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3.1 

Ved hjælp af arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistiks hjemmeside bedes du besvare følgende 

spørgsmål: 

 

 Hvad forstår man ved arbejdsstyrken, og hvor stor var den pr. 1. januar 2017? 

 Hvilke faktorer påvirker udviklingen i arbejdsstyrken? 

 

3.2 

Ved hjælp af arbejdsmarkedsstatistik fra Danmarks Statistiks hjemmeside bedes du besvare følgende 

spørgsmål: 

 

 Redegør for, hvilke grupper der har den mest stabile tilknytning og den mindst stabile 

tilknytning til arbejdsmarkedet. 

 Hvad kan være årsager til, at nogle personer har en mere stabil tilknytning til arbejdsmarkedet 

end andre? 

 

3.3 

I lærebogen er erhvervsfrekvensen i udvalgte europæiske lande vist i tabel 3.1. 

 

 Hvad forstås ved erhvervsfrekvensen? 

 Hvor stor er erhvervsfrekvensen for henholdsvis mænd og kvinder? 

 Hvad er årsagerne til den betydelige forskel i erhvervsfrekvensen mellem landene? 

 Find ved hjælp af statistik fra Danmarks Statistik og/eller Eurostat de nævnte landes 

arbejdsløshedsprocenter. 

 Hvilke tre lande har den laveste arbejdsløshedsprocent, og hvilke tre lande har den højeste 

arbejdsløshedsprocent? 

 Hvad kan være årsager til de forskellige arbejdsløshedsprocenter mellem landene? 

 

3.4 

Rekrutteringsudfordringer 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation i 

foråret 2017. Undersøgelsens resultater kan bruges som indikatorer for omfanget og karakteren af 

virksomhedernes rekrutteringsudfordringer i Danmark. Undersøgelsens hovedkonklusioner er, 

 

 at 70 % af landets virksomheder ikke har haft behov for at rekruttere nye medarbejdere i foråret 

2017. 

 at 24 % af virksomhederne har succesfuldt rekrutteret medarbejdere. 

 at 6 % af landets virksomheder har oplevet udfordringer i forbindelse med rekruttering af nye 

medarbejdere. 

 

Samlet set har virksomhederne på landsplan i foråret 2017 forgæves rekrutteret til 15.400 stillinger 

(enten har man måttet opgive at rekruttere eller har besat stillinger med en anden profil). Generelt har 

rekrutteringsproblemet været størst inden for bygge- og anlægsbranchen. 

 

Diskutér, hvad årsagerne kan være til rekrutteringsproblemerne. 

 

Diskutér rekrutteringsproblemernes konsekvenser for de berørte virksomheder og for 

samfundsøkonomien. 
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Diskutér, hvilke politiske initiativer der ville kunne løse problemerne. 

 

3.5 

Udenlandske arbejdere i Danmark 

Inden for det seneste år (2016) har 119.003 polakker, rumænere, litauere og andre østeuropæere haft 

arbejde i kortere eller længere tid i Danmark. Dermed slår antallet af østarbejdere herhjemme igen ny 

rekord. I 2015 arbejdede knap 106.000 østeuropæere i Danmark, og der har derfor været en stigning på 

cirka 13.000 personer. Det viser nye tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) i 

Beskæftigelsesministeriet.  

Nedenfor ses fordelingen af østarbejderne i 2016. 

 

Oprindelsesland Antal 

Polen 48.655 

Rumænien 26.581 

Litauen 16.586 

Bulgarien 7.917 

Letland 5.902 

Ungarn 4.654 

Slovakiet 3.160 

Kroatien 2.122 

Tjekkiet 1.894 

Estland 1.128 

Slovenien 404 

I alt 119.003 

Kilde: Beskæftigelsesministeriets svar til Folketingets beskæftigelsesudvalg 14. december 2016. Beskæftigede 

EU11-borgere i Danmark i 4. kvartal 2015-3. kvartal 2016 inkl. RUT.  

 

Diskutér fordele og ulemper ved tilstedeværelsen af den udenlandske arbejdskraft i Danmark.  

 

(Diskutér gerne spørgsmålet set ud fra henholdsvis arbejdsgivernes og fagbevægelsens synsvinkel 

samt ud fra et mere neutralt samfundsøkonomisk synspunkt.) 

 


