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Redaktionelt forord 

Det danske arbejdsmarked er på en og samme tid præget af mangel på kvali
ficeret arbejdskraft og høj ledighed for dimittender fra en række universitets
uddannelser. Arbejdskraftmanglen ses f.eks. i små og mellemstore bygge og 
anlægsvirksomheder og på sosuområdet, hvor det gennem flere år har svært 
at skaffe faglærte. Imens er ledigheden for nyuddannede akademikere vokset 
markant. Ifølge en analyse fra tænketanken Mandag Morgen steg dimittendle
digheden i 2010’erne fra 16 til 40 %. Højdespringerne i statistikken er histori
kere, biologer og kommunikationsuddannede, men andre kandidater er også 
hårdt ramt. 

Dansk økonomi har siden foråret 2020 været påvirket af coronakrisen. Co
vid19 har vendt op og ned på arbejdsmarkedet i flere brancher. I efteråret 
2021 er beskæftigelsen sprunget tilbage på samme høje niveau som før corona. 
Den komplekse udfordring med manglende faglærte og ledige akademikere 
er imidlertid kun blevet endnu tydeligere og peger grundlæggende på en 
strukturel ubalance, der vil præge arbejdsmarkedet i 2020’erne. Sandsynlige 
negative følger er flaskehalse, tabte vækstmuligheder og prekarisering af en 
stor gruppe veluddannede, men økonomisk dårligt stillede danskere. 

Så hvordan tackler vi problemet? I dette temanummer af Samfundsøkono
men tager en gruppe skribenter med forskellige baggrunde livtag med den 
dobbelte udfordring om dimittendledighed og mangel på kvalificeret arbejds
kraft. Gennem syv artikler undersøges problemet og perspektiverne ved for
skellige løsningsstrategier, der kan sikre kompetenceforsyningen til virksom
hederne og gode job til de unge – samtidigt. 

Forslag, der handler om at tilskynde flere til at tage en erhvervsuddannelse, 
imens nogle skal vente til senere i livet med at gå på uni, er velkendte og vel
beskrevne og vil ikke blive tildelt yderligere opmærksomhed i dette temanum
mer. Det samme gælder regeringens plan om at skære ned på dagpengesatsen 
for dimittender. 

Et andet og mindre udforsket greb handler om arbejdskraftsubstitution. 
Denne løsning går ud på, at akademikere i et vist omfang skal erstatte nogle af 
de håndværkere og teknikere, som virksomhederne og de offentlige arbejds
pladser alligevel ikke kan skaffe. I teorien er det muligt, men kan det lade sig 
gøre i praksis? Temanummeret bringer først fire artikler, der tager substitu
tionskonceptet under behandling fra forskellige vinkler. Forfatterkredsen til 
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de fire artikler kommer fra Pluss Leadership, CARMA (Center for Arbejds
markedsforskning ved Aalborg Universitet), AC (Akademikerne), Business 
Esbjerg og Business Skive. Sammen har de i 20192021 gennemført et udvik
lingsprojekt støttet af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse med henblik på 
udvikling af en række digitale værktøjer, der skal gøre det lettere for små og 
mellemstore virksomheder at rekruttere medarbejdere ved hjælp af substitu
tionsmetoden. 

I den første artikel præsenterer Magnus Jespersen og Mads Peter Klindt fra 
CARMA en teoretisk gennemgang af substitutionskonceptet, dernæst frem
lægger de hovedresultaterne fra en undersøgelse med otte mellemstore jyske 
virksomheder, der blev gennemført som led i ovennævnte projekt. Under
søgelsens sigte var af afdække mulighederne og barriererne for substitution i 
praksis. 

Samme virksomhedsundersøgelse er grundlaget for Ane Iversen, Maja Bis
gaard og Niels Lykke Jensens artikel. De tre forfattere, der arbejder i konsu
lenthuset Pluss Leadership, skriver om, hvad digitale platforme skal kunne, 
hvis de skal understøtte en højere grad af arbejdskraftsubstitution på det dan
ske arbejdsmarked. 

Anne Sofie Fogtmann og Louise Bruun Rosenbaum fra AC diskuterer i tema
nummerets tredje artikel behovet for et paradigmeskifte i forhold til virksom
heders og offentlige organisationers rekrutteringspraksis. Den traditionelle 
matchmaking mellem stillingsprofil og jobsøger er forældet, skriver de, og 
dernæst kommer de med et bud på, hvordan en mere fleksibel tilgang til match 
mellem kompetencer og opgaver måske kan give os nye svar på, hvordan vi 
skaber en bedre og ikke mindst mere langsigtet balance på arbejdsmarkedet. 

Lars Fjalland fra Business Skive og Peter Hegelund fra Business Esbjerg ka
ster mere lys over rekrutteringsudfordringerne og de strukturelle skævheder i 
uddannelsessystemet set fra virksomhedernes og provinsbyernes perspektiv. 
Substitution kan være en del af løsningen på manglen på arbejdskraft og di
mittendledighed, men det fordrer en større grad af geografisk mobilitet fra 
dimittendernes sides og mere fokus på ”employability” på de videregående 
uddannelser, skriver de. 

I tilknytning til diskussionen om mismatch og substitution peges der altså på 
behovet for at styrke især universitetskandidaternes employability. Employa
bility handler om at koble faglige kompetencer og personlige egenskaber til 
konkret opgaveløsning i virksomheder og offentlige organisationer. Det drejer 
sig med andre ord om at vende de studerendes tankegang imod arbejdsmar
ked og jobmuligheder, længe inden de står med eksamensbeviset i hånden. 

Men hvordan kan man lave en meningsfuld employabilityindsats på univer
sitetet, der ikke til forveksling ligner et jobcenterkursus? Spørgsmålet disku
teres i temanummerets femte artikel, hvor Christian FriisNielsen og André 
Bjørn Ørum fra AAU Karriere sammen med Mads Peter Klindt fra CARMA 
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skriver om overvejelserne bag og indholdet i et nyt employabilitymodul på 
kandidatuddannelsen i Politik & Administration på Aalborg Universitet. 

Temanummerets sjette artikel omhandler en jobgaranti som en anderledes 
og mere radikal løsning på dimittendledighedsproblemet. Den vil sikre be
skæftigelse til alle og understøtte den grønne omstilling, men hvordan fun
gerer en jobgaranti i praksis, hvem skal implementere den, og hvordan mål
rettes en grøn jobgaranti mod højtuddannede unge? Asker Voldsgaard, der 
er ph.d.studerende ved University College London, og Esben Højmark fra 
STAR (Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering ) og ligeledes ph.d.stude
rende står for det sjette bidrag. 

De syvende og afsluttende artikel er skrevet af Emilie Agner Damm, Troels 
Lund Jensen og Jon Nielsen fra AErådet. I artiklen belyses mismatchproble
merne på arbejdsmarkedet i makroperspektiv med udgangspunkt i AErådets 
fremskrivning af arbejdsmarkedsbalancen. De tre forfattere viser, at de største 
strukturelle ubalancer fortsat vil handle om mangel på faglærte og overudbud 
af ufaglærte. Forskellige indsatser kan målrettes ledige dimittender, men poin
ten er, at der ligger en langt større samfundsøkonomisk opgave i forhold til at 
opkvalificere de kortest uddannede.

God læselyst!

Ane Iversen, Maja Bisgaard og Mads Peter Klindt
Redaktører af temanummeret




