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Danmarks samhandel med udlandet har skaffet 
tusinder af hænder til Danmark 
For første gang er der gjort regnskab over 
Danmarks udveksling af arbejdskraft med 
udlandet. Sender vi flere kvalifikationer 
ud af landet via vores eksport og via ud-
vandringer, end vi får ind gennem indvan-
dringer og import? 

Analysen viser, at Danmark netto “spa-
rede” 115.000 årsværk via udenrigshandel 
i 2007. Det krævede således 115.000 flere 
årsværk at producere de varer og tjenester, 
vi importerede, end vi brugte på at pro-
ducere eksporten. Og det var ikke fordi, 
vi importerede mere, end vi eksportere-
de. Handelsbalancen var faktisk positiv i 
2007. Men ved at deltage i den internatio-
nale handel var vi altså i stand til at nyde 
frugten af 115.000 par ekstra hænders ar-
bejde; selv om vi tager olie- og gasekspor-
ten helt ud af regnestykket, er der stadig 
tale om ca. 100.000 ekstra par hænder.

Tilbage i 1980 afgav vi 28.000 årsværk, 
dvs. at vi brugte 28.000 årsværk mere på 
at producere vores eksport, end vi spare-
de via importen. Og det selvom handels-
balancen i 1980 faktisk var negativ. Danmark
 er altså gennem de seneste tre årtier ble- kationsbalancen viser im- og eksporten af 
vet bedre til at sikre sig adgang til arbejds-
kraft via den internationale handel. Ekstra 
140.000 årsværk er det blevet til. For at 
sætte tallene i perspektiv ville en afskaf-
felse af efterlønnen give knap 100.000 eks-
tra par hænder.

På vandringssiden sker der også en 
nettotilgang af arbejdskraft, der helt over-
vejende skyldes indvandringen af ufaglært 
arbejdskraft. Men beregningerne doku-
menterer også, at der ikke sker et brain 
drain. Der var ved udgangen af perioden 
stort set balance mellem antallet af ind-
vandrere med en videregående uddannel-
se og antallet af udvandrere med en tilsva-
rende uddannelse.

Disse resultater fremgår af bogen Dan-
marks Kvalifikationsbalance, som Rock-
wool Fondens Forskningsenhed netop har 
udsendt i samarbejde med professorerne Indhold> Side 2

Nikolaj Malchow-Møller, Jakob Roland 
Munch og Jan Rose Skaksen. Bogen viser, 
at vores velstand er stærkt afhængig af om-
verdenen. Uden den forbedrede samhandel 
ville vi mangle disse ekstra beskæftigede 
for at vi kunne forbruge de samme varer 
og tjenesteydelser som i dag. Og uden van-
dringerne ville beskæftigelsen være gået 
tilbage i de sidste par årti-
er. Helt overordnet kræver 
det aktiv udveksling med 
omverdenen at være et rigt 
samfund for et lille land.

Begrebet ”kvalifikations-
balancen” associerer umid-
delbart til begrebet ”beta-
lingsbalancen”. Begge ”ba-
lancer” bygger da også på 
Nationalregnskabets struk-
tur og data. Kvalifikations-
regnskabet opgør imidlertid 
ikke pengestrømmene, men 
de samlede strømme af kva-
lifikationer mellem Dan-
mark og udlandet. Kvalifi-

kvalifikationer både via international han-
del og via befolkningsvandringer. 

Beholdningen af arbejdskraft
Beregningerne gør det også muligt at føl-
ge, hvor langt beholdningen af arbejdskraft 
rækker. Dette emne er blevet aktualiseret 
af de seneste års demografiske forskydnin-
ger med en stigende ældreandel. Resulta-
tet er, at beholdningen er skrumpet: Hvor 
der i 1980 var mennesker nok til at opret-
holde årets produktion i 30 år, var tallet 
mindsket til 25 år i 2007. De største fald 
i beholdningerne finder vi dels for faglært 
arbejdskraft, dels for kort og mellemlangt 
videregående uddannende. Det vil kræve 
relativt store ændringer i forbruget af ar-
bejdskraft inden for fx industrien, især 
den del der fremstiller produktionsmidler, 
og inden for den offentlige sektor.

Nettoimport af arbejdskraft (årsværk) 

ved international handel, 1980 og 2007

Figuren viser, hvor 
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Det nuværende danske velstandsniveau 
kan kun opretholdes, fordi vi handler med 
udlandet. 

Uden import af kvalifikationer – i form 
af varer og mennesker – ville det danske 
samfund være nødt til at spænde livrem-
men ind og forbruge mindre.

Det viser analysen af, hvordan kvalifi-
kationer har bevæget sig over den danske 
grænse gennem de seneste tre årtier. 

De nyeste oplysninger, der kan gene-
reres om im- og eksport af kvalifikationer, 
er fra 2007. 

For varerne er der følgende billede: Der 
blev i 2007 brugt godt 720.000 årsværk til 
at producere eksporten, mens det ville 
have krævet knap 840.000 årsværk at pro-
ducere importen, hvis varerne var blevet 
produceret i Danmark. 

Samhandelen med udlandet giver i 
denne forstand en nettoimport på 115.000 
årsværk. Eller sagt på en anden måde: Vi 
sparer samlet set 115.000 fuldtidsbeskæfti-
gedes arbejde ved at købe og sælge varer 
og tjenester over grænserne. Rent princi-
pielt ville der, uden samhandel, være be-
hov for disse ekstra beskæftigede for at 
kunne opretholde det samme forbrug.

Sådan så regnskabet langt fra ud for 30 
år siden. Dengang krævede importen stort 
set samme arbejdskraft som eksporten. 
Faktisk var der i 1980 en mindre nettoeks-
port af arbejdskraft – 28.000 årsværk – i 
forbindelse med udenrigshandelen.

 I løbet af de tre årtier er Danmark altså 
blevet bedre til at spare arbejdskraft ved at 
få varer produceret i udlandet. Det tyder 
på, at den danske import gradvist er ble-
vet mere arbejdskraftintensiv i forhold til 
vores eksport. 

Import af ufaglærte og faglærte 
kvalifikationer
Billedet af, at Danmark i stigende grad 
importerer varer, der kræver mange man-
detimer, men i mindre grad viden, bliver 
bekræftet, når man kigger på de kvalifika-
tioner, som vi sparer via importen.

Det viser sig, at det i høj grad er lavtud-
dannet arbejdskraft, som er indeholdt i de 
produkter, landet henter hjem ved at købe 
varer i udlandet.

