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ØKONOMISK 
ANALYSE 

26. september 2019 

Stort beskæftigelsespotentiale ved at 
flytte unge fra gymnasiet til erhvervs-
uddannelser 
Det har positive effekter på udbuddet af arbejdskraft, hvis man kan flytte 

unge fra gymnasiale uddannelser over til erhvervsuddannelser indenfor 

jern- og metalområdet. Det skyldes, at de unge på erhvervsuddannelser al-

lerede træder ind på arbejdsmarkedet, mens de er i praktik. Unge på gym-

nasiale uddannelser læser typisk videre, og derfor venter en del år før de 

træder ind på arbejdsmarkedet.  

Hovedkonklusioner 

- Det kan potentielt set øge udbuddet af arbejdskraft med i gennemsnit 4.800 fuldtidsper-

soner pr. år, hvis 3.000 unge hvert år i en 10-årig periode fuldfører en jern- og metalud-

dannelse frem for en gymnasial uddannelse.  

- I 2029 kan effekten estimeres til ca. 14.200 fuldtidspersoner i ekstra udbud af arbejds-

kraft. 

- Den største effekt ses blandt de unge, fordi erhvervsdeltagelsen er markant højere hos 

unge på erhvervsuddannelser end blandt unge med gymnasiale uddannelser 

- Skal udbuddet af arbejdskraft løftes med de 4.800 kræver det, at der skal flyttes 3.000 fra 

gymnasiale uddannelser til jern- og metaluddannelser. Det betyder, at 9,3 pct. af en ung-

domsårgang skal tage en jern- og metaluddannelse, hvor andelen i dag er 4,9 pct. Det er 

en markant stigning.  

Kontakt 

 

 

 
 

Thomas Søby 
Cheføkonom, Dansk Metal 
thso@danskmetal.dk | 30 83 10 71 
 
Brahim El Khattoti 
Økonom, Dansk Metal 
brka@danskmetal.dk | 60 64 38 12 

Mads Rattenborg Hersbøll 
Pressechef, Dansk Metal 

mahe@danskmetal.dk | 21 55 88 28 
 

Abdi-Fataah Abdilahi Abdigadir 
studentermedhjælper, Dansk Metal 
abab@danskmetal.dk | 33 63 22 19 

mailto:misk@danskmetal.dk
mailto:misk@danskmetal.dk


2 
 

Stort beskæftigelsespotentiale ved flere jern- og metaluddannede 

Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har for Dansk Metal beregnet den umiddelbare effekt på ud-

buddet af arbejdskraft, hvis der over en 10-årig periode bliver uddannet 30.000 flere unge med 

en jern- og metaluddannelse i stedet for en gymnasial uddannelse.  

 

Det kan potentielt set øge udbuddet af arbejdskraft med i gennemsnit 4.800 fuldtidspersoner pr. 

år i perioden 2019 til 2060, hvis 3.000 unge hvert år i en 10-årig periode fuldfører en jern- og 

metaluddannelse frem for en gymnasial uddannelse.  

 

Der er særligt to årsager til denne effekt. For det første bliver unge allerede under uddannelsen, 

fx til smed eller mekaniker, en del af arbejdsstyrken. Det sker således når de er i praktik ude i 

virksomhederne. I forbindelse med en gymnasial uddannelse er udbuddet af arbejdskraft der-

imod som oftest begrænset til fritidsarbejde.  

 

For det andet, så træder unge med en jern- og metaluddannelse tidligt ind på arbejdsmarkedet i 

forhold til unge, der læser en gymnasial uddannelse. Det skyldes blandt andet, at sidstnævnte 

typisk tager en videregående uddannelse efter afslutningen på gymnasiet. Det betyder, at ud-

buddet af arbejdskraft blandt jern- og metaluddannede er højere i starten af arbejdslivet. Men 

faglærte jern- og metaluddannede har generelt også en høj beskæftigelsesgrad samlet set i lø-

bet af arbejdslivet, hvilket smitter positivt af på udbuddet af arbejdskraft. Det gælder i øvrigt også 

når man sammenligner med personer med videregående uddannelser.  

 

Den forventede årlige effekt på arbejdsudbuddet 

I figur 1 er den forventede årlige effekt på arbejdsudbuddet illustreret. Den største stigning for-

ventes frem mod 2030, hvor der både er bidrag fra, at lærlinge generelt har en højere beskæfti-

gelsesgrad end gymnasieelever (mørkeblå søjle), og fra, at de unge, der træder ind på arbejds-

markedet, ellers i høj grad ville have været studerende på en videregående uddannelse.  

