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Dansk Økonomi efterår 2003

KAPITEL II

UDDANNELSE

II.1 Indledning

Uddannelse er 
vigtigt

Uddannelse er vigtigt både for den enkelte og samfundet. For
den enkelte giver uddannelse mulighed for at erhverve viden,
der kan give et større livsindhold i form af indsigt og indføring
i nye emner, mere udfordrende arbejdsopgaver, en større ind-
komst og lavere ledighedsrisiko. Uddannelse er også vigtig for
den enkeltes holdnings- og erkendelsesmæssige udvikling. Ud-
dannelse er samtidig med til at sikre, at de fælles principper,
opfattelser og traditioner, et samfund bygger på, indarbejdes
og videregives til kommende generationer, ligesom uddannelse
muliggør sociale og videnskabelige fremskridt. 

Gratis uddannelse
forudsætning for
lige muligheder og 
lille lønspredning

Uddannelse i Danmark udbydes i vidt omfang vederlagsfrit
eller mod en begrænset egenbetaling. Gratis uddannelse er væ-
sentligt i forhold til en central målsætning for velfærdsstaten
om at sikre lige muligheder. Uddannelsessystemet kan således
være med til at mindske betydningen af den sociale og økono-
miske arv. Gratis uddannelse er også en forudsætning for, at
den i international sammenhæng lave danske lønspredning er
forenelig med et højt beskæftigelsesniveau for alle grupper, da
spredningen i kvalifikationer herved bliver begrænset.

Gratis uddannelse
bygger på implicit
kontrakt med 
risikodeling 

I det danske velfærdssamfund bygger uddannelse på en implicit
kontrakt, dvs. en uformel og ikke-skriftlig aftale, mellem indi-
videt og samfundet: For den enkelte er uddannelse stort set gra-
tis, og modydelsen til samfundet erlægges i form af efterfølgen-
de skattebetaling. Kontrakten indebærer en hensigtsmæssig
risikodeling: Samfundet forsikrer den enkelte mod væsentlige

Kapitlet er færdigredigeret den 17. november 2003. 



1) Den tidligere regering havde endda en række præcise målsætnin-
ger for uddannelsessystemets fremtidige resultater. 95 pct. af en
ungdomsårgang skulle  have en ungdomsuddannelse, og mindst 50
pct. skulle have en videregående uddannelse inden år 2010. I
øjeblikket er det kun 83 pct., der forventes at få en ungdomsud-
dannelse, mens 44 pct. af en årgang forventes at få en videregåen-
de uddannelse, jf. Undervisningsministeriet (2002a).
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dele af den usikkerhed, der er knyttet til afkastet af ud- dan-
nelsen, herunder risikoen for at uddannelsen ikke fuld- føres
eller risikoen for ledighed efter endt uddannelse. Til gengæld
skal personer, der opnår en høj aflønning, dele en stor del af
deres gevinst med staten som følge af høje marginalskatter.

Uddannelse er 
ressourcekrævende

I Danmark bruges mange ressourcer på uddannelse; i alt brug-
te alene den offentlige sektor i 2002 123 mia. kr. på området
svarende til 9 pct. af BNP. De samfundsmæsssige omkostnin-
ger ved uddannelsessystemet er imidlertid større end de direkte
offentlige udgifter. Der er et forvridningstab forbundet med, at
offentlige udgifter finansieres med forvridende skatter og af-
gifter. Hertil kommer, at det i hvert fald for de højere og vide-
regående uddannelser samt voksen- og efteruddannelse gælder,
at samfundet giver afkald på personernes produktive indsats
under uddannelsesforløbet. I en overordnet prioritering af de
offentlige midler er uddannelsessystemet derfor ikke til at kom-
me uden om. I den sammenhæng er det vigtigt at stille spørgs-
målet, om det danske uddannelsessystem har en hensigtsmæs-
sig størrelse og struktur.

