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 Fremskrivninger på arbejdsmarkedet 
 

Coronakrisen vil stadig kradse for 

ufaglærte i 2021 
 

Coronakrisen har ramt arbejdsmarkedet hårdt, og mange lønmodtagere har mistet jobbet. 

Selvom der de seneste måneder har været fremgang på arbejdsmarkedet, er krisen langt fra 

overstået. Fremskrivning viser, at mens job til personer med videregående uddannelser vil være 

genvundet i løbet af 2021, vil de tabte ufaglærte job langt fra være tilbage.  

 

af senioranalytiker Emilie Agner Damm 10. januar 2021 

& stud. polit. Marie Lund Andersen 

Analysens hovedkonklusioner 

• Coronakrisens første måneder kostede 95.000 job på det danske arbejdsmarked. Det 
svarer til, at tre års jobfremgang blev tabt på blot ét kvartal.  
 

• 5 pct. af de ufaglærte lønmodtagere mistede jobbet under coronakrisens første måneder. 
Det samme gjaldt for godt 2 pct. af lønmodtagere med en mellemlang eller lang videre-
gående uddannelse.  

 

• Fremskrivningen viser, at coronakrisen ikke slipper sit tag i arbejdsmarkedet foreløbigt. 
Især ufaglærte vil også mærke coronakrisen på arbejdsmarkedet i 2021. 

 

• Der vil være ca. 40.000 færre ufaglærte job i 2021 end i 2019. Til sammenligning kan 
lønmodtagere med lange videregående uddannelser forvente en jobfremgang i 2021. 
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Tre års fremgang tabt på ét kvartal 

Da coronakrisen ramte Danmark i marts 2020, blev arbejdsmarkedet påvirket voldsomt. Beskæftigelsen 

faldt, og ledigheden steg. I løbet af andet kvartal 2020 faldt beskæftigelsen med næsten 95.000 perso-

ner. Arbejdsmarkedet blev dermed slået tre år tilbage. Fra juni måned begyndte vi at se positive nøgletal 

for arbejdsmarkedet: Ledigheden begyndte at falde, og beskæftigelsen steg igen. Det er dog for tidligt at 

tro, at krisen er overstået, og ledigheden er stadig ca. 28.000 højere, end før coronakrisen ramte ar-

bejdsmarkedet.  

 

Coronakrisen har allerede ramt ufaglærte hårdt 

Figur 1 viser andelen af lønmodtagere, som overgik til ledighed i løbet af foråret 2020. Blandt ufaglærte 

lønmodtagere overgik ca. 5 pct. til ledighed. Det er mere end dobbelt så mange som blandt MVU’ere og 

LVU’ere. Coronakrisen har dermed ramt lønmodtagere med kort uddannelsesbaggrund forholdsmæs-

sigt hårdere.  

 

Figur 1. Andel af lønmodtagere, som blev ledige i marts-juni 2020 

 

Anm. Se boks 1 for metode og afgræsning. 

Kilde: AE pba. Danmarks Statistik.  

 

Fremskrivning: Tabte ufaglærte job genvindes ikke i 2021 

AE forventer, at coronakrisen vil fastholde sit greb i arbejdsmarkedet længe endnu, og at de tabte job 

ikke vil være genvundet ved udgangen af 2021. Men der er stor forskel på, hvordan beskæftigelsen ud-

vikler sig forskellige steder på arbejdsmarkedet. Således viser AE’s uddannelsesopdelte prognose for 

arbejdsmarkedet, at vejen ud af krisen vil være længst for lønmodtagere med kort uddannelsesbaggrund. 

 

Figur 2 viser, hvordan den forventede beskæftigelsesudvikling (opgjort i årsgennemsnit) for de forskel-

lige uddannelsesgrupper vil være ift. 2019, mens Tabel 1 viser den forventede beskæftigelse i 2021 for-

delt på uddannelser. Da man endnu ikke kender beskæftigelsens egentlige udvikling i 2020, er der tale 

om en fremskrivning baseret på historiske trends. Se Boks 1.  

