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Ubalancer på arbejdsmarkedet i 2025 og investeringer i uddannelse 
 

Uddannelse kan løfte BNP 
med op til 96 mia. kr. 
 

Fremskrivninger af arbejdsmarkedet viser, at der bliver stor mangel på uddannet arbejdskraft 

frem mod 2025. Forskellen i BNP er op til 96 mia. kr. mellem et scenarie, hvor mangel på ud-

dannet arbejdskraft sætter grænsen for vækst og beskæftigelse og et scenarie, hvor der inve-

steres i uddannelse af faglærte, korte- og mellemlange videregående uddannede, til beskæfti-

gelsen når strukturelt niveau. Det er nødvendigt, at regeringen prioriterer investeringer i uddan-

nelse i stedet for besparelser. 

 
 

af chefanalytiker Jens Sand Kirk 19. april 2016 

Analysens hovedkonklusioner 

• Frem mod 2025 tegner der sig en alvorlig mangel på uddannet arbejdskraft. Der er ud-
sigt til mangel på 72.000 erhvervsfagligt uddannede, 25.000 kort videregående uddan-
nede og 40.000 med en mellemlang videregående uddannelse. 
 

• Det skaber risiko for flaskehalse på arbejdsmarkedet og forværret konkurrenceevne. BNP 
kan i værste fald blive 62 mia. kr. lavere end forventet som følge af flaskehalse på ar-
bejdsmarkedet i 2025. 
 

• Der er et stort potentiale i at investere i uddannelse. Både for at undgå flaskehalse på ar-
bejdsmarkedet, men også for at øge produktiviteten. 
 

• Forøgelser af produktiviteten kan give en yderligere gevinst på 34 mia. kr. Det samlede 
potentiale ved at investere i uddannelse er en forøgelse af BNP på 96 mia. kr. i 2025. 
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Store ubalancer på arbejdsmarkedet i 2025 

Når fremskrivningerne af arbejdsstyrkens sammensætning på uddannelse sammenholdes med frem-

skrivninger af efterspørgslen, tegner der sig et billede af store ubalancer på arbejdsmarkedet frem mod 

2025.  

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

med en gymnasial uddannelse. På den anden side kan vi se frem til en mangel på ca. 72.000 erhvervs-

fagligt 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.: Se mere i ”Temapublikation: Danmark kommer til at mangle faglærte - Ubalancer på arbejdsmarkedet”, AE 2016 

Kilde: AE pba. data fra Finansministeriet og Danmarks Statistik 

 

Der er helt oplagt et stort potentiale i at undgå manglen på uddannet arbejdskraft. Det er desværre svært 

at se, at det er et problem, som regeringen og dens støttepartier prioriterer at gøre noget ved. Tværtimod 

gennemføres der store besparelser på uddannelsesområdet. 

 

Flaskehalse kan koste 62 mia. kr. i tabt BNP i 2025 

Manglen på uddannet arbejdskraft skaber flaskehalse på arbejdsmarkedet og presser virksomhedernes 

konkurrenceevne og kan dermed betyde, at vi ikke får den økonomiske vækst og den samlede beskæfti-

gelsesfremgang, som der ellers er udsigt til, hvis man ikke tager højde for arbejdsstyrkens kvalifikationer.  

 

Men ubalancer på arbejdsmarkedet eksisterer simpelthen ikke i de almindeligt anvendte modeller. Her 

anvendes en simpel antagelse om, at der i økonomien er et samlet arbejdsmarked, hvor alle uddannel-

sesgrupper kan udfylde alle funktioner. 

 

I den seneste langsigtede fremskrivning fra Finansministeriet forventes BNP at vokse til 2.375 mia. kr. 

(2016-priser) og beskæftigelsen til 2,91 millioner personer i 2025. Det forudsætter, at ubalancer på ar-

bejdsmarkedet er helt uden betydning. 
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Med afsæt i Finansministeriets prognose finder vi, at BNP risikerer at lande 62 mia. kr. under det forven-

tede niveau, hvis ubalancerne fører til, at manglen på uddannet arbejdskraft sætter grænsen for vækst 

og beskæftigelse, jf. figur 2. 

 

Figur 1. Mangel på arbejdskraft kan koste 62 mia. kr. i tabt BNP i 2025 

 

Anm.: 2016-priser  

Kilde: AE pba. Finansministeriet 

 

I beregningen er beskæftigelsen 110.000 under strukturelt niveau, svarende til at flaskehalse på arbejds-

markedet for faglærte, KVU’er og MVU’er fører til, at der ikke bliver skabt arbejdspladser til de 110.000 

ufaglærte og gymnasialt uddannede, der på den anden side er i overskud. BNP reduceres dermed til 2.313 

mia. kr. Det er et ’worst case’ scenarie, der tjener til at illustrere, at ubalancerne på arbejdsmarkedet 

burde ligge i toppen af den politiske prioritering. 

