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Den faglærte arbejdsstyrke svinder ind



Der kommer flere med en videregående uddannelse, 

men færre faglærte

39 pct. 

forventes at 

have en 

videregående 

udd. (+ 6 pp)

31 pct. 

forventes at 

have en EUD 

(- 3 pp)

Andel med gymnasial & grundskole 

forventes at falde 2 pp. til 30 pct. 



Antallet af faglærte falder med 25.000, mens antallet 

med en videregåede uddannelse stiger 240.000

Men der er stor forskel på hvordan de forskellige studieretninger udvikler sig



• EUD: 

- handels- og kontoruddannede samt inden for teknik & metal,

+ stigning i sundhedsuddannede 

• KVU:  

+ samfundsfaglige

• MVU: 

++ det samfundsfaglige område, hvor væksten er størst 

• LVU: Alle går frem. Stigningen er også størst blandt de 

samfundsfaglige. 

Stor forskel på, hvem vi får flere og færre af



… så ville det øge arbejdsudbuddet med 10.000 personer. 

Arbejdsstyrken øges med 10.000 personer. 

Eksperiment: Hvis 95 % fik en ungdomsuddannelse…



• Stigende efterspørgsel af alle typer uddannet arbejdskraft. 

Forventet efterspørgsel frem til 2025



• Mangel på 70.000 faglærte. Overskud af 65.000 ufaglærte. 

Samlet set: udsigt til mangel på uddannet arbejdskraft 

Mangel!



• Virksomhederne får svært ved at skaffe den arbejdskraft, som 

de får brug for. 

• Det kan gå ud over væksten.

• Mismatchet kan føre til højere ledighed for nogle grupper og 

lønpres. 

Konsekvenser af mismatch



• Skaber flaskehalse, presser virksomhedernes konkurrenceevne.

• => lavere vækst end ellers (hvis ubalancerne fører til, at manglen på 

uddannet arbejdskraft sætter grænser for væksten og beskæftigelse)

Flaskehalse kan koste op til 62 mia. kr. i tabt velstand

beskæftigelse 

110.000 

under 

strukturelt niv. 



• Hvis man investerer i uddannelse og opkvalificering => så beskæftigelsen af EUD, 

KVU og MVU øges med 110.000 pers. 

• => øget vækst for 96 mia. kr.

• Det kræver både, at der investeres i at løfte ufaglærte til faglært niveau, men også 

at flere opnår en kort videregående og mellemlang videregående uddannelse. 

Øget vækst, hvis vi investerer i uddannelse og 

opkvalificering

Ufaglærte 

får ud-

dannelse => 

får job som 

faglært eller 

vid.

Ingen 

ufaglærte i 

job som 

faglærte eller 

vid.



Hver femte i en afgangsklasse vælger gymnasievejen



Tak for ordet!


