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Mangel på smede og 
industriteknikere truer opsvinget i 
den danske industri 
 
Den økonomiske fremgang i Danmark betyder større efterspørgsel på 
kvalificeret arbejdskraft, men uddannelsesindsatsen har været forsømt i 
årevis.  
 
Heldigvis ser det ud til at vindene vender, og det er helt nødvendigt, hvis ikke manglen på 
kvalificeret arbejdskraft i industrien skal blive en gevaldig bremseklods for det økonomiske 
opsving. 
 
Hovedkonklusioner: 
 

- I perioden 2011 til 2017 forlod knap 4.759 industriteknikere arbejdsmarkedet ved at gå på 
pension eller efterløn. I samme periode blev der færdiguddannet 1.732. Dermed er godt 
3.000 flere industriteknikere gået på pension, end der er blevet uddannet. 

- Til gengæld er der de seneste år uddannet flere smede, end der er gået på pension. 
- Den sæsonkorrigerede arbejdsløshed i Dansk Metal var 2,3 pct. i februar 2018.  
- Hvis en overophedning af arbejdsmarkedet skal undgås, er det helt afgørende, at der 

kommer gang i uddannelsesindsatsen. Det gælder både de unge i form af skabelsen af 
flere praktikpladser, men i høj grad også efter- og videreuddannelse af den allerede 
eksisterende arbejdsstyrke. 

- Trepartsaftalen fra efteråret 2016 skal sikre etableringen af 10.000 ekstra praktikpladser 
om året. Meget tyder på, at den aftale så småt begynder at bære frugt. 

 
Dansk økonomi har rejst sig oven på krisen. Beskæftigelsen stiger og arbejdsløsheden 
falder, der er massive overskud på betalingsbalancen, produktiviteten er høj, og renten er 
lav. I industrien har vi været vidne til den længste periode med fremgang i beskæftigelsen. 
Den er nu steget 16 kvartaler i træk.  
 
Der er også godt gang i de danske industrivirksomheder. Produktiviteten er høj,1 indtjeningen er 
god, beskæftigelsen stiger, og Dansk Metal forventer, at industribeskæftigelsen igen vil runde 
300.000 personer i 2019.  
 
Samtidig er den sæsonkorrigerede arbejdsløshed i Dansk Metal i februar 2018 nede på 2,3 pct.  
 
Fremgangen giver anledning til bekymringer i forhold til, om der opstår flaskehalse. Og der er 
udfordringer inden for visse uddannelser. 

                                                 
1 NYT fra Danmarks Statistik nr. 104, 10. marts 2017. Det er den seneste offentliggørelse. Næste udgave 
udkommer den 28. juni 2018. 
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Et eksempel herpå er udviklingen i tilgang og afgang fra en uddannelse som industritekniker. I 
figur 1 vises udviklingen i dem, der er gået på pension eller efterløn sammenholdt med antallet 
af nyuddannede i perioden 2011-2017. 
 
Figur 1: Tilgang og afgang for industriteknikere 2011 – 2017, antal 

 
Kilde: Dansk Metal og Undervisningsministeriets statistikdatabase (EAK).  

 
Industriteknikere er en af de mest efterspurgte grupper af faglærte i industrien. I de seneste syv 
år har vi på trods af stigende efterspørgsel oplevet en udvikling, hvor 4.759 industriteknikere er 
overgået til pension/efterløn, mens kun 1.732 er blevet uddannet i samme periode. Altså en 
formindskelse af arbejdsstyrken blandt industriteknikere på 3.027. 
 
Som figuren viser, går udviklingen heldigvis i retning af, at færre bliver pensioneret og flere bliver 
uddannet. Men der er fortsat ikke balance. Det udgør en stor udfordring, hvis der også i årene 
fremover skal kunne leveres kvalificeret arbejdskraft til en industri i vækst og fremgang. 
 
Der er ligeledes stor efterspørgsel efter smede. Her har vi også i en årrække været vidner til en 
parallel udvikling til den, vi har set på industriteknikere. Heldigvis er der sket en vending de to 
seneste år. 
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Figur 2: Tilgang og afgang for smede 2011 – 2017, antal 

 
Kilde: Dansk Metal og Undervisningsministeriets statistikdatabase (EAK).  

 
Inden for gruppen af smede var der ligeledes en ubalance i form af en større afgang end tilgang 
i årene 2011-2015. Men i både 2016 og 2017 er bøtten vendt, og de to seneste år har der været 
en nettotilgang på 419 smede til det danske arbejdsmarked. 
 
De gode takter i industrien og den større efterspørgsel efter faglærte afspejler sig også i 
arbejdsløsheden blandt medlemmerne af Dansk Metal, jf. figur 3. 
 
Arbejdsløsheden i Dansk Metal er faldet fra godt 10 pct. i 2011 til 2,3 pct. i februar 2018. 
Arbejdsløsheden blandt Dansk Metals medlemmer er endda endnu lavere i f.eks. Midtjylland.  
 
  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Personer

Tilgang Afgang



4 
 

Figur 3. Udviklingen i arbejdsløsheden i Dansk Metal, pct. 

 

Anm.: Første observation er september 2007. Sidste observation er februar 2018. 
 Software +JDemetra er anvendt til sæsonkorrigering af tidsserien. 
Kilde: Dansk Metals ledighedsstatistik. 
 

 
AE-Rådet har tidligere beregnet, at der i 2025 vil mangle op mod 70.000 faglærte i dansk 
økonomi2, hvis ikke udviklingen vendes. Det vil selvsagt have store negative konsekvenser for 
dansk økonomi. 
 
Der er derfor ingen vej udenom. Uddannelsesindsatsen skal have en spand kul efter mange års 
forsømmelse. Første skridt blev taget i forbindelse med trepartsaftalen i efteråret 2016, hvor det 
blev slået fast, at der skal etableres op mod 10.000 ekstra praktikpladser om året. Det er et skridt 
i den rigtige retning. 
 
Herudover er det afgørende, at der sættes massivt ind på efter- og videreuddannelsen af 
voksne. Og i folkeskolerne skal der rettes et større fokus mod erhvervsuddannelserne. 
 
 
  

                                                 
2 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: Flere får en uddannelse men faglærte taber terræn, 18. marts 2017 
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Boks 1: Metode 

  
 
Yderligere oplysninger og kommentarer 

  
Thomas Søby 
Cheføkonom, Dansk Metal 
thso@danskmetal.dk | 30 83 10 71 
 

Jens Dissing Munk 
Pressechef, Dansk Metal 

jedm@danskmetal.dk | 30 17 88 74 

Beregningerne vedrørende afgang og tilgang blandt de respektive faggrupper er foretaget i 
Dansk Metal og vedrører perioden 2011-2017. 
 
Afgangen til pension og efterløn er trukket fra medlemsdatabasen, hvor der findes 
detaljerede oplysninger vedrørende uddannelse og overgang til f.eks. pension og efterløn. 
 
Tilgangen er beregnet på baggrund af data fra Industriens Uddannelser (MI) ift. antal udstede 
svendebreve på de respektive uddannelser, suppleret med data fra Undervisningsministeriets 
statistikbank (EAK-tal). 
 
Det skal bemærkes, at tilgangen tilnærmelsesvis kan betragtes som en fuldtælling, mens 
afgangen er baseret på Dansk Metals medlemsregister. Da det ikke er alle industriteknikere 
og smede, der er medlem af Dansk Metal vil de i analysen angivne tal undervurdere antallet 
der går på pension og efterløn. Problemerne med mangel på kvalificeret arbejdskraft er 
derfor større end skitseret i analysen. 
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