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Stor mangel på arbejdskraft i Østjylland  
Dansk Metals beregninger på baggrund af arbejdsmarkedsbalancen vi-
ser, der er stor mangel på arbejdskraft inden for Dansk Metals område i 
Østjylland.  
 
Hovedkonklusioner 

- Der er stor mangel på arbejdskraft inden for Metals område i Østjylland, hvor knap 17 pct. 
af stillingsbetegnelserne er kategoriseret som ”mangel på arbejdskraft”. 1 Det er en stig-
ning på 1 procentpoint i forhold til arbejdsmarkedsbalancen fra efteråret 2016. 

- 10 pct. af de samlede kategoriserede stillinger inden for Dansk Metals område er i ar-
bejdsmarkedsbalancen for efteråret 2017 klassificeret som ”mangel på arbejdskraft”.2 

- Manglen på arbejdskraft inden for visse stillingsbetegnelser er særlig udbredt. Således er 
13 ud af de 96 stillingsbetegnelser inden for Metals område kategoriseret som mangel i 
mindst 3 RAR-områder.  

 
Der er kommet godt gang i den østjyske industri, hvor en stor del af Danmarks største industri-
virksomheder holder til. Her er industribeskæftigelsen steget med ca. 2.200 personer eller 5,1 
pct. fra 2013-2016. Fremgang i den samlede industribeskæftigelse i årets 3 første kvartaler tyder 
på yderligere fremgang i Østjylland i 2017. Fremgangen ses også på Dansk Metals arbejdsløshed 
i Østjylland, som i november 2017 var helt nede på 1,9 pct. Der er med andre ord godt gang i 
jobmarkedet i Østjylland.  
 
Fremgangen risikerer imidlertid at blive bremset af mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det viser 
den seneste arbejdsmarkedsbalance for efteråret 2017. Knap 17 pct. af stillingsbetegnelserne in-
den for Metals område i Østjylland er klassificeret som ”mangel på arbejdskraft”, jf. figur 1. Det er 
en stigning på 1 procentpoint i forhold til arbejdsmarkedsbalancen fra efteråret 2016. Derudover 
oplever virksomhederne vanskeligheder med at skaffe den fornødne arbejdskraft i Sydjylland og 
Hovedstaden.  
  

                                                 
1 ”Mangel på arbejdskraft” er inklusiv ”omfattende mangel”. Se boks 1 for beskrivelse af Arbejdsmarkedsbalancen. 
2 13 ud af de 96 stillingsbetegnelser i Arbejdsmarkedsbalancen vurderes at ligge under Dansk Metals dækningsområde. Arbejdsmar-

kedsbalancen indeholder ikke alle stillingsbetegnelserne under Dansk Metals dækningsområde, og tallene skal derfor tolkes som en 
indikator. For hver af de 96 stillingsbetegnelser kan man i hvert af de 8 RAR-områder se kategoriseringen af den enkelte stillingsbe-
tegnelse. De samlede kategoriserede stillinger inden for Dansk Metals område består dermed af 768 stillinger.  
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Figur 2. Stillingskategorisering inden for Metals område, opdelt efter RAR-område, efterår 2017 

Anm.: Andelen for Metal er er beregnet på baggrund af 96 stillingsbetegnelser i 8 RAR-område. Dermed består 100 pct. af 768 klas-
sificeret stillinger.  

Kilde: Arbejdsmarkedsbalancen, efterår 2017 og egne beregninger. 
 
Fremgangen i beskæftigelsen afspejler sig også i den samlede danske industri. Således er  
industribeskæftigelsen steget med 17.000 personer fra 4. kvartal 2013 til 3. kvartal 2017. I 
samme periode er Dansk Metals arbejdsløshed faldet fra 4,4 pct. til 2,5 pct., efter der er taget 
højde for sæsonudsving. 10 pct. af de samlede kategoriserede stillinger inden for Metals område 
er klassificeret som ”mangel på arbejdskraft”. Det er en stigning på 0,8 procentpoint i forhold til 
efteråret 2016, jf. figur 2.  
 
Figur 2. Stillingskategorisering inden for Metals område, 2. halvår 

 
Anm.: På grund af sæsonvariation sammenlignes Arbejdsmarkedsbalancen for efteråret med samme halvår årene før. Andelen for 
Metal er er beregnet på baggrund af 96 stillingsbetegnelser i 8 RAR-område. Dermed består 100 pct. af 768 klassificeret stillinger. I 
2015H2 er der dog 95 stillingsbetegnelser, da stillingsbetegnelsen webudvikler ikke er inkluderet. ”Mangel på arbejdskraft” er inklusiv 
”omfattende mangel”. 
Kilde: Arbejdsmarkedsbalancen, efterår 2015-2017 og egne beregninger. 
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Ved at se nærmere på de enkelte stillingsbetegnelser inden for Dansk Metals område kan det 
udledes, hvilke type faglærte virksomhederne har svært ved at rekruttere. Det gøres ved at ud-
vælge de stillingsbetegnelser, hvor der er mangel på arbejdskraft i mindst 3 RAR-områder. Der 
var mangel på arbejdskraft i mindst 3 RAR-områder for 13 ud af 96 stillingsbetegnelser inden for 
Metals område eller knap 14 pct., jf. tabel 1. Det er en stigning på 5 procentpoint i forhold til året 
forinden.  
 