 

I 2029 forventes effekten at være på ca. 14.200 fuldtidspersoner. Herefter vil effekten på ar-

bejdskraftsudbuddet falde. Det gælder primært fordi de unge, hvis de havde taget en gymnasial- 

og videregående uddannelse, da også ville være trådt ind på arbejdsmarkedet. 
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Figur 1 Øget arbejdsudbud ved 30.000 flere jern- og metaluddannede, 2019-2060 

 

 

Anm: Rød kurve angiver gennemsnitlig effekt fra 2019-2060 på knap 4.800 fuldtidspersoner. Antagelser fremgår af metodeboks 1. 

Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registerdata og egne beregninger. 

Den forventede effekt på udbuddet af arbejdskraft er positiv helt frem til 2060, fordi jern- og 

metaluddannede generelt har en højere beskæftigelsesgrad sammenlignet med andre uddan-

nelsesgrupper.1 

Den forventede effekt på arbejdskraftudbud fordelt efter alder 

I figur 2 er den forventede effekt på arbejdskraftudbuddet fordelt efter alder, fra de unge træder 

ind på arbejdsmarkedet med en jern- og metaluddannelse. Effekten på arbejdskraftsudbuddet er 

højest, når de unge er i starten af 20’erne. Det skyldes, at en stor del af de unge alternativt ville 

være studerende ved de videregående uddannelser med dertilhørende relativt lavt arbejdsud-

bud. Arbejdskraftudbuddet vil f.eks. være 60 procentpoint højere for en 22-årig med en jern- og 

metaluddannelse sammenlignet med kontrolgruppen. 

En mindre andel af de unge, der fuldfører en gymnasial uddannelse, læser ikke videre, hvilket 

isoleret set øger arbejdsudbuddet for denne gruppe. Dog er beskæftigelsesgraden for personer 

med en gymnasial uddannelse som højeste fuldførte uddannelse generelt lavere end for jern- 

og metaluddannede.  

                                                 
1 I analysen er arbejdsudbuddet for jern- og metaluddannede sammenlignet med arbejdsudbuddet for en kombina-
tion af gymnasiale uddannelser og videregående uddannelser. Kombinationen er bestemt ud fra en antagelse af, hvad 
de unge, hvis de havde fuldført en gymnasial uddannelse i stedet for jern- og metaluddannelsen, ville have videreud-
dannet sig til, og hvilket arbejdsudbud det ville medføre. se metodeboks 1.  
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Arbejdsudbudseffekten falder gradvist for jern- og metaluddannede i 30’erne og 40’erne. Disse 

årgange sammenlignes med personer, der er trådt ind på arbejdsmarkedet med en videregå-

ende uddannelse.    

For personer i 50’erne og frem er beskæftigelsesgraden sammenfaldende, hvorefter den frem 

mod pensionsalderen bliver negativ. Blandt 64-årige er arbejdsudbuddet blandt jern- og metal-

uddannede i gennemsnit 4 procentpoint lavere end blandt dem, der fik en gymnasial uddan-

nelse.    

 

Arbejdsudbudseffekten2 er beregnet ud fra alders- og uddannelsesspecifikke beskæftigelsesgra-

der, som de ser ud i dag. Det betyder, at unge i dag antages at have samme beskæftigelsesgrad, 

når de bliver ældre, som ældre har i dag. 

  
Figur 2 Forventet arbejdsudbudseffekt fordelt efter alder, 20 – 64-årige 

 

 

Anm: Antagelser fremgår af metodeboks 1.  

Kilde: AE pba. Danmarks Statistiks registerdata og egne beregninger. 

 

 
  

                                                 
2 Analysen er foretaget med udgangspunkt i en række antagelser. Dels om de unges uddannelsesmønster og dels om 
beskæftigelsesgrader for forskellige uddannelsesgrupper. Disse antagelser er beskrevet i metodeboks 1, bagerst i ana-
lysen.   
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Teknisk gennemgang af beregninger og antagelser 
 

Ændring af unges uddannelsesmønster 

I forbindelse med beregningerne er det forudsat, at der i gennemsnit fra 2019 til 2028 starter 

3.000 unge på en faglært jern- og metaluddannelse i stedet for på en gymnasial uddannelse.  