 

Fremskrivningen viser, at vi kan forvente ca. 25.000 tabte ufaglærte job i 2020 og yderligere 15.000 

tabte ufaglærte job i 2021. Til sammenligning forventes det, at der vil være jobfremgang for 

0

1

2

3

4

5

6

0

1

2

3

4

5

6

Grundskole Gymnasiale EUD KVU MVU LVU

Pct.Pct.



Fremskrivninger på arbejdsmarkedet 
Coronakrisen vil stadig kradse for ufaglærte i 2021 

  3 

lønmodtagere med korte, mellemlange og lange videregående uddannelser i 2021. Den faglærte beskæf-

tigelse vil opgjort i årsgennemsnit være lidt lavere i 2021 end i 2020, men det er primært drevet af et 

fald i antallet af faglærte job igennem 2020.  

 

Figur 2. Beskæftigelsesudvikling fra hhv. 2019 til 2020 og 2020 til 2021 

 

Anm. Se boks 1 for metode og afgræsning. 

Kilde: AE pba. Danmarks Statistik.  

 

 

Tabel 1. Forventet beskæftigelse 2021 
 1.000 personer 

Grundskole 316,0 

EUD 910,9 

KVU 167,7 

MVU 498,4 

LVU 445,2 

Anm. Se boks 1 for metode og afgræsning. 

Kilde: AE på baggrund af DST's registre 

 

 

Opkvalificering skal sikre, at fyrede lønmodtagere ikke hænger fast i ledighed 

Analysen viser, at ufaglærte er ramt hårdt af krisen. Tidligere har AE vist, at mange af de ufaglærte løn-

modtagere, som er blevet ledige under coronakrisen også var ledige under finanskrisen. Samtidig ved vi, 

at kriser sætter turbo under afviklingen af ufaglærte job. Derfor risikerer vi, at især ufaglærte ledige hav-

ner i langtidsledighed. For at undgå dette skal vi satse på en tobenet løsning: For det første skal vi have 

gang i økonomien igen. Det er forudsætningen for at der bliver skabt job, som de ledige kan søge. For 

det andet skal de ufaglærte ledige hjælpes med opkvalificering og målrettede indsatser.  
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Boks 1. Metode og afgrænsning 

Ledigheden er beregnet ved at koble Danmarks Statistiks registerdata med Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings 
forløbsdatabase, DREAM. Der er afgrænset til personer, der var i lønmodtagerbeskæftigelse i januar eller februar i år, og 

det er undersøgt, om de overgik til ledighed i uge 11-27 2020. Der er set bort fra studerende og lønmodtagere over 64 år, da 
de ikke kan overgå til ledighed.  
 

Fremskrivningen af den uddannelsesfordelte beskæftigelse bygger på de historiske trends. De historiske trends er fundet 
ved at se på uddannelsessammensætningen af beskæftigelsen inden for de fire hovederhverv, industri, bygge og anlæg, 
privat service og landbrug mv. fordelt på landsdele. Landsdele er defineret ud fra arbejdsstedskommune.  Hovederhverv er 

defineret ud fra branchekoder, og uddannelsesniveauet og information om studerende er opgjort ud fra uddannelsesregi-
stret. Oplysninger vedr. beskæftigelse er opgjort årligt i november, mens uddannelsesoplysninger er opgjort ultimo septem-
ber.  

  
Vha. OLS er de historiske uddannelsestrends inden for hvert hovederhverv i hver landsdel fundet for perioden 1994-2015. 
Disse trends er brugt til at fremskrive beskæftigelsessammensætningen til 2019. Eftersom årene op til den økonomiske 

krise var atypiske, er 2005-2008 udeladt fra de regressioner, som ligger til grund for fremskrivningen.   
  
Den fundne uddannelsessammensætning er endelig koblet med AE’s fremskrivning af beskæftigelsen. Eftersom AE’s prog-

nose for beskæftigelsen bygger på nationalregnskabet, og de historiske trends er beregnet på baggrund af RAS-beskæfti-
gelsen, er den historiske beskæftigelse normeret til nationalregnskabsniveau. 

 