For at afdække omfanget af manglen på arbejdskraft for den enkelte stillingsbetegnelse er antal-
let af stillingsopslag og arbejdsløshedsprocenten ligeledes præsenteret i tabellen. Sammenhol-
des de tre parametre i tabellen fås en indikation af, hvor omfangsrig manglen på arbejdskraft er 
inden for den enkelte stillingsbetegnelse. Ud fra de tre parametre kan det udledes, at manglen 
på arbejdskraft er omfangsrig for flere af stillingsbetegnelserne. Det ses blandt andet for meka-
nikere. Der var mangel på mekanikere i 4 RAR-områder. Med 347 stillingsopslag og en arbejds-
løshedsprocent på 3,3 pct. indikerer de tre parametre, at manglen på mekanikere er relativt stor.  

Tabel 1. Stillingsbetegnelser inden for Metal med mangel i mindst 3 RAR-områder, efterår 2017 

Stillingsbetegnelse RAR-områder Antal stillingsopslag Arbejdsløshed, pct. 

Programmør og systemudvikler 8 452 .. 

Vvs-montør 7 272 2,7 

Mekaniker 4 347 3,3 

Vvs-tekniker 4 19 2,4 

Automatikmontør 3 1 .. 

CNC-operatør 3 23 6,0 

It-arkitekt 3 286 .. 

It-konsulent 3 400 3,3 

Karrosserismed 3 2 2,6 

Klejnsmed 3 129 3,4 

Lastvognsmekaniker 3 38 2,0 

Smed 3 143 2,4 

Svejser 3 80 7,2 
Anm.: Rekrutteringsundersøgelsen for foråret 2017, en stikprøveundersøgelse blandt 14.619 virksomheder i Danmark, ligger blandt 
andet til grund for Arbejdsmarkedsbalancen efterår 2017.3 Undersøgelsen er gennemført i uge 4-13 2017. Antallet af stillingsopslag i 
tabellen omfatter derfor samme periode. Arbejdsløshedsprocenten er beregnet på baggrund af medlemmer af Dansk Metals A-
kasse for perioden februar-marts 2017. Arbejdsløshedsprocenten er ikke beregnet for et par af stillingsbetegnelserne, da niveauet er 
for lille.  
Kilde: Arbejdsmarkedsbalancen efteråret 2017, Fagjob.dk, Dansk Metal og egne beregninger. 

Der er udsigt til, at de aktuelle udfordringer vil tiltage de kommende år, idet for få unge tager en 
erhvervsuddannelse, og store grupper af faglærte forlader arbejdsmarkedet. Arbejderbevægel-
sens Erhvervsråd har foretaget beregninger for Dansk Metal, som viser, at vil være et underskud 
af faglærte inden for jern- og metalområdet på 30.000 i 2025.4 Samtidig vil behovet for kvalifi-
ceret arbejdskraft tiltage i takt med, at det økonomiske opsving for alvor tager til. 

For det generelle arbejdsmarked er der endnu ikke store rekrutteringsudfordringer. Således var 5 
pct. af de kategoriserede stillinger i Arbejdsmarkedsbalancen for efteråret 2017 klassificeret som 
”mangel på arbejdskraft”.5 Andelen har været omtrent uændret de seneste fire år, og rekrutte-
ringsudfordringerne er langt fra topniveauet før krisen.  

                                                 
3 http://star.dk/da/Om-STAR/Publikationer/2017/Rekruttering_foraar2017.aspx  
4 Https://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Documents/Behov_for_30000_flerejernogmetalarbejderei2025.pdf  
5 For hver af de 893 stillingsbetegnelser kan man i hvert af de 8 RAR-områder se kategoriseringen af den enkelte stillingsbetegnelse. 

De samlede kategoriserede stillinger består dermed af 7.144 stillinger. 

http://star.dk/da/Om-STAR/Publikationer/2017/Rekruttering_foraar2017.aspx
https://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Documents/Behov_for_30000_flerejernogmetalarbejderei2025.pdf
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Boks 1. Arbejdsmarkedsbalancen 
Arbejdsmarkedsbalancen udarbejdes af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) 
hvert halve år. Arbejdsmarkedsbalancen angiver jobmulighederne for forskellige stillingsbe-
tegnelser opdelt i otte geografiske områder, RAR-områder. Antallet af stillingsopslag har vari-
eret over tid, fra 860-1.500 stillingsbetegnelser, og har det seneste år ligget på knap 900.  
 
Jobmulighederne kategoriseres inden for fem kategorier: 
 

1. Omfattende mangel på arbejdskraft 
Stillinger med rekrutteringsproblemer i et flertal af RAR-områder det seneste år, og 
hvor ledigheden på landsplan er max 2,5 pct. Samtidig er det stillinger, som kræver en 
erhvervsfaglig eller videregående uddannelse. For stillingerne gælder derfor, at der er 
rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. 

 
2. Mangel på arbejdskraft 

o Stillinger med rekrutteringsproblemer og lav ledighed i RAR-området. For stillingerne 
gælder derfor, at der er rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. 

 
3. Gode jobmuligheder 

o Stillinger uden rekrutteringsproblemer og med lav ledighed og høj jobomsætning i 
RAR-området. For stillingerne gælder derfor, at beskæftigelsesmulighederne er gode 

 
4. Paradoks  

o Stillinger med rekrutteringsproblemer og høj ledighed i RAR-området. For stillingerne 
gælder derfor, at der er rigtig gode beskæftigelsesmuligheder. 
 

5. Mindre gode jobmuligheder 
o Stillinger uden rekrutteringsproblemer og med høj ledighed og lav jobomsætning i 

RAR-området. For stillingerne gælder derfor, at beskæftigelsesmulighederne er mindre 
gode. 

 
For hver af de knap 900 stillingsbetegnelser kan man i hvert RAR-område se kategoriseringen 
af den enkelte stillingsbetegnelse. 96 ud af de 893 stillingsbetegnelser i AMB efterår 2017 vur-
deres at ligge inden for Dansk Metals dækningsområde.  
 
Se mere på www.arbejdsmarkedsbalancen.dk   
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