
DANMARKS
NATIONALBANK 1 3 . S E P T E M B E R  2 0 1 7  —  N R .  1 5 

ANALYSE

Der er igen stor mangel 
på arbejdskraft i byggeriet

Andelen af bygge- og anlægsvirksomheder, der mangler arbejdskraft,
er nu næsten på højde med midten af 2000’erne. Erfaringen viser, at mangel  
på arbejdskraft rammer alle typer af bygge- og anlægsvirksomheder, når 
presset på arbejdsmarkedet er højt.

Beskæftigelsen i bygge- og anlægserhvervene er
særdeles konjunkturfølsom, og med stigende man-
gel på arbejdskraft er det i den nuværende konjunk-
tursituation ikke gavnligt at stimulere efterspørgslen 
efter bygge- og anlægsydelser yderligere. Det vil 
således være hensigtsmæssigt med et ophør af 
muligheden for fradrag for visse håndværksydelser 
under BoligJobordningen, da dansk økonomi er på 
vej ind i en højkonjunktur med øget pres på virksom-
hedernes kapacitet.

I denne analyse ser vi på arbejdskraftmangel i bygge- 
og anlægserhverv ene i den tidlige opsvingsperiode 
i 2004-06, samt under den efterfølgende overophed-
ning i 2007-08, og trækker tråde frem til de seneste 
års opsving. 

Manglen på arbejdskraft i bygge- og anlægserhverv-
ene var bredt funderet under opsvinget op til finans
krisen. Således angav virksomheder af alle størrelser 
og typer og i alle underbrancher i højere grad, at de 
manglede arbejdskraft i opsvingsperioden, sammen-
lignet med årene forinden. Tilsvarende var der ikke 
stor regional variation i mangel på arbejdskraft. 

Der var dog en svag tendens til, at større og mere 
kreditværdige virksomheder i vækst manglede ar-
bejdskraft i højere grad end øvrige virksomheder. 

Mangel på arbejdskraft i byggeriet  
er tæt på før-kriseniveau

Figur 1
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Anm.: Beskæftigelsesvægtet andel af virksomheder, der i Dan-
marks Statistiks konjunkturbarometre angiver mangel på 
arbejdskraft som en årsag til produktionsbegrænsninger.

Kilde: Danmarks Statistik og egen sæsonkorrektion.

Et lignende mønster tegner sig i den tidlige fase af 
det igangværende opsving fra 2013 til 2015. Mang-
len på arbejdskraft ser igen ud til at ramme alle typer 
og størrelser af virksomheder. 
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Mangel på arbejdskraft i byggeriet

Ifølge Danmarks Statistiks konjunkturbarometre 
beretter virksomheder inden for både bygge- og 
anlægserhvervene, industrien og serviceerhvervene 
om gradvist stigende mangel på arbejdskraft som 
hindring for produktionen, jf. figur 1. Det gælder 
især i bygge- og anlægserhvervene, hvor der i løbet 
af de seneste måneder er opstået yderligere udfor-
dringer med at rekruttere de efterspurgte med-
arbejdere. 

Erfaringerne fra opsvinget i midten af 2000’erne vi-
ser ligeledes, at manglen på arbejdskraft i bygge- og 
anlægserhvervene kan intensiveres relativt hurtigt. 
Efterspørgslen efter nybyggeri og vedligeholdelses-
arbejde er meget konjunkturfølsom, og beskæftigel-
sen i bygge- og anlægserhvervene varierer derfor 
betydeligt over tid, jf. figur 2. Den steg med 36.000 
personer fra 2004 til 2007. Det var bl.a. muliggjort 
af en stor tilstrømning af udenlandsk arbejdskraft i 
perioden, jf. Danielsen og Jørgensen (2015). Det var 
med til at dæmpe presset på arbejdsmarkedet. 

Siden 2013 er byggebeskæftigelsen steget med 
23.000 fuldtidspersoner, jf. figur 2. Omtrent en 
fjerdedel af denne stigning udgøres af udenlandske 
statsborgere. Det er usikkert, i hvor høj grad et øget 
behov for arbejdskraft i bygge- og anlægserhverve-
ne kan dækkes ad denne kanal fremover, idet den 
økonomiske situation i afsenderlandene kan være 
anderledes end under den forrige højkonjunktur. 

Manglen på arbejdskraft kan give sig udslag i 
stigende lønninger, når virksomhederne forsøger 
at tiltrække medarbejdere. Lønstigningstakten er 
foreløbig forholdsvis afdæmpet under det nuvæ-
rende opsving. Under overophedningen i 2000’erne 
steg lønstigningstakten først sent i forløbet, jf. figur 
2. Lønstigningstakten er derfor ikke nødvendigvis 
noget stærkt signal om det aktuelle pres på arbejds-
markedet. 