 

Det er samtidig forudsat, at disse unge påbegynder uddannelsen umiddelbart efter 9.klasse, når 

de er 16 år, og at alle fuldfører jern- og metaluddannelsen på 4 år.  

 

Til at belyse hvordan uddannelsessammensætningen skal ændres, er der taget udgangspunkt i 

Profilmodellen, som Undervisningsministeriet udarbejder årligt3. I modellen beregnes, hvordan 

uddannelsesfordelingen for en 9. klasse i dag vil se ud om fx 10, 15 eller 25 år, hvis uddannelses-

dynamikken fortsætter, som den ser ud i dag. Nærværende analyse tager udgangspunkt i den 

forventede uddannelsesfordeling for en gruppe unge, 15 år efter de går ud af 9.klasse i 20164.  

 

I modellen forventes det, at 22,8 procent af en årgang vil have gennemført en erhvervsfaglig 

uddannelse 15 år efter grundskolen, mens 61,6 procent forventes at have gennemført en gym-

nasial uddannelse5.  

 

Hver femte faglærte 20-34-årige havde en jern- og metaluddannelse i 20186. I beregningen 

fastholder vi denne andel. Det betyder, at vi forventer, at 4,9 procent af en årgang fuldfører en 

jern- og metaluddannelse i fremtiden7.  

 

Tabel 1 gengiver resultaterne af en beregning af, hvor mange der kan forventes at fuldføre en 

jern-og metaluddannelse, hvis andelene holdes fast frem mod 2028. Vi tager udgangspunkt i 

                                                 
3 https://uvm.dk/statistik/tvaergaaende-statistik/andel-af-en-ungdomsaargang-der-forventes-at-faa-en-uddannelse/profilfigurer 
4 Seneste version af Profilmodellen er udgivet december 2017 og dækker uddannelsesfrekvensen for årgang 2016. 
5 Se Profilmodellen 15 år efter 9. klasse. Her er brugt seneste fuldførte ungdomsuddannelse, hvor hhv. 22,8 % af år-
gangen har en erhvervsuddannelse samt 61,6 % har en gymnasial uddannelse. Se profilmodellen UVM, 15 år efter 9. 
kl., 2016. De overordnede tal for, hvor mange der har en ungdomsuddannelse på 84,4 % dækker over, at hhv. 23,5 % 
har en faglært uddannelse, 69,7 % har en gymnasial uddannelse, og 8,8 % har begge dele. Her er brugt andelene for 
seneste fuldførte, dvs. 22,8 % har en faglært uddannelse, og 61,6 % har en gymnasial. Heraf vil nogle have to ung-
domsuddannelser, dvs. nogle af de 22,8 % har også en gymnasial uddannelse forud for deres faglærte uddannelse.  
6 Jf. Statistikbanken HFUDD10 i 2018; omfatter uddannelsesgruppe 3040 Teknologiområdet, strøm og elektronik, 3045 
Teknologi, grafisk teknik og medie, 3050 Teknologiområdet, cykel, auto og skibsteknik, 3055 Teknologi, maskinteknik 
og produktion.  
7 Jf. Statistikbanken HFUDD10. 

https://uvm.dk/statistik/tvaergaaende-statistik/andel-af-en-ungdomsaargang-der-forventes-at-faa-en-uddannelse/profilfigurer
https://uvm.dk/statistik/tvaergaaende-statistik/andel-af-en-ungdomsaargang-der-forventes-at-faa-en-uddannelse/profilfigurer
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antallet af 16-årige i Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning i årene 2019 til 20288. 4,9 

procent antages at fuldføre en jern- og metaluddannelse umiddelbart efter grundskolen, sva-

rende til i gennemsnit 3.300 personer.  

  

Der skal i gennemsnit flyttes 3.000 personer fra en gymnasial uddannelse til en jern- og metal-

uddannelse hvert år. Det svarer næsten til en fordobling af det forventede årlige antal fuldførte 

jern- og metaluddannede. Det er en meget ambitiøs antagelse. 

 

Tabel 1. Forventet uddannelsessammensætning 2019-2028 
 

Antal  

16-årige  

Erhvervsuddannelse efter 

grundskole (22,8 pct.) 

