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Magistrenes a-kasse undrer sig over, at 3F vil tale unge fra at tage en lang videregående 

uddannelse. Deres medlemmer kommer i arbejde som aldrig før. 

BESKÆFTIGELSE:Fagforbundet 3F går i brechen for at få flere unge til at tage en 

erhvervsuddannelse og peger på, at ledigheden er mere end dobbelt så høj blandt unge med 

en lang videregående uddannelse end blandt dem med en erhvervsuddannelse. 

Værst er det, ifølge en analyse fra 3F, hvis man tager en uddannelse "inden for det 

kunstneriske område, hvor ledigheden er på omkring 24 pct. og inden for humanistisk og 

teologisk på over 20 pct." 

- Vi synes, det er rigtig interessant, at det at tage en lang videregående uddannelse måske ikke 

betyder, at man står først i beskæftigelseskøen, mens dem med erhvervsuddannelse kommer 



hurtigere i job, siger arbejdsmarkedsøkonom Jesper Grunnet-Lauridsen, der har udarbejdet 

analysen. 

I Magistrenes A-kasse undrer man sig over 3F's vinkling på problematikken om 

ungdomsarbejdsløshed. Formand Per Clausen erklærer sig enig i, at det er vigtigt med en 

uddannelse for at komme i arbejde, og synes i det lys at fokus bør være på de 20 procent, der 

slet ikke får en uddannelse, i stedet for at forsøge at tale unge fra at begynde på en lang 

uddannelse. 

- Det må være den vigtigste opgave, synes Per Clausen, der er uforstående over for, at 3F 

fokuserer på arbejdsløshed blandt unge med en længerevarende uddannelse. 

Han medgiver, at det "tager lidt længere tid for én med længerevarende uddannelse at komme 

i arbejde og at arbejdsløsheden er lidt større". 

- Men sandheden er også, at vi siden lige før finanskrisen ikke har haft lavere ledighed end i 

dag, siger Per Clausen. 

Han peger på, at der gennem de seneste 20 år er kommet 75 procent flere med en lang 

humanistisk uddannelse i arbejde. Altså er oplevelsen i Magistrenes A-kasse, at 

arbejdsmarkedet i høj grad formår at opsuge arbejdstagere med lange uddannelser. 

- Så tallene er ikke udtryk, at vores medlemmer ikke kommer i arbejde, for det gør de stort set 

alle. Det kan bare tage lidt længere tid, siger Per Clausen, som altså gerne ser, at man 

interesserer sig for de omkring 20 procent, der slet ikke får en uddannelse. 

- For hvis man ikke har uddannelse, så er det svært - måske ikke lige nu, men så under andre 

konjunkturer, siger A-kasseformanden. 

Jesper Grunnet-Lauridsen mener, at han som økonom ikke er den rette til at forklare, hvorfor 

3F har sat fokus på dem med lange videregående uddannelser. Han henviser til de 

medlemsvalgte i 3F, men siger dog: 

- Vi synes jo bare, at det er et interessant perspektiv i samfundsdiskussionen, at man ikke har 

for øje, at det er positivt, at man tager en erhvervsuddannelse i forhold til, at det kan føre til 

beskæftigelse, mens vi får uddannet alt for mange med en videregående uddannelse i forhold 

til, hvad arbejdsmarkedet efterspørger, siger økonomen og tilføjer: 

- Vi ved jo, at vi kommer til at mangle faglært arbejdskraft frem til 2030 - og så er det et 

paradoks, at færre vælger en erhvervsuddannelse. 

Det er ikke lykkedes at få en 3F-"politiker" til at forholde sig til Per Clausens undren. 

- De er på ferie, meddeler 3F's kommunikationsafdeling. 



Billedtekster: 

Markant stigning i unge, der vælger erhvervsuddannelse fra Folkeskolen. Magnus Lykkegaard 

har valgt tømreruddannelsen Hjørring 7.juni 2022 Foto: Bente Poder 

Formanden for Magistrenes A-Kasse, Per Clausen, peger på, at der i denne tid kommer 

rekordmange humanister i arbejde- og undrer sig over, at 3F har mere fokus på arbejdsløse 

humanister end på mennesker helt uden uddannelse. Foto: Lars Pauli 

 