Virksomhederne bag tallene 

Meldinger om ubesatte stillinger hos virksomhe-
derne kan have forskellige årsager. Eksempelvis kan 
mangel på arbejdskraft være udtryk for, at arbejds-
styrkens størrelse og kvalifikationer generelt ikke 
modsvarer virksomhedernes efterspørgsel i opsvin-
get. Der kan også være tale om, at arbejdskraften i 
løbet af opsvinget ikke i tilstrækkelig grad allokeres 
til virksomheder med størst behov og værdiskabelse. 
Begge dele kan resultere i tabte produktionsmu-
ligheder. Omvendt er det mindre bekymrende, hvis 
mangel på arbejdskraft primært rammer lavproduk-
tive virksomheder. 
 
For at vurdere betydningen af den stigende mangel 
på arbejdskraft er det derfor centralt at forstå, om 
det primært er et problem for visse typer af virksom-
heder, eller om manglen rammer bredt, når presset 
på arbejdsmarkedet er højt. 

Byggebeskæftigelsen er  
konjunkturfølsom

Figur 2
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Anm: Beskæftigelsen er sæsonkorrigeret.
Kilde: Danmarks Statistik.
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Datagrundlaget for analysen består af  besvarelserne 
fra Danmarks Statistiks konjunkturbarometer for 
bygge- og anlægserhverv koblet med regnskabs-
data for de deltagende virksomheder, jf. boks 1. Da 
datagrundlaget kun dækker perioden frem til 2015, 
er det ikke muligt at analysere den seneste udvikling. 
Den nuværende situation har lighedspunkter med 
den tidlige fase af højkonjunkturen inden finanskri-
sen (årene 2004-06). I det følgende ser vi derfor nær-
mere på, hvilke virksomheder der angav mangel på 
arbejdskraft under det forrige opsving. Vi begynder 
med at se på varigheden af arbejdskraftmangel.

Mangel på arbejdskraft er ofte af kortere varighed…
Ser vi på hele perioden 2001-15 under et, angiver en 
betydelig andel af de virksomheder, der mangler ar-
bejdskraft, kun mangel i få måneder på et år, jf. figur 
3. Det indikerer, at også virksomheder, der melder
om mangel på arbejdskraft, er i stand til at finde de
nødvendige medarbejdere med en vis forsinkelse.
Mønstret i figur 3 kan også skyldes, at der er et væ-
sentligt sæsonelement i manglen på arbejdskraft
i bygge- og anlægserhvervene.

… men af længere varighed, når 
presset på arbejdsmarkedet er højt
Under opsvinget op til finanskrisen angav virksom-
hederne dog mangel på arbejdskraft i flere måneder 
pr. år. Den gennemsnitlige periode, virksomhederne 

Analysens datagrundlag Boks 1

Datagrundlaget består af besvarelserne på de spørge-

skemaundersøgelser, som anvendes til udarbejdelse af 

Danmarks Statistiks konjunkturbarometer for bygge- og 

anlægserhvervene. Konjunkturbarometrets spørgsmål  

om kapacitetsbegrænsninger er månedligt. Virksom-

hederne skal i forbindelse med udfyldelse af spørge-

skemaet vurdere, om en række faktorer har været årsag 

til produktionsbegrænsninger i virksomheden i løbet af 

den seneste periode. Der kan vælges flere faktorer. Én af 

faktorerne er mangel på arbejdskraft. 

Besvarelserne på spørgeskemaerne er sammenkørt  

med regnskabsdata for de deltagende virksomheder.  

Hovedkilden til regnskabsdata er Danmarks Statistiks 

regnskabsstatistik for private byerhverv. Disse data stam-

mer fra spørgeskemaer kombineret med oplysninger fra 

Skat og er tilgængelige i perioden 2000-14. Vi sammen-

kører virksomhedernes besvarelse på spørgeskemaun-

dersøgelsen med regnskabsoplysninger i året før. Den 

primære årsag hertil er, at det reducerer den påvirkning, 

mangel på arbejdskraft eventuelt måtte have på virk-

somhedens nøgletal i det pågældende år. Det samlede 

datasæt dækker perioden 2001-15.

Mangel på arbejdskraft er mere langvarig i perioder med pres på arbejdsmarkedet Figur 3
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Anm.: Figuren til venstre viser fordelingen af antallet af måneder pr. år, hvor virksomheder angiver mangel på arbejdskraft som en produktions-
begrænsning. Figuren til højre viser det gennemsnitlige antal måneder pr. år, virksomhederne manglede arbejdskraft. Kun virksomheder, 
der har angivet mangel på arbejdskraft mindst en gang på et år, og som er indeholdt i stikprøven i alle 12 måneder i et givent år, er 
medtaget i beregningerne. 