 

Beregningerne er lavet i en simpel stiliseret model for dansk økonomi, der er konstrueret til at beskrive 

effekter af ubalancer i uddannelsessammensætningen. I udgangspunktet er modellen kalibreret op til 

fremskrivninger af BNP og beskæftigelse fra Finansministeriet og til AE’s prognose for arbejdsstyrkens 

sammensætning, der også ligger til grund for de beregnede ubalancer, jf. figur 1. Modellen er nærmere 

beskrevet i det afsluttende metodeafsnit. 

 

Investering i uddannelse kan løfte BNP med op til 96 mia. kr. 

I modellen har vi yderligere regnet på konsekvenserne af, at der investeres tilstrækkeligt i uddannelse, 

så beskæftigelsen af erhvervsfagligt uddannede og kort- og mellemlang videregående uddannede for-

øges med 110.000 personer. BNP vil da ifølge modellen forøges til 2.409 mia. kr. i 2025. Det kræver 

både, at der investeres i at løfte ufaglærte til faglært niveau, men også at flere opnår en kort videregå-

ende og mellemlang videregående uddannelse. 
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BNP i 2025 er i denne beregning 34 mia. kr. højere end Finansministeriets forventning. Denne forskel 

afspejler alene, at et løft af ufaglærte og gymnasialt uddannede til faglærte og videregående uddannelser 

forventes at løfte arbejdskraftens produktivitet, og at det også fører til en mere kapitalintensiv produk-

tion. 

 

Sammenlignes i stedet med det omtalte ’worst case’ scenarie, hvor manglen på uddannet arbejdskraft 

sætter grænsen for vækst og beskæftigelse, er forskellen i BNP på 96 mia. kr. i 2025. Denne forskel 

afspejler foruden højere produktivitet og kapitalintensitet også, at beskæftigelsen løftes til strukturelt 

niveau for de uddannelsesgrupper, der er mangel på i fremskrivningen af arbejdsmarkedet, jf. figur 1.  

 

 Figur 2. Gevinst ved investering i uddannelse i 2025, BNP-forskelle i mia. kr. 

 

Anm.: 2016-priser  

Kilde: AE pba. Finansministeriet 

 

Forøgelsen af BNP med 96 mia. kr. er altså i forhold til ’worst case’ scenariet. Det må forventes, at den 

reelle effekt af at løfte uddannelsesniveauet som forudsat i beregningerne vil være et sted imellem 34-

96 mia. kr. Det afhænger af, hvordan tilpasningen af lønninger og erhvervsstrukturer med videre i praksis 

kommer til at ske, og i hvilket omfang de observerede forskelle i arbejdskraftens produktivitet og be-

skæftigelsesfrekvenser kan overføres gennem uddannelse. Beregningerne understreger, at det er nød-

vendigt, at regeringen prioriterer investeringer i uddannelse i stedet for besparelser.   
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Metode 

Beregninger er foretaget i en simpel økonomisk model. Der er mange effekter, som ikke er indregnet, 

som man vil kunne favne i mere avancerede modeller. Til gengæld sætter modellen fokus på en egen-

skab, der ikke er indeholdt i de gængse makroøkonomiske modeller.  

 

Der vil ganske givet være tilbagevirkende effekter, der ikke er taget højde for her, hvis man indarbejdede 

denne models egenskab i et mere omfattende modelapparat. Beregningerne er desuden følsomme over-

for valg af parameterværdier med videre. Bemærk desuden, at der er regnet med fuldt gennemslag fra 

uddannelse på produktivitet. 

 

Analysen læner sig op ad et tysk forskningspapir fra 20141, som samler op på og vurderer den viden, der 

er oparbejdet internationalt omkring spørgsmålet, hvor store skift i lønningerne det kræver for, at et 

overudbud af én kategori af arbejdskraft kan absorberes af arbejdsmarkedet. I artiklen – og i litteraturen 

generelt – opdeles arbejdskraften i tre grupper. Forfatternes centrale skøn er en konstant-output egen-

priselasticitet for arbejdskraft på -0,246. Det vil sige, at hvis prisen på arbejdskraft stiger med 1 procent, 

så falder beskæftigelsen med 0,246 procent for et givet produktionsniveau via skift fra arbejdskraft til 

øget brug af kapital i produktionen. Yderligere finder man, at der er betydelige forskelle mellem lande, 

og herunder at elasticiteten i Danmark er lavere end deres centrale skøn. Til sidst finder de også, at 

elasticiteten er større for lavtuddannet arbejdskraft end for højtuddannet arbejdskraft.  

 

På den baggrund sigtes der i denne analyses simulerings-model mod at replicere en egenpris-elasticitet 

på omkring -1,1 for ufaglært og gymnasialt uddannet arbejdskraft og -0,89 for faglært og videregående 

uddannet arbejdskraft. Beregningen er opsummeret i tabel 2 på baggrund af tal, der kan genfindes i den 

omtalte artikel. 

 

Tabel 2. Egenpriselasticiteten for lav og højtuddannet arbejdskraft i 2020. 

