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Uddannelsesaktivitet i arbejdsstyrken 
 

Kortuddannede får mindst  

efteruddannelse  
 

De grupper, der har størst behov for uddannelse og opkvalificering, er paradoksalt nok dem, der 

får mindst efteruddannelse i dag. Både når man ser på formel og ikke-formel efteruddannelse, 

er billedet, at jo mere uddannelse man har i forvejen, des mere efteruddannelse får man. Frem-

tidens arbejdsmarked kalder på uddannet arbejdskraft, så det er afgørende, at især ufaglærte i 

større grad får en fod ind i efteruddannelsessystemet. Mange ufaglærte og faglærte har et hårdt

fysisk arbejdsmiljø, og med den stigende pensionsalder bliver efteruddannelse endnu vigtigere 

for, at disse grupper kan holde til de ekstra år på arbejdsmarkedet.  

 

 af chefanalytiker Mie Dalskov Pihl 

& stud.polit Jacob Østermann 2. november 2018 

Analysens hovedkonklusioner 

• I 2016 deltog knap 44 procent i ikke-formelle voksen- og efteruddannelser, og 14 pro-
cent deltog i formelle voksen- og efteruddannelser.  
 

• Hver 2. beskæftigede deltog i en ikke-formel uddannelse sammenholdt med, at det kun 
var ca. hver 4. blandt de ledige. Modsat var hver 5.  ledige på en formel efteruddannelse, 
mens det kun var hver 10. blandt de beskæftigede.  

 

• Blandt beskæftigede er andelen, der deltog på en efteruddannelse, stigende med uddan-
nelseslængden. Blandt ufaglærte var det kun lidt mere end hver tredje, der deltog i ikke-
formel uddannelse i 2016. På den anden side var det 2 ud af 3 blandt personer med en 
mellemlang videregående uddannelse eller længere uddannelse. Samme billede gælder, 
når det kommer til formel uddannelse, hvor ca. 6 procent af de ufaglærte og faglærte har 
deltaget, mens det gælder 14-15 procent af de beskæftigede med mindst en MVU.  
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Deltagelse i voksen- og efteruddannelse er skævt fordelt 

AE har på baggrund af nye tal fra Danmarks Statistik undersøgt danskernes brug af voksen- og efterud-

dannelse. De nye tal bygger på en spørgeskemaundersøgelse fra 2016, hvor danskere i alderen 25 til 64 

år er blevet spurgt til deltagelsen i både formel og uformel voksen- og efteruddannelse inden for det 

seneste år.1 Formelle uddannelser fører til en offentlig godkendt eksamen eller en kvalifikation, mens 

ikke-formelle uddannelser ikke giver en formel kompetence. Det kan fx være kurser, seminarer, work-

shops eller sidemandsoplæring, der ikke giver en formel uddannelse. AMU-kurser er fx rubriceret som 

ikke-formel uddannelse.2 

 

Før vi opdeler på uddannelse, ser vi på den samlede mængde efteruddannelse samt fordelingen blandt 

beskæftigede, ledige og folk uden for arbejdsstyrken. Overordnet set deltog 43,8 pct. i ikke-formel ef-

teruddannelse, mens det var 13,5 pct., der deltog i formelle efteruddannelser. Der er således langt flere, 

der deltog i ikke-formelle efteruddannelser end i formelle uddannelser, jf. figur 1. 

 

Af figuren fremgår det yderligere, at beskæftigede i langt højere grad deltog i ikke-formelle efteruddan-

nelser i forhold til ledige og personer uden for arbejdsstyrken. Hver anden beskæftigede deltog i ikke-

formelle efteruddannelse, mens det kun var lidt over hver fjerde ledig og mindre end hver femte blandt 

personer uden for arbejdsstyrken. Modsat ses det, at hver femte ledig deltog i formelle efteruddannelse, 

mens det kun var cirka hver 10. person blandt de beskæftigede.  

 

Dermed viser tallene, at beskæftigede i højere grad bruger ikke-formelle efteruddannelser til at efterud-

danne sig sammenlignet med de ledige. Omvendt bruger ledige i højere grad end de beskæftigede de 

formelle efteruddannelser til at opkvalificere sig.  