- heraf Jern- og metalud-

dannede (4,9 pct.) 

Gymnasial uddannelse efter 

grundskole (61,6 pct.) 

Antal, der skal 

flyttes  

2019 67.142 15.308 3.271 41.359 2.972 

2020 68.011 15.507 3.314 41.895 3.014 

2021 68.220 15.554 3.324 42.024 3.025 

2022 68.250 15.561 3.325 42.042 3.026 

2023 69.335 15.808 3.378 42.710 3.079 

2024 68.573 15.635 3.341 42.241 3.042 

2025 69.631 15.876 3.393 42.893 3.093 

2026 67.245 15.332 3.276 41.423 2.977 

2027 67.650 15.424 3.296 41.672 2.997 

2028 63.095 14.386 3.074 38.867 2.775 

I alt 677.152 154.391 32.993 417.126 30.000 

Anm: Antal 16-årige svarer til Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning. Antagelser fremgår af metodeboks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Profilmodellen og egne beregninger. 

 

Antallet af unge, der skal flyttes fra en gymnasial uddannelse over på en jern-og metaluddan-

nelse, svarer til 4,4 procent af en årgang. Det betyder, at det fremover er 9,3 procent af en år-

gang, der skal vælge en jern- og metaluddannelse efter grundskolen.  

 

For at simplificere beregningerne forudsættes det, at der udelukkende sker skift fra gymnasiale 

uddannelser til jern- og metaluddannelser. Det vil betyde, at andelen af erhvervsuddannelser, 

inden for jern- og metal, næsten skal fordobles fra at udgøre 21,4 procent af fuldførte erhvervs-

uddannelser, til 40,7 procent. Tabel 2 viser, hvordan uddannelsessammensætningen vil forsky-

des når der flyttes 3.000 personer fra en gymnasial uddannelse til en jern- og metaluddannelse.  

 

                                                 
8 Jf. Statistikbanken FRDK119. 
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Beregningen viser, hvor stor en andel af en årgang, der skal fuldføre en jern- og metaluddan-

nelse, for at opnå 30.000 flere jern- og metaluddannede på 10 år. Antallet, der skal påbegynde 

en jern- og metaluddannelse, vil givetvis være højere, idet der også sker et frafald fra erhvervs-

uddannelserne.  

Denne effekt er ikke medregnet. 

  

Tabel 2. Ændring i uddannelsessammensætning 
 

Aktuel  

fordeling 

Fordeling med 

3.000 flere  
metaluddannede 

Forskel,  

pct. point 

Andel, der gennemfører erhvervsuddannelse efter grundskole 22,8 27,2 4,4 

heraf på en jern- og metaluddannelse (andel af årgang) 4,9 9,3 4,4 

heraf på en jern- og metaluddannelse (andel af EUD) 21,4 40,8 19,4 

Andel, der gennemfører en gymnasial uddannelse efter grundskole 61,6 57,2 -4,4 

Kilde: AE på baggrund af Profilmodellen og egne beregninger. 

 

Arbejdsudbudseffekten under studietiden 

Der er stor forskel på den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad blandt personer i gang med en 

gymnasial uddannelse og en erhvervsuddannelse inden for jern- og metal. Studerende kan have 

et fritidsjob ved siden af gymnasiet, mens praktikken indgår som en integreret del af en er-

hvervsuddannelse.   

 

I det følgende er det lagt til grund, at en gymnasial uddannelse varer 3 år og en jern- og metal-

uddannelse samlet set varer 4 år. Det er forudsat, at en jern- og metaluddannelse består af 

grundforløb 1, grundforløb 2 og et hovedforløb, hvor de to grundforløb varer et halvt år hver, og 

hovedforløbet varer 3 år.  

 

I tabel 3 fremgår det, at den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad på et hovedforløb indenfor 

jern- og metal er på 0,81, hvilket svarer til, at alle lærlinge i gennemsnit har 130 timers beskæfti-

gelse om måneden i løbet af et skoleår.9 På grundforløb 1 og 2 er beskæftigelsesgraden noget 

mindre, hvilket betyder, at den årlige gennemsnitlige beskæftigelsesgrad for en jern- og metal-

lærling er på 0,64, svarende til 102 timer om måneden.  

