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KAPITEL III 
UFAGLÆRTES TILKNYTNING TIL  
ARBEJDSMARKEDET 
RESUME 

Andelen af langvarigt offentligt forsørgede blandt ufaglærte 
med dansk baggrund er vokset markant siden årtusinde-
skiftet. 
 
Analyser i kapitlet viser, at en bidragende årsag til denne 
udvikling sandsynligvis er, at de ufaglærte i gennemsnit er 
blevet en mindre arbejdsmarkedsparat gruppe. Det kan 
derimod ikke entydigt afgøres, om beskæftigelsesmulig-
hederne for ufaglærte med dansk baggrund er blevet dår-
ligere, eller om de i højere grad er blevet langvarigt offent-
ligt forsørgede som følge af ændringer i forsørgelsessy-
stemet. 
 
Kapitlet indeholder desuden en analyse, der viser, at tiltag, 
der øger ufaglærtes tilskyndelse til at tage en erhvervsud-
dannelse, kan forventes at øge beskæftigelsessandsynlig-
heden med omkring 10 pct.point for de relevante personer. 
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III.1 INDLEDNING 

Muligheden for, at personer i den arbejdsdygtige alder kan modtage 
offentlig forsørgelse i perioder, hvor de ikke kan finde arbejde eller 
ikke kan arbejde grundet sygdom, er et af fundamenterne i velfærds-
samfundets sociale sikring. Antallet af offentligt forsørgede var sti-
gende gennem en lang periode frem til midten af 1990’erne, og of-
fentligt forsørgede er ofte blevet fremhævet som en mulig ressource 
til at øge arbejdsudbuddet og beskæftigelsen. De senere år har den 
generelle ledighed været faldende samtidig med, at andelen, som er 
offentligt forsørgede, kortvarigt såvel som langvarigt, er faldet blandt 
de fleste befolkningsgrupper, jf. De Økonomiske Råds formandskab 
(2017b). Faldet i andelen af langvarigt offentligt forsørgede gælder 
imidlertid ikke for ufaglærte med dansk baggrund. Her er der tale om 
en markant anderledes udvikling, idet andelen af langvarigt offentligt 
forsørgede, har været stigende siden årtusindeskiftet, jf. figur III.1. 
Tendensen gør sig særligt gældende blandt de 30-49-årige. 
 
Udviklingen er sket i en periode, hvor befolkningens generelle uddan-
nelsesniveau er steget, og hvor gruppen af ufaglærte er blevet min-
dre. Det rejser spørgsmålet om, hvorvidt uddannelse er vejen ud af 
offentlig forsørgelse for de ufaglærte. Spørgsmålet er vigtigt, dels 
fordi længerevarende perioder på offentlig forsørgelse af mange 
opleves som en økonomisk og psykisk belastning, der mindsker 
livskvaliteten, dels fordi samfundet går glip af produktion og velstand, 
når borgerne ikke er i beskæftigelse. 
 
Dette kapitel forsøger at give en forklaring på, hvorfor en voksende 
andel af ufaglærte med dansk baggrund er langvarigt offentligt for-
sørgede. Derudover belyses det, i hvilket omfang man kan forvente at 
kunne øge beskæftigelsesomfanget blandt ufaglærte, hvis de gen-
nemførte en erhvervsuddannelse. 
 
Der er umiddelbart tre mulige forklaringer på den stigende andel 
langvarigt offentligt forsørgede blandt ufaglærte med dansk bag-
grund. 
 
For det første kan de ufaglærte med dansk baggrund have oplevet en 
reduceret efterspørgsel efter deres arbejdskraft. Det kan eksempelvis 
være pga. den teknologiske udvikling, udflytning af arbejdsopgaver til 
lavtlønslande eller et øget udbud af indvandret arbejdskraft. I det 
omfang, at øget konkurrence om jobbene til ufaglærte ikke giver sig 
udslag i en lavere realløn for denne gruppe, vil det føre til en faldende 
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beskæftigelsesgrad og stigende forsørgelsesgrad blandt de ufaglær-
te. Én årsag til, at de ufaglærtes realløn ikke reduceres væsentligt, 
hvis efterspørgslen mindskes, kan være, at de offentlige forsørgel-
sesydelser lægger en bund under de lønninger, der aftales af      
arbejdsmarkedets parter. 
 
 

FIGUR III.1 LANGVARIGT OFFENTLIGT FORSØRGEDE 
BLANDT UFAGLÆRTE MED DANSK  
BAGGRUND 

 

En voksende andel af de ufaglærte med dansk baggrund er lang-

varigt offentligt forsørgede – særligt blandt de 30-49-årige. 

 

 
 

Anm.: Langvarigt offentligt forsørgede er defineret som personer, der har 

modtaget offentlig forsørgelse i mindst 80 pct. af ugerne i de sene-

ste fem år. En mere detaljeret beskrivelse af, hvordan gruppen af 

langvarigt offentligt forsørgede afgrænses i kapitlets analyser, findes 

i anmærkningen til figur III.6. Ufaglærte defineres som personer, der 

ikke har en registreret fuldført uddannelse over grundskoleniveau. 

Personer med dansk baggrund er personer, som har mindst én for-

ælder, der både er dansk statsborger og født i Danmark. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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For det andet er det muligt, at ufaglærte som gruppe betragtet er 
blevet mindre arbejdsmarkedsparate. Det kan eksempelvis være et 
resultat af, at flere og flere har taget en uddannelse, og at det især er 
de mest uddannelses- og arbejdsmarkedsparate, der tager en    
uddannelse. Hvis dette er tilfældet, vil det være naturligt at forvente, 
at den tilbageværende gruppe af ufaglærte i gennemsnit har dårligere 
kompetencer, dårligere helbred og/eller flere sociale problemer, hvil-
ket vil bidrage til at forklare den stigende forsørgelsesgrad blandt 
ufaglærte.  
 
Endelig er det muligt, at ændringer i reglerne for de forskellige for-
sørgelsesydelser kan have gjort det nemmere eller mere attraktivt at 
modtage offentlig forsørgelse. Generelt set er kravene for at modtage 
ydelser under de forskellige forsørgelsesordninger ikke blevet mere 
lempelige, og ydelsernes størrelse er heller ikke blevet øget. En ræk-
ke ydelser er blevet afskaffet, og for andre er reglerne blevet stram-
met, så færre kan modtage ydelserne, eller så ydelserne kan mod-
tages i kortere tid. Der er dog også kommet nye forsørgelses-
ordninger til, og for nogle af de eksisterende ordninger er muligheden 
for at modtage en ydelse blevet forbedret for afgrænsede grupper. 
Især pga. udbygningen af fleksjobordningen kan det derfor ikke ude-
lukkes, at ændringerne i forsørgelsessystemet samlet set kan have 
bidraget til stigningen i andelen af langvarigt offentligt forsørgede 
blandt de ufaglærte. Sammenhængen mellem ændringerne i overfør-
selssystemet og udviklingen i andelen af de ufaglærte, som er lang-
varigt offentligt forsørgede, belyses dog ikke nærmere i dette kapitel.1  
 
På baggrund af en gennemgang af den eksisterende forskning om 
virkningerne på arbejdsmarkedet af den teknologiske udvikling, den 
økonomiske globalisering og indvandring kan det ikke entydigt kon-
kluderes, om de ufaglærte med dansk baggrund har oplevet, at efter-
spørgslen efter deres arbejdskraft er blevet reduceret eller øget. En 
mindsket efterspørgsel efter arbejdskraft, der udfører visse former for 
rutinepræget arbejde, har trukket i retning af at mindske efterspørgs-
len efter ufaglærte. Derudover kan et stigende udbud af indvandret 
arbejdskraft have gjort det sværere for ufaglærte med dansk bag-
grund at finde beskæftigelse. Et betydeligt fald i det samlede antal 
ufaglærte har omvendt trukket den anden vej. For en given efter-
spørgsel efter ufaglært arbejdskraft er der således blevet færre til at 
konkurrere om jobbene. Derudover kan en stigende arbejdskraft-

                                                           
1) De Økonomiske Råds formandskab (2017b) giver et kort overblik over de vigtigste 

ændringer af indkomstoverførselssystemet siden midten af 1990’erne og diskuterer 
virkningerne af disse ændringer på antallet af offentligt forsørgede. 
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efterspørgsel i servicesektoren have virket i retning af at øge efter-
spørgslen efter ufaglært arbejdskraft. 
 
Mens det er uklart, om udviklingen i arbejdskraftefterspørgslen har 
medvirket til at øge andelen af langvarigt offentligt forsørgede blandt 
de ufaglærte, er det sandsynligt, at en ændret sammensætning af 
gruppen af ufaglærte har været en medvirkende årsag til stigningen i 
denne andel. Analyser i dette kapitel tegner således et billede af, at 
de ufaglærte i højere grad end tidligere har karakteristika, der kende-
tegner personer med en relativt svag arbejdsmarkedstilknytning, og 
at forskellene mellem ufaglærte og uddannede er steget.2 Sammen-
lignet med personer, som har afsluttet en gymnasial eller erhvervs-
kompetencegivende uddannelse, er der eksempelvis blevet relativt 
flere blandt de ufaglærte, der har børn, som er anbragt uden for 
hjemmet, har haft en eller flere hospitalsindlæggelser i løbet af et år, 
eller er blevet idømt en frihedsstraf. Forskellen mellem den opvækst, 
ufaglærte og uddannede oplevede i barndommen, er også øget. Der 
er blandt andet sket en vækst i andelen af de ufaglærte, der som 
børn selv var anbragt, eller som voksede op med straffede og/eller 
offentligt forsørgede forældre. 
 
Analyseresultater i kapitlet tyder på, at beskæftigelsesomfanget ville 
kunne øges væsentligt blandt ufaglærte, hvis de fik en erhvervs-
uddannelse. Det estimeres, at de ufaglærte unge, som vurderes at 
have de bedste forudsætninger for at gennemføre en erhvervs-
uddannelse, i gennemsnit vil få øget deres beskæftigelsessandsyn-
lighed med omkring 10 pct.point, hvis de faktisk fuldfører en sådan 
uddannelse. Dette estimat kan dog være et overkantsskøn, da der 
kan være faktorer, der påvirker både beskæftigelsessandsynligheden 
og uddannelsestilbøjeligheden, som analysen ikke tager højde for. 
 
I næste afsnit gennemgås en række faktorer, der kan have mindsket 
efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft. I afsnit III.3 beskrives 
gruppen af ufaglærte, og det undersøges, om gruppen er blevet min-
dre arbejdsmarkedsparat over tid. I afsnit III.4 undersøges effekten af 
at give ufaglærte en uddannelse. Afsnit III.5 opsummerer og afrunder. 
 
 

                                                           
2) Uddannede defineres som personer, der har gennemført en gymnasial eller erhvervs-

kompetencegivende uddannelse. 
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III.2 EFTERSPØRGSLEN EFTER 
UFAGLÆRT ARBEJDSKRAFT 

Som nævnt i afsnit III.1 er én af de mulige forklaringer på, at andelen 
af langvarigt offentligt forsørgede blandt ufaglærte med dansk bag-
grund er steget, at de ufaglærte med dansk baggrund har oplevet en 
reduceret efterspørgsel efter deres arbejdskraft. 
 
Der har gennem en længere årrække været en tendens til, at beskæf-
tigelsesandelen blandt ufaglærte med dansk baggrund er faldet, jf. 
figur III.2. I 1985 var 78 pct. af de 30-49-årige ufaglærte med dansk 
baggrund i beskæftigelse. I 2016 var beskæftigelsesandelen for den-
ne gruppe reduceret til 60 pct. For andre uddannelsesgrupper har der 
derimod kun været et mindre fald i beskæftigelsesandelen fra 1985 til 
2016. Den faldende beskæftigelsesandel blandt de ufaglærte med 
dansk baggrund – der er et spejlbillede af og den umiddelbare årsag 
til udviklingen i andelen af langvarigt offentligt forsørgede i denne 
gruppe – kan både skyldes, at efterspørgslen efter deres arbejdskraft 
er blevet mindre, og at udbuddet (eller kvaliteten) af deres arbejds-
kraft er mindsket.  
 
Dette afsnit belyser, hvordan efterspørgslen efter ufaglært arbejds-
kraft har udviklet sig de seneste årtier. Der ses først på, hvordan den 
teknologiske udvikling og globaliseringen har ændret efterspørgslen 
efter forskellige typer af arbejdskraft, og hvad dette har betydet for de 
ufaglærtes jobmuligheder. Herefter diskuteres det, hvilken virkning 
den øgede indvandring af udenlandsk arbejdskraft har haft på be-
skæftigelsesmulighederne for ufaglærte med dansk baggrund. Da 
indvandrerne især har fundet beskæftigelse i lavtlønnede job, kunne 
det tænkes, at det er blevet sværere for de ufaglærte med dansk 
baggrund at finde et job. 
 
 
 
 
 
 
 

Muligt at 

efterspørgslen 

efter ufaglærte  

er mindsket 

Faldende 

beskæftigelse  

for ufaglærte  

Afsnittets indhold 



Ufaglærtes tilknytning til arbejdsmarkedet - Efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft III.2 

 170            Dansk Økonomi, efterår 2018 

FIGUR III.2 BESKÆFTIGELSE 
 
FIGUR III.3 RELATIV LØN 

 

 
Faldende beskæftigelsesandel for de ufag-

lærte. 

  
Udviklingen i timelønnen er relativt ens for

forskellige uddannelsesgrupper. 

 

 

 
 

 

 
 

 

Anm.: Figur III.2 viser andelen, der er i beskæftigelse, blandt personer med forskellig uddannelsesbaggrund. 

Figur III.3 viser den gennemsnitlige timeløn for forskellige uddannelsesgrupper opgjort relativt til den 

gennemsnitlige timeløn for ufaglærte. I begge figurer er tallene opgjort for 30-49-årige med dansk bag-

grund. Beskæftigelsesandelene er opgjort ud fra oplysninger i RAS-registret. Beskæftigede inkluderer 

personer, som er i støttet beskæftigelse og modtager løn (f.eks. personer i løntilskuds- eller fleksjob). 

Opgørelsesmetoden for timelønningerne ændres i 2008. Før 2008 anvendes timelønsvariablen fra 

IDA-databasen, og fra og med 2008 er timelønnen beregnet med udgangspunkt i BFL-registret. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

UDDANNELSESSKÆV TEKNOLOGISK UDVIKLING 

I Danmark og de fleste andre lande er arbejdsstyrkens uddannelses-
niveau øget væsentligt. Hvis virksomhedernes efterspørgsel efter 
forskellige typer af arbejdskraft ikke ændrede sig over tid, skulle man 
forvente, at det øgede udbud af højtuddannet arbejdskraft ville få 
lønnen for den højtuddannede arbejdskraft til at falde relativt til løn-
nen for lavtuddannet arbejdskraft.3 
 

                                                           
3) Hvis højt- og lavtuddannede i meget høj grad var substituerbare, ville det kun kræve 

en lille ændring i forholdet mellem de højt- og lavtuddanedes lønninger for at få virk-
somhederne til at øge de højtuddannedes andel af de beskæftigede. Substitutions-
elasticiteten mellem højt- og lavtuddannet arbejdskraft er dog ifølge empiriske studier 
ikke så stor, at arbejdskraftefterspørgslen ville have kunnet tilpasse sig den ændrede 
uddannelsesmæssige sammensætning af arbejdsudbuddet uden en væsentlig ned-
gang i den relative løn for højtuddannet arbejdskraft, jf. Finansministeriet (2016) og 
Acemoglu og Autor (2011). 
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I de fleste lande har der dog ikke været en tendens til, at de højtud-
dannedes løn er faldet væsentligt i forhold til de lavtuddannedes. I 
Danmark har forholdet mellem den gennemsnitlige timeløn for perso-
ner med en videregående uddannelse og den gennemsnitlige timeløn 
for ufaglærte været relativt konstant siden 1985, jf. figur III.3. I mange 
andre europæiske lande har forholdet mellem højt- og lavt-
uddannedes lønninger heller ikke ændret sig væsentligt, jf. Crivellaro 
(2016). Der er også eksempler på lande, blandt andet USA, hvor de 
højtuddannedes lønninger er vokset mere end de lavtuddannedes, jf. 
f.eks. Acemoglu og Autor (2011). Det manglende fald i de højtuddan-
nedes relative lønninger indikerer, at der må være forhold, som har 
øget efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft, samtidigt med at 
udbuddet er vokset. 
 