 

Figur 1. 25-64-åriges deltagelse i voksen- og efteruddannelse efter arbejdsmarkedstilknytning 

 

Anm: Deltagelse i voksen- og efteruddannelse blandt 25-64-årige. Formel uddannelse er en offentlig godkendt eksamen eller uddannelse, mens 

ikke-formel uddannelse er kurser, sidemandsoplæring, seminarer og andet, der ikke giver formelle kompetencer.  Personer under uddannelse og 

uoplyst beskæftigelse er ikke vist, men indgår i totalen. Bemærk, at AMU-kurser i opgørelsen tæller som ikke-formel uddannelse.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Statistikbanken AES1.  

                                                                 
1 Der er tale om en EU-undersøgelse, der er lavet i alle EU-lande (AES). Analysen er lavet blandt 25-64-årige og er en kombination af spørgeskema 

og registeroplysninger.  
2 En person kan godt have deltaget i bådet et formel og i et ikke-formel uddannelse i løbet af samme år og vil således indgå to gange i samme statistik.  
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Kortuddannede opkvalificerer sig mindst 

I figur 2 er der kigget nærmere på de beskæftigede, hvor der er opdelt på højeste fuldførte uddannelse. 

Figuren viser tydeligt, at andelen, der har været på enten formel eller ikke-formel uddannelse, stiger med 

uddannelseslængden. Blandt ufaglærte var det cirka hver tredje, der havde deltaget i ikke-formel uddan-

nelse, mens det var to ud af tre blandt personer med en mellemlang videregående uddannelse eller læn-

gere uddannelse. Blandt faglærte har cirka 4 ud af 10 deltaget i ikke-formel uddannelse det seneste år, 

hvilket også er pænt under gennemsnittet for beskæftigede med videregående uddannelser.  

 

Et lignende billede tegner sig også blandt de formelle efteruddannelser, dog med væsentlige niveaufor-

skelle. Blandt de formelle uddannelser var der 5,7 pct. af ufaglærte, der var på efteruddannelse. Samme 

tendens ses hos de faglærte.  Hvorimod det var lige over 14 pct. blandt personer med en MVU eller 

akademikere, som både dækker universitetsbachelorer, kandidater og ph.d. Det er også værd at bide 

mærke i, at andelen på gymnasialt niveau, altså folk uden en kompetencegivende uddannelse, ikke er 

ligeså høj som hos MVU og akademikere.  

  

Figur 2. Deltagelse i voksen- og efteruddannelse blandt beskæftigede opdelt på uddannelse 

 

Anm: Deltagelse i voksen- og efteruddannelse blandt 25-64-årige. Formel uddannelse er en offentlig godkendt eksamen eller uddannelse, mens 

ikke-formel uddannelse er kurser, sidemandsoplæring, seminarer og andet, der ikke giver formelle kompetencer.  Personer med uoplyst uddannelse 

er ikke vist, men indgår i totalen. ”Universitet” dækker universitetsbachelorer, kandidater og ph.d. Bemærk, at AMU-kurser i opgørelsen tæller som 

ikke-formel uddannelse. ”Universitet” dækker universitetsbachelorer, kandidater og ph.d. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik. Statistikbanken AES1.  

  

Analysens resultater viser, at de grupper på arbejdsmarkedet, der har de korteste uddannelser, desværre 

er dem, der har deltaget mindst i voksen- og efteruddannelse. Det gælder både, når man ser på formelle 

og uformelle uddannelser og kurser. 

 

Det er bekymrende, da AE’s seneste prognose for arbejdsmarkedet peger på, at Danmark kommer til at 

mangle kvalificeret arbejdskraft. 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 af perso-

ner, som er ufaglærte eller kun har en gymnasial uddannelse. 
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Titusindvis af de ufaglærte job, vi mistede under krisen, kommer ikke igen. Samtidig peger flere under-

søgelser på, at de funktioner på arbejdsmarkedet, der er mest udsatte, er funktioner varetaget af perso-

ner med kort uddannelse. Med andre ord er ufaglærte nogle af de grupper, der står svagest på arbejds-

markedet nu og de kommende år. Derfor er det netop nogle af de grupper, der burde få mest opkvalifi-

cering og uddannelse. 

 

At faglærte får væsentligt mindre efteruddannelse end personer med en videregående uddannelse giver 

ligeledes stof til eftertanke. I disse år kigger vi frem mod en støt stigende pensionsalder, der betyder, at 

dem, der kommer ud på arbejdsmarkedet i dag, skal arbejde, til de er langt over 70 år. Efter- og videre-

uddannelse bliver helt afgørende, ikke mindst for de grupper, der har et hårdt fysisk arbejdsmiljø – typisk 

faglærte og ufaglærte. Både for den enkelte og for samfundet er det vigtigt, at vi får alle med på uddan-

nelsesvognen.  