Kilde: Egne beregninger på virksomhedsdata fra Danmarks Statistik.
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meldte om mangel på arbejdskraft, steg fra under 
tre måneder i 2003 til seks måneder i 2006 og 2007. 
Det skete samtidig med en stigning i jobomsætnin-
gen. En del af forklaringen på den stigende mangel 
på arbejdskraft under overophedningen i midten 
af 2000’erne var således, at det, ud over at der var 
flere virksomheder med mangel på arbejdskraft, 
også tog længere tid for virksomhederne at besætte 
ledige stillinger. 

I det følgende kategoriserer vi en virksomhed som 
havende mangel på arbejdskraft i et givent år, hvis 
den har rapporteret om dette i mindst tre ud af 
årets tolv måneder. Det gør vi for dels at fokusere  
på længerevarende og betydelig arbejdskraftman-
gel, og dels for at reducere betydningen af sæson-
udsving. 

Mangel på arbejdskraft er bredt funderet,  
når der er pres på arbejdsmarkedet
Manglen på arbejdskraft i bygge- og anlægserhver-
vene var bredt funderet i årene op til finanskrisen. 
Således angav virksomheder af alle størrelser og 
typer, i alle dele af landet og i alle underbrancher i 
højere grad, at de manglede arbejdskraft i perioden 
2004-06 sammenlignet med årene forinden. Et lig-
nende mønster lader til at tegne sig i den første fase 
af det igangværende opsving: Virksomhederne er i 
perioden 2013-15 igen begyndt at melde om mere 
mangel på arbejdskraft, og udviklingen gælder den 
samme brede vifte af virksomheder. 

Virksomheder i vækst manglede dog  
lidt hyppigere arbejdskraft op til finanskrisen
Virksomheder, der havde en større omsætnings-
vækst, manglede dog lidt hyppigere end andre 
virksomheder arbejdskraft i 200507, jf. figur 4. I 
den tidlige fase af opsvinget var der ikke betydelige 
forskelle på de to grupper. Det samme gælder i den 
tidlige fase af det nuværende opsving (2013-15). Et 
tilsvarende mønster findes, når man ser på vækst i 
beskæftigelse i stedet for i omsætning (figur ikke 
vist). 

Større virksomheder mangler  
i højere grad arbejdskraft 
Under opsvinget i midten af 2000’erne var det sær-
ligt de store virksomheder, der manglede arbejds-
kraft. Her angav 70 pct. af de mellemstore og store 
deltagende virksomheder med mindst 50 fuldtidsan-
satte, at mangel på arbejdskraft var produktionsbe-
grænsende, mens det samme kun var tilfældet for 53 
pct. af de små virksomheder med 10-49 ansatte og 

Virksomheder i vækst manglede 
i lidt højere grad arbejdskraft i  
midten af 2000’erne

Figur 4
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Anm.: Virksomheder med høj omsætningsvækst er virksomheder, 
hvis omsætningsvækst oversteg medianen i det pågæl-
dende år. Virksomheder, som mangler arbejdskraft, er 
defineret som virksomheder, der i mindst tre måneder i  
det pågældende år i Danmarks Statistiks konjunktur-
barometer har angivet mangel på arbejdskraft som  
værende begrænsende for produktionen. 

Kilde: Egne beregninger på virksomhedsdata fra Danmarks  
Statistik.

Arbejdskraftmangel ramte især større 
virksomheder i midten af 2000’erne

Figur 5
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Anm.: Virksomheder, som mangler arbejdskraft, er defineret som 
virksomheder, der i mindst tre måneder i det pågældende 
år i Danmarks Statistiks konjunkturbarometer har angivet 
mangel på arbejdskraft som værende begrænsende for 
produktionen. 

Kilde: Egne beregninger på virksomhedsdata fra Danmarks  
Statistik.
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39 pct. af mikrovirksomhederne med under 10 ansat-
te, jf. figur 5. Et lignende billede gjorde sig gælden-
de i 2015, hvor de tilsvarende andele var henholdsvis 
20 pct. af de mellemstore og store, 19 pct. af de små 
og 8 pct. af mikrovirksomhederne. 

Der er generelt ikke tydelige sammenhænge mel-
lem omfanget af bygge- og anlægsvirksomheders 
mangel på arbejdskraft og deres nøgletal. Dog var 
det i 2006-07 i lidt højere grad de mere produktive 
og mere kreditværdige virksomheder, der manglede 
arbejdskraft, jf. figur 6. 