I forhold til ufaglært arbejdskraft er der 

sket et markant skift i de sidste 30 år. Hvor 
vores udenrigshandel i 1980 indebar en 
nettoeksport af 63.000 ufaglærte årsværk, 
er der i 2007 tale om en nettoimport på 
34.000 tilsvarende årsværk (se tabel 1).

På samme måde er der sket en markant 
udvikling i forhold til faglært arbejdskraft. 
Her er nettoimporten steget fra 14.000 års-
værk i 1980 til 82.000 årsværk i 2007.

Mere overraskende er det nok, at det 
danske samfund ikke for alvor er netto-
eksportør af videntunge produkter. De 
produkter, der i 2007 eksporteres fra Dan-
mark, indeholder stort set det samme an-
tal videregående uddannede årsværk, som 
de produkter der importeres. Set på tværs 
af de forskellige typer videregående ud-
dannelser (kort, mellemlang og lang), net-
toeksporteres der kun 1.000 årsværk i for-
bindelse med vores varehandel i 2007. 

Arbejdskraft vandrer ind
Det er ikke kun via køb og salg af varer, at 
kvalifikationer bevæger sig over den dan-
ske grænse. Årligt vandrer en lang række 
mennesker ind og ud af Danmark. Menne-

Uden import ville dansk velstand mindskes 

Figur 1

Danmarks samhandel med udlandet opgjort i arbejdskraft

Kilde: Beregninger i rocKwool Fondens ForsKningsenhed på daTa Fra naTionalregnsKaBeT, ida-daTaBasen, 
FirmasTaTisTiKKen og udenrigshandelssTaTisTiKKen.

Hvor import og eksport tidligere krævede stort set den samme mængde ar-

bejdskraft, er importen i dag mere arbejdskrævende end eksporten. Den ar-

bejdskraft, som Danmark sparer på denne måde, kan i stedet bruges andre 

steder i produktionen.
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sker, der har den ene eller anden type kva-
lifikationer. Også i forhold til vandringer 
er billedet det samme: Der vandrer flere 
ind end ud. Se iøvrigt artiklen side 5-6.

Den samlede balance
Samlet betyder det, at Danmark i 2007 har 
en meget større import end eksport af kva-
lifikationer. Som det fremgår af tabel 2, er 
Danmark fra 1980 til 2007 gået fra en si-
tuation med overvejende balance mellem 
importen og eksporten til at være nettoim-
portør af over 400.000 årsværk. 

En betydelig del af Danmarks velstand 
bygger altså på denne import af arbejds-
kraft. Det skal dog fremhæves, at netto-
indvandringen i 2007 er usædvanligt høj 
– sandsynligvis på grund af højkonjunktu-
ren i dette år. I 2000 var den samlede net-
toimport mindre, nemlig omkring 140.000 
årsværk. Se også artiklen side 5-6.

TaBel 1

Nettoimport af arbejdskraft (årsværk) ved international handel,   

1980 og 2007

1980 2007

ufaglærte -63.000 34.000

Faglærte 14.000 82.000

Korte videregående uddannelser 6.000 -1.000

mellemlange videregående uddannelser 15.000 3.000

lange videregående uddannelser 1.000 -3.000

i alt -28.000 115.000

note: afrundet til hele tusinder.

Kilde: Beregninger i rocKwool Fondens ForsKningsenhed på daTa Fra naTionalregnsKaBeT, ida-daTaBasen, 
FirmasTaTisTiKKen og udenrigshandelssTaTisTiKKen.

Tabellen viser, hvor meget arbejdskraft, målt i årsværk, Danmark importerer 

ved at handle – altså uden vandringer. Det er i høj grad ufaglært og faglært 

arbejdskraft, som er indeholdt i de produkter, landet henter hjem ved at købe 

varer i udlandet. 

TaBel 2

Nettoimport af arbejdskraft (årsværk) ved international handel   

plus ind- og udvandring, 1980 og 2007

1980 2007

ufaglærte -45.000 350.000

Faglærte 23.000 81.000

Korte videregående uddannelser 7.000 -3.000

mellemlange videregående uddannelser 15.000 13.000

lange videregående uddannelser 1.000 -3.000

i alt 1.000 437.000

note: afrundet til hele tusinder. i opgørelsen af ind- og udvandring indgår det antal år, en given person forventes 
at have tilbage på arbejdsmarkedet. har personen fx ti år tilbage, vil personen bidrage med ti årsværk. Vandringstal 
for 1980 er fra 1983. Fordelingen af nettoindvandringen på kvalifikationer i 2007 er behæftet med en vis usikker-
hed på grund af manglende uddannelsesoplysninger.

Kilde: Beregninger i rocKwool Fondens ForsKningsenhed på daTa Fra naTionalregnsKaBeT, ida-daTaBasen, 
FirmasTaTisTiKKen, udenrigshandelssTaTisTiKKen og sTaTisTiKKen oVer FlyTninger og Vandringer.

Tabellen viser, hvor meget arbejdskraft, målt i årsværk, Danmark importerer 

via handel og vandringer over landegrænsen. Danmark er gået fra en situa-

tion med balance mellem importen og eksporten af kvalifikationer til at være 

nettoimportør af over 400.000 årsværk. 

11.10 RFF Nyhedsbrev.indd   4 11/11/11   10.24



Nyt fra Rockwool Fondens Forskningsenhed · November 2011 5

I offentligheden har der løbende været en 
debat om, hvorvidt Danmark taber højt 
uddannet arbejdskraft via udvandring. 
Analyserne præsenteret i bogen Danmarks 
Kvalifikationsbalance viser imidlertid in-
gen klar tendens til en nettoudvandring af 
højt uddannet arbejdskraft.

I nogle år har der været en nettoind-
vandring og i andre en nettoudvandring. 
Under højkonjunkturen i 2006-07 ser net-
toindvandringen af uddannede personer 
ud til at være steget. Det skal dog under-
streges, at der for disse år på grund af 
manglende data stadig er betydelig usik-
kerhed omkring indvandrernes uddannel-
sesmæssige kvalifikationer. Det skal også 
understreges, at der alene måles på de for-
melle kvalifikationer. Dvs. analysen kan 
ikke tage stilling til, om ind- og udvandre-
de personer med samme uddannelse har 
forskellig produktivitet.

Hvad driver bevægelserne?
Denne opgørelse af, hvilke kvalifikationer 
der krydser den danske grænse, rejser en 
række temaer med hensyn til, hvad der 
driver bevægelserne. Der er næppe tvivl 
om, at højkonjunkturen og østudvidelsen 
af EU har en betydning i slutåret. 

