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Danske virksomheder har udsigt til massiv mangel på faglærte i løbet af få 
år. Nye tal fra DI viser, at det især er industrien, der rammes. Hvis virksom-
hederne skal have besat de faglærte stillinger, der bliver i 2020, kræver det, 
at industriens erhvervsuddannelser mere end fordobler optaget af elever al-
lerede fra 2014. 

 
Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har tidligere beregnet, at der i 2020 vil 
mangle ca. 20.000 faglærte inden for jern og metal området og ca. 13.000 
inden for handel og kontor. DI har på baggrund af AE’s fremskrivning be-
regnet, hvor mange flere, der skal starte på en erhvervsuddannelse inden 
for disse områder, hvis behovet for faglærte i 2020 skal imødekommes. 
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Industrien rammes ekstra hårdt af denne udfordring, fordi sektoren i 
høj grad er afhængig af dygtige faglærte inden for såvel jern og metal som 
handel og kontor. Manglen opstår især fordi store generationer af fag-
lærte trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet, og at de nye generationer af 
faglærte ikke lukker det hul, de ældre generationer efterlader.

Inden for handel og kontor vil der være behov for at øge optaget med 
3.869 elever hvert år, og inden for jern og metal skal der optages hele 
6.098 flere. Det svarer til en stigning i optaget på henholdsvis 41 pct. og 
127 pct. inden for de to hovedkategorier. Og det skal altså ske allerede fra 
og med 2014, hvis virksomhederne ikke skal mangle faglærte i 2020.

Situationen kan blive alvorlig for Danmarks muligheder for at bevare og 
udvikle produktion på dansk grund, og dermed for at skabe vækst og 
arbejdspladser. Dygtige faglærte er kernearbejdskraft i fremstillingsindu-
strien og udgør hele 40 pct. af de ansatte i den private sektor.

Til trods for, at der er en vis variation i udfordringen mellem regionerne, 
rammer den hele landet.
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Situationen inden for jern og metal er værst i Nordjylland, hvor der skal 
optages 154 pct. flere elever. Det svarer til, at optaget på de nordjyske 
erhvervsskolers hovedforløb skal øges fra 502 elever i 2012 til 1.273 
i 2014 og frem. Inden for handel og kontor er udfordringen størst i 
 Hovedstaden, hvor behovet for årligt meroptag er 51 pct. svarende til en 
stigning fra 2.094 til 3.154. Situationen ser bedst ud i Region Midtjylland, 
hvor optaget ”kun” skal øges 126 pct. inden for jern og metal området og 
37 pct. inden for handel og kontor. 
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Ser man på de enkelte uddannelser, fremgår det, at der er et markant 
behov for at optage flere elever på en række kerneuddannelser, som de 
danske industrivirksomheder har behov for.

Behov for årligt meroptag på enkeltuddannelser
landsplan

<
Kilde
danmarks statistik, undervisnings- 
ministeriet og di-beregninger

Pct.
0 20 40 60 80 100 120 140 160

Kontoruddannelse

Handelsuddannelse

Industrioperatøruddannelse

Procesoperatør

Automatik- og 
procesuddannelsen

Data- og kommunikations-
uddannelsen

Industriteknik

Smed

Værktøjsmager

Plastmager

Elektronik- og 
svagstrømsuddannelsen

Det gælder ikke alene en række klassiske tekniske erhvervsuddannelser 
som værktøjsmager, smed og industritekniker, hvor behovet for årligt 
meroptag ligger på ca. 130 pct. Det gælder også uddannelser inden for 
mange andre funktioner i virksomhederne – f.eks. kontor, indkøb og 
logistik, hvor der er behov for at optage mellem 40 og 45 pct. flere elever 
om året.

De pågældende uddannelser har alle afgørende betydning for virksom-
hedernes arbejde med at automatisere produktionen og øge produkti-
viteten. En omstilling, industrivirksomhederne har særligt fokus på, for 
fortsat at kunne producere i Danmark og afsætte produkter og service-
ydelser på et internationalt marked, der hele tiden bliver mere og mere 
konkurrencepræget.

Samtidig er kravene til de faglærte støt stigende – det handler altså ikke 
alene om at få flere faglærte, men også faglærte med de rigtige kompetencer. 
Det fremgår blandt andet af en undersøgelse blandt DI-medlemmer i 2012.
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I undersøgelsen vurderer 72 pct. af virksomhederne, at kravene til de fag-
lærte er steget de seneste ti år, og næsten ni ud af ti forventer, at kravene 
vil fortsætte med at stige de kommende år. Allerede i dag oplever mange 
virksomheder problemer med at rekruttere færdiguddannede som f.eks. 
værktøjsmagere og industriteknikere. 

I samme undersøgelse svarer fire ud ti virksomheder desuden, at de 
inden for det seneste år har haft problemer med at finde kvalificerede 
lærlinge til ledige praktikpladser.

Summen af disse udfordringer taler et tydeligt sprog: Der haster med at 
få løftet de industrirettede erhvervsuddannelser, få genskabt de unges 
og virksomhedernes tillid til dem og få øget både rekruttering og antal-
let af praktikpladser. Det er en forudsætning for at bevare og udnytte de 
konkurrencefordele, en kompetent faglært arbejdsstyrke hidtil har givet 
Danmark i kampen om vækst og arbejdsplader.

Pct.

0 20 40 60 80 100

Ved ikke

Lavere krav

Samme krav

Højere krav

stigende krav til faglærte
Hvordan opfatter I kravene til de faglærtes kompetencer i forhold til for ti år siden,  
og hvordan vurderer I, at de vil udvikle sig fremover?
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dansk erhvervsliv er en vigtig del af det danske samfund. Politikere, organisationer og befolkningen for-
venter,  at virksomhederne bidrager til bæredygtig udvikling af danmark som velfærdssamfund. derfor 
prioriterer  dI dialog med alle interesserede om rammerne for erhvervslivets bidrag til vækst og velstand.

Vær med i debatten på di.dk/opinion.
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