Modelbaseret analyse af mangel på arbejdskraft
Med henblik på en mere formaliseret analyse af 
manglen på arbejdskraft på tværs af  virksomheder 
estimerer vi en økonometrisk model, jf. boks 2. I 
modellen beregnes sandsynligheden for, at en 
virksomhed rapporterer om mangel på arbejdskraft 
med udgangspunkt i en række karakteristika for virk-
somheden. Estimaterne er opdelt på to perioder for 
at kunne sammenligne den tidlige fase af opsvinget i 
2004-06 med årene 2013-15, som dækker begyndel-
sen af det nuværende opsving.

Virksomheder i vækst mangler i højere grad end 
øvrige virksomheder arbejdskraft. Det bekræfter 
resultatet fra figur 4. I modellen for 200406 er dette 

resultat dog ikke statistisk signifikant, muligvis fordi 
langt de fleste byggevirksomheder øgede omsæt-
ningen i den periode. Her var det i højere grad de 
større og mere kreditværdige virksomheder, der 
manglede arbejdskraft. 

I de senere år har det også især været de større virk-
somheder, der har meldt om mangel på arbejdskraft. 
Endvidere har de mere produktive virksomheder i 
lidt højere grad end de mindre produktive meldt om 
mangel på arbejdskraft. 

Forskellene i sandsynligheden for arbejdskraft-
mangel på tværs af virksomheder med forskellige 
karakteristika er dog ikke store. Modelberegninger-
ne bekræfter således, at mangel på arbejdskraft i 
opsvingsperioder er bredt fordelt, geografisk såvel 
som på typer og størrelser af virksomheder. 

Litteratur

Danielsen, Troels Kromand og Casper Winther Jør-
gensen (2015), Ledig kapacitet på arbejdsmarkedet, 
Danmarks Nationalbank, Kvartalsoversigt, 3. kvartal. 

Mere produktive og kreditværdige virksomheder manglede 
i lidt højere grad arbejdskraft i midten af 2000’erne

Figur 6
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Anm.: Virksomheder, som mangler arbejdskraft, er defineret som virksomheder, der i mindst tre måneder i det pågældende år i Danmarks 
Statistiks konjunkturbarometer har angivet mangel på arbejdskraft som værende begrænsende for produktionen. Virksomheder med høj 
arbejdsproduktivitet er virksomheder med arbejdsproduktivitet over medianen, mens virksomheder med høj kreditværdighed er virksom-
heder, der betaler en implicit rente (renteudgifter i forhold til samlet gæld) under medianen.

Kilde: Egne beregninger på virksomhedsdata fra Danmarks Statistik.
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Økonometrisk model for mangel på arbejdskraft Boks 2

Med henblik på en mere formel vurdering af de sammen-

hænge, figurerne giver udtryk for, estimerer vi en økono-

metrisk model. Mere specifikt modelleres sandsynligheden 

for, at en given virksomhed angiver mangel på arbejdskraft, 

i en såkaldt logit-model. Modellen inddrager en række 

virksomhedskarakteristika som forklarende variable. Model-

lens hovedresultater fremgår af tabellen i form af såkaldte 

marginale effekter, dvs. ændringen i sandsynligheden for 

arbejdskraftmangel (målt i procentpoint) som følge af en 

ændring i den forklarende variabel på 1 enhed. Generelt har 

de forskellige virksomhedskarakteristika ikke stor betyd-

ning for sandsynligheden for arbejdskraftmangel. Det er i 

overensstemmelse med de mere deskriptive resultater, som 

ligeledes viste, at arbejdskraftmangel er bredt funderet i 

perioder med pres på arbejdsmarkedet.

Betydningen af virksomhedskarakteristika  
for sandsynligheden for arbejdskraftmangel

2004-06 2013-15

LN(antal ansatte) ***3,25 **1,08

Alder (år) -0,09 -0,08

Implicit rente (pct.) ***-165,8 -2,18

Vækst i beskæftigelse (pct. over tre år) 0,02 ***0,03

Arbejdsproduktivitet -0,00 *0,01

Antal observationer 1.992 2.181

Anm.: Tabellen angiver marginale effekter (i procentpoint, dvs. ganget med 100) for forskellige virksomhedskarakteristika i en logit-model for 
mangel på arbejdskraft. ***p < 0,01, **p < 0,05, *p < 0,10. Outliers (2 pct. øverste og 2 pct. nederste observationer for hver forklarende 
variabel) er frasorteret før estimation.

Kilde: Egne beregninger på virksomhedsdata fra Danmarks Statistik.

OM ANALYSE Som en konsekvens af  Nationalbankens 
rolle i samfundet udarbejdes  analyser af 
økonomiske og finansielle forhold.

Analyser udkommer løbende og vurderer 
bl.a. den aktuelle konjunktursituation og 
strukturelle forhold.


