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Kommentarer til mismatch-analyse fra DREAM i Danmarks Vækstråds rapport om kvalificeret arbejdskraft
DREAM har udarbejdet en grundig analyse af udfordringerne med fagligt mismatch i
fremtiden.
Analysen lægger en række beregningsforudsætninger til grund, som afviger i større eller
mindre grad fra tidligere lignende beregninger foretaget af eksempelvis AE. Der kan tales
for og imod i forhold til disse valg, men umiddelbart er det svært at vurdere, om forudsætningerne i denne analyse er mere realistiske, end de der er lagt til grund af AE.
En central forudsætning er, at den offentlige sektor vokser relativt beskedent i forhold til
den private sektor baseret på Finansministeriets fremskrivninger. Her er det vigtigt at understrege, at størrelsen på den offentlige sektor bestemmes politisk, og at det demografiske
pres vil stille store krav til eksempelvis serviceydelser inden for omsorg for børn og ældre,
sundhed og undervisning. Hvis ikke det bliver håndteret i offentligt regi, må det forventes
at rykke på sektorfordelingen i efterspørgslen inden for den private sektor.
Det er også usikkert, om analysen fanger de fremadrettede udviklingstendenser på fremtidens arbejdsmarked i forhold til digitalisering mm. Det kunne eksempelvis føre til en
større efterspørgsel på personer med videregående uddannelser.
Fremskrivningen beregner opbygningen af mismatch for forskellige faggrupper frem mod
2025 og tager således ikke højde for de ubalancer mellem udbud og efterspørgsel, der allerede i dag er en udfordring. Derfor skal rapportens resultater også fortolkes under hensyn
til netop det forbehold.
Under beskrivelsen af dette forbehold, lyder det i rapporten (side 46), at der ”ikke er kendskab til omfanget af et eventuelt eksisterende mismatch”. En formulering, som kan give det
indtryk, at vi aktuelt ikke har nogen fornemmelse af udfordringerne på arbejdsmarkedet.
Det eksisterende mismatch er måske ikke kvantificeret i personer, men i eksempelvis Arbejdsmarkedsbalancen og arbejdsløshedsstatistikkerne fremgår det tydeligt, at der er meget
stor forskel på beskæftigelsesmulighederne for forskellige faggrupper. Ufaglærte har aktuelt en relativ høj arbejdsløshedsprocent, hvilket tyder på et aktuelt mismatch. Professionsbachelorer har derimod en lav ledighedsprocent, der kan være et udtryk for mangel på en
række faggrupper.
I rapporten konkluderes der flere gange på, hvorledes udfordringerne med mismatch vil se
ud i 2025. Eksempelvis fremgår det, at der ikke vil være mismatch i 2025 for ufaglærte,
mens der vil være overskud af professionsbachelorer og personer med lang videregående
uddannelse. Det kommer til udtryk i nedenstående eksempler:


Side 52: ”DREAM forventer kun et beskedent mismatch for ufaglærte.”



Side 54: Der vil med andre ord være for mange personer i arbejdsstyrken med en professionsbachelor i 2025, end virksomhederne alt andet lige efterspørger.”



Side 55: ”DREAM forventer et overudbud af kandidater på 52.000 personer i 2025.”

Ovenstående delkonklusioner forekommer desværre misvisende i forhold til præmissen for
beregningen. De kan give det indtryk, at de nuværende udfordringer er løst til den tid. Derfor er det helt centralt, at det beregnede mismatch for hver enkelt faggruppe fortolkes under hensyn til den nuværende situation. På den måde skabes der en mere præcis diagnose,
som bør danne grundlaget for de politiske redskaber, der bringes i spil for at afhjælpe
fremtidens udfordringer.
Uanset resultaterne af denne slags fremskrivninger vil det altid være en gevinst for samfundet og den enkelte at opkvalificere dem, som ellers ikke ville have opnået en erhvervskompetencegivende uddannelse.
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