En væsentlig årsag til, at der er sket et skift i arbejdskraftefter-
spørgslen over mod højtuddannet arbejdskraft, er, – ifølge den inter-
nationale forskning – at den teknologiske udvikling især har været til 
fordel for højtuddannet arbejdskraft, jf. Katz og Autor (1999) samt 
Acemoglu og Autor (2011). Danske studier, der har analyseret løn- 
og beskæftigelsesudviklingen for forskellige typer af arbejdskraft i 
Danmark siden 1980, finder også resultater, der er i overensstem-
melse med, at den teknologiske udvikling især har øget efterspørgs-
len efter højtuddannet arbejdskraft, jf. Det Økonomiske Råds for-
mandskab (1997), Jensen og Sørensen (2002), Malchow-Møller og 
Skaksen (2004) og Stephensen (2014). 
 
Traditionelt er den teknologiske udviklings forskellige påvirkning af 
efterspøgslen efter højt- og lavtuddannet arbejdskraft blevet forklaret 
med, at teknologien har øget produktiviteten mere for højtuddannede 
end for lavtuddannede. En sådan teknologisk betinget mervækst i 
produktiviteten for de højtuddannede, der i det følgende omtales som 
kompetencefavoriserende teknologiske fremskridt, drejer efterspørgs-
len efter arbejdskraft over mod højtuddannet arbejdskraft og øger 
lønnen for højtuddannede relativt til lavtuddannede, jf. boks III.1.4 
 
 

                                                           
4) I den internationale økonomiske litteratur anvendes betegnelsen skill-biased techno-

logical change om en teknologisk udvikling, der øger produktiviteten mere for højtud-
dannede end for lavtuddannede. 
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BOKS III.1 PRODUKTIVITET OG ARBEJDSKRAFTEFTERSPØRGSEL 

 
Virkningen af ændringer i arbejdskraftens produktivitet på efterspørgslen efter lavt- og højtuddan-

net arbejdskraft kan belyses ved hjælp af en simpel økonomisk model, jf. Acemoglu og Autor 

(2011). 

 

I modellen antages det, at der findes to typer af arbejdskraft, lavtuddannede og højtuddannede, 

og at disse indgår i produktionen af en enkelt vare på et stort antal identiske virksomheder i en 

lukket økonomi, dvs. en økonomi, der ikke handler med udlandet. Produktionsfunktionen for hele 

økonomien antages at have følgende form: 

 

= + , 
 

hvor Y er produktionens størrelse, L er udbuddet af lavtuddannet arbejdskraft, H er udbuddet af 

højtuddannet arbejdskraft, og N (N=L+H) er arbejdsstyrkens samlede størrelse. σ er substitututi-

onselasticiteten, som angiver, i hvilken grad lavt- og højtuddannede kan erstatte hinanden i pro-

duktionen. AL og AH er teknologiafhængige konstanter, der påvirker de to arbejdskrafttypers pro-

duktivitet. 

 

Virksomhederne antages at være profitmaksimerende, og deres efterspørgsel efter arbejdskraft af 

en given type aftager derfor med lønnen for den pågældende arbejdskrafttype. Derudover antages 

det, at arbejdsudbuddet er konstant uanset lønniveauet, og at lønningerne bestemmes under fri 

konkurrence, således at udbuddet og efterspørgslen efter arbejdskraft er i ligevægt. Figur A og fi-

gur B giver en grafisk illustration af, hvordan henholdsvis ligevægtslønnen for lavtuddannede, WL
*, 

og ligevægtslønnen for højtuddannede, WH
*, bestemmes. Det kan vises, at forholdet mellem de 

højtuddannedes løn og de lavtuddannedes løn er bestemt på følgende måde: 

 =  

 

Er den teknologiske udvikling uddannelsesskæv, således at de højtuddannedes produktivitet vok-

ser mere end de lavtuddannedes, svarer det i modellen til, at AH vokser hurtigere end AL, eller at 

AH/AL stiger. I figur A og figur B illustreres det, hvordan en stigning i AH påvirker efterspørgslen ef-

ter lavt- og højtuddannet arbejdskraft. De røde kurver viser efterspørgslen efter ændringen i AH. 

Ligevægtslønnen for højtuddannede stiger fra WH
* til WH

’, og ligevægtslønnen for lavtuddannede 

stiger fra WL
* til WL

’. Lønnen stiger dog relativt set mest for de højtuddannede, så WH
’/WL

’ er større 

end WH
*/WL

*.a 

a) En stigning i AH øger lønnen for både lavt- og højtuddannede. Når σ>1, som der er klar empirisk evidens 

for, øges de højtuddannedes løn dog mere end de lavtuddannedes ved stigningen i AH.   
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BOKS III.1 PRODUKTIVITET OG ARBEJDSKRAFTEFTERSPØRGSEL, FORTSAT 

 

FIGUR A LAVTUDDANNEDE FIGUR B HØJTUDDANNEDE 

 
 
 

 
 

 

 
Med en teknologisk udvikling, der løbende øger efterspørgslen efter 
den bedst uddannede arbejdskraft og det relative lønniveau for den-
ne, vil der også være et økonomisk incitament til at uddanne sig, 
hvilket ifølge økonomisk teori vil øge udbuddet af højtuddannet ar-
bejdskraft. Når både efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft 
og udbuddet af denne vokser, vil man med kompetencefavoriserende 
teknologiske fremskridt forvente, at der er en vedvarende tendens til, 
at de højtuddannedes andel af de beskæftigede vokser, og at de 
lavtuddannedes andel af de beskæftigede falder, jf. Adermon og 
Gustavsson (2015). 
 
En række studier har imidlertid vist, at der i mange lande ikke kun er 
sket en stigning i andelen af de beskæftigede, der er ansat i højtløn-
nede job, men også i andelen af de beskæftigede, der er ansat i 
lavtlønnede job i servicesektoren, jf. f.eks. Autor og Dorn (2013), 
Goos m.fl. (2014) og Adermon og Gustavsson (2015). Der er således 
sket en såkaldt jobpolarisering, hvor der er blevet relativt færre af de 
job, der tidligere befandt sig i midten af lønfordelingen. Tendensen til 
jobpolarisering findes også i Danmark, men her i landet ser der kun 
ud til at have været en beskeden ændring i andelen, som er beskæf-
tiget i lavtlønnede job, jf. figur III.4. I det omfang, at lønnen afspejler 
de beskæftigedes uddannelse og andre arbejdsmarkedsrelevante 
evner, er jobpolariseringstendensen ikke i overensstemmelse med 
kompetencefavoriserende teknologiske fremskridt. Med en kompe-
tencefavoriserende teknologisk udvikling skulle man forvente, at det 
især var andelen, der er ansat i lavtlønnede job, som faldt, og ikke – 
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som det tilsyneladende har været tilfældet – andelen, der er ansat i 
mellemlønnede job. 
 

FIGUR III.4 JOBPOLARISERING I DANMARK,              
RESULTATER FRA FORSKELLIGE STUDIER 

 
Der er blevet færre af de job, der tidligere befandt sig i midten af 

lønfordelingen. 

 

 
 

Anm.: Figuren viser, hvordan andelen af lønmodtagerne, der er beskæfti-

get i hhv. lavt-, mellem- og højtlønnede job, har ændret sig ifølge tre 

forskellige empiriske undersøgelser. Placeringen af hvert enkelt 

lønmodtagers job i de tre løngrupper foretages med udgangspunkt i 

jobbets stillingsbetegnelse. Stillingsbetegnelserne grupperes først i 

forskellige overordnede stillingsgrupper, som er afgrænset med ud-

gangspunkt i den internationale fagklassifikation (ISCO). Dernæst 

sorteres disse stillingsgrupper efter deres gennemsnitslønninger og 

opdeles i tre grupper: lavtlønnede, mellemlønnede og højtlønnede 

stillingsgrupper. Endelig kategoriseres hvert enkelt job som værende 

et lavt-, mellem- eller højtlønnet job, afhængigt af hvilken stillings-

gruppe jobbet tilhører. Denne kategorisering af jobbene er konstant i 

hele analyseperioden. De tre studier anvender forskellige data og 

opdeler jobbene på lavt-, mellem- og højtlønnede job på en lidt for-

skellig måde. Derudover er ændringerne i fordelingen af de beskæf-

tigede på de tre løngrupper beregnet over forskellige perioder. Goos 

m.fl. (2009) ser på perioden 1993-2006, Goos m.fl. (2014) ser på 

perioden 1993-2010, og Keller og Utar (2016) ser på perioden 1999-

2009.  

Kilde: Goos m.fl. (2009, 2014) og Keller og Utar (2016). 
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Andre tendenser på arbejdsmarkedet kan også være vanskelige at 
forklare, hvis den teknologiske udvikling skulle være kompetence-
favoriserende, jf. Acemoglu og Autor (2011). For eksempel er det 
svært at forklare, hvorfor reallønnen for lavtuddannede i USA – og 
især reallønnen for ufaglærte mænd – er faldet over en længere 
årrække.5 Det er også vanskeligt at forklare, hvorfor en stigende 
andel af de mellemuddannede i USA har fundet beskæftigelse i job, 
der tidligere primært er blevet besat af lavtuddannede. 

COMPUTERTEKNOLOGI OG RUTINEARBEJDE 

I de senere år er der fremkommet en mere nuanceret beskrivelse af 
den teknologiske udviklings påvirkning af arbejdsmarkedet. I forhold 
til den traditionelle opfattelse af teknologiudviklingen som værende 
kompetencefavoriserende er denne i bedre overensstemmelse med 
de tendenser, der observeres på arbejdsmarkedet. Den nye beskri-
velse af teknologiudviklingens påvirkning af arbejdsmarkedet giver 
også en mere detaljeret forklaring på, hvorfor den nye teknologi især 
øger efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft. 
 
Autor m.fl. (2003) argumenterer for, at computerbaserede teknologier 
(computere, robotter mv.) kan erstatte menneskelig arbejdskraft ved 
udførelsen af rutineopgaver. Rutineopgaver defineres i denne sam-
menhæng som opgaver, der udføres efter præcise retningslinjer og 
har en sådan karakter, at opgaverne kan beskrives ved hjælp af et 
computerprogram. Eksempler på rutinearbejde er f.eks. sorterings-, 
monterings-, beregnings- eller bogholderiarbejde. 
 
Den øgede brug af computerteknologi ser ifølge Autor m.fl. (2003) ud 
til at have mindsket efterspørgslen efter arbejdskraft, der udfører 
rutinearbejde. De virksomheder, som i størst omfang har indført com-
puterteknologi, er således virksomheder, som i høj grad har været 
præget af rutinearbejde. Brugen af arbejdskraft, der udfører rutine-
opgaver, er reduceret væsentligt i disse virksomheder. 
 

                                                           
5) Når de højtuddannedes produktivitet øges, vil det ikke bare trække i retning af at øge 

reallønnen for de højtuddannede, men også reallønnen for de lavtuddannede, jf. boks 
III.1, og der er ikke noget, der tyder på, at produktiviteten for de lavtuddannede skulle 
være faldet. 
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Omvendt argumenterer Autor m.fl. (2003) for, at computerteknologien 
øger efterspørgslen efter arbejdskraft, der kan udføre opgaver, som 
ikke er rutinearbejde, men derimod opgaver, der kræver fleksibilitet, 
kreativitet og evnen til at sætte sig ind i og løse forskelligartede pro-
blemer (f.eks. ledelses-, salgs- eller udviklingsarbejde).  
 
Efterspørgslen efter arbejdskraft, der udfører manuelle opgaver, som 
ikke er rutineopgaver (f.eks. pedelarbejde, madtilberedning, ren-
gøring, vareudbringning og omsorgsarbejde), påvirkes umiddelbart 
kun i mindre grad af den øgede brug af computerteknologi. Da den 
teknologiske udvikling giver lavere produktivitetsstigninger i service-
sektoren end i fremstillingssektoren, er det dog muligt, at efter-
spørgslen efter arbejdskraft til manuelle opgaver, som ikke er rutine-
opgaver, vokser i servicesektoren. Det kan ske, hvis forbrugerne 
gerne vil forbruge tjenesteydelser og industrivarer i et relativt fast 
forhold, jf. Autor og Dorn (2013). 
 
Med baggrund i en række empiriske analyser konkluderer Autor m.fl. 
(2003), at den øgede brug af computerteknologi i høj grad kan forkla-
re, at efterspørgslen efter højtuddannet arbejdskraft er vokset i for-
hold til efterspørgslen efter lavt- og mellemuddannet arbejdskraft. Det 
er således især den højtuddannede arbejdskraft, der har de kompe-
tencer, som virksomhederne i stigende grad efterspørger, nemlig 
evnerne til at udføre opgaver, der ikke er rutinearbejde, og til at løse 
problemer kreativt og fleksibelt.  
 
Beskrivelsen af computerteknologiens påvirkning af arbejdskraft-
efterspørgslen i Autor m.fl. (2003) er i god overensstemmelse med 
den jobpolarisering, der ses på arbejdsmarkedet, jf. f.eks. Autor og 
Dorn (2013) og Goos m.fl. (2014). Det er således især mellem-
uddannede lønmodtagere i midten af lønfordelingen, som er blevet 
berørt af den reducerede efterspørgsel efter arbejdskraft til rutine-
opgaver. Det bidrager til at forklare, at der er sket et fald i andelen af 
lønmodtagerne, som er beskæftiget i job, der tidligere befandt sig i 
den midterste del af lønfordelingen. Den øgede brug af computertek-
nologi har omvendt øget efterspørgslen efter højtuddannet arbejds-
kraft til mere komplekse opgaver. Det er medvirkende til, at andelen 
af lønmodtagerne i de bedst lønnede job, er vokset. Lavere produkti-
vitetsstigninger i servicesektoren end i fremstillingssektoren kan som 
allerede nævnt også have øget efterspørgslen efter arbejdskraft, der 
udfører manuelle opgaver, som ikke er rutineopgaver. Det kan bidra-
ge til at forklare, at der i mange lande også er sket en stigning i ande-
len af lønmodtagerne i lavtlønnede job. Manuelle opgaver, som ikke 
er rutineopgaver, udføres således i stor udstrækning af lavtlønnet 
arbejdskraft. 
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Arbejdskraftens kompetencer i forhold til at udføre de arbejds-
opgaver, som teknologien ikke overtager, eller som opstår pga. tek-
nologien, har også betydning for jobpolariseringen. Den ændrede 
arbejdskraftefterspørgsel får de mellemuddannede lønmodtagere, 
som ikke længere kan finde job midt i lønfordelingen, til at søge job 
længere nede eller længere oppe i lønfordelingen. Disse løn-
modtagere, der tidligere udførte rutinearbejde, vil dog formentlig i 
højere grad kunne udføre de opgaver, der er forbundet med job læn-
gere nede i lønfordelingen end længere oppe. Det trækker i retning af 
en forøgelse af andelen af de beskæftigede, som er ansat i lavtløn-
nede job, jf. Acemoglu og Autor (2011). 
 