Men hvad betyder det høje skattetryk? 
Der er ofte blevet argumenteret for, at vel-
uddannede vælger Danmark fra og slår sig 
ned i lande, hvor de på grund af en lavere 
skat får større afkast af deres uddannelse. 
At et sådant brain drain rent faktisk sker 
kan ikke afvises med denne analyse. Det 
er muligt, at et lavere skattetryk ville be-
tyde, at de højtuddannedes udvandring fra 
Danmark ville være mindre, og at indvan-
dringen ville være større. Men skatterne 
for visse typer af højt uddannet arbejds-
kraft er blevet reduceret i de seneste år. 

Dertil kommer, at især børnefamilier 
får en udtalt fordel ved den danske vel-
færdsmodel, der ikke blot er præget af et 
højt skattetryk, men også af en universel 
adgang til de fleste offentlige serviceydel-
ser og til mange typer af overførselsind-
komster. 

Under alle omstændigheder viser ana-
lysen ingen tydelig trend i ind- og udvan-

Danmark har ikke tabt højt uddannet arbejdskraft 
de seneste år

dringer af de højtuddannede – altså hver-
ken et klart brain drain eller gain.

Et andet synspunkt, der til tider frem-
føres i offentligheden, er, at især det se-
neste årtis ophedede udlændingedebat 
skræmmer udlændinge fra at tage et ar-
bejde i Danmark. Igen: Med denne analy-
se kan det ikke afvises, at noget sådant er 
tilfældet. Det er bestemt muligt, at nogle 
udlændinge holder sig væk. Men analysen 
viser, at der – uagtet tonen i den danske 
udlændingedebat – er store nettobevægel-
ser af arbejdskraft ind over grænsen.

Meget betydelige vandringer
Disse vandringer over de danske grænser 
har været støt stigende de seneste tre år-
tier. 

Indvandringen er imidlertid steget hur-
tigere end udvandringen: I runde tal kom 
15.000 personer over 14 år til Danmark 
i 1980. Ti år senere, i 1990, var der tale 
om 25.000, et antal der steg til 35.000 i år 
2000. I 2007 indvandrede hele 45.000 per-
soner over 14 år. 

Udvandringen har også været stigende 
i samme periode, men niveauet og stig-
ningstakten har været lavere, og i de sene-
ste år er den stagneret, mens indvandrin-
gen tog yderligere fart.

Forskellen på de to bevægelser betyder, 
at vi er gået fra en situation med balance 

TaBel 3

Nettoindvandringen til Danmark

1.000 
årsværk

ufaglærte Faglærte KVu mVu lVu i alt

1983 18 10 2 0 0 30

1990 37 30 4 4 -4 71

2000 136 -44 -8 -20 -28 36

2007 316 -1 -2 9 0 322

note: Tal for 2007 er behæftet med en vis usikkerhed på grund af manglende uddannelsesoplysninger. Vu er en 
forkortelse for videregående uddannelser.

Kilde: Beregninger i rocKwool Fondens ForsKningsenhed på daTa Fra naTionalregnsKaBeT og ida-daTaBasen.

De ufaglærte kvalifikationer dominerer den danske nettoindvandring. I nogle 

år overstiger nettoindvandringen af ufaglærte faktisk den samlede nettoind-

vandring.
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i nettovandringerne omkring 1980 til en 
situation med en betydelig nettoindvan-
dring tre årtier senere. Knap 17.000 van-
drede netto ind i landet i 2007.

En del af den meget store nettoimport 
af udenlandsk arbejdskraft i 2007 skal dog 
sandsynligvis tilskrives højkonjunkturen i 
2006-07, som lokkede arbejdskraft til fra 
andre lande, herunder mange fra den øst-
lige del af EU. Nettoindvandringen i 2007 
kan derfor ikke tages som et udtryk for 
en trend. Nettoindvandingen har da også 
svinget betydeligt fra år til år i perioden 
siden 1980. Den har dog været positiv – og 
dermed givet en import af arbejdskraft – i 
langt de fleste år.

Årsværk
Vandringerne kan også ses i et andet per-
spektiv end antal personer. Mere relevant 
for økonomien er det at måle antal års-

værk, der flytter ind og ud af Danmark. 
Årsværkene tælles ved at tage højde for, 
hvad det er for en type mennesker – her-
under især deres alder – der rejser ud og 
ind af landet. Mens en 30-årig indrejsende 
smed måske har 35 års arbejdsliv tilbage – 
og dermed bidrager med 35 smedeårsværk 
– så ville hans far bidrage med betydeligt 
færre årsværk.

Opgjort på denne måde importerede 
Danmark netto omkring 322.000 årsværk 
i 2007.

I analysen opdeles indvandringen og 
udvandringen også på kvalifikationer. Det 
viser, at det er ufaglærte kvalifikationer, 
der fylder mest i den samlede nettoind-
vandring. I nogle år overstiger nettoind-
vandringen af ufaglærte kvalifikationer 
faktisk den samlede nettoindvandring (se 
tabel 3).

Eksporten produceres mere effektivt 

I løbet af de seneste 30 år er eksportpro-
duktionen kommet til at udgøre en stærkt 
stigende del af den danske økonomi. Alli-
gevel har det ikke været nødvendigt at ud-
vide medarbejderstaben i samme omfang. 

Forklaringen er en markant stigen-
de produktion per arbejdstime. Det kan 
blandt andet skyldes, at landets virksom-
heder ganske enkelt er blevet bedre til at 
anvende det antal medarbejdere, de har, 
når de producerer til eksport.

Dette billede viser sig, når samfunds-
produktionen deles op i de fire endelige 
anvendelsesområder, der eksisterer i Nati-
onalregnskabet. I det regnskab kan et fær-
digt produkt (vare eller tjenesteydelse) an-
vendes enten til eksport, til privat forbrug, 
til offentligt forbrug eller til investering. 

For hvert af anvendelsesområderne er 
det i denne analyse beregnet, hvilken vær-
di de varer og tjenesteydelser, der bliver 
produceret, har, og hvor mange medarbej-
dere produktionen af dem kræver. I dette 
regnskab skiller eksportproduktionen sig 
ud.

I 1980 blev 21 pct. af vores produktion 
af varer og serviceydelser anvendt til eks-
port. Tilsvarende brugte 21 pct. af landets 
arbejdskraft deres arbejdstid på at produ-

Figur 2

Andel af produktion og beskæftigelse, der går til eksport, 1980-2007 

note: Figuren viser den andel af den endelige anvendelse af landets produktion, som går til eksport, samt den andel 
af de beskæftigede der anvendes til dette formål.