 Bidrag Samlet 

Forfatternes foretrukne estimat:  -0,246 

Elasticiteten vokser med tiden: -0,008*(2020-1996) = -0,192 -0,438 

Elasticiteten er højere i Danmark: -0,474 -0,912 

   

Gennemsnit for den samlede arbejdskraft:  -0,912 

Højt-uddannet arbejdskraft: +0,018 -0,894 

Lavt-uddannet arbejdskraft: -0,207 -1,119 

Kilde: AE på baggrund af The Own-Wage Elasticity of Labor Demand: A Meta-Regression Analysis, Lichter et al 2014, Discussion paper, Institute 

for the Study of Labor in Germany 

 

Den anvendte simuleringsmodel beskriver dannelsen og sammensætningen af BNP i 2020 som en funk-

tion af beskæftigelsen og mængden af kapital i produktionen. Udgangspunktet er Finansministeriets bud 

på BNP i 2025 fra opdateret 2020-forløb september 2016.  

 

                                                                 
1 The Own-Wage Elasticity of Labor Demand: A Meta-Regression Analysis, Lichter et al 2014, Discussion paper, Institute for the Study of Labor in 

Germany 
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BNP er en opgørelse af værdien af produktionen i nettopriser. Heraf er godt 13 procent diverse afgifter. 

Det er antaget, at disse afgifter udgør en konstant andel af BNP. Trækker man dem fra, får man værdien 

af produktionen i bruttopriser, BVT. 

 

BVT er dernæst opdelt i aflønning af kapital og arbejdskraft. På baggrund af historiske nationalregn-

skabstal antages det, at 37 procent af BVT går til aflønning af kapital og resten til aflønning af arbejds-

kraft. Aflønningen af arbejdskraften fordeles dernæst på baggrund af den af AE fremskrevne beskæfti-

gelse og historiske relative lønninger.   

 

For at kunne simulere effekten på BNP og på lønningerne af en ændret sammensætning i beskæftigelsen 

er det nødvendigt at modellere, hvordan produktionen ændres ved en sådan ændret sammensætning, 

og hvordan det slår ud i ændrede relative priser. Til dette benyttes en såkaldt Nested CES-funktion, hvis 

struktur er illustreret i figur 5. Bemærk, at den ikke skal tolkes snævert som en produktionsfunktion. Den 

opfanger også skift i sammensætningen i forbrug i produktionen og i forbrug til endelig anvendelse. 

 

Opdelingen mellem på den ene side ufaglært og gymnasialt uddannet arbejdskraft og på den anden side 

henholdsvis kapital, faglært arbejdskraft og arbejdskraft med videregående uddannelser tjener til, at for-

skellene i uddannelsesgruppernes egenpriselasticiteter (se ovenfor) kan genskabes i modellen.  

 

Bemærk de for hvert samlingspunkt (ie. nest’s) angivne substitutionselasticiteter (figur 5). De angiver, 

hvor følsom sammensætningen af efterspørgslen er overfor ændringer i priserne på de underliggende 

input. Under samlingspunktet for ufaglært og gymnasialt uddannet arbejdskraft og under samlingspunk-

tet for arbejdskraft med videregående uddannelser er der adhoc valgt høje elasticiteter. Det betyder, at 

ændringer i antallet af beskæftigede inden for disse grupper kan absorberes uden store ændringer i de 

relative lønninger. Modellens øvrige elasticiteter er valgt med henblik på at replikere de egenpriselasti-

citeter, der er angivet tidligere i afsnittet, jf. de beregnede egen- og krydspriselasticiteter i tabel 3. 
 

Figur 2. Modellens struktur og sammensætning af BNP i 2025, 2016-priser 

 

Anm.: Det skitserede scenarie afspejler ikke scenarie 1,2 eller 3, jf. tabel 2, men i stedet et scenarie hvor beskæftigelsens sammensætning nøjagtigt 

svarer til fremskrivningen af efterspørgslen. I forhold til scenarie 3, er BNP lidt lavere, fordi antallet af beskæftigede med lang videregående uddan-

nelse er lavere. 

Kilde: AE 
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De resulterende egen- og krydspriselasticiteter er beregnet for hver af de tre hovedgrupper af arbejds-

kraft i tabel 3. De afhænger dels af substitutionselasticiteterne i hvert højereliggende samlingspunkt, 

men også af hvor meget den pågældende gruppe udgør af det samlede budget i hvert samlingspunkt.  

 

Ved indgang fra rækkerne viser tabel 3, hvor meget 1 procent ændring i lønnen for én type arbejdskraft 

påvirker efterspørgslen efter hver af de tre typer arbejdskraft i procent. Egenpriselasticiteterne kan af-

læses i tabellens diagonal og er markeret med gråt. I bunden af tabellen er beregnet en sum, der angiver, 

hvordan efterspørgslen påvirkes, hvis alle lønninger stiger 1 procent. Det er vel at mærke for uændret 

produktion og for et uændret krav til kapitalens forrentning. 
 

Tabel 3. Resulterende egen- og krydspriselasticiteter 

 1) 2) 3) 

1) Ufaglært arbejdskraft -1,17 0,03 0,03 

2) Erhvervsfaglig arbejdskraft 0,04 -0,85 -0,04 

3) Videregående uddannet arbejdskraft 0,06 -0,08 -0,88 

Sum -1,07 -0,90 -0,89 

Kilde: AE  

 

 

 

 