For de lavtuddannede har det dog en form for gøgeungeeffekt, når de 
mellemuddannede søger job længere nede i lønfordelingen, da ar-
bejdsgiverne ved et givent lønniveau ofte vil foretrække at ansætte 
mellemuddannede frem for lavtuddannede, jf. Andersen (2018). Hvis 
de lavtuddannede eller deres fagforeninger ikke er villige til at accep-
tere lavere lønninger, når de i højere grad skal konkurrere med de 
mellemuddannede om jobbene, kan det reducere beskæftigelsen for 
de lavtuddannede. 
 
I USA har tendensen til stigende efterspørgsel efter højtuddannet 
arbejdskraft især været markant før 2000. Efter 2000 er tendensen 
væsentligt svækket, og væksten i andelen af lønmodtagerne, som er 
beskæftiget i højtlønnede job, er mere eller mindre ophørt. Andelen, 
der er beskæftiget i lavtlønnede job, er derimod vokset markant siden 
2000. Udbuddet af højtuddannet arbejdskraft er forsat med at stige, 
og opbremsningen i efterspørgslen efter denne type af arbejdskraft 
har ifølge Beaudry m.fl. (2016) fået de højtuddannede til at finde job 
længere nede af jobrangstigen. Det har skubbet de lavere uddannede 
endnu længere ned ad jobrangstigen, og i et vist omfang helt ud af 
arbejdsmarkedet. 
 
Beaudry m.fl. (2016) forklarer opbremsningen i efterspørgslen efter 
højtuddannet arbejdskraft i USA med, at computerteknologien har 
nået et modent stadie, og at der derfor i mindre grad er brug for højt-
uddannet arbejdskraft til at indføre og udbygge anvendelsen af tekno-
logien i virksomhederne. En medvirkende årsag til den afdæmpede 
efterspørgsel efter højtuddannet arbejdskraft kan være, at teknologi-
udviklingen har en sådan karakter, at en større del af de højt-
uddannedes arbejdsopgaver nu også kan udføres af computer-
teknologi, jf. Brynjolfsson og McAfee (2014). Autor (2015) argumente-
rer desuden for, at en række andre forhold kan have dæmpet efter-
spørgslen efter højtuddannet arbejdskraft efter 2000, herunder IT-
boblens brist, finanskrisen og en hastigt voksende globalisering. 
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VIRKNINGER AF GLOBALISERINGEN 

Teknologien har i høj grad været med til at skabe fundamentet for 
den økonomiske globalisering, især ved at reducere transport-
omkostningerne samt øge rækkevidden og hastigheden af kommuni-
kation og informationsudveksling. Det er således blevet væsentligt 
lettere og billigere at udveksle varer, tjenesteydelser, kapital, arbejds-
kraft og information over landegrænserne. Denne udvikling har sam-
men med reducerede toldsatser i de fleste lande medført en kraftig 
vækst i den internationale handel. Den dermed følgende øgede kon-
kurrence på markederne for forskellige varer og tjenesteydelser har 
haft stor betydning for efterspørgslen efter forskellige typer af ar-
bejdskraft og lønmodtagernes jobmuligheder på de lokale arbejds-
markeder, jf. f.eks. Autor (2016). 
 
Danmark og andre vestlige lande har især oplevet en kraftigt stigende 
handel med Kina og andre lavtlønslande. Vareimporten fra Kina til 
Danmark udgjorde i 1995 1,6 pct. af den samlede danske vareimport 
målt i kr. I 2017 var denne andel vokset til 7,3 pct.6 Der har også 
været en stor stigning i vareimporten til Danmark fra de tidligere øst-
europæiske lande, der blev optaget i EU i 2004, 2007 og 2013. Vare-
importen fra de 13 lande, der blev optaget i EU i 2004 eller senere, 
udgør således 9,5 pct. af den samlede vareimport i 2017. I 1995 var 
andelen 2,7 pct. 
 
Ashournia m.fl. (2014) har undersøgt, hvordan danske fremstillings-
virksomheder og disse virksomheders ansatte påvirkes af øget kon-
kurrence fra kinesiske varer på det danske hjemmemarked. Under-
søgelsen viser, at virksomhederne oplever et fald i omsætningen og 
antallet af ansatte, når konkurrencen fra kinesiske varer vokser. Det 
er især varer, der fremstilles med brug af mindre uddannet arbejds-
kraft, som virksomhederne sælger færre af, når importkonkurrencen 
øges. Virksomhedernes reduktion i antallet af medarbejdere berører 
derfor i særlig grad de ansatte uden en videregående uddannelse. 
Øget importkonkurrence reducerer de berørte virksomheders gen-
nemsnitligelige timeløn for ansatte uden en videregående uddan-
nelse, men har ingen væsentlig betydning for timelønningerne til 
ansatte med en sådan uddannelse. Ansatte uden en videregående 
uddannelse oplever også en langsigtet reduktion af deres akkumule-
rede lønindkomst, hvis virksomheden, som de er ansat på, udsættes 
for øget konkurrence fra kinesiske varer.7 For ansatte med en videre-
                                                           
6) Kilde: www.statistikbanken.dk/KN8Y. 

7) Den akkumulerede lønindkomst for en given lønmodtager inkluderer lønindkomsterne 
fra alle de arbejdsplader, hvor lønmodtageren har været ansat over en 8-årig periode. 
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gående uddannelse har øget importkonkurrence ingen signifikant 
langsigtet effekt på den akkumulerede lønindkomst.  
 
Tøj- og tekstilindustrien er en af de brancher, der er blevet påvirket 
mest af øget importkonkurrence. Utar (2014) viser, at Kinas optagel-
se i Verdenshandelsorganisationen (WTO) i 2002 har betydet en 
kraftig stigning i importen af tøj og tekstiler fra Kina til Danmark. Ved 
optagelsen i WTO blev Kina således omfattet af en række aftaler om 
ophævelse af importkvoter på tøj og tekstiler fra udviklingslandene til 
de udviklede lande. Ifølge Utar (2014) har de danske virksomheder, 
der producerede tøj eller tekstiler omfattet af kvoteaftalen før Kinas 
optagelse i WTO, efterfølgende oplevet en betydelig nedgang i deres 
salg og antallet af ansatte. Medarbejderreduktionen er især gået ud 
over de ufaglærte, som i undersøgelsen inkluderer ansatte, der har 
en grundskoleuddannelse eller gymnasial uddannelse som højst 
fuldførte uddannelse. Der er også blevet færre ansatte med en er-
hvervsfaglig uddannelse, mens antallet af ansatte med en videre-
gående uddannelse ikke er ændret væsentligt. Den øgede import-
konkurrence har ikke ændret virksomhedernes løn til de ufaglærte, 
hvorimod virkningen på lønnen til ansatte med en erhvervsfaglig eller 
videregående uddannelse har været positiv.  
 
Utar (2018) finder, at ufaglærte, som før 2002 var ansat i danske 
virksomheder, der producerede tøj eller tekstiler omfattet af den 
ovennævnte kvoteaftale, har oplevet en væsentlig reduktion i deres 
akkumulerede lønindkomst fra 2002 til 2010 som følge af den øgede 
importkonkurrence fra Kina efter 2002. Den øgede importkonkurrence 
har derimod ikke ændret den akkumulerede lønindkomst væsentligt 
for ansatte med en videregående uddannelse. Årsagen til, at der er 
en negativ virkning på lønindkomsten for ufaglærte, er blandt andet, 
at de i højere grad bliver ledige, og at de opnår en lavere løn, når de 
finder beskæftigelse uden for den virksomhed, som de oprindeligt var 
ansat i. 
 
Keller og Utar (2016) viser, at den øgede konkurrence fra kinesiske 
varer på det danske marked har bidraget til jobpolariseringen i Dan-
mark. Mange mellemuddannede i fremstillingssektoren er således 
blevet skubbet over i lavtlønnede servicejob eller har fundet højere 
lønnede job. 
 
Det er ikke kun i Danmark, at øget importkonkurrence fra Kina har 
reduceret antallet af ansatte i fremstillingssektoren og fået fremstil-
lingsvirksomhederne til at reducere andelen af lavtuddannede blandt 
de ansatte. Eksempelvis viser Mio og Zhu (2013), at den øgede im-
portkonkurrence fra Kina kan forklare en betydelig del af væksten i de 
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højtuddannedes andel af beskæftigelsen i belgiske fremstillingsvirk-
somheder. En analyse af Balsvik m.fl. (2015) finder, at øget import-
konkurrence fra Kina har reduceret beskæftigelsen for arbejdskraft 
uden en videregående uddannelse i Norge.  Bloom m.fl. (2016) finder 
med udgangspunkt i virksomhedsdata fra 12 europæiske lande (inkl. 
Danmark), at andelen af virksomhedernes lønsum, der går til ansatte 
med en videregående uddannelse, øges, når virksomhederne udsæt-
tes for øget kinesisk importkonkurrence.  
 
Globaliseringen har ikke kun betydet øget konkurrence på færdige 
industrivarer, men også at virksomhederne i øget grad udflytter en del 
af deres arbejdsopgaver til andre lande, oftest til lande, hvor løn-
niveauet er væsentligt lavere. Udflytningen af arbejdsopgaver er 
formentlig en medvirkende årsag til, at en væsentlig del af rutine-
arbejdet er forsvundet i de mere udviklede økonomier. Det er således 
især produktionsopgaver og administrative opgaver med rutine-
mæssig karakter, der udflyttes, jf. Autor og Dorn (2013). 
 
Udflytningen af arbejdsopgaver har dermed, lige som teknologiudvik-
lingen og den øgede import af færdige industrivarer fra lavtlønslande, 
forskellig virkning på forskellige uddannelsesgrupper. Hummels m.fl. 
(2014) finder med udgangspunkt i danske data, at andelen af lavtud-
dannede medarbejdere i en virksomhed typisk bliver reduceret, hvis 
virksomheden udflytter arbejdsopgaver. Lønmodtagere med en vide-
regående uddannelse opnår gennemsnitligt set en højere løn, hvis 
den virksomhed, som de arbejder i, udflytter arbejdsopgaver. Andre 
lønmodtagere (inkl. ufaglærte) får derimod reduceret lønniveauet, når 
der udflyttes arbejdsopgaver. 
 
Øget konkurrencepres og teknologiske forandringer betyder også, at 
virksomhederne hyppigt foretager ændringer i deres organisation og 
arbejdsmetoder. Tendensen har været, at virksomhedernes hierarki-
ske struktur bliver fladere, og at mellemledere og menige medarbej-
dere gives større ansvar. Sådanne ændringer i organiseringen af 
arbejdet stiller krav til medarbejdernes evner til at tilpasse sig, lære 
nyt samt at håndtere øget usikkerhed og ansvar. Det er krav, som 
ufaglærte generelt har sværere ved at opfylde end bedre uddannede 
arbejdstagere, jf. Caroli og van Reenen (2001) og Green (2012). 
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UDENLANDSK ARBEJDSKRAFT 

Gennem de seneste årtier er indvandringen til Danmark steget mar-
kant. Indvandrernes andel af befolkningen i den erhvervsaktive alder 
(18-64 år) er således vokset fra 3 pct. i 1980 til 14 pct. i 2018.8 Stig-
ningen i arbejdsudbuddet som følge af indvandring påvirker den 
indfødte danske arbejdskrafts løn og beskæftigelsesmuligheder. Da 
indvandrerne har en anden uddannelses- og kvalifikationssammen-
sætning end de indfødte, påvirkes forskellige typer af indfødt arbejds-
kraft formentlig forskelligt. En relativt stor andel af indvandrerne, der 
er kommet til Danmark, har fundet beskæftigelse i lavtlønnede job. 
Indvandringen har derfor især øget konkurrencen om jobbene i bun-
den af lønfordelingen. Det kan have bidraget til at reducere løn-
niveauet og beskæftigelsen for ufaglærte med dansk baggrund. 
 
De danske studier, der har analyseret, hvordan indvandringen til 
Danmark har påvirket indfødte danskeres løn og beskæftigelse, 
kommer dog ikke frem til entydige resultater.9 Foged og Peri (2016) 
finder eksempelvis, at indvandringen af flygtninge fra otte udvalgte 
lande har haft en positiv effekt på timelønnen og beskæftigelsen for 
indfødte danskere uden en videregående uddannelse. Den positive 
løn- og beskæftigelseseffekt opstår, fordi de indfødte som følge af 
indvandringen får job, der er mere videnskrævende, og som har et 
lavere indhold af manuelt arbejde. Indvandringen har også øget time-
lønnen for indfødte med en videregående uddannelse, og denne 
effekt er større end effekten for dem uden en sådan uddannelse. 
 
Analyser fra De Økonomiske Råds formandskab (2017a) indikerer 
derimod, at indvandring kan have mindsket beskæftigelsen blandt 
ufaglærte indfødte. Indvandringen har formentlig ikke reduceret be-
skæftigelsen i samme grad for indfødte med en erhvervsfaglig ud-
dannelse, og der er ikke en signifikant sammenhæng mellem indvan-
dringen og beskæftigelsen for indfødte med en videregående uddan-
nelse. Analyserne tyder ikke på, at indvandrerne har reduceret time-
lønningerne blandt de indfødte nederst i lønfordelingen, men time-
lønningerne er muligvis øget lidt for indfødte i den midterste og øver-
ste del af lønfordelingen. Malchow-Møller m.fl. (2009a, 2009b, 2012) 
undersøger, hvilken effekt det har på indfødte danskere, hvis der 
ansættes flere indvandrere på den arbejdsplads, hvor de er ansat. 
Resultaterne tyder ikke på, at de indfødte mister deres job, når der 
ansættes flere indvandrere på arbejdspladsen. Det ser dog ud til, at 
                                                           
8) Kilde: www.statistikbanken.dk/FOLK2. 

9) Foged m.fl. (2018) indeholder en detaljeret gennemgang af de eksisterende studier af 
den danske indvandrings effekt på indfødte danskeres løn og beskæftigelse. 
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de indfødtes timelønninger reduceres på arbejdspladser, der ansæt-
ter flere lavtuddannede indvandrere. Det er især ufaglærte indfødte, 
der oplever et fald i timelønnen, når andelen af lavtuddannede ind-
vandrere øges på arbejdspladsen. 
 
Der findes også et stort antal udenlandske studier, som belyser virk-
ningen af indvandring på indfødtes løn og beskæftigelse. Som for de 
danske studier er der en betydelig variation i resultaterne. Overordnet 
set viser de internationale studier, at indvandring kun har en beske-
den virkning på den samlede gennemsnitlige løn- og beskæftigelses-
udvikling for de indfødte, jf. De Økonomiske Råds formandskab 
(2017a) og Foged m.fl. (2018). De indfødtes løn og beskæftigelse ser 
dog ud til at blive påvirket negativt for de grupper, der har kvalifikatio-
ner, som svarer til indvandrernes.10 Da indvandringen til Danmark 
primært har bestået af lavtuddannet arbejdskraft, skulle man med 
baggrund i resultaterne fra den internationale forskning forvente, at 
indvandringen ville trække i retning af, at de lavtuddannede indfødtes 
løn og beskæftigelse udviklede sig mindre gunstigt end de højtud-
dannede indfødtes. 
 
I USA ser det ud til, at stigningen i andelen af beskæftigede i lavtløn-
nede jobs, stort set alene skyldes, at flere indvandrere er blevet ansat 
i disse job, jf. Mandelman og Zlate (2016) og Basso m.fl. (2018). Der 
er således ikke sket en stigning i andelen af de indfødte amerikanere, 
der er ansat i lavtlønnede job.  
 