Kilde: Beregninger i rocKwool Fondens ForsKningsenhed på daTa Fra naTionalregnsKaBeT.

Mens eksporten udgør en markant større del af produktion i Danmark, er den 

andel af landets beskæftigede, som producerer til eksport, ikke steget i samme 

takt.
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Figur 3

Fordeling af beskæftigede i 2007

note: Figuren viser, hvordan landets beskæftigede fordeler sig, når man kigger på den endelige anvendelse. 

Kilde: Beregninger i rocKwool Fondens ForsKningsenhed på daTa Fra naTionalregnsKaBeT.

Målt på arbejdskraft udgør privat og offentligt forbrug hver især en større del 

af økonomien end eksport.

cere til eksport. Heri indgår både den di-
rekte anvendelse af arbejdskraft hos eks-
portører og den indirekte hos underleve-
randører.

Men siden har billedet ændret sig mar-
kant: I 2007 var eksportens andel af pro-
duktionen steget til 37 pct. Eksportens an-
del er altså næsten fordoblet i løbet af tre 
årtier. Men til trods for, at eksportproduk-
tionen nu fylder så meget mere, kræver det 
ikke en tilsvarende mængde arbejdskraft. 
Eksportens andel af landets beskæftigede 
er kun steget fra 21 til 25 pct. i samme 
periode.

Forklaringen er som nævnt, at produk-
tionen per arbejdstime i denne del af øko-
nomien er steget voldsomt.

Privatforbruget fylder mindre
De fire anvendelsesområders (eksport, 
privat forbrug, offentligt forbrug og inve-
stering) andel af den samlede danske øko-
nomi har i øvrigt udviklet sig forskelligt i 
løbet af de seneste tre årtier. 

I 1980 udgjorde produktionen til pri-
vatforbrug – husholdningernes køb af va-
rer og serviceydelser – mest (38 pct.). Det 
næststørste område var offentligt forbrug 
(27 pct.) til fx hospitaler, politi og veje. 
Eksporten indtog tredjepladsen (21 pct.) 
foran investeringer (14 pct.). 

I 2007 er billedet vendt noget rundt. 
Eksporten er med 37 pct. nu det område, 
der udgør den største del af den samlede 
produktion. Privatforbruget kommer ind 
som nummer to med 30 pct. af produktio-
nen, mens det offentlige forbrug udgør 21 
pct., og investeringer udgør 12 pct. 

Figur 3 viser, hvordan de beskæftigede 
i 2007 fordeler sig på de fire former for en-
delig anvendelse af produktionen. Selvom 
eksporten udgør den største del af økono-
mien målt ved produktionen, bliver den 
fortsat overgået af det private og det of-
fentlige forbrug, når man måler på mæng-
den af arbejdskraft, der skal til for at pro-
ducere varerne og tjenesteydelserne. Det 
offentlige og private forbrug ligger hver 
på en andel på 30 pct. af de beskæftigede, 
mens den andel, der anvendes til at pro-
ducere investeringsgoder, ligger på 15 pct. 

Sidste led i produktionskæden

Når man ser på, hvordan samfundets produktion bli  ver 
brugt, vil man typisk kigge på fordelingen af produk-
tionen og beskæftigelsen på brancher. Dette skaber et 
billede af, hvor landets lønmodtagere og virksomheder 
bruger deres kræfter i produktionen. Men hvad en sådan 
måling ikke viser er, hvordan produktionen i den sidste 
ende bliver anvendt. Mange virksomheder er underleve-
randører til andre virksomheder. Derfor kan produktio-
nen i en branche indgå som input i produktionen i andre 
brancher og blive anvendt her. Når en privat VVS’er læg-
ger rør ind på en kommunal skole, er branchen privat, 
men anvendelsen offentlig.

I denne analyse er fokus på den endelige anvendelse af 
produktionen. Altså hvordan ressourcerne bliver brugt i 
det sidste led i produktionskæden. Der skelnes mellem 
fire former for endelig anvendelse: privat forbrug, of-
fentligt forbrug, investeringer og eksport. Metoden kan 
både anvendes til at opgøre den endelige anvendelse af 
virksomhedernes produktion og til at opgøre den ende-
lige anvendelse af arbejdskraften. Lagerændringer indgår 
strengt taget også i Nationalregnskabet, men er af en så 
ringe størrelsesorden, at de ikke tages med i beregnin-
gerne i nyhedsbrevet.

Eksport 
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Uddannelsesløft i eksportsektoren

Figur 5

Fordeling af beskæftigede efter uddannelse, 1980 og 2007

Kilde: Beregninger i rocKwool Fondens ForsKningsenhed på daTa Fra naTionalregnsKaBeT,  ida-daTaBasen 
og FirmasTaTisTiKKen.

Siden 1980 er andelen af ufaglærte på arbejdsmarkedet skrumpet markant. Til 

gengæld fylder alle andre uddannelsesniveauer mere.
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Fælles for alle uddannelsesniveauer i sam-
fundet er, at de i perioden fra 1980 til 2007 
er blevet mere eksportorienterede. Det be-
tyder, at det i dag – uanset uddannelses-
niveau – er en større andel end tidligere, 
der er beskæftiget med at producere til 
eksport.

Denne udvikling gør sig i særlig grad 
gældende for dem, der har en kort eller en 
lang videregående uddannelse. 

Hvor eksporten i 1980 beskæftigede 17 
pct. af danskere med en kort videregående 
uddannelse, var andelen i 2007 næsten for-
doblet til 32 pct. Samme udvikling ses for 
dem, der har en lang videregående uddan-
nelse. I 1980 arbejdede 12 pct. af denne 
gruppe med eksport, mens andelen i 2007 
var steget til 23 pct. 

Ufaglærte fylder fortsat i eksporten
Selvom der er en klar tendens til, at ud-
dannelsesniveauet er blevet øget i eksport-
produktionen, bygger Danmarks eksport i 
høj grad stadig på ufaglært arbejdskraft. 

Faktisk er det sådan, at de ufaglærte 
fylder mere i eksportproduktionen end ge-
nerelt på arbejdsmarkedet. I 2007 optog 
de 36 pct. af arbejdspladserne i eksporten, 
mens de generelt sad på 32 pct. af landets 
arbejdspladser. 

