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VIRKSOMHEDERNE MANGLER ARBEJDSKRAFT – OGSÅ 
I FREMTIDEN
Signe Tychsen Philip, Underdirektør i Dansk Industri 



Mangel på faglært arbejdskraft



Byggeriet, service og industri er fælles om mangel



Demografisk betinget mangel



Den klemte mellemgruppe – 18-24 år
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Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik.dk

1.000 personer

Tilgangen til erhvervsfaglige uddannelser fordelt på aldersgrupper

Anm.: tilgangen er opgjort for erhvervsuddannelsernes grund- og hovedforløbet



Flere og flere studenter uden erhvervsrettet 
uddannelse
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Kilde: Børne- og Undervisningsministeriets uddannelsesstatistik.dk og DI-beregninger
Anm.: opgjort pr. 30. september (27 og 63 mdr.) efter studenter eksamen

Andelen af studenter, der ikke er i gang med eller har gennemført en kompetencegivende uddannelse senest 2
og 5 år efter studentereksamen

Flere studenter er ikke i gang med en kompetencegivende uddannelse flere år efter gymnasiet

Andelen

Studenterårgang





Erhvervsuddannelsernes mangfoldighed

• Mere end 100 forskellige uddannelser og 300 specialer
• Længder 2-5 år

• Adgangskrav: 2 i dansk og matematik ved folkeskolens 
afgangsprøve

• Overgangskrav (eksempler):
• Industritekniker – Dansk E, Matematik D, førstehjælp mv
• Anlægsstruktør – Matematik F + certifikater, førstehjælp mv



”Der kommer en genert dreng ind af døren….”

Forventninger fra virksomhed/Mester udover adgangskrav: 
• Villighed til at lære og uddanne sig
• Gejst og vilje til samarbejde
• Accept af vilkår i faget
• Ærlighed om evt. udfordringer

Og det løse: 
• Ansøgninger afleveres af eleven selv…
• Masser af videreuddannelsesmuligheder og faglig mobilitet