Det er, så vidt vides, ikke undersøgt, i hvilken grad udviklingen i an-
delen, der er ansat i lavtlønnede job i Danmark, hænger sammen 
med, at et stigende antal indvandrere er beskæftiget i sådanne job. 
Det må dog forventes, at andelen af indfødte danskere beskæftiget i 
lavtlønnede job er steget mindre (eller faldet mere), end det er tilfæl-
det for befolkningen som helhed. Indvandrerne har således i stigende 
grad fundet beskæftigelse i lavtlønnede job, jf. figur III.5. Hvis man 
lavede en figur svarende til figur III.4 for indfødte lønmodtagere, ville 
figuren forventeligt vise en mere negativ udvikling i andelen, der er 
beskæftiget i lavtlønnede job, end i figur III.4, som viser udviklingen 
for alle lønmodtagere inkl. indvandrere. 
 
 

                                                           
10) Foged m.fl. (2018) gør opmærksom på, at hvis man tillægger resultaterne fra studier, 

der er publiceret i internationale tidsskrifter af høj kvalitet, størst vægt, så findes der 
ikke en negativ sammenhæng mellem indvandringen og beskæftigelsen for lavtud-
dannede indfødte. 
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FIGUR III.5 INDVANDRERNES PLACERING  
I LØNFORDELINGEN 

 
Stigende andel af indvandrerne finder beskæftigelse i lavtlønsjob. 

 

 
 

Anm.: Figuren illustrerer, hvor stor en andel af beskæftigede indvandrere, 

der i udvalgte år har en timeløn, som ligger indenfor bestemte per-

centiler i de indfødte danskeres timelønsfordeling. Eksempelvis har 

omkring 10 pct. af indvandrerne i 2015 en timeløn, som ligger mel-

lem 5. og 10. percentil i de indfødtes timelønsfordeling. Per definiti-

on har 5 pct. af de indfødte en timeløn inden for dette interval. Der 

er anvendt data for 18-64-årige lønmodtagere ekskl. studerende. 

Kilde: De Økonomiske Råds formandskab (2017a). 
   

SAMMENFATNING 

Den teknologiske udvikling og globaliseringen har mindsket efter-
spørgslen efter arbejdskraft, der udfører rutineopgaver. Det er i særlig 
grad mellemuddannede i midten af lønfordelingen, der er blevet be-
rørt af reduktionen i arbejdskraftefterspørgslen til rutinearbejde, og 
andelen af lønmodtagerne, som er beskæftiget i job, der tidligere var 
placeret i midten af lønfordelingen, er faldet.  
 
Efterspørgslen er omvendt øget efter højtuddannet arbejdskraft, der 
kan udføre mere komplekse opgaver, og som har evnen til at sætte 
sig ind i og løse forskelligartede problemstillinger. Andelen af de 
beskæftigede, der er ansat i højtlønnede job, har blandt andet derfor 
været stigende.  
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I mange lande har der også været en tendens til, at andelen af løn-
modtagerne beskæftiget i lavtlønnede job har været stigende. I Dan-
mark har der formentlig kun været en mindre ændring i denne andel. 
Automatisering og udflytning af rutineopgaver har isoleret set reduce-
ret antallet af lavtlønsjob, men andre forhold har haft en modgående 
virkning. Antallet af lavtlønsjob er således blevet trukket op af, at 
nogle af de lønmodtagere, der tidligere havde et job midt i løn-
fordelingen og udførte rutinearbejde, nu søger job længere nede i 
jobhierarkiet, og af at mange indvandrere er blevet beskæftiget i 
lavtlønsjob. En stigende efterspørgsel efter arbejdskraft i service-
sektoren – der skyldes en kombination af lav produktivitetsvækst i 
denne sektor og forbrugernes ønske om at forbruge tjenesteydelser 
og industrivarer i et relativt fast forhold – kan også have øget antallet 
af lavtlønnede jobs. 
 
Det kan ikke entydigt konkluderes, om den teknologiske udvikling, 
globaliseringen og indvandringen samlet set har betydet, at de ufag-
lærte med dansk baggrund har oplevet, at efterspørgslen efter deres 
arbejdskraft er blevet reduceret eller øget. Den faldende efterspørg-
sel efter arbejdskraft, der udfører rutinearbejde, har uden tvivl trukket 
i retning af at reducere efterspørgslen efter ufaglært arbejdskraft, og 
et større udbud af indvandret arbejdskraft kan have øget konkurren-
cen om de job, der typisk bestrides af ufaglærte. Det betydelige fald i 
antallet af ufaglærte på arbejdsmarkedet har derimod trukket den 
anden vej. For en given efterspørgsel efter ufaglært arbejdskraft er 
der således blevet færre til at konkurrere om jobbene. Samtidig kan 
en stigende efterspørgsel efter arbejdskraft til manuelle opgaver i 
servicesektoren have bidraget til at øge efterspørgslen efter ufaglært 
arbejdskraft. 
 
Det er ikke kun virksomhedernes efterspørgsel, der bestemmer     
løn- og beskæftigelsesudviklingen for de ufaglærte med dansk bag-
grund. De ufaglærte danskeres arbejdsudbud og kompetencer spiller 
også en vigtig rolle. I næste afsnit undersøges, om gruppen af ufag-
lærte med dansk baggrund er blevet en svagere gruppe målt efter 
deres arbejdsmarkedsrelevante karakteristika. 
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III.3 UFAGLÆRTES 
KARAKTERISTIKA 

Andelen af langvarigt offentligt forsørgede blandt ufaglærte med 
dansk baggrund har været stigende siden 2000. I samme periode er 
andelen af ufaglærte i befolkningen i den erhvervsaktive alder faldet, 
jf. figur III.6. Både stigningen i andelen af langvarigt offentligt forsør-
gede, og faldet i andelen af ufaglærte er særligt tydelig for personer 
mellem 30 og 49 år, jf. figur III.7.11 I dette afsnit undersøges sammen-
hængen mellem de to observationer. Den stigende andel af offentligt 
forsørgede blandt ufaglærte kan nemlig være drevet af, at gruppen af 
ufaglærte i dag gennemsnitligt set er mindre arbejdsmarkedsparate 
end tidligere. En sådan udvikling vil kunne afspejle en situation, hvor 
ufaglærte med de bedste beskæftigelsesforudsætninger har fået en 
uddannelse. Det vil både kunne reducere andelen af ufaglærte og 
føre til en øget grad af offentlig forsørgelse blandt ufaglærte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11) For ufaglærte med dansk baggrund mellem 50 og 59 år er der ikke sket en nævne-

værdig udvikling i andelen af offentligt forsørgede, mens andelen af offentligt forsør-
gede for ufaglærte mellem 60 og 64 år blandt andet på grund af udfasningen af over-
gangsydelsen og den løbende forhøjelse af efterlønsalderen har været faldende. 
Blandt ufaglærte under 30 år er udviklingen præget af en markant stigning i andelen 
af studerende. 
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FIGUR III.6 BEFOLKNINGEN I DEN 
ERHVERVSAKTIVE 
ALDER 

 
FIGUR III.7 30-49 ÅRIGE 

 

 
Andelen af ufaglærte er faldet samtidig 

med, at andelen af langvarigt offentligt for-

sørgede blandt de ufaglærte er steget. 

  
Udviklingen er særligt tydelig for aldersgruppen

30-49 år. 

 

 

 

 

 

 

Anm.: Kun personer med dansk baggrund indgår i opgørelsen. Langvarigt offentligt forsørgede er defineret 

som personer, der har modtaget offentlig forsørgelse i mindst 80 pct. af de seneste fem år (inklusive 

indeværende år). Der er anvendt data fra Beskæftigelsesministeriets forløbsdatabase DREAM. Alle 

indkomsterstattende overførselsindkomster (med undtagelse af SU) defineres som offentlig forsørgel-

se: Førtidspension, ressourceforløb, fleksjob inklusive ledighedsydelse, sygedagpenge inklusive job-

afklaring, kontanthjælp inklusive løntilskud, uddannelseshjælp og integrationsydelse, arbejdsløsheds-

dagpenge inklusive løntilskud samt uddannelses-, arbejdsmarkeds- og kontantydelse, efterløn inklusiv 

fleks- og overgangsydelse, revalidering inklusive forrevalidering, barsels- og forældreorlov samt de nu 

afskaffede børnepasnings-, uddannelses- og sabbatorlovs-ordninger. For yderligere oplysning om 

gruppen af langvarigt offentligt forsørgede, se kapitlet ”Langvarigt offentligt forsørgede” i De Økonomi-

ske Råds Formandskab (2017). 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Andelen af ufaglærte udenfor det ordinære arbejdsmarked er steget 
siden årtusindeskiftet, jf. figur III.8. Andelen af ufaglærte på førtids-
pension er steget med knap 50 pct. fra 13 pct. i 2000 til 19 pct. i 
2016, og andelen af ufaglærte i fleksjobordningen er steget fra om-
trent ingenting til 5 pct. i samme periode. Personer i fleksjob er delvist 
offentligt forsørgede og delvist i beskæftigelse. Hvis ikke det var for 
fleksjobordningen, der blev indført kort før årtusindeskiftet, ville en del 
af gruppen sandsynligvis være fuldstændigt offentligt forsørget, mens 
andre ville være beskæftiget i deltidsjob eller uden forsørgelse.  
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FIGUR III.8 OFFENTLIG FORSØRGELSE 

 
Blandt 30-49-årige ufaglærte med dansk baggrund har der været en 

stigende andel førtidspensionister og personer i fleksjobordningen. 

 

 
 

Anm.: Ufaglærte på de givne ydelser er opgjort i uge 20 i analyseåret, der 

er en sæsonneutral uge udenfor typiske ferieperioder. Midlertidige 

forsørgelsesordninger dækker over dagpenge, kontanthjælp, revali-

dering, sygedagpenge og ressourceforløb. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
På et givet tidspunkt modtager cirka hver femte ufaglært en midler-
tidig forsørgelsesydelse som dagpenge, kontanthjælp eller syge-
dagpenge. Andelen var i 2016 nogenlunde den samme som ved 
årtusindeskiftet. Førtidspension og fleksjob tilkendes kun personer 
med varigt nedsat arbejdsevne, og udviklingen tyder samlet set på, at 
ufaglærte i gennemsnit er blevet mindre arbejdsmarkedsparate.  
 
Spørgsmålet er, om den faldende andel ufaglærte i befolkningen er 
en del af årsagen til, at ufaglærte i gennemsnit er blevet en mindre 
arbejdsmarkedsparat gruppe og derfor har større forsørgelses-
sandsynlighed nu end tidligere. For at undersøge hvorvidt det er 
tilfældet, belyses i det følgende ufaglærtes karakteristika, og hvordan 
de adskiller sig fra personer med en uddannelse.12  

                                                           
12) Ufaglærte defineres som personer, der ikke har en uddannelse ud over grundskolen. 

Personer, der har en uddannelse ud over grundskolen, defineres som uddannede. 
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UFAGLÆRTE I 2016 

Hvis ufaglærte i gennemsnit er blevet en mindre arbejdsmarkeds-
parat gruppe siden årtusindeskiftet, vil det ikke alene afspejle sig i 
andelen af gruppen, der er offentligt forsørget, men også i en række 
andre forhold. I det følgende vises, at ufaglærte i gennemsnit adskil-
ler sig fra de uddannede i forhold til demografiske, sociale, helbreds-
mæssige og evnemæssige forhold. Der er forskel på ufaglærte og 
uddannede såvel i forhold til deres situation som voksen som med 
hensyn til de forhold, de voksede op under.  
 
Demografiske forskelle 
 
Blandt ufaglærte er en væsentligt større andel enlige, mænd og barn-
løse end blandt personer med en uddannelse, jf. figur III.9. Eksem-
pelvis er lidt mere end halvdelen af de 30-39 årige ufaglærte enlige, 
mens det blot drejer sig om lidt mere end hver fjerde blandt uddan-
nede i samme aldersgruppe.  
 
Blandt ufaglærte med børn under 18 år er der 35 pct., som ikke bor 
sammen med børnene, mens den tilsvarende andel blandt de uddan-
nede er 10 pct. Der er ligeledes en væsentligt større andel ufaglærte, 
der bor i en yderkommune. 
 
Da alderen har stor betydning for en række andre karakteristika, som 
eksempelvis antallet af børn og helbred, fokuseres der i det følgende 
alene på aldersgruppen 30-39 år. Et lignende billede af forskellene 
mellem ufaglærte og uddannede gør sig dog gældende for personer i 
aldersgruppen 40-49 år. Det er særligt blandt ufaglærte med dansk 
baggrund mellem 30 og 49 år, at andelen af langvarigt offentligt for-
sørgede er steget, og derfor er forskellene mellem ufaglærte og ud-
dannede i denne aldersgruppe særligt interessant. 
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FIGUR III.9 DEMOGRAFISKE KARAKTERISTIKA  

 
Der er blandt ufaglærte en større andel enlige, mænd, barnløse, 

personer med børn, de ikke bor sammen med, og personer, der bor 

i en yderkommune.  

 

 
Anm.: Opgørelsen viser andelene i 2016 og indeholder kun personer med 

dansk baggrund mellem 30 og 39 år. Andelen, der har børn, de ikke 

bor sammen med, er beregnet på baggrund af personer med børn 

under 18 år, og kun børn under 18 år indgår i opgørelsen. Yder-

kommuner er defineret som i De Økonomiske Råd (2015). 

Kilde:  Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Sociale og helbredsmæssige forskelle 
 
Ufaglærte adskiller sig også fra uddannede på flere sociale karakteri-
stika. Eksempelvis er der blandt ufaglærte en større andel med an-
bragte børn, og der er en større andel straffede, jf. figur III.10.   
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FIGUR III.10 SOCIALE KARAKTERISTIKA  

 
En større andel blandt de ufaglærte har anbragte børn, og en større 

andel er idømt frihedsstraf. 

 

 
 

Anm.: Opgørelsen viser andelene i 2016 og dækker kun personer med 

dansk baggrund mellem 30 og 39 år. Andelen med anbragte børn er 

opgjort som personer, der har eller har haft børn, der var anbragt, og 

er alene beregnet på baggrund af personer med børn.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Der er tegn på, at ufaglærte i gennemsnit har et dårligere helbred end 
personer med en uddannelse, jf. figur III.11. Der er en større andel 
blandt ufaglærte end blandt uddannede med meget hyppig kontakt til 
almen læge, og der er en større andel blandt ufaglærte, der har været 
indlagt på hospitalet i løbet af et år. Det gennemsnitlige antal hospi-
talsindlæggelser er ligeledes større blandt de ufaglærte, og en større 
andel har været indlagt med diabetes. Den mest udbredte form for 
diabetes kan opfattes som en livstilsygdom, og når flere ufaglærte 
indlægges med diabetes, kan det afspejle, at gruppen i gennemsnit 
har en mere usund livstil end personer med en uddannelse.  
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FIGUR III.11 HELBREDSMÆSSIGE KARAKTERISTIKA  

 
Sammenholdt med uddannede har en større andel ufaglærte hyppig lægekontakt, en større andel  

har været indlagt i året, en større andel har været indlagt med diabetes og ufaglærte har i gen-

nemsnit flere gennemsnitlige indlæggelser. 

    

 

 

Anm.: Kun personer med dansk baggrund mellem 30 og 39 år i 2016 indgår i opgørelsen. Kun indlæggelser 

på somatiske sygehusafdelinger indgår i opgørelsen. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Ufaglærte har et andet udgangspunkt 
 
De sociale og helbredsmæssige forskelle mellem ufaglærte og ud-
dannede kan skyldes forskellen i uddannelsesniveau, men det kan 
også skyldes, at ufaglærte i gennemsnit har haft andre opvækstvilkår 
end uddannede.  
 