Modsat udgør de højest uddannede – 
trods deres fremgang – fortsat en mindre 
del af de beskæftigede i eksporten, end de 
gør generelt på arbejdsmarkedet. 

Det mellemlange videregående uddan-
nelsesniveau fylder også mindre i ekspor-
ten, end det gør i økonomien som helhed. 
Forklaringen er, at dette uddannelsesni-
veau – fx folkeskolelærere, sygeplejersker 
og socialrådgivere – i høj grad retter sig 
mod den offentlige sektor.

Danskerene er blevet bedre 
uddannede
Generelt er der sket et stort løft i de be-
skæftigedes uddannelsesbaggrund de se-
neste tre årtier. Hvor over halvdelen af 
de beskæftigede i 1980 var ufaglærte, var 
andelen i 2007 skrumpet til under en tred-
jedel. 

Mens andelen af ufaglærte således er 
faldet, er der i samme periode kommet re-
lativt flere på alle andre uddannelsesni-

Figur 4

Andel af forskellige kvalifikationer som bruges til eksport, 1980 og 2007

note: Tallene er opgjort efter den endelige anvendelse af produktionen. Vu er en forkortelse for videregående 
uddannelser. 

Kilde: Beregninger i rocKwool Fondens ForsKningsenhed på daTa Fra naTionalregnsKaBeT,  ida-daTaBasen 
og FirmasTaTisTiKKen.

For alle uddannelsesniveauer fylder eksportproduktionen mere i 2007 end i 

1980, men det er især de videreuddannede, der er blevet mere eksportoriente-

rede.
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TaBel 4

Beskæftigede fordelt på forskellige kvalifikationer i 2007 (pct.)

 andel i pct.
andel på 
arbejds-

markedet

Fordeling til 
eksport-

produktion

ufaglærte 32 36 

Faglærte 37 38

Korte videregående udd. 6 8

mellemlange videregående udd. 15 9

lange videregående udd. 10 9

 i alt beskæftigede (antal i parentes) 100 (2.902.827) 100  (723.322)

Kilde: Beregninger i rocKwool Fondens ForsKningsenhed på daTa Fra naTionalregnsKaBeT,  ida-daTaBasen 
og FirmasTaTisTiKKen.

De ufaglærte fylder mere i eksportproduktionen end generelt på arbejdsmar-

kedet. Til gengæld fylder de, der har en mellemlang videregående uddannelse, 

mindre. Forklaringen er, at deres uddannelser i høj grad retter sig mod den of-

fentlige sektor.

veauer – altså både faglærte og personer 
med en videregående uddannelse, hvad 
enten uddannelsen er kort, mellemlang el-
ler lang.

Hvor de, der havde lang videregående 
uddannelse i 1980, fx kun udgjorde 3 pct. 
af de beskæftigede, er deres andel i 2007 
steget til ca. 10 pct. 

Flere humanister går til privat erhvervsliv
Mens en nyuddannet magister for 30 år 
siden helt overvejende kunne se frem til 
en livslang tjeneste i den offentlige sektor, 
er situationen i dag væsentligt anderledes.

Siden 1980 er der sket en markant for-
skydning fra offentligt mod privat forbrug, 
når man ser på, til hvad danske humani-
ster med en lang videregående uddannelse 
anvender deres arbejdskraft.

I dag er det private erhvervsliv i høj 
grad blevet en realistisk karrierevej for 
humanister. Faktisk er det nu under halv-
delen af humanisterne med en lang vide-
regående uddannelse, nemlig 44 pct., der 
bruger deres arbejdstid på at levere service 
eller produkter til offentligt forbrug. 

Som det fremgår af figur 6, var 27 pct. 
af humanisterne beskæftigede med at pro-
ducere til privat forbrug i 2007. 20 pct. af 
dem arbejdede i den del af produktionen, 
der gik til eksport, mens 10 pct. af den 
samlede humanistiske arbejdskraft blev 
brugt til at producere investeringsgoder.

Som det ligeledes ses af figur 6, var bil-
ledet – små tre årtier tidligere, i 1980 – 
væsentligt anderledes. Stort set alle rette-
de sig mod den offentlige sektor. Flere end 
otte ud af ti arbejdede med at producere til 
offentligt forbrug. 

Akademikere væk fra det offentlige
Humanisternes bevægelse væk fra den of-
fentlige sektor og over i andre erhverv er 

Figur 6

 Humanisters beskæftigelse, 1980 og 2007

note: Beskæftigelsen er fordelt på de forskellige typer af endelig anvendelse af produktionen.

Kilde: Beregninger i rocKwool Fondens ForsKningsenhed på daTa Fra naTionalregnsKaBeT,  ida-daTaBasen 
og FirmasTaTisTiKKen.

Akademikere med en humanistisk uddannelse har flyttet arbejdsplads de se-

neste tre årtier. I 1980 producerede otte ud af ti til det offentlige. I dag er det 

under halvdelen, der gør det samme. 
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ganske markant i forhold til andre uddan-
nelsesretninger inden for de lange videre-
gående uddannelser. 

Men grundlæggende set er billedet det 
samme: For tre årtier siden arbejdede ho-
vedparten af akademikerne med produkti-
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on til det offentlige. I dag arbejder de i alle 
dele af økonomien.

Mens seks ud af ti akademikere i 1980 
arbejdede med produktion til den offent-
lige sektor, gjorde det samme sig kun gæl-
dende for fire ud af ti i 2007. I stedet for 
at arbejde for den offentlige sektor har 
akademikerne, som det fremgår af tabel 5, 
spredt sig ud over de øvrige dele af økono-
mien. Siden 1980 er den største fremgang 
(som det også fremgår andetsteds i dette 
nyhedsbrev) sket inden for eksportpro-
duktionen, som i dag anvender en næsten 
dobbelt så stor andel af akademikerne.

Bilparken er stor, og vi bruger den ivrigt, 
men da den ikke bliver fornyet hurtigt 
nok, er det stadigt mere slidte biler, vi kø-
rer rundt i.

Sådan ville billedet være, hvis man 
sammenlignede den danske arbejdsstyrke 
med de biler, der kører rundt i Danmark. 
Beholdningen af arbejdskraft skrumper 
nemlig i disse år. 