 

                                                 
9 En beskæftigelsesgrad på 1 svarer til 160 timers beskæftigelse om måneden (37 timers fuldtidsbeskæfti-
gelse). 
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I de første 3 år sammenlignes beskæftigelsesgraden for unge i gang med en jern-og metalud-

dannelse, med beskæftigelsesgraden for studerende ved en gymnasial uddannelse. En gymna-

sieelev har i gennemsnit en beskæftigelsesgrad på 0,11 svarende til 18 timers beskæftigelse om 

måneden.   

 

I det fjerde år ville de unge, hvis de ikke var i gang med en jern- og metaluddannelse, i stedet 

være færdige med den gymnasiale uddannelse. I det fjerde år sammenlignes beskæftigelsesgra-

den derfor med en vægtning af beskæftigelsesgraden blandt unge der har færdiggjort en gym-

nasial uddannelse, og som ikke er studerende, samt studerende ved de videregående uddannel-

ser10.   

 
Tabel 3. Gennemsnitlige beskæftigelsesgrader på hver uddannelseskomponent 
 

Gnm. Beskæftigelsesgrad Andel af uddannelsen, pct. 

Grundforløb 1 (0,5 år) 0,10 12,5 

Grundforløb 2, Jern- og metal (0,5 år) 0,15 12,5 

Hovedforløb, Jern- og metal (2.-4.år) 0,81 75,0 

Gennemsnit, Jern- og metal 0,64 
 

   

Gymnasial uddannelse (1.år til 3.år) 0,11 75,0 

Gymnasial uddannelse (4.år)  0,52 25,0 

Gennemsnit, Gymnasial uddannelse 0,21  

   

Forskel (Gennemsnitlig udbudseffekt) 0,43 
 

Anm: Beskæftigelsesgrader er beregnet pba. lønmodtagerbeskæftigelsen for skoleåret 2017.  Antagelser fremgår af metodeboks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata og egne beregninger. 

Beregningen af det øgede arbejdsudbud under uddannelsen foretages kun for de jern- og me-

taluddannede, der antages at fuldføre uddannelsen.  

I tabel 4 er vist det årlige øgede antal lærlinge på jern- og metaluddannelserne, hvis antallet af 

personer, der skal fuldføre en jern- og metaluddannelse, svarer til tabel 1.   

I de år, hvor flest vil være i gang med en jern- og metaluddannelse, vil der skulle være ca. 

12.000 flere lærlinge, heraf ca. 9.000 på hovedforløb.  

                                                 
10 Uddannelsesvægte er antaget at svare til Profilmodellens forventede fordeling i 2016, 15 år efter 9.klasse. Disse 
andele fremgår af tabel 5. Vi antager at 86 pct. af de unge, der læser videre efter gymnasiet, tager et sabbatår, jf. Stu-
derendes Sabbatår, EVA, maj 2019. Beskæftigelsesgraden er vægtet mellem beskæftigelsesgraden for 20-årige, der 
har færdiggjort en gymnasial uddannelse, og som ikke er studerede, samt studerende ved de videregående uddannel-
ser. Beskæftigelsesgrader er beregnet pba. lønmodtagerbeskæftigelsen for skoleåret 2017. 
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Tabel 4. Antal i gang med en jern- og metaluddannelse 
 

I gang med faglært uddannelse 

Afslutter 9.klasse 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

2019 2.972 2.972 2.972 2.972 

         

2020 
 

3.014 3.014 3.014 3.014 

        

2021 
  

3.025 3.025 3.025 3.025 

       

2022 
   

3.026 3.026 3.026 3.026 

      

2023 
    

3.079 3.079 3.079 3.079 

     

2024 
     

3.042 3.042 3.042 3.042 

    

2025 
      

3.093 3.093 3.093 3.093 

   

2026 
       

2.977 2.977 2.977 2.977 

  

2027 
        

2.997 2.997 2.997 2.997 

 

2028 
         

2.775 2.775 2.775 2.775 

I alt i gang i året 2.972 5.986 9.011 12.037 12.144 12.171 12.240 12.191 12.109 11.842 8.749 5.772 2.775 

Anm: Antal svarer til det beregnede niveau, jf. tabel 5.  

Kilde: AE på baggrund af Profilmodellen og egne beregninger. 

 
I figur 3 er det årlige arbejdsudbud ved flere jern- og metallærlinge beregnet ved at antage, at 

den gennemsnitlige årlige arbejdsudbudseffekt svarer til forskellen mellem beskæftigelsesgrader 

for lærlinge og gymnasieelever.  