Ufaglærte er i højere grad end uddannede vokset op med ufaglærte 
forældre, jf. figur III.12. Ufaglærte har desuden i højere grad haft 
forældre, der ikke var i beskæftigelse, men som var offentligt forsør-
get. Eksempelvis var ufaglærtes mødre i gennemsnit offentligt forsør-
get i mere end et år ud af de tre år, hvor den ufaglærte var mellem 14 
og 16 år gammel. 
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FIGUR III.12 FORÆLDRENES KARAKTERISTIKA 

 
Ufaglærte er i højere grad end uddannede vokset op med ufaglærte 

forældre og med forældre, der havde en lav beskæftigelsesgrad og 

høj forsørgelsesgrad. 

 

 
 

Anm.: Kun personer med dansk baggrund mellem 30 og 39 år indgår i op-

gørelsen. Der mangler oplysninger om moderens uddannelse for 9 

pct. og oplysninger om faderens uddannelse for 18 pct. Disse per-

soner indgår ikke i opgørelsen. Forælderens beskæftigelse er op-

gjort i det år, hovedpersonen fyldte 16 år. Forældrenes forsørgel-

sesgrad er opgjort i perioden, hvor hovedpersonen var mellem 14 og 

16 år gammel, og angiver med et tal mellem 0 og 100, hvor stor en 

andel af de tre år forælderen var offentligt forsørget. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Ufaglærte har i væsentligt større udstrækning end uddannede som 
barn oplevet, at en forælder blev idømt en frihedsstraf, jf. figur III.13. 
Samtidig var en større andel af ufaglærte anbragt som barn, og en 
større andel af ufaglærte er flyttet mange gange i deres barndom. Det 
er over hver femte af de ufaglærte, der var anbragt udenfor hjemmet 
på et tidspunkt, inden de fyldte 18 år, mens det samme blot er tilfæl-
det for 3 pct. af de uddannede. 
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FIGUR III.13 SOCIALE OPVÆKSTVILKÅR 

 
En større andel af de ufaglærte har forældre, der er idømt friheds-

straf. En større andel af de ufaglærte er flyttet meget i deres barn-

dom, og en langt større andel har været anbragt. 

 

 
 

Anm.: Kun personer med dansk baggrund mellem 30 og 39 år i 2016 ind-

går i opgørelsen. Hvorvidt forældrene er idømt frihedsstraf er opgjort 

i perioden, hvor hovedpersonen var mellem 10 og 16 år gammel.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
Ud over at ufaglærte i gennemsnit er vokset op under andre forhold 
end uddannede, adskiller ufaglærtes evner sig også fra uddannedes. 
Ufaglærte mænd har i gennemsnit en lavere score end uddannede i 
den intelligenstest, alle mænd tager i forbindelse med session til 
forsvaret, jf. figur III.14. Derudover er en større andel af ufaglærte 
blevet erklæret uegnet til at aftjene værnepligt uden at møde op til 
session. Der kan være mange forskellige grunde til en uegnetheds-
erklæring, men det må formodes, at en del af de personer, der vurde-
res uegnet til værnepligtstjeneste, også vil være mindre egnede i 
forhold til arbejdsmarkedet.  
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FIGUR III.14 MÆNDS SCORE PÅ INTELLIGENSTEST  

 
Ufaglærte mænd mellem 30 og 39 år scorede lavere end jævn-

aldrende uddannede i forsvarets intelligenstest, da de som unge var 

til session. Der er desuden en større andel ufaglærte, der blev er-

klæret uegnet til værnepligtstjeneste uden fremmøde til session. 

 

Anm.: Kun mænd med dansk baggrund mellem 30 og 39 år, der har en 

score på intelligenstesten eller er registreret som uegnet uden 

fremmøde, indgår i opgørelsen. Personer, der er registeret som 

uegnet uden fremmøde, indgår med en intelligensscore, hvis der er 

registret en. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata 
 

 
 

FORSVARETS INTELLIGENSTEST 

 
Intelligensscoren, der indgår i figur III.14, stammer fra forsvarets in-

telligenstest. Testen bygger på Børge Priens Prøve, som er en intel-

ligenstest udviklet til det danske forsvar i 1950erne. Prøven består 

af 78 spørgsmål og 4 delprøver: matrixprøven, talrækker, ord-

relationer og figurprøven. På baggrund af antallet af rigtige svar til-

deles respondenten en score mellem 1 og 5, hvor scoren er højere, 

jo flere spørgsmål respondenten har besvaret rigtigt. Scoren 5 gi-

ves, hvis mindst 35 spørgsmål er rigtig besvaret.  
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Udover de kognitive kompetencer, der afspejles i intelligenstesten, 
har også sociale, ikke-kognitive kompetencer betydning for de senere 
muligheder på arbejdsmarkedet. Evnen til at have og fastholde et 
fritidsjob som ung kan afspejle denne type evner, da fritidsjob til unge 
oftest primært kræver ikke-faglige kompetencer. Der er en væsentligt 
mindre andel af de ufaglærte end af de uddannede, der havde et 
fritidsjob, da de var unge, jf. figur III.15.  
 
 

FIGUR III.15 FRITIDSJOB SOM UNG 

 
En større andel af de uddannede end af de ufaglærte havde et fri-

tidsjob som 15-årig. 

 

 
Anm.: Kun personer med dansk baggrund mellem 30 og 39 år i 2016 ind-

går i opgørelsen. Personer med en erhvervsindkomst det år, de fyld-

te 15 år, defineres som personer med et fritidsjob. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Den høje forsørgelsesandel blandt ufaglærte hænger sammen 
med andet end mangel på uddannelse 
 
De demografiske, sociale og helbredsmæssige karakteristika, der ud 
over uddannelse adskiller ufaglærte og uddannede, hænger sammen 
med sandsynligheden for at være langvarigt offentligt forsørget. En 
del af forskellen mellem ufaglærte og uddannedes sandsynlighed for 
at være langvarigt offentligt forsørget forsvinder således, når der 
tages højde for andre forskelle end uddannelse i de to gruppers  
karakteristika. Forholdet mellem sandsynligheden for at være offent-
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for at være offentligt forsørget, jf. boks III.2. Oddsene for at være 
langvarigt offentligt forsørget er knap 14 gange så høje for en 35-årig 
ufaglært som for en 35-årig med en uddannelse, jf. tabel III.1. Hvis 
der tages højde for, at ufaglærte i gennemsnit adskiller sig fra perso-
ner med en uddannelse i forhold til andre karakteristika end blot  
uddannelse, reduceres den ufaglærtes odds for at være langvarigt 
offentligt forsørget, så de blot er knap 9 gange så høje som den  
uddannedes.  
 
En del af forskellen mellem ufaglærte og uddannedes forsørgelses-
grad forsvinder altså, når der tages højde for andre karakteristika end 
selve uddannelsesniveauet. Der er dog en række andre forhold som 
eksempelvis ikke-kognitive kompetencer, andre typer af sociale pro-
blemer og helbredsudfordringer, der ikke er medtaget i beregningen, 
men som i gennemsnit kan adskille sig for ufaglærte i forhold til for 
uddannede. Derfor kan forskellen mellem de ufaglærte og de uddan-
nedes forsørgelsesgrad, selv når der kontrolleres for andre karakteri-
stika end uddannelse, ikke nødvendigvis tilskrives effekten af uddan-
nelse. Det er desuden muligt, at nogle af de sociale og helbreds-
mæssige forskelle på ufaglærte og uddannede netop skyldes forskel-
len i uddannelse.  
 
 

BOKS III.2 RELATIVE ODDS 

 
Oddsene for at være offentligt forsørget angiver forholdet mellem sandsynligheden for at være of-

fentligt forsørget og sandsynligheden for ikke at være det: 

 = 	 	 	 æ 	 	 ø	 	 	 	 æ 	 	 ø   

 

Er oddsene for at være offentligt forsørget for ufaglærte eksempelvis 0,5 betyder det, at for hver 

100 ufaglærte, der ikke er offentligt forsørget, er der 50 ufaglærte, der er offentligt forsørget. 

 

De relative odds, eller odds ratio som det også kaldes, er forholdet mellem to gruppers odds for at 

være offentligt forsørget: 

 	 = 	 	 	 æ 	 	 ø æ	 	 	 æ 	 	 ø   

 

En odds ratio på 10 for ufaglærte i forhold til uddannende betyder, at en ufaglært har 10 gange så 

høje odds for at være offentligt forsørget som en person med en uddannelse. 
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TABEL III.1 BETYDNINGEN AF ØVRIGE KARAKTERISTIKA FOR  
ARBEJDSMARKEDSTILKNYTNINGEN 

 
Oddsene for at være langvarigt offentligt forsørget er væsentligt højere for ufaglærte end for ud-

dannede. Tilsvarende er ufaglærtes odds for at være beskæftiget lavere end uddannedes. De re-

lative forskelle i gruppernes odds reduceres, når der tages højde for andre karakteristika end ud-

dannelse. 

 

 Ufaglærtes relative odds for at være 

 Langvarigt 

 offentligt forsørget 

Offentligt forsørgeta) Beskæftigeta) 

Uden kontrol for 

andre karakteristika 

13,8 10,1 0,12 

Med kontrol for 

andre karakteristika 

8,6 5,9 0,20 

 

a) Beskæftigelse og offentlig forsørgelse er opgjort på baggrund af den væsentligste forsørgelseskilde i 

året.  

Anm.: Se boks III.2 for beskrivelse af beregningen af relative odds. Kun 35-årige i 2016 med dansk baggrund 

indgår i beregningen. I tabellens nederste række er odds ratio beregnet, når der tages højde for for-

skelle mellem ufaglærte og uddannede i forhold til køn, om man bor i en yderkommune, civilstatus, an-

tal børn, antal lægekontakter, antal indlæggelsesdage og antal indlæggelser, indlæggelser pga. diabe-

tes, hvorvidt man er straffet indenfor de seneste fem år, forældres uddannelsesniveau, om man har 

været anbragt som barn, om forældrene blev idømt frihedsstraf, da man var mellem 10 og 16 år, for-

ældrenes forsørgelsesgrad, antal flytninger som barn, samt hvorvidt man havde fritidsjob som 15-årig. 

Alle odds ratios er statistisk signifikante. Se anmærkning til figur III.6 for definition af langvarig offentlig 

forsørgelse. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

ØGET FORSKEL MELLEM UFAGLÆRTE OG UDDANNEDE  

Der er markante forskelle mellem gruppen af ufaglærte og gruppen af 
uddannede. I det følgende vises, at en del af disse forskelle er øget 
siden årtusindeskiftet. Den øgede forskel på ufaglærte og uddannede 
indikerer, at ufaglærte i gennemsnit er blevet en mindre arbejdsmar-
kedsparat gruppe. Dette kan være årsagen til den stigende andel 
forsørgede blandt ufaglærte. Udviklingen er undersøgt for 35-årige for 
at sikre, at den fundne udvikling ikke blot skyldes ændringer i alders-
sammensætningen af gruppen.  
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I perioden siden årtusindeskiftet er der sket en markant stigning i 
andelen af 35-årige ufaglærte med anbragte børn, mens der stort set 
ikke er sket en ændring blandt de uddannede, jf. figur III.16. Der har 
også været en svagt stigende forskel mellem de to grupper i andelen, 
der er idømt en frihedsstraf indenfor de seneste fem år, jf. figur III.17.  
 
 

FIGUR III.16 HAR ANBRAGTE BØRN 
 
FIGUR III.17 IDØMT FRIHEDSSTRAF 

DE SENESTE FEM ÅR 

 

 
Forskellen mellem ufaglærte og uddannede 

i andelen med anbragte børn er steget. 

  
Forskellen mellem ufaglærte og uddannede i

andelen, der er idømt en frihedsstraf i de se-

neste fem år, er steget en smule. 

 

   

 

Anm.: Kun 35-årige i det givne år med dansk baggrund indgår i opgørelsen. Andelen med anbragte børn er 

opgjort som personer, der har eller har haft børn, der var anbragt, og er alene beregnet på baggrund af 

personer med børn.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata 
 

 
 
Der er også indikationer på en øget forskel i helbredet mellem ufag-
lærte og uddannede. Både det gennemsnitlige antal hospitalsind-
læggelser og andelen, der har været indlagt i året, er steget mere for 
ufaglærte, jf. figur III.18. På den anden side har udviklingen i andelen 
med mange lægekontakter, og andelen indlagt med diabetes ikke 
udviklet sig væsentligt forskelligt for ufaglærte og uddannede, selvom 
der blandt ufaglærte i alle år er en væsentligt højere andel med  
mange lægekontakter og diabetesindlæggelser. 
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FIGUR III.18 HOSPITALSINDLÆGGELSER 

 
Det gennemsnitlige antal indlæggelser er steget mere blandt ufaglærte end blandt uddannede. 

Samtidig er andelen af ufaglærte, der har været indlagt i året, steget en smule siden årtusinde-

skiftet, mens andelen blandt uddannede har været nogenlunde konstant. 

 

 

  

Anm.: Kun 35-årige i det givne år med dansk baggrund indgår i opgørelsen. Kun indlæggelser på somatiske 

sygehusafdelinger indgår. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Der er ligeledes sket en forøgelse af forskellen i de forhold, ufaglærte 
og uddannede er vokset op under. Den gennemsnitlige forsørgelses-
grad for de ufaglærtes forældre, da de ufaglærte var unge, er således 
højere i dag, end den var for ti år siden, mens den tilsvarende andel 
blandt uddannede er steget mindre, jf. figur III.19. Andelen af de 
ufaglærte med straffede forældre er ligeledes steget de seneste ti år, 
mens andelen blandt de uddannede er stort set uændret, jf. figur 
III.20. Selvom der er en større andel med ufaglærte forældre blandt 
de ufaglærte end blandt de uddannede alle år, er denne forskel dog 
ikke øget de seneste år.13 
 

                                                           
13) Da der er mangler uddannelsesoplysninger om den ældre del af befolkningen, mang-

ler der information om forældrenes uddannelse for en større og større del af analyse-
populationen jo længere tilbage i tid man går. Man bør derfor være varsom med at 
undersøge udviklingen i andelen med ufaglærte forældre. 
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FIGUR III.19 FORÆLDRENES  
FORSØRGELSE 

 
FIGUR III.20 DØMTE FORÆLDRE 

 

 
Forældrenes forsørgelsesgrad, da hoved-

personen var 14-16 år, er steget mere for 

ufaglærte end for uddannede. Forsørgel-

sesgraden er den andel af de tre år, hvor 

forældrene var offentligt forsørget. 

  
Andelen af ufaglærte, hvor mindst en forælder

blev idømt en frihedsstraf, da den ufaglærte

var mellem 10 og 16 år gammel, er steget.

Andelen er uændret blandt uddannede. 

 

    

 

Anm.: Kun 35-årige i det givne år med dansk baggrund indgår i opgørelsen. Forældrenes forsørgelsesgrad er 

opgjort i perioden, hvor hovedpersonen var mellem 14 og 16 år gammel, og angiver hvor stor en andel 

af de tre år forælderen var offentligt forsørget. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Andelen med mange flytninger i barndommen er faldet blandt de 
uddannede, men har ikke ændret sig meget for de ufaglærte, så også 
her er forskellen mellem de to grupper øget, jf. figur III.21. Andelen af 
ufaglærte, der var anbragt som barn, er steget markant, men er uæn-
dret blandt uddannede, jf. figur III.22.  
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FIGUR III.21 FLYTNINGER 
 
FIGUR III.22 ANBRAGT SOM BARN 

 

 
Andelen af uddannede, der er flyttet mindst 

tre gange, da de var mellem 6 og 16 år, er 

faldet, men er omtrent uændret for de ufag-

lærte. 

 

 

 

 
Der er sket en markant stigning i andelen af

ufaglærte, der har været anbragt som barn,

mens andelen er stort set uændret blandt de 

uddannede. 