En ny måde at opgøre arbejdskraft-
beholdningen på giver et billede af, hvor 
kraftigt dette fald er. Udgangspunktet for 
beregningen er den befolkning, der i dag 
er over 14 år. For alle i denne gruppe må-
les aktivitet og restlevetid på arbejdsmar-
kedet. Beregningen, der blandt andet tager 
højde for køn, alder, uddannelse og etnici-
tet, viser, at beholdningen af arbejdskraft 

Beholdningen af arbejdskraft skrumper
i 2007 lå på 25 år. Hvilket vil sige: I 2007 
var der i princippet nok mennesker til, at 
vi ville kunne opretholde årets produktion 
i 25 år uden nogen yderligere tilførsel af 
mennesker til arbejdsmarkedet. 

De 25 år skal ses i lyset af, at en tilsva-
rende beregning for 1980 viser, at der den-
gang var arbejdskraft nok til, at produk-
tionsniveauet kunne opretholdes i 30 år.

Alder er nøglen
Som det fremgår af figur 7, begyndte be-
holdningen at falde i starten af 1990’erne. 
Indtil da fulgtes beholdningen med både 
beskæftigelsen og arbejdsstyrken, hvilket 
er et udtryk for en balance. 

Eller for nu at gå tilbage i bilparkbille-
det: Bilparken blev større, og vi kørte mere 

TaBel 5

Akademikeres beskæftigelse, 1980 og 2007

andel i pct. 1980 2007

privat forbrug 20 24

investeringer 9 12

offentligt forbrug 59 41

eksport 12 23

Kilde: Beregninger i rocKwool Fondens ForsKningsenhed på daTa Fra naTionalregnsKaBeT,  ida-daTaBasen 
og FirmasTaTisTiKKen.

Der er generelt sket en bevægelse væk fra den offentlige sektor og over i andre 

erhverv for akademikerne.

Flest historikere og 
teologer i Danmark
De lange videregående huma-
nistiske uddannelser spænder 
over en række forskellige ud-
dannelser fra magistre i norrøn 
filologi til kandidater i musik-
pædagogik. I 2007 var der flest 
historikere og teologer. 

Top ti, lange videregående humanistiske uddannelser antal

1 historie, cand.mag. 3.643

2 Teologi, cand.theol. 3.404

3 engelsk, cand.mag. 2.997

4 engelsk-tysk, erhv.spr.bach. 2.674

5 norrøn filologi, cand.mag. 2.370

6 engelsk-fransk, erhv.spr.bach. 2.307

7 humanistisk/teologisk indv.udd. lang videregående 2.219

8 dansk, cand.mag. 2.148

9 Kommunikation, cand.mag. 1.704

10 psykologi-pæd. (dpu), cand.psyk.pæd. 1.673

note: de ti oftest forekommende lange videregående humanistiske uddannelser i hele befolkningen i 2007. 

Kilde: Beregninger i rocKwool Fondens ForsKningsenhed på daTa Fra ida-daTaBasen.
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i bilerne, men holdbarheden forblev uæn-
dret – bilernes fornyelse og kvalitet fulgtes 
med forbruget af dem.

Men derefter skete der noget. Selvom 
beskæftigelsen steg med 11 pct. frem til 
2007, faldt beholdningen med 6 pct. Dette 
fald er et udtryk for, at det ikke vil være 
muligt, uden ændringer, at opretholde den 
aktuelle beskæftigelse på længere sigt. Alt-
så et udtryk for, at markedet bliver fyldt 
med det, der inden for bilverdenen ville 
være for mange rustne og næsten udtjente 
Opel Ascona’er og for få nye Toyota Pri-
us’er.

Beholdningen af arbejdskraft påvirkes 
af ændringer i erhvervsdeltagelsen, ud-
dannelsesmønstre, ind- og udvandring og 
alderssammensætning. Men beregninger 
viser, at udviklingen i erhvervsfrekvensen 
ikke forklarer faldet, og at uddannelses-
niveauet og indvandringen faktisk har bi-
draget positivt til beholdningen siden be-
gyndelsen af 1990’erne. 

Den negative udvikling i beholdningen 
skyldes primært den demografiske udvik-
ling. Altså det velkendte faktum, at mange 
lønmodtagere på arbejdsmarkedet bliver 
pensioneret i løbet af de kommende årtier, 
og der er ikke nok unge til at tage over. 

Senere tilbagetrækning
Et alternativ til at købe ny Prius er at ved-
ligeholde den gamle Ascona bedre og køre 
længere tid i den.

Og der eksisterer da også lignende 
løsninger på arbejdsmarkedet. Udgangs-
punktet for ovenstående beregninger er, at 
alt så at sige fortsætter, som vi kender det i 
dag. Det er fx en antagelse, at tilbagetræk-
ningsalderen i fremtiden vil være givet ved 
det observerede tilbagetrækningsmønster i 
det år, der beregnes på.

Men der er imidlertid flere grunde til at 
antage, at tilbagetrækningsalderen i frem-
tiden vil ændre sig. Med Velfærdsaftalen 
fra 2006 blev den formelle tilbagetræk-
ningsalder bundet til den forventede rest-
levetid. Hvor pensionsalderen i dag er 65 
år, kan en person, som i dag er 23 år, for 
eksempel forvente at gå på pension som 
72-årig.

Når man tager hensyn til højere leve-
alder og senere tilbagetrækning, øges be-
holdningen i 2007 fra 25 års produktion til 
28 års produktion.

Figur 7

Udviklingen i beskæftigelsen, arbejdsstyrken og beholdningen af 

arbejdskraft, 1980-2007

Kilde: Beregninger i rocKwool Fondens ForsKningsenhed på daTa Fra ida-daTaBasen.

Før 1993 fulgtes beholdningen af arbejdskraft forholdsvist pænt ad med be-

skæftigelsen og arbejdsstyrken. Siden skete der et brud. Beholdningen faldt 

markant, beskæftigelsen voksede, og arbejdsstyrken holdt nogenlunde samme 

niveau.

Figur 8

Beholdning af arbejdskraft

note: scenariet med højere levealder og senere tilbagetrækning bygger på tal fra danmarks statistik med be-
folkningens forventede overlevelsessandsynligheder og på den udskudte tilbagetrækningsalder, som følger af Vel-
færdsaftalen fra 2006.

Kilde: Beregninger i rocKwool Fondens ForsKningsenhed på daTa Fra ida-daTaBasen.

Beholdningen af arbejdskraft bliver større, når man tager den forventede hø-

jere levealder og effekterne af Velfærdsaftalen med i beregningen.
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Hvis ikke der sker markante ændringer i 
uddannelsesmønsteret de kommende år, 
vil det danske samfund kunne imødese en 
fremtid med langt færre faglærte end i dag.

