dag kun hvert ottende job. Samtidig er andelen af beskæftigede med videregående uddannelser 

steget markant. KVU’ere udgør i dag halvanden gang så meget af den samlede beskæftigede som i 1995, 

mens LVU’ernes andel er mere end fordoblet. Tabel 2 viser andelen af beskæftigede fordelt på uddan-

nelse. 

 

Tabel 2. Beskæftigelse fordelt på uddannelse (andele) 
 1995 2015 Udvikling 1995-2015 

 Pct. 

Grundskole  25,3   12,9   -49,2  

Gymnasial  5,2   6,0   14,8  

Faglærte  35,8   32,6   -8,9  

KVU  2,9   4,7   61,6  

MVU  12,2   15,8   29,3  

LVU  5,2   11,8   125,6  

Studerende  11,6   12,8   10,5  

Uoplyst uddannelse  1,8   3,6  95,6  

I alt  100,0   100,0   -    

Anm: Beskæftigede over 14 år. Studerende er personer under ordinær uddannelse uanset deres tidligere højest fuldførte uddannelse. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Tabel 2 viser desuden, at der i dag er omkring lige mange studerende og ufaglærte på arbejdsmarkedet. 

Her bør det bemærkes, at studerende generelt har en lavere arbejdstid. Personer med uoplyst uddan-

nelse udgør i dag en større andel af den samlede beskæftigelse end i 1995. En del af forklaringen på dette 

er, at man efter 2007 stoppede med at registrere indvandreres medbragte uddannelser. 
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Ufaglærte fylder mest inden for landbrug, skovbrug og fiskeri mv.  

Både i 1995 og i 2015 var andelen af ufaglærte højest inden for landbrug, skovbrug og fiskeri mv. Her var 

det i 1995 ca. halvdelen af de beskæftigede, som ikke havde nogen uddannelse udover grundskolen, 

mens det i 2015 var ca. hver fjerde. Den laveste andel af ufaglærte findes omvendt inden for finansiering 

og forsikring. Fælles for alle 10 hovedbrancher gælder det, at andelen af ufaglærte er faldet markant. 

Tabel 3 viser andelen af ufaglærte fordelt på hovedbrancher.  

 

Tabel 3. Andel ufaglærte i hovedbrancher 
 1995 2015 Udvikling 1995-2015 

 Pct. 

Landbrug, skovbrug og fiskeri  50,6   24,5   -51,6  

Industri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed  32,9   18,1   -45,2  

Bygge og anlæg  23,0   15,1   -34,1  

Handel og transport mv.  25,8   16,0   -38,0  

Information og kommunikation  16,4   7,0   -57,1  

Finansiering og forsikring  12,7   5,8   -54,6  

Ejendomshandel og udlejning  28,4   18,4   -35,2  

Erhvervsservice  21,4   13,0   -39,4  

Offentlig administration, undervisning og sundhed  20,3   8,1   -59,8  

Kultur, fritid og anden service  23,2   13,2   -43,2  

Uoplyst aktivitet  25,9   14,8   -42,8  

I alt 25,3 12,9 -49,2 

Anm: Beskæftigede over 14 år. Studerende er udeladt i opgørelsen af ufaglærte. Studerende er personer under ordinær uddannelse uanset deres 

tidligere højest fuldførte uddannelse. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre. 

 

Også i fremtiden bliver uddannelse helt centralt 

Tallene taler sit klare sprog: Uddannelsessammensætningen har ændret sig markant: Andelen af ufag-

lærte job har været faldende, mens efterspørgslen på uddannet arbejdskraft har været stigende. Ser man 

frem mod 2025 viser AE’s fremskrivninger, at dette er en tendens, som fortsætter. I 2025 vil der således 

være et overskud af ufaglært arbejdskraft på 65.000 personer, mens vi vil mangle ca. 70.000 faglærte. 

For at løse disse fremtidige ubalancer på arbejdsmarkedet, er det vigtigt, at sikre, at arbejdsstyrken mat-

cher de kompetencer, som efterspørges. Det er derfor helt centralt, at der investeres i uddannelse og 

opkvalificering.   

 