 

  

  

 

Anm.: Kun 35-årige i det givne år med dansk baggrund indgår i opgørelsen. Antallet af flytninger i barn-

dommen er opgjort, da vedkommende var mellem 6 og 16 år gammel. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Samlet set tegner der sig et billede af, at forskellen mellem ufaglærte 
med dansk baggrund og uddannede med dansk baggrund er øget 
siden årtusindeskiftet, både i forhold til sociale og helbredsmæssige 
karakteristika som voksne og forholdene som børn.  

BETYDNINGEN AF ÆNDRINGEN I UFAGLÆRTES 
KARAKTERISTIKA 

I dette underafsnit præsenteres en dekomponering af udviklingen i 
gruppen af ufaglærte. Dekomponeringen viser, at andelen af lang-
varigt offentligt forsørgede blandt ufaglærte i dag ville være mindre, 
hvis gruppen havde haft samme karakteristika som i 2006, jf. figur 
III.23. Dette indikerer, at sammensætningen af karakteristika i grup-
pen af ufaglærte i dag er en medvirkede årsag til den stigende andel 
på langvarig offentlig forsørgelse. Metoden bag dekomponering er 
nærmere beskrevet i boks III.3. 
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BOKS III.3 DEKOMPONERING AF UDVIKLINGEN 

 
På baggrund af oplysninger om alle ufaglærtes karakteristika, herunder hvorvidt de er langvarigt 

offentligt forsørget i et givet år, kan sammenhængen mellem sandsynligheden for at være lang-

varigt offentligt forsøget og disse karakteristika estimeres. Sammenhængen estimeres med en lo-

gitmodel, hvor den individspecifikke sandsynlighed for at være langvarigt offentligt forsørget be-

regnes som: 

 ℎ. 	 = 11 +  

 

hvor 	 er karakteristika for ufaglært i, og  er den estimerede sammenhæng mellem disse karak-

teristika og sandsynligheden for at være langvarigt offentligt forsørget. Gennemsnittet af de indi-

vidspecifikke beregnede sandsynligheder svarer til andelen af gruppen, der er langvarigt offentligt 

forsørget. Andelen af langvarigt offentligt forsørgede i år t,  	 , kan således opskrives 

som:  

 	 = 1 11 + , 		 
 
hvor , 	 er karakteristika for ufaglært i i år t, 	er parametre, der beskriver den estimerede sam-

menhæng mellem disse karakteristika og forsørgelsessandsynligheden i år t, og  er antallet af 

ufaglærte i år t. Da andelen af langvarigt offentligt forsørgede i en gruppe således alene bestem-

mes ud fra gruppens karakteristika og de estimerede parametre, er det muligt at beregne den hy-

potetiske andel langvarigt offentligt forsørgede, der ville have været, hvis gruppens karakteristika 

havde været som i et givet år, eksempelvis år 2006, men sammenhængen mellem karakteristika 

og forsørgelsessandsynligheden er, som de faktisk er i året: 

 	 æ 	 	 	 = 1 11 + , 		 
 

Der er estimeret en helt tilsvarende model for beskæftigelsesandelen. Baseret på denne model 

kan den hypotetiske beskæftigelsesandel beregnes, hvor sammenhængen mellem karakteristika 

og beskæftigelsessandsynlighed er den samme som i eksempelvis 2006, og gruppens karakteri-

stika er, som de faktisk er i året: 

 æ 	 	 	 	 	 = 1 11 + ,  

 

De karakteristika, der indgår i beregningen, er: Køn, mor ufaglært, far ufaglært, mors forsørgel-

sesgrad da den ufaglærte var 14-16 år, fars forsørgelsesgrad da den ufaglærte var 14-16 år, mors 

væsentligste indkomstkilde da hovedpersonen var 16 år (ledig, førtidspensionist, studerende, be- 
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BOKS III.3 DEKOMPONERING AF UDVIKLINGEN, FORTSAT 

 
skæftiget eller offentligt forsørget), fars væsentligste indkomstkilde da hovedpersonen var 16 år 

(ledig, førtidspensionist, beskæftiget eller offentligt forsørget), mors erhvervsindkomst som 45-

årig, fars erhvervsindkomst som 45-årig, mor idømt frihedsstraf da den ufaglærte var 10-16 år, far 

idømt frihedsstraf da den ufaglærte var 10-16 år, boede sammen med begge forældre som 6-årig 

(ja/nej), anbragt som barn, ukendt far, antal flytninger som 6-16 årig, idømt frihedsstraf før fyldt 16 

år, har ikke afsluttet 9. klasse som 20 årig, indkomst som 15-årig, civilstatus, antal lægekontakter, 

antal børn, børn man ikke bor sammen med, anbragte børn, bor i en yderkommune, antal indlæg-

gelsesdage, antal indlæggelser, indlæggelser pga. diabetes samt hvorvidt man er straffet indenfor 

de seneste fem år. 
 

 
 

FIGUR III.23 DEKOMPONERET UDVIKLING I ANDEL 
LANGVARIGT OFFENTLIGT FORSØRGEDE 

 
Ændrede karakteristika i gruppen af ufaglærte har formentlig med-

virket til øget andel langvarigt offentligt forsørgede blandt ufaglærte. 

 

 
 

Anm.: Kun 35-årige ufaglærte med dansk baggrund indgår i beregningen. 

Se anmærkning til figur III.6 for definition af langvarig offentlig for-

sørgelse og boks III.3 for metoden bag beregningen. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2006 2008 2010 2012 2014 2016

Faktisk andel langvarigt offentligt forsørgede

Samme karakteristika som ufaglærte i 2006

Andel af ufaglærte med dansk baggrund i pct.



Ufaglærtes tilknytning til arbejdsmarkedet - Ufaglærtes karakteristika III.3 

 204            Dansk Økonomi, efterår 2018 

Selv hvis sammensætningen af gruppen af ufaglærte ikke havde 
ændret sig, ville der dog stadig have været en stigende andel lang-
varigt offentligt forsørgede blandt ufaglærte i perioden 2006-16. Det 
kan skyldes, at nogle af de karakteristika, der i særlig grad kende-
tegner ufaglærte, i højere grad end tidligere er forbundet med lav 
beskæftigelsessandsynlighed. En dekomponering svarende til den 
ovenfor viser således, at hvis karakteristika som eksempelvis foræl-
drenes forsørgelsesgrad eller anbringelse som barn havde samme 
betydning for beskæftigelsessandsynligheden i 2016 som i 2006, ville 
beskæftigelsen blandt ufaglærte være faldet med 7 pct.point, jf. figur 
III.24. I virkeligheden er beskæftigelsen i gruppen faldet med over det 
dobbelte. Tilsvarende ville beskæftigelsen i 2006 have været 6 
pct.point lavere, end det faktisk var tilfældet, hvis ufaglærtes karakte-
ristika havde samme indflydelse på deres beskæftigelsessandsynlig-
hed som i 2016.  
 

FIGUR III.24 DEKOMPONERET UDVIKLING I  
BESKÆFTIGELSEN 

 
Beskæftigelsen blandt 35-årige ufaglærte ville have været godt 10 

pct.point højere i 2016, hvis karakteristika som ung havde samme 

indflydelse på beskæftigelsessandsynligheden som i 2006. 

 

 
 

Anm.: Se anmærkningen til figur III.23. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
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Dekomponeringen indikerer, at arbejdsmarkedet i 2016 i mindre grad 
end tidligere har beskæftigelsesmuligheder for personer med karakte-
ristika, der kendetegner ufaglærte. Den fundne udvikling kan dog 
også skyldes, at ufaglærte har ændret sig på karakteristika, der har 
betydning for beskæftigelsessandsynligheden, men som ikke er med i 
beregningen, og som er ukorrelerede med de inkluderede karakteri-
stika.   
  
I beregningen er der ikke taget højde for, at nogle af de ufaglærtes 
karakteristika kan skyldes den højere andel i gruppen, der er offentligt 
forsørget. Eksempelvis kan de ufaglærte i gennemsnit have fået 
dårligere helbred siden årtusindeskiftet, fordi en større andel er uden-
for det ordinære arbejdsmarked. Billedet er dog det samme, hvis kun 
karakteristika som barn, der ikke kan være påvirket af den aktuelle 
arbejdsmarkedstilknytning, inddrages. 

SAMMENFATNING 

Der er markant forskel på gruppen af ufaglærte og gruppen af ud-
dannede i forhold til både demografiske, sociale og helbredsmæssige 
karakteristika. Det er muligt, at de ufaglærte i gennemsnit har flere 
sociale udfordringer og et dårligere helbred end uddannede, netop 
fordi en større andel af de ufaglærte står udenfor arbejdsmarkedet. 
Der er dog også stor forskel i de forhold, de to uddannelsesgrupper i 
gennemsnit er vokset op under. Forskellen mellem den gennemsnit-
lige ufaglærte og den gennemsnitlige uddannede er øget siden årtu-
sindeskiftet, og de ufaglærte er i dag samlet set en mindre arbejds-
markedsparat gruppe end tidligere. Der er endvidere indikationer på, 
at det faktum, at ufaglærte i gennemsnit adskiller sig mere fra uddan-
nede i dag end tidligere, er en del af årsagen til den stigende andel 
langvarigt offentligt forsørgede blandt ufaglærte med dansk bag-
grund. Samtidig er der også tegn på, at beskæftigelsesmulighederne 
for personer med de karakteristika, der kendetegner ufaglærte, er 
blevet dårligere siden årtusindeskiftet.  
 
 

III.4 UDDANNELSE TIL UFAGLÆRTE 

Ufaglærtes beskæftigelsesfrekvens er markant lavere end beskæfti-
gelsesfrekvensen for personer med en erhvervsfaglig eller videre-
gående uddannelse. Blandt 30-49-årige med dansk baggrund var 
beskæftigelsesfrekvensen i 2016 eksempelvis 28 pct.point lavere 
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blandt ufaglærte end blandt personer med en erhvervsfaglig uddan-
nelse, jf. figur III.2 i afsnit III.2. 
 
Det er et vigtigt spørgsmål, i hvilken grad man vil kunne øge beskæf-
tigelsen for personer, der ikke får en uddannelse udover grundskolen, 
hvis disse personer får en erhvervskompetencegivende uddannelse. 
Kan ufaglærte opnå samme beskæftigelsesgrad, som personer med 
en erhvervsfaglig uddannelse har, hvis de tager en erhvervsfaglig 
uddannelse, eller har de karakteristika, som gør, at de selv med en 
fuldført erhvervsfaglig uddannelse vil have en lavere beskæftigelses-
grad? Jo mere beskæftigelsesfrekvensen kan øges blandt de ufag-
lærte, ved at de får en erhvervskompetencegivende uddannelse, jo 
mere vil der samfundsøkonomisk set være vundet ved at iværksætte 
initiativer, der øger andelen, som får en uddannelse. 
 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (2017) finder, at 25-40-årige ufag-
lærtes beskæftigelsesfrekvens kan øges med ca. 30 pct.point, hvis 
de får en erhvervsfaglig uddannelse. Arbejderbevægelsens Erhvervs-
råd (2015) har tidligere fundet, at ufaglærte kan opnå mere end 9 års 
ekstra beskæftigelse i løbet af et livsforløb, hvis de får en erhvervs-
kompetencegivende uddannelse. 
 
Søgaard (2011) undersøger, hvor stor en del af forskellen mellem 
forskellige uddannelsesgruppers erhvervsfrekvens, der vil blive fjer-
net, hvis dem med det laveste uddannelsesniveau får en højere ud-
dannelse. Han skønner, at gennemslaget af en generel forøgelse af 
uddannelsesniveauet udgør mellem ¼ og ½ af den proportionale 
effekt, der fremkommer, hvis øget uddannelse slog fuldt igennem på 
erhvervsdeltagelsen med den observerede tværsnitssammenhæng. 
Bækgaard og Helsø (2018) kommer frem til lignende, men mere 
detaljerede resultater, idet de beregner køns- og uddannelses-
specifikke gennemslag på erhvervsdeltagelsen af øget uddannelse. 
De finder således, at erhvervsdeltagelsen set over livet for ufaglærte 
mænd og kvinder øges med henholdsvis 8 og 18 pct.point, hvis de får 
en erhvervsuddannelse. Det svarer til et gennemslag af, at ufaglærte 
får en erhvervsuddannelse på ca. ¼ for mænd og ca. ½ for kvinder.  
 
Både Søgaard (2011) og Bækgaard og Helsø (2018) kommer frem til, 
at gennemslaget har været aftagende i takt med, at en stigende andel 
af fødselsårgangene får en erhvervskompetencegivende uddannelse. 
På den baggrund kan det forventes, at effekten af at øge uddannel-
sesniveauet yderligere vil være aftagende fremadrettet. 
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En af udfordringerne ved at estimere effekten af uddannelse er, at det 
formentlig ikke er realistisk, at alle ufaglærte kan gennemføre en 
erhvervsfaglig uddannelse. Tiltag, der øger ufaglærtes tilskyndelse til 
og/eller mulighed for at tage en uddannelse, vil sandsynligvis primært 
påvirke uddannelsestilbøjeligheden hos dem, der i udgangspunktet 
har den største sandsynlighed for at gennemføre en uddannelse. Det 
er derfor mere relevant at fokusere på beskæftigelseseffekten for 
denne gruppe, end at betragte den gennemsnitlige effekt for alle 
ufaglærte. I dette afsnit præsenteres resultaterne af en analyse, der 
undersøger, hvor meget beskæftigelsen kan løftes via en erhvervs-
uddannelse for ufaglærte med meget stor beregnet sandsynlighed for 
at gennemføre uddannelsen.  
 
Ud over at fokusere på effekten for ufaglærte med den største sand-
synlighed for at gennemføre uddannelsen adskiller analysen sig også 
fra tidligere analyser ved i højere grad at tage højde for de socioøko-
nomiske og evnemæssige forskelle mellem ufaglærte og faglærte.  
 
Analysen viser, at en erhvervsuddannelse kan forventes at øge be-
skæftigelsessandsynligheden med 9 pct.point for ufaglærte med stor 
forventet sandsynlighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse. 
Det kan dog være et overkantsskøn, idet der kan være faktorer, som 
påvirker både beskæftigelsessandsynligheden og uddannelses-
tilbøjeligheden, som analysen ikke tager højde for. Analysen viser 
desuden, at ufaglærte med lav beregnet sandsynlighed for at gen-
nemføre en erhvervsuddannelse har relativt lav forventet beskæfti-
gelse, uanset om de får en uddannelse eller ej.  

HVORFOR HAR FAGLÆRTE HØJERE BESKÆFTIGELSE END 
UFAGLÆRTE? 

Der er en klar sammenhæng mellem uddannelse og beskæftigelse, 
hvor personer med en uddannelse har en højere beskæftigelse og 
lavere forsørgelsesgrad end personer uden en uddannelse, jf. figur 
III.2 i afsnit III.2. Litteraturen på området fremhæver to typer forklarin-
ger. Den ene forklaring fokuserer på, at personer gennem uddannel-
sen får kvalifikationer, der er efterspurgt på arbejdsmarkedet, og at 
de derigennem opnår højere beskæftigelse. Den anden forklaring går 
på, at personer, der vælger at tage en uddannelse, vil have en høj 
beskæftigelse, uanset om de har en uddannelse eller ej, fordi de 
besidder personlige karakteristika, der gør dem særligt attraktive på 
arbejdsmarkedet. Ifølge denne forklaring kan uddannelse være et 
signal til arbejdsgiveren om, at de pågældende tilhører en gruppe af 
personer med evner, der gør dem attraktive som arbejdskraft.  
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Selv hvis kompetenceerhvervelsen via uddannelse er den primære 
årsag til den fundne empiriske sammenhæng mellem uddannelse og 
beskæftigelse, er det muligt, at personer med en uddannelse også i 
udgangspunktet har karakteristika, der øger deres beskæftigelses-
muligheder. For at beregne den forventede beskæftigelseseffekt af, 
at en ufaglært får en uddannelse, er det derfor nødvendigt at tage 
højde for, at det ikke er tilfældigt, hvem der vælger at tage en uddan-
nelse. En simpel sammenligning af beskæftigelsen for ufaglærte og 
faglærte er derfor ikke et brugbart mål for den forventede beskæfti-
gelseseffekt ved, at en ufaglært gennemfører en erhvervsfaglig ud-
dannelse.   
 