Det viser analysen af, hvordan landets 
beholdning af kvalifikationer har udviklet 
sig de seneste årtier. Beholdningen er en 
opgørelse over den aktuelle arbejdskrafts 
langtidsholdbarhed. 

Ifølge analysen vil der i særlig grad ske 
et fald i antallet af faglærte fremover – det 
vil fx sige kontoruddannede, salgsassi-
stenter, mekanikere, social- og sundheds-
hjælpere, tømrere, bankassistenter og ma-
skinarbejdere. 

Spørgsmålet, der her søges belyst, er, 
hvor lang tid samfundet – med den nu-
værende beholdning af arbejdskraft – har 
kvalificerede mennesker nok til at opret-
holde den nuværende beskæftigelse inden 
for en bestemt uddannelseskategori.

Af tabel 6 fremgår, hvor stor en behold-
ning af en bestemt type kvalifikationer, 
der er i forhold til beskæftigelsen – altså i 
forhold til, hvor meget denne type kvalifi-
kationer aktuelt bruges. 

Det fremgår, at udviklingen bevæger 
sig i nedadgående retning for de faglærte. I 
1980 var der nok faglærte til at kunne pro-
ducere i 27 år, såfremt økonomien i disse 

Beholdningen af faglært arbejdskraft er faldet fra 27 til 19 år

år efterspurgte faglærte på et 1980-niveau. 
I 2007 rakte den tilsvarende beholdning 
kun til 19 år. Et fald på 30 pct. 

Dette fald dækker over to bevægelser. 
Den ene er, at der i 2007 var kommet flere 
faglærte i arbejde (963.000 faglærte) i for-
hold til 1980 (hvor der var 700.000). For-
bruget er altså blevet større. Det andet for-
hold er, at der sideløbende hermed skete et 
mindre fald i beholdningen: I 1980 havde 
de faglærte 19,1 mio. årsværk at gøre godt 
med i årene fremover, mens der i 2007 til-
svarende kun var 18,6 mio. årsværk. Det 
større forbrug og reduktionen af antallet af 
årsværk giver faldet på de 30 pct. i hold-
barhed. Så mens efterspørgslen er steget 
med 27 pct., er beholdningen af udbuddet 
faktisk faldet.

Flere – men ikke nok
Situationen ser også særligt problematisk 
ud for en anden kategori af kvalifikatio-
ner, nemlig i forhold til de, der har en mel-
lemlang videregående uddannelse.

Det drejer sig fx om pædagoger, folke-
skolelærere og sygeplejersker. I løbet af de 
seneste 30 år er der kommet mange flere 
af denne slags kvalifikationer på arbejds-
markedet. Tilbage i 1980 var der en be-
holdning på 5,1 millioner årsværk, et tal 

TaBel 6

Beholdning og beskæftigelse

 
Beholdning 

(millioner årsværk)
Beskæftigede 

(tusinde årsværk)
Beholdning i forhold til 

beskæftigelse (år)

  1980 2007 1980 2007 1980 2007

ufaglærte 38,8 28,6 1.218 809 32 35

Faglærte 19,1 18,6 700 963 27 19

Korte videregående
uddannelser

1,7 3,4 57 158 29 22

mellemlange videregående 
uddannelser

5,1 7,4 193 392 27 19

lange videregående 
uddannelser

1,9 6,6 70 252 27 26

note: unge under uddannelse indgår i den ufaglærte beholdning. det er en medvirkende årsag til, at beholdningen af ufaglærte er højere end fx faglærte.

Kilde: Beregninger i rocKwool Fondens ForsKningsenhed på daTa Fra ida-daTaBasen.

Især for faglærte og danskere med en mellemlang videregående uddannelse går udviklingen i den forkerte retning, når man sætter 

beholdningen af arbejdskraft i forhold til antallet af beskæftigede.
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der i 2007 var steget til 7,4 millioner års-
værk. Antallet af årsværk er i perioden 
vokset med mere end 40 pct. 

Men samtidig er antallet af beskæftige-
de med en mellemlang videregående ud-
dannelse steget meget mere. I 1980 hav-
de 193.000 en mellemlang videregående 
uddannelse, mens der i 2007 var tale om 
392.000. Det er en stigning på mere end 
100 pct. 

Konsekvensen af denne ubalance er, at 
der bliver langt færre med mellemlang vi-
deregående uddannelse til rådighed frem-
over.

Banker og industri hårdt ramt 
At beholdningen af nogle typer kvalifikati-
oner falder, er en dårlig nyhed for landets 
virksomheder. 

Med mindre det lykkes virksomheder-
ne at tiltrække den efterspurgte arbejds-
kraft fra udlandet eller finde andre måder 
at producere på, bliver de nødt til at skære 
ned i medarbejderstaben i Danmark og fx 
udlicitere produktionen til udlandet.

Det er muligt at beregne, hvilke bran-
cher der især bliver nødt til at gøre sig dis-
se overvejelser. En branche, der ser ud til 
at blive hårdt ramt i det lange løb, og på 
trods af udbredte fyringsrunder lige nu, er 
den finansielle. Pengeinstitutionerne har 
et tilpasningsbehov på 11 pct. Det bety-
der, at bankerne vil have problemer med 
at skaffe 11 pct. af den arbejdskraft, som 
de anvender i dag.

Tilsvarende er der en hel del industri-
brancher, hvor mange faglærte arbejder, 
som bliver nødt til at tænke i nye baner. 
Eksempelvis er tilpasningsbehovet også på 
11 pct. i den branche, som fremstiller indu-
strimaskiner, og inden for varmeforsyning.

TaBel 7

De ti brancher med størst behov for produktionstilpasning

Branche
Tilpasningsbehov i forhold 
til nuværende arbejdskraft

apoteker og materialister -14 pct.

pengeinstitutter -11 pct.

Varmeforsyning -11 pct.

Fremstilling af industrimaskiner -11 pct.

Forsvar, politi og retsvæsen -10 pct.

autohandel -10 pct.

mineralolieindustri -10 pct.

Fremstilling af transportmidler ekskl. skibe og biler mv. -10 pct.

Fremstilling af ovne og køleanlæg -10 pct.

autoreparation -10 pct.

note: Ved beregningen er det antaget, at der ikke er substitutionsmuligheder mellem forskellige typer af kvalifika-
tioner, der anvendes ved en given type produktion.

Kilde: Beregninger i rocKwool Fondens ForsKningsenhed på daTa Fra naTionalregnsKaBeT, ida-daTaBasen, 
FirmasTaTisTiKKen og udenerigshandelssTaTisTiKKen.