 

Det betyder, at det implicit antages, at de personer, der flyttes fra en gymnasial uddannelse til en 

jern- og metaluddannelse, både ville have haft samme beskæftigelsesgrad i løbet af en gymna-

sial uddannelse, som de øvrige gymnasieelever har, og få samme beskæftigelsesgrad på jern- 

og metaluddannelsen, som de øvrige jern- og metallærlinge har.  

 

For hver årgang forventes det øgede optag på jern- og metaluddannelserne at kunne øge ar-

bejdsudbuddet med ca. 1.300 fuldtidspersoner om året. De år, hvor fire årgange er i gang med 

uddannelserne, forventes derfor et øget arbejdsudbud på ca. 5.200 fuldtidspersoner. 
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Figur 3. Samlet udbudseffekt i løbet af studietiden 

 

Anm: Arbejdsudbudseffekten forventes at være lav i 2019, da den første årgang kun vil være på grundforløb 1 og 2. Antagelser fremgår af metodeboks 1. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registre og egne beregninger.  

 
Disse skøn er dannet ud fra en betragtning af, at arbejdsudbuddet blandt lærlinge på jern- og 

metaluddannelserne ikke vil blive påvirket af det øgede optag. En væsentlig forudsætning er, at 

der er praktikpladser til det øgede optag, da en uddannelse taget med fx skolepraktik ikke vil bi-

drage til at øge arbejdsudbuddet.      

 

Arbejdsudbudseffekten efter studietiden 

Det er antaget, at de unge, der tager jern- og metaluddannelser, færdiggør deres uddannelse 

som 20-årige. De første vil således have fuldført uddannelserne i 2023.  

 

Den forventede arbejdsudbudseffekt efter endt uddannelse sættes i forhold til den relative for-

deling mellem videregående uddannelser, som de unge ellers ville have opnået, hvis de havde 

valgt en gymnasial uddannelse efter grundskolen i stedet for en jern- og metaluddannelse.  

 

Det antages, at de unge, der tager en jern- og metaluddannelse efter grundskolen, ikke videre-

uddanner sig senere i livet, og at de fleste, hvis de havde taget en gymnasial uddannelse, ville 

læse på de videregående uddannelsesniveauer.  
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Beregningerne bygger på en række antagelser om, hvordan unge med en gymnasial uddannelse 

fordeler sig i det videre uddannelsessystem. Tabel 5 illustrerer den forventede uddannelsesfor-

deling for unge, der tager en gymnasial uddannelse, hhv. 15 år og 25 år efter de går ud af 

9.klasse.  

 

I analysen antages det, at de unge 15 år efter afsluttet 9.klasse, dvs. når de er i starten af 30’erne, 

ville fordele sig, så 19,7 procent fortsat ville have en gymnasial uddannelse som den højest fuld-

førte uddannelse, og de øvrige på de tre videregående niveauer. Denne uddannelsesfordeling 

benyttes fra de unge er 20-30 år.  

  

Fra starten af 30’erne holdes uddannelsesfordelingen fast i forhold til de niveauer, der er konsi-

stent med profilmodellen 25 år efter afsluttet 9. klasse. I de stiliserede forløb betyder det, at vi 

antager, at 13,8 procent af de unge fortsat ville have haft en gymnasial uddannelse, når de er 31 

år og frem.   

 
 

Tabel 5. Forventet uddannelsesfordeling for unge med gymnasial uddannelse 
 

15 år efter 9.klasse 25 år efter 9.klasse 

Gymnasial uddannelse 19,7 13,8 

Kort videregående uddannelse 7,9 7,7 

Mellemlang videregående uddannelse 41,2 41,4 

Lang videregående uddannelse 31,1 37,2 

I alt 100 100 

Kilde: AE på baggrund af egne beregninger i profilmodellen.  

 
Den forventede uddannelsesfordeling11 kobles med beskæftigelsesgrader for hver uddannelses- 

og aldersgruppe. Inden for hver aldersgruppe beregnes arbejdsudbudseffekten som differencen 

mellem beskæftigelsesgraden for jern- og metaluddannede og beskæftigelsesgraden for en 

kombination af gymnasial uddannelse og videregående uddannelser givet ved tabel 5.  