For bedst muligt at vurdere hvad beskæftigelsen for en given ufaglært 
ville være, hvis vedkommende havde en uddannelse, inddrager ana-
lysen i dette afsnit derfor en række baggrundsoplysninger, der på 
forskellig vis påvirker den enkeltes uddannelsestilbøjelighed og be-
skæftigelsessandsynlighed. Demografiske karakteristika som køn og 
bopælskommune kan påvirke uddannelsestilbøjeligheden, blandt 
andet fordi ledighed i bopælskommunen som ung kan påvirke den 
enkeltes opfattelse af gevinsten ved at tage en uddannelse. De so-
cioøkonomiske vilkår som barn kan ligeledes påvirke den enkeltes 
uddannelsestilbøjelighed, blandt andet fordi det kan påvirke den 
enkeltes forventning til den fremtidige beskæftigelse og dermed den 
forventede gevinst af uddannelse. Forældrenes uddannelsesniveau 
og beskæftigelseshistorik samt stabile opvækstvilkår kan påvirke 
barnets udvikling og præferencer og dermed beskæftigelsen som 
voksen. Endelig formodes den enkeltes medfødte evner at have 
indflydelse på uddannelsestilbøjeligheden og beskæftigelses-
sandsynligheden både som ufaglært og uddannet.14  
 
Analysen inddrager demografiske, socioøkonomiske og evne-
mæssige karakteristika målt ved hjælp af en række forskellige oplys-
ninger om den enkelte, jf. boks III.4. Ved at tage højde for så mange 
baggrundskarakteristika som muligt bliver det mere sandsynligt, at 
den estimerede effekt af uddannelse afspejler den forventede be-

                                                           
14) Intelligens, indsats, helbred og sociale kompetencer er sandsynligvis (medfødte) 

evner, der påvirker både sandsynligheden for at tage en uddannelse og beskæftigel-
sessandsynligheden. Som mål for intelligens og indsats anvendes oplysninger om 
folkeskolekarakterer og intelligensscore ved militæres sessioner. Folkeskole-
karakterer er sandsynligvis både et udtryk for intelligens og indsats, mens intelligens-
scoren alene afspejler intelligens. Ved samtidig at kontrollere for folkeskolekarakterer 
og intelligensscore, bliver karaktererne primært et udtryk for indsats, idet effekten af 
intelligens fanges via intelligensscoren. Derudover kontrolleres for, om man har haft 
et fritidsjob som ung, da det kan afspejle ikke-faglige kompetencer, der er relevant for 
mulighederne på arbejdsmarkedet. Som mål for omfanget af fritidsarbejde anvendes 
indkomsten som 15- og 16-årig. 

Nødvendigt at tage 

højde for, at 

uddannelsesstatus 

ikke er tilfældig 

Demografi, 

socioøkonomiske 

forhold samt evner 

har indflydelse … 

… og analysen 

søger at tage 

højde herfor 
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skæftigelseseffekt ved, at en ufaglært tager en uddannelse frem for 
blot at afspejle grundlæggende forskelle mellem ufaglærte og perso-
ner, der har taget en uddannelse. Det kan dog ikke afvises, at der er 
karakteristika, der påvirker både beskæftigelsessandsynligheden og 
uddannelsestilbøjeligheden, men som ikke indgår i analysen. Hvis 
sådanne eventuelle udeladte karakteristika kan forklare en del af 
beskæftigelsesforskellen mellem ufaglærte og faglærte, og de ikke er 
korreleret med de karakteristika, der er inddraget i analysen, vil de 
beskæftigelseseffekter, der findes i analysen, formentlig være over-
kantsskøn.  
 
 

BOKS III.4 BAGGRUNDSKARAKTERISTIKA 

 
I analysen tages højde for en lang række baggrundskarakteristika, der kan påvirke den enkeltes 

beskæftigelsessandsynlighed og uddannelsestilbøjelighed. Baggrundskarakteristika kan opdeles i 

tre grupper: 

 

Demografiske 

Køn, bor i en by- eller yderkommune eller ingen af delene som 16-årig, ledighed for faglærte i   

bopælskommunen som 16-årig samt ledighed for ufaglærte i bopælskommunen som 16-årig. 

 

Socioøkonomiske vilkår som barn 

Ufaglært mor, ufaglært far, mors forsørgelsesgrad da hovedpersonen var 0-16 år, fars forsørgel-

sesgrad da hovedpersonen var 0-16 år, mors erhvervsindkomst som 45-årig, fars erhvervs-

indkomst som 45-årig, mors væsentligste indkomstkilde da hovedpersonen var 16 år (ledig, før-

tidspensionist, studerende, beskæftiget eller offentligt forsørget), fars væsentligste indkomstkilde 

da hovedpersonen var 16 år (ledig, førtidspensionist, beskæftiget eller offentligt forsørget), mor 

idømt frihedsstraf da hovedpersonen var mellem 0 og 16 år, far idømt frihedsstraf da hovedperso-

nen var mellem 0 og 16 år, boede sammen med begge forældre som 6-årig, anbragt som barn, 

antal børn i bopælsfamilien som 16-årig, eneforsørger i bopælsfamilien som 16-årig, ukendt far 

samt antal flytninger som 0-16 årig. 

 

Evner 

Karakter ved folkeskolens afgangseksamen i mundtlig dansk, skriftlig dansk, mundtlig matematik 

og skriftlig matematik, ikke afsluttet 9. klasse da 17 år, ikke afsluttet 9. klasse da 20 år, intelligens-

score ved session, score på “øvrige helbredsmæssige forhold” ved session, samlet helbredsscore 

ved session, erklæret uegnet uden fremmøde til session, har ikke været til session, erhvervs-

indkomst som 15-årig, erhvervsindkomst som 16-årig, antal hospitalsindlæggelser som barn samt 

idømt frihedsstraf inden man blev 16 år. 
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METODEN  

Analysen har til formål at give et bud på, hvad beskæftigelsen ville 
have været for en ufaglært, hvis vedkommende havde gennemført en 
faglært uddannelse. For at afgøre dette anvendes oplysninger om 
faglærte, der har samme karakteristika som den ufaglærte. Beskæfti-
gelseseffekten af en erhvervsuddannelse beregnes for hver enkelt 
person som forskellen mellem beskæftigelsessandsynligheden, hvis 
vedkommende var faglært, og beskæftigelsessandsynligheden, hvis 
vedkommende var ufaglært, jf. boks III.5. 
 
Hvor meget en erhvervsuddannelse kan forventes at øge beskæfti-
gelsen for en given person afhænger af vedkommendes karakteristi-
ka. Der er derfor forskel på den gennemsnitlige beskæftigelseseffekt 
af uddannelse for alle ufaglærte og den effekt, uddannelse vil have 
for ufaglærte, der har stor sandsynlighed for at gennemføre en er-
hvervsuddannelse. Analysen har fokus på beskæftigelseseffekten for 
ufaglærte, der har den højeste forventede sandsynlighed for at gen-
nemføre en erhvervsuddannelse. Disse ufaglærte ligger på grænsen 
til at være faglærte, og beskæftigelseseffekten af uddannelse for 
gruppen kan betragtes som den marginale effekt af uddannelse. 
 
I analysen undersøges beskæftigelseseffekten af erhvervs-
uddannelse for personer med dansk baggrund, der var 29 år i 2016, 
jf. boks III.6. Denne aldersgruppe er valgt, da de fleste har afsluttet 
en eventuel uddannelse inden de fylder 30 år. Derudover er andelen 
af ufaglærte lavere blandt de yngre aldersgrupper, og effekten af 
uddannelse for ufaglærte kan tænkes at afhænge af, hvor mange 
ufaglærte der er. Da der formentlig er størst sandsynlighed for at øge 
uddannelsesniveauet blandt de unge, er det derfor mest retvisende at 
undersøge effekten blandt en relativt ung aldersgruppe, som fx de 
29-årige. Endelig er de 29-årige i 2016 den ældste aldersgruppe, 
hvor der både er oplysninger om folkeskolekarakterer og om intelli-
gensscore ved mændenes session. Begge typer oplysninger bidrager 
til bedst muligt at tage højde for evneforskelle mellem ufaglærte og 
uddannede. 
 

Effekten af 

uddannelse 

beregnes ved  

hjælp af forventede 

sandsynligheder 

Fokus på den 

marginale effekt 

Analysen tager 

udgangspunkt i  

29-årige med  

dansk baggrund 
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BOKS III.5 METODEN BAG ANALYSEN 

 
Ideen bag analysen er at sammenholde ufaglærtes sandsynlighed for at være beskæftiget, hvis 

de hypotetisk havde en erhvervsuddannelse, med beskæftigelsessandsynligheden, når de ikke 

har en uddannelse. Da ufaglærtes beskæftigelsessandsynlighed som faglært ikke kendes, bereg-

nes den på baggrund af beskæftigelsessandsynligheden for faglærte med samme karakteristika. 

På baggrund af oplysninger om alle personer med en erhvervsfaglig uddannelse undersøges der-

for sammenhængen mellem baggrundskarakteristika beskrevet i boks III.4 og beskæftigelses-

sandsynligheden for faglærte. Tilsvarende undersøges sammenhængen mellem baggrundskarak-

teristika og beskæftigelse for alle ufaglærte. Sammenhængene estimeres med en probit. For hver 

enkelt person beregnes den individspecifikke beskæftigelsessandsynlighed som henholdsvis fag-

lært og ufaglært ved hjælp af estimaterne fra de to modeller og den enkelte persons karakteristika: 

 : æ ℎ 	 	 æ  : æ ℎ 	 	 æ  

 

Den individspecifikke beskæftigelseseffekt af at have en erhvervsuddannelse, , beregnes ved 

hjælp af de prædikterede individspecifikke sandsynligheder som: 

 = −  

 

På baggrund af de individspecifikke beskæftigelseseffekter er det muligt at beregne en gennem-

snitlig beskæftigelseseffekt for udvalgte undergrupper, som eksempelvis ufaglærte, der kan be-

tragtes som værende på marginalen til at tage en uddannelse. For at beregne den forventede    

effekt af tiltag, der øger ufaglærtes tilskyndelse til at tage en erhvervsuddannelse, estimeres yder-

ligere en sandsynlighed: 

 : ℎ 	 	 	 ø 	 	 ℎ , ℎ 	 	 	 å  

 

Ufaglærte, der har meget stor beregnet sandsynlighed for at fuldføre en erhvervsuddannelse, kan 

betragtes som personer, der ligger på marginalen for at tage en uddannelse. På baggrund af de 

individspecifikke beskæftigelseseffekter og de beregnede sandsynligheder for at fuldføre en     

erhvervsuddannelse bestemmes et polynomium, der for ufaglærte beskriver sammenhængen mel-

lem de to. Det anvendte polynomium for sammenhængen er følgende: 

 = 0,4400 − 0,62 + 1,11 − 0,84  

 

Ud fra denne funktion kan den forventede beskæftigelseseffekt af erhvervsuddannelse for ufag-

lærte på marginalen evalueres i = 1, som er ufaglærte med 100 pct. sandsynlighed for at fuld-

føre en uddannelse. 
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BOKS III.6 ANALYSEPOPULATION OG DEFINITIONER 

 
I analysen undersøges beskæftigelseseffekten af uddannelse for personer med dansk baggrund, 

der var 29 år i 2016. Kun ufaglærte og personer med en erhvervsfaglig uddannelse indgår i analy-

sen. Beskæftigelsen opgøres i 2016, og uddannelsesstatus opgøres pr. 1. oktober 2015. Perso-

ner, der er i gang med en uddannelse i perioden 1. oktober 2015-31. december 2016, indgår ikke i 

analysen. Personer, der på et tidspunkt har påbegyndt en gymnasial uddannelse, indgår heller  

ikke i analysen.   

 

En person defineres som beskæftiget, hvis vedkommende har sin væsentligste indkomst i 2016 

som lønmodtager eller selvstændig. Med denne definition er 53 pct. af de ufaglærte beskæftigede, 

mens der er 89 pct. beskæftigede blandt de faglærte i analysepopulationen.  

 

De erhvervsfaglige uddannelser er opdelt i et grundforløb og et hovedforløb. I analysen defineres 

et påbegyndt grund- eller hovedforløb som en påbegyndt uddannelse, mens kun fuldførelsen af 

hovedforløbet defineres som en fuldført uddannelse. Se evt. Kjeldsen (2018) for mere detaljeret 

beskrivelse af analysepopulation og begrebsdefinitioner. 
 

BESKÆFTIGELSESEFFEKTEN AF ERHVERVSUDDANNELSE 

En erhvervsuddannelse kan forventes at øge beskæftigelsen med   
14 pct.point for ufaglærte med over 90 pct. beregnet sandsynlighed 
for at gennemføre en erhvervsuddannelse, hvis de starter på en,      
jf. tabel III.2. Dette skal ses i forhold til, at gruppen har en forudsagt 
beskæftigelse som ufaglærte på 82 pct., hvilket svarer til en stigning i 
en stigning i beskæftigelsen for gruppen på 14/82=17 pct.15  
 

                                                           
15) Beskæftigelseseffekten er den samme for faglærte og ufaglærte, der har samme høje 

beregnede sandsynlighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Dette under-
støtter hypotesen om, at uddannelse er den primære forskel mellem faglærte og ufag-
lærte med stor uddannelsessandsynlighed. 

Erhvervsuddannelse 

øger beskæftigelsen 

med 14 pct.point for 

personer med størst 

uddannelses-

sandsynlighed 
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TABEL III.2 BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF EN ERHVERVSUDDANNELSE 

 
En erhvervsuddannelse kan forventes at øge beskæftigelsessandsynligheden med 14 pct.point for 

ufaglærte med over 90 pct. beregnet sandsynlighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse, 

hvis de starter på en.  

 

 Beregnet på  

baggrund af 

Beregnet beskæftigel-

sessandsynlighed som 

ufaglært 

Beskæftigelseseffekt af 

erhvervsuddannelse 

 Personer Pct. Pct.point 

Ufaglærte med >  100 82 14 

Alle ufaglærte 5.400 53 29 
 

Anm.: Både beskæftigelsessandsynligheden som ufaglært og beskæftigelseseffekten af erhvervsuddannelse 

er gennemsnittet af de estimerede for gruppen. Effekterne er beregnet for 29-årige i 2016. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata 
 

 
 
Den gennemsnitlige beskæftigelseseffekt af erhvervsuddannelse for 
hele gruppen af ufaglærte er 29 pct.point. Dette er væsentligt højere 
end beskæftigelseseffekten for ufaglærte med høj beregnet sandsyn-
lighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Det skyldes, at der 
er en klar tendens til, at ufaglærte med en høj beregnet sandsynlig-
hed for at gennemføre en erhvervsuddannelse har en lavere beskæf-
tigelseseffekt af uddannelse, end ufaglærte med en lavere sandsyn-
lighed for at gennemføre har, jf. figur III.25.  
 