Også forsvar, politi og retsvæsen får 
problemer, ligesom apotekerbranchen har 
udsigt til at få svært ved at skaffe hele 14 
pct. af den nuværende arbejdskraft. Der-
med ser apotekerne ud til at blive hårdest 
ramt af alle brancher. 

Det er vigtigt at fremhæve, at en frem-
tidig ”mangel” på en bestemt type arbejds-
kraft i forhold til den nuværende anven-
delse ikke behøver at være et problem. 
Hvis fx efterspørgslen efter faglærte frem-
over falder på grund af ændrede produkti-
onsmetoder eller en øget handel med an-
dre lande, kan nedgangen i den faglærte 
beholdning være med til at lette denne til-
pasning på det danske arbejdsmarked.
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I dette nummer af Nyt fra Rockwool Fon-
dens Forskningsenhed gennemgås et kva-
lifikationsregnskab for Danmark for perio-
den 1980-2007. 

Der skelnes i regnskabet mellem op til 
20 forskellige kvalifikationer defineret ved 
længde og type af uddannelse. Disse er i 
dette nyhedsbrev typisk samlet til fem for-
skellige niveauer af kvalifikationer: ufag-
lært, faglært, kort videregående uddannel-
se, mellemlang videregående uddannelse 
og lang videregående uddannelse.

Kvalifikationsregnskabet består af:  
1) en opgørelse af beholdningen af for-
skellige kvalifikationer i Danmark; og  
2) en opgørelse af, hvilke kvalifikationer 
der bruges til forskellige typer af produk-
tion i et givet år. 

Ud fra disse kan man bl.a. opstille en 
kvalifikationsbalance, som svarer til den 
måde, man opgør betalingsbalancen på. 
Mens betalingsbalancen er en opgørelse 
over samtlige betalinger mellem Danmark 
og udlandet, så er kvalifikationsbalancen 
en opgørelse over samtlige ind- og udførs-
ler af kvalifikationer mellem Danmark 
og udlandet. Kvalifikationsbalancen viser 
Danmarks import og eksport af kvalifika-
tioner både via international handel og via 
befolkningsvandringer.

Beholdning af kvalifikationer – 
vandringer
Beholdningen af kvalifikationer er opgjort 
for den del af befolkningen, der er 15 år 
eller derover. For denne gruppe borgere er 
det opgjort, hvilket kvalifikationsniveau 
hver enkelt har, og hvor længe endnu 
disse kvalifikationer kan forventes at blive 
brugt i produktionen.

Opgørelsen tager hensyn til, at behold-
ningen af en bestemt type kvalifikationer 
afhænger af alderen på de personer, der 
besidder de pågældende kvalifikationer.

Hvis fx Nørgaard er smed, og han for-
ventes at have 10 år tilbage på arbejdsmar-
kedet, vil han bidrage med 10 smedeårs-
værk. Hvis hans datter er sygeplejerske, 
og hun forventes at have 35 år tilbage på 
arbejdsmarkedet, så vil hun bidrage med 
35 sygeplejerskeårsværk. 

Sådan er kvalifikationsbalancen beregnet

Var disse to de eneste på det danske ar-
bejdsmarked, ville årets kvalifikationsbe-
holdning være på 10 smedeårsværk og 35 
sygeplejerskeårsværk. 

I opgørelsen er der taget hensyn til, at 
køn, uddannelse og etnisk baggrund på-
virker den forventede fremtidige erhvervs-
deltagelse.

Kvalifikationsbeholdningen er påvirket 
af ind- og udvandring. Hvis Nørgaards dat-
ter møder en jævnaldrende svensk læge og 
flytter sammen med ham, er det afgøren-
de, om de vælger at bosætte sig her eller 
hinsidan. Flytter de til Sverige, falder be-
holdningen i Danmark med de 35 sygeple-
jerskeårsværk, mens beholdningen stiger 
med et tilsvarende antal lægeårsværk, hvis 
de slår sig ned her i landet.

Kvalifikationer i produkter –  
im- og eksport
Anvendelsen af kvalifikationer er beregnet 
med udgangspunkt i nationalregnskabets 
såkaldte input-output-tabeller. Disse viser, 
hvordan de forskellige branchers produk-
tion anvendes i forhold til fem typer an-
vendelse. Nemlig enten til privat forbrug, 
offentligt forbrug, investeringer, eksport 
eller som input i andre brancher. 

Disse informationer kan kobles med 
information om branchernes udnyttelse 
af forskellige typer af arbejdskraft (kva-
lifikationer). På den måde kan det bereg-
nes, hvor meget af de forskellige typer af 
arbejdskraft der anvendes til henholdsvis 
privat forbrug, offentligt forbrug, investe-
ringer og eksport. Man kan desuden tage 
hensyn til, at produktionen kan trække 
på produktion fra mange forskellige bran-
cher. 

På denne måde kan man også estime-
re, hvilke kvalifikationer Danmark køber i 
udlandet i forbindelse med importen. 
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Sådan er kvalifikationsbalancen beregnet

Undtaget fra målingen: dansk produktion i udlandet 
og pendlere
I princippet er der to yderligere ka-
naler, hvorigennem Danmark kan få 
adgang til udenlandske kvalifikatio-
ner. Nemlig via danske investeringer 
i produktionsfaciliteter i udlandet og 
via pendling over landegrænser.

Den første kanal – produktionsfacili-
teter i udlandet – er indirekte medta-
get:  Hvis de udenlandsk producerede 
varer importeres til Danmark, så tæller 
de med i regnskabet ad den vej. Hvis 
produktionen derimod afsættes i ud-
landet, så er varen både produceret og 
forbrugt i udlandet, hvorfor den ikke 
spiller nogen rolle i forhold til kvalifi-
kationer i Danmark.

Anderledes forholder det sig med 
pendlere. Danske virksomheder har 
adgang til udenlandske kvalifikationer 
via udlændinge – fx svenskere, tyskere 
og nordmænd – der bor i udlandet, 
men pendler til Danmark for at arbej-
de. Og personer, der bor i Danmark, 
kan pendle over fx Øresund eller den 
dansk-tyske grænse og derigennem 
eksportere kvalifikationer. Både pend-
ling ind og ud af landet er reelle kana-
ler for im- og eksport af kvalifikatio-
ner. Der er dog i denne analyse ikke 
taget højde for dette, primært fordi 
der ikke eksisterer anvendelige data 
for den arbejdskraft, der pendler ind 
i landet.
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