 

 

  

                                                 
11 UVM Profilmodellen, 15 år efter 9. klasse og 25 år efter 9. klasse, 2016 
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Metodeboks 1 

Population: 

Analysen tager udgangspunkt i 16-årige i perioden 2019 til 2028, dvs. i 10 år. Antallet af 16-

årige følger Danmarks Statistiks befolkningsfremskrivning, som den fremgår af Statistikban-

kens tabel FRDK119 pr maj 2019.  

 

Uddannelsessammensætning: 

Det er antaget, at der i gennemsnit i perioden fra 2019 til 2028 kan flyttes 3.000 studerende 

ved gymnasiale uddannelser til en jern-og metaluddannelse.  

 

Jern- og metaluddannelser er defineret som uddannelser grupperet ud fra følgende 4-cifrede 

DISCED-klassifikation på hovedområder: 

3040: Teknologiområdet, strøm og elektronik mv. (TBT), fx datatekniker og automatiktekni-

ker. 

3045: Teknologiområdet, grafisk teknik og medieproduktion (TBT), fx fotograf, grafiker. 

3050: Teknologiområdet, cykel-, auto- og skibsmekaniker (TBT), fx automekaniker, flymeka-

niker. 

3055: Teknologiområdet, maskinteknik og produktion (TBT), fx smed, industrioperatør, CNC-

tekniker. 

    

Til at belyse hvordan sammensætningen af en årgangs uddannelsesvalg skal ændres, for at 

det kan lade sig gøre, benyttes Profilmodellen, som Undervisningsministeriet har udarbejdet. 

Profilmodellen beskriver det forventede uddannelsesmønster for en 9. klasse fx 10, 15 eller 25 

år efter endt 9. klasse.  

 

Den seneste udgave af Profilmodellen tager udgangspunkt i 2016. Vi tager udgangspunkt i 

Profilmodellens resultater 15 år efter 9. klasse. 

 

Det er antaget, at de unge færdiggør 9. klasse som 16-årig, og holder Profilmodellens andele 

fast for årgangene af 16-årige i 2019 til 2028. Vi antager dermed, at den forventede uddan-

nelsessammensætning for en årgang ikke ændrer sig i perioden fra 2016 (Profilmodellens se-

neste udgangspunkt) til 2028 (seneste år for tilgang til jern- og metaluddannelse i analysen).  

Det antages desuden, at alle 16-årige færdiggør 9.klasse.  
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På baggrund af Profilmodellen regnes der med, at 22,8 pct. af en årgang fuldfører en er-

hvervsuddannelse, og 61,6 pct. fuldfører en gymnasial uddannelse efter grundskole. 8,8 pct. 

gennemfører både en gymnasial- og en erhvervsuddannelse. I profilmodellen er det ikke an-

givet, hvilken af de to typer af uddannelse man gennemfører først. Analysen tager derfor ud-

gangspunkt i den senest gennemførte uddannelse, der er angivet.  

 

I profilmodellen er det ikke angivet, hvor mange der forventes at gennemføre en erhvervsud-

dannelse fordelt på retninger. I mangel af bedre bud antages det derfor som udgangspunkt, 

at andelen af 20-34-årige med en jern- og metaluddannelse blandt alle med faglært uddan-

nelse vil ligge på samme niveau som i 2018, på 21,4 pct., jf. Statistikbankens tabel HFUDD10.   

 

Det er antaget at 4,9 pct. af en årgang fuldfører en jern- og metaluddannelse, svarende til 

21,4 pct. af de 22,8 pct., der forventes at gennemføre en erhvervsuddannelse.  

 

4,4 procent af en årgang svarer til i gennemsnit 3.000 personer over en 10-årig periode. Det 

betyder, at andelen af en årgang, der skal gennemføre en jern- og metaluddannelse, skal 

stige fra 4,9 pct. til 9,3 pct. af en årgang.  

 

 

Arbejdsudbud under uddannelse: 

Det er antaget, at en jern- og metaluddannelse gennemføres på 4 år, mens en gymnasial ud-

dannelse gennemføres på 3 år, samt at de unge påbegynder uddannelsen umiddelbart efter 

9. klasse.  

 

Videre er det lagt til grund, at en jern- og metaluddannelse består af grundforløb 1 på 6 mdr., 

grundforløb 2 på 6 mdr. og et hovedforløb på 3 år. 