Det er samtidig en klar tendens, at ufaglærte, der har en høj beregnet 
sandsynlighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse, også har 
en højere beskæftigelsessandsynlighed end ufaglærte med en lav 
beregnet sandsynlighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse,  
jf. figur III.26. Samlet set er ufaglærte, der har en høj sandsynlighed 
for at gennemføre en erhvervsuddannelse altså personer, der ville 
have en relativ høj beskæftigelse, uanset om de tog en erhvervs-
uddannelse eller ej. En erhvervsuddannelse øger således en i for-
vejen relativt høj beskæftigelsessandsynlighed for denne gruppe. 
Omvendt har ufaglærte med en lav sandsynlighed for at gennemføre 
en erhvervsuddannelse generelt lav beskæftigelse uanset, om de har 
en uddannelse eller ej. En erhvervsuddannelse for denne gruppe vil 
måske nok have stor effekt, men den vil grundlæggende blot løfte 
beskæftigelsessandsynligheden fra at være meget lav som ufaglært 
til at være lav som faglært.   
 
 

Større effekt for 

ufaglærte med lav 

uddannelses-

sandsynlighed … 

… men de har 

relativt lav 

beskæftigelse selv 

med en uddannelse 
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FIGUR III.25 BESKÆFTIGELSES-
EFFEKT 

 
FIGUR III.26 BESKÆFTIGELSES-

SANDSYNLIGHED 

 

 
Ufaglærte med en høj beregnet sandsyn-

lighed for at gennemføre en erhvervsud-

dannelse har en lavere beskæftigelseseffekt 

af uddannelsen, end personer med en lav 

beregnet sandsynlighed for at gennemføre. 

 

 

 
Uanset om de får en uddannelse eller ej, er

den beregnede beskæftigelsessandsynlighed

højere for de ufaglærte, der har en høj bereg-

net sandsynlighed for at gennemføre på en

erhvervsuddannelse.  

 

Forskellen mellem den røde og den grønne

kurve svarer til effekten afbilledet i figur III.25. 

 

 

 

  

Anm.: Den gennemsnitlige estimerede beskæftigelseseffekt for ufaglærte med en beregnet sandsynlighed for 

at fuldføre en erhvervsuddannelse på  pct. i figur III.25 er beregnet på baggrund af ufaglærte med en 

beregnet sandsynlighed for at fuldføre en erhvervsuddannelse, , der opfylder ≤ < + 1. Det  

varierer, hvor mange ufaglærte gennemsnittet er beregnet på baggrund af, men hvert punkt repræsen-

terer mellem 4 og 106 ufaglærte. De gennemsnitlige beregnede beskæftigelsessandsynligheder i figur 

III.26 er beregnet på tilsvarende vis. Tendenslinjen i figur III.25 er et tredjegradspolynomium beregnet 

på baggrund af de individspecifikke estimerede beskæftigelseseffekter og gennemførelses-

sandsynligheder. 

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 
Den estimerede beskæftigelseseffekt for ufaglærte, der har høj   
beregnet sandsynlighed for at fuldføre en erhvervsuddannelse, er 
mest relevant i forhold til at vurdere effekten af tiltag, der øger ufag-
lærtes tilskyndelse til at gennemføre en erhvervsuddannelse. Ved 
hjælp af den fundne empiriske sammenhæng mellem den estimerede 
beskæftigelseseffekt og den beregnede sandsynlighed for at gen-
nemføre en erhvervsuddannelse for alle ufaglærte, anslås den for-
ventede beskæftigelseseffekt for ufaglærte med 100 pct. sandsynlig-
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hed for at gennemføre en erhvervsuddannelse, hvis de starter, at 
være 9 pct.point.16 

FORVENTET BESKÆFTIGELSESEFFEKT AF TILTAG, DER 
ØGER UFAGLÆRTES TILSKYNDELSE TIL UDDANNELSE 

Andelen af ufaglærte, der på et tidspunkt har påbegyndt en ungdoms-
uddannelse, har været stigende de senere år, jf. figur III.27. I 2016 
havde 78 pct. af de 29-årige ufaglærte med dansk baggrund på et 
eller andet tidspunkt påbegyndt en ungdomsuddannelse, og 73 pct. 
havde på et tidspunkt påbegyndt en erhvervsuddannelse. De fleste 
ufaglærte har således været indskrevet på en ungdomsuddannelse.  
 
En analyse fra Undervisningsministeriet viser, at kun omkring halv-
delen af alle, der påbegyndte en erhvervsuddannelse i 2017, forven-
tes at fuldføre uddannelsen, jf. Undervisningsministeriet (2018). Hvis 
man ønsker at reducere antallet af ufaglærte, lader det således til at 
være oplagt at fokusere på at øge andelen, der gennemfører en 
erhvervsuddannelse. 
 
Det vil sandsynligvis kræve en massiv indsats at få ufaglærte langt 
fra uddannelsessystemet igennem en uddannelse. Eksempelvis viste 
analysen i afsnit III.3, at ufaglærte i gennemsnit har et dårligere hel-
bred og flere sociale udfordringer end personer med en uddannelse. 
Derudover er der formentlig større usikkerhed forbundet med den 
estimerede beskæftigelseseffekt af uddannelse for ufaglærte langt fra 
uddannelsessystemet, der har færre fællestræk med faglærte.  
 
Den estimerede beskæftigelseseffekt for ufaglærte med høj beregnet 
sandsynlighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse er mest 
relevant i forhold til at vurdere effekten af tiltag, der øger ufaglærtes 
tilskyndelse til og/eller mulighed for at gennemføre en erhvervs-
uddannelse. Den præcise størrelse af den estimerede beskæftigel-
seseffekt skal dog tages med et vist forbehold og vurderes at være et 
overkantsskøn, da det ikke kan udelukkes, at der er forskelle mellem 
faglærte og ufaglærte, der ikke er taget højde for i analysen.  
 
 
 
 

                                                           
16)  I figur III.25 kan dette ses som punktet længst til højre på den røde kurve. 

Tre ud af fire 
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FIGUR III.27 PÅBEGYNDTE UDDANNELSER  
BLANDT UFAGLÆRTE 

 
Andelen af 29-årige ufaglærte, der på et tidspunkt har påbegyndt en 

ungdomsuddannelse, har været stigende de senere år. Ufaglærte 

påbegynder oftere en erhvervsuddannelse end en gymnasial     

uddannelse. 

 

 
 

Anm.: Kun 29-årige med dansk baggrund indgår i opgørelsen. Uddannel-

sesstatus er opgjort 1. oktober i året, og ufaglærte, der har været 

indskrevet på et studie på et tidspunkt i løbet af det forudgående år, 

er ikke med i opgørelsen. Andelen, der har påbegyndt en ungdoms-

uddannelse, er lavere end summen af andelen, der har påbegyndt 

en erhvervsuddannelse, og andelen, der har påbegyndt en gymna-

sial uddannelse, fordi nogle ufaglærte har påbegyndt både en er-

hvervsfaglig og en gymnasial uddannelse.  

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata. 
 

 
 

III.5 SAMMENFATNING 

Andelen af borgerne i den erhvervsaktive alder, som er langvarigt 
offentligt forsørgede, har det seneste par årtier været faldende blandt 
de fleste befolkningsgrupper, jf. De Økonomiske Råds Formandskab 
(2017b). For ufaglærte med dansk baggrund er andelen, som er 
langvarigt offentligt forsørgede, derimod vokset i betydeligt omfang. I 
dette kapitel belyses det, hvorfor der er sket denne stigning, og i 
forlængelse heraf undersøges det, i hvilken grad de ufaglærtes be-
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skæftigelse kan forventes øget, hvis de gennemfører en erhvervs-
uddannelse.  
 
Én mulig forklaring på den stigende andel langvarigt offentligt forsør-
gede blandt de ufaglærte med dansk baggrund kan være ændringer i 
reglerne for modtagelse af de forskellige forsørgelsesydelser. For en 
række ydelser er reglerne blevet strammet, men der er også kommet 
nye forsørgelsesordninger til, og det trækker i modsat retning. Især 
pga. udbygningen af fleksjobordningen kan det ikke udelukkes, at 
ændringerne i forsørgelsessystemet samlet set kan have bidraget til 
stigningen i andelen af langvarigt offentligt forsørgede blandt de  
ufaglærte.  
 
En anden mulig forklaring på, at en større andel ufaglærte med dansk 
baggrund er langvarigt offentligt forsørgede, kan være, at beskæfti-
gelsesmulighederne for denne gruppe generelt er blevet dårligere. 
Med udgangspunkt i den eksisterende viden om virkningerne på 
arbejdsmarkedet af den teknologiske udvikling, globaliseringen og 
indvandring kan det dog ikke entydigt konkluderes, om de ufaglærte 
med dansk baggrund har oplevet en reduceret efterspørgsel efter 
deres arbejdskraft. Mindsket efterspørgsel efter arbejdskraft, der 
udfører visse former for rutinearbejde, har trukket i retning af at mind-
ske efterspørgslen efter ufaglærte, og flere indvandrere på arbejds-
markedet kan have øget konkurrencen om de job, som de ufaglærte 
typisk er beskæftiget i. Omvendt har et betydeligt fald i det samlede 
antal af ufaglærte gjort, at der er blevet færre til at konkurrere om 
jobbene. Samtidig kan en stigende arbejdskraftefterspørgsel i ser-
vicesektoren have bidraget til at øge efterspørgslen efter ufaglærte. 
 
Stigningen i andelen af langvarigt offentligt forsørgede blandt ufag-
lærte med dansk baggrund kan også være drevet af, at de ufaglærte 
som gruppe er blevet mindre arbejdsparat. Det kan blandt andet 
hænge sammen med, at en større andel af de unge uddanner sig, og 
at restgruppen, som ikke får en uddannelse, dermed er blevet mindre 
arbejdsmarkedsparat. En sådan udvikling vil over tid både reducere 
andelen af ufaglærte i befolkningen og øge graden af offentlig forsør-
gelse blandt de ufaglærte. 
 
Analyserne i kapitlet viser, at ufaglærte gennemsnitligt set er blevet 
mindre arbejdsmarkedsparate forstået på den måde, at gruppen i 
højere grad end tidligere har karakteristika, der kendetegner personer 
med en relativ lav beskæftigelsessandsynlighed. Sammenlignet med 
personer, som har afsluttet en gymnasial eller erhvervskompetence-
givende uddannelse, er der eksempelvis blevet relativt flere blandt de 
ufaglærte, der har børn, som er anbragt uden for hjemmet, har haft 
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en eller flere hospitalsindlæggelser i løbet af et år, eller er blevet 
idømt en frihedsstraf. Der har ligeledes været en stigning i andelen af 
de ufaglærte, som voksede op med forældre på offentlig forsørgelse, 
og andelen, der oplevede en forælder blive idømt en frihedsstraf i 
løbet af barndommen, eller selv var anbragt som barn, er også øget. 
 
Det er sandsynligt, at den ændrede sammensætning af gruppen af 
ufaglærte har medvirket til stigningen i andelen af offentligt forsørge-
de blandt de ufaglærte med dansk baggrund. Analysen viser også, at 
der er tegn på, at personer med de karakteristika, som i højere grad 
kendetegner ufaglærte end uddannede, har lavere sandsynlighed for 
at være i job i dag end tidligere. Dette kan være tegn på, at ufaglær-
tes beskæftigelsessandsynlighed også kan være faldet som følge af 
ringere beskæftigelsesmuligheder. 
 
Ufaglærtes beskæftigelsesfrekvens er markant lavere end beskæfti-
gelsesfrekvensen blandt uddannede. Det er et interessant spørgsmål, 
i hvilken grad beskæftigelsesomfanget ville kunne øges blandt de 
ufaglærte, hvis de fik en erhvervskompetencegivende uddannelse. I 
kapitlet præsenteres resultater af en analyse, som estimerer beskæf-
tigelseseffekten af at gennemføre en erhvervsuddannelse for unge 
uden en afsluttet ungdomsuddannelse. 
 
For de ufaglærte unge, som vurderes at have de bedste forudsætnin-
ger for at gennemføre en erhvervsuddannelse, estimeres det, at en 
erhvervsuddannelse i gennemsnit kan forventes at øge beskæftigel-
sessandsynligheden med omkring 10 pct.point. Dette estimat kan dog 
være et overkantsskøn, idet der kan være faktorer, som påvirker 
både beskæftigelsessandsynligheden og uddannelsestilbøjeligheden, 
som analysen ikke tager højde for. 
 
Den estimerede beskæftigelseseffekt er væsentligt højere for ufag-
lærte unge, der har en lavere beregnet sandsynlighed for at gennem-
føre en erhvervsuddannelse. Det vil dog med al sandsynlighed være 
vanskeligt og formentlig kræve en omfattende indsats at få denne 
gruppe af ufaglærte unge til at gennemføre en erhvervsuddannelse. 
Gruppens baggrundskarakteristika tilsiger samtidig, at selv hvis det 
lykkedes for dem at gennemføre en erhvervsuddannelse, vil deres 
forventede beskæftigelsesgrad stadig være lavere, end den er for 
dem, der i dag har en erhvervsfaglig uddannelse. 
 
Analysen viser, at en erhvervsuddannelse kan løfte ufaglærtes sand-
synlighed for at være i beskæftigelse. Der er imidlertid stor forskel på 
den gennemsnitlige estimerede beskæftigelseseffekt for alle ufag-
lærte, og effekten for ufaglærte, der har størst beregnet sandsynlig-
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hed for at gennemføre en erhvervsuddannelse. Tiltag, der øger til-
skyndelsen til eller muligheden for at gennemføre en erhvervs-
uddannelse, må forventes at få ufaglærte med stor sandsynlighed for 
at gennemføre en erhvervsuddannelse til at starte på en uddannelse. 
Omvendt vil denne type tiltag sandsynligvis have mindre indflydelse 
på uddannelsestilbøjeligheden for ufaglærte, der har lav uddannel-
sessandsynlighed. Derfor er den estimerede beskæftigelseseffekt for 
ufaglærte med høj beregnet sandsynlighed for at gennemføre en 
erhvervsuddannelse det mest relevante mål for den forventede effekt 
af et sådant tiltag. 
 
I forhold til eksisterende regneprincipper godtgør analysen, at De 
Økonomiske Råds formandskabs og de økonomiske ministeriers 
praksis om ikke at regne fuldt gennemslag af et øget uddannelses-
niveau fremstår velbegrundet. Når flere ufaglærte får en uddannelse, 
vil det trække beskæftigelsesandelene ned – både blandt de uddan-
nede og blandt de tilbageværende ufaglærte. Årsagen er, at de   
“nyuddannede” vil have lavere beskæftigelsessandsynlighed end 
andre i gruppen af uddannede, samtidig med at de har højere be-
skæftigelsessandsynlighed end gruppen af ufaglærte, som de har 
forladt ved at tage en uddannelse. 
 
Der har de senere år været en betydelig stigning i andelen af ufag-
lærte, der på et tidspunkt er påbegyndt en uddannelse. Blandt de   
29-årige ufaglærte med dansk baggrund i 2016 har 78 pct. på et 
tidspunkt påbegyndt en ungdomsuddannelse, og 73 pct. har påbe-
gyndt en erhvervsuddannelse. Det tyder på, at de senere års politiske 
målsætninger om at få flere unge i gang med en uddannelse kan 
have båret frugt. Der er imidlertid et betydeligt frafald på erhvervs-
uddannelserne, hvor kun omkring halvdelen af dem, der påbegyndte 
en erhvervsuddannelse i 2017, forventes at fuldføre uddannelsen,         
jf. Undervisningsministeriet (2018). Hvis man ønsker at mindske 
antallet af ufaglærte, bør fokus derfor rettes mod at fastholde de 
unge, der starter på en ungdomsuddannelse.  Brobygningsindsatser, 
der gradvist gør de unge uddannelsesparate og hjælper dem i over-
gangen fra offentligt forsørgelse til uddannelse, kan være en måde til 
at mindske uddannelsesfrafaldet, jf. Görlich mfl. (2016).  
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