 

Ydermere antages det, at arbejdsudbuddet under uddannelserne svarer til gennemsnitlige 

fuldtidsbeskæftigelsesgrader for lønmodtagere i gang med hhv. grundforløb 1, grundforløb 2 

indenfor jern- og metaluddannelser, hovedforløb indenfor jern- og metaluddannelser og 

gymnasiale uddannelser (hovedgruppe 20). Beskæftigelsesgrader er beregnet i e-indkomst i 

skoleåret 2017. Beskæftigelsesgrader under uddannelsen fremgår af tabel 3.  
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Arbejdsudbudseffekten er beregnet som forskellen i beskæftigelsesgrader mellem personer i 

gang med en jern- og metaluddannelse og en gymnasial uddannelse. Dermed antages det, at 

de personer, der flyttes fra en gymnasial uddannelse til en jern- og metaluddannelse, dels ville 

have haft samme beskæftigelsesgrad under den gymnasiale uddannelse som gennemsnittet, 

og dels vil få samme beskæftigelsesgrad som øvrige jern- og metaluddannede.  

 

Arbejdsudbudseffekten holdes konstant på 2017-niveau for hele perioden 2019 til 2031, hvor 

de unge senest antages at gennemføre jern- og metaluddannelsen. Beregningen tager ikke 

højde for frafald på uddannelserne.  

 

For det fjerde år er der i stedet for beskæftigelsesgraden blandt gymnasieelever, konstrueret 

en vægtet beskæftigelsesgrad. Vægtene er bestemt ud fra Profilmodellens forventede uddan-

nelsesfordeling i 2016, 15 år efter 9.klasse. Disse andele fremgår af tabel 5. Vi antager at 86 

pct. af de unge, der læser videre efter gymnasiet, tager et sabbatår, jf. Studerendes Sabbatår, 

EVA, maj 2019. Beskæftigelsesgraden er vægtet mellem beskæftigelsesgraden for 20-årige, 

der har færdiggjort en gymnasial uddannelse, og som ikke er studerede, samt studerende ved 

de videregående uddannelser. Beskæftigelsesgrader er beregnet pba. lønmodtagerbeskæfti-

gelsen for skoleåret 2017. 

 

Arbejdsudbud efter færdiggjort uddannelse:      

Det lægges til grund, at de 16-årige færdiggør jern- og metaluddannelserne som 20-årige, 

dvs. de træder ind på arbejdsmarkedet i perioden 2023 til 2032. Arbejdsudbudseffekten efter 

endt uddannelse beregnes fra 2023 til 2060, hvor de 16-årige vil være 48 til 57 år.  

 

Samtidig antages det, at arbejdsudbudseffekten efter endt uddannelse svarer til forskellen i 

gennemsnitlige fuldtidsbeskæftigelsesgrader for jern- og metaluddannede og et vægtet gen-

nemsnit af den forventede uddannelsessammensætning, havde man gennemført en gymna-

sial uddannelse.  

 

Fuldtidsbeskæftigelsen er beregnet i e-Indkomst for november 2017. Selvstændige pr. no-

vember 2017 indgår med en fuldtidsgrad på 1.  
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Beskæftigelsesgraderne er beregnet separat for hvert alderstrin og er beregnet for jern- og 

metaluddannede, samt en vægtet fordeling blandt personer med en gymnasial-, kort-, mel-

lem- og lang videregående uddannelse.  

 

Den vægtede fordeling er baseret på Profilmodellen 15 år efter 9. klasse for alderstrin til og 

med 30-årige og er baseret på Profilmodellens fordeling 25 år efter 9. klasse for alderstrin fra 

31-årige og frem. Fordelingen fremgår af tabel 1.  

 

Det antages, at de unge, hvis de ikke havde taget en jern- og metaluddannelse, ville have fær-

diggjort en gymnasial uddannelse som 19-årig. Det antages desuden, at de unge ville have 

været studerende ved en kort videregående uddannelse som 20-21-årig, ved en mellemlang 

videregående uddannelse som 20-22-årig og ved en lang videregående uddannelse som 20-

25-årig.  

 

For disse årgange er beskæftigelsesgraden beregnet for studerende på de pågældende ho-

vedgrupper. For øvrige aldersgrupper er beskæftigelsesgraden beregnet på baggrund af ikke-

studerende personer med uddannelsen som højest fuldførte uddannelse.  

  