Mål om flere 
uddannede

Regeringen er opmærksom på betydningen af en veluddannet
arbejdsstyrke og betoner bl.a. behovet for, at flere gennemfører
en erhvervskompetencegivende uddannelse – især inden for de
naturvidenskabelige og tekniske videregående uddannelser, jf.
Økonomi- og Erhvervsministeriet (2002).1 Da andelen af unge,
der gennemfører en ungdomsuddannelse eller videregående
uddannelse, er øget betydeligt i løbet af 1990’erne, er det selv-
sagt en ambitiøs målsætning at øge andelen yderligere. Man
må formode, at personerne i restgruppen er mindre motiveret
for og måske mindre egnet til uddannelse i takt med, at grup-
pen reduceres.
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Argumenter for at
Danmark skal satse
på uddannelse 

Der er en række argumenter for, at Danmark skal have ambi-
tiøse mål for befolkningens uddannelsesniveau og bruge mange
ressourcer på uddannelse finansieret af det offentlige. Som
nævnt er vederlagsfri uddannelse vigtigt for at medvirke til at
sikre lige muligheder for alle og for, at høj beskæftigelse for
alle grupper er forenelig med en relativt lille lønspredning.
Gratis uddannelse indebærer også en risikodeling, der i sig selv
er velfærdsforbedrende.

Investering i 
fremtidig høj 
velstand 

Uddannelse er en investering i fremtidig velstand: Samfundet
giver udover ressourcer til uddannelsen afkald på en persons
produktive indsats under forløbet af uddannelsen mod til gen-
gæld at få en mere kvalificeret arbejdsindsats efter uddannel-
sens afslutning. Færdighederne opnået under uddannelsen vil
normalt afspejle sig i lønnen, selvom sammenhængen ikke nød-
vendigvis gælder for alle områder på arbejdsmarkedet.  Typisk
måles afkastet af uddannelsen ved forskellen mellem den løn,
den uddannede får, og den løn vedkommende ellers ville have
fået, fratrukket omkostningerne ved at tage uddannelsen. Så-
danne beregninger gennemføres i dette kapitel for en række
uddannelser, jf. afsnit II.4. Uddannelse kan imidlertid også ha-
ve et afledt økonomisk afkast ud over påvirkningen af de ud-
dannedes løn. Udviklingen af nye produkter og metoder, der er
vigtige for den økonomiske vækst, kræver typisk uddannet
arbejdskraft. Ligeledes kræver en del avancerede produktions-
processer brug af uddannet arbejdskraft. Undersøgelser viser
således, at det har en positiv effekt på en medarbejders løn,
hvis vedkommende arbejder i en region i Danmark, hvor der er
ansat mange faglærte og personer med en videregående ud-
dannelse, jf. Det Økonomiske Råd (2003). I afsnit II.9 disku-
teres og kvantificeres afledte økonomiske effekter af uddannel-
se (eksternaliteter). 

Tiltrækning af 
virksomheder i
international 
konkurrence 

Konkurrencen mellem lande og regioner om at tiltrække og
fastholde virksomheder – og dermed konkurrencen om at sikre
beskæftigelse og velstand – er i de senere år intensiveret i kraft
af reducerede informations- og transaktionsomkostninger og af
internationaliseringen. Integrationsprocessen i Europa og ska-
belsen af “det fælles marked” har bidraget til, at det er blevet
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lettere at flytte virksomheder eller dele af produktionsprocessen
over landegrænserne. I den konkurrence er et højt uddannelses-
og videnniveau en vigtig parameter. 

Stor tilvækst i 
ressourcer men
uklare resultater

Selvom der er argumenter for et højt uddannelsesniveau tilveje-
bragt via vederlagsfri uddannelse, er det ikke ensbetydende
med, at den nuværende indsats har det rigtige niveau, den rig-
tige sammensætning og gennemføres effektivt. Der er i løbet af
1990’erne sket en betydelig mertilførsel af midler til hele
uddannelsessystemet, og det er ikke sikkert, at det nuværende
system på en effektiv måde kan udnytte fortsat tilvækst af res-
sourcer. Og på en række områder er det uklart, om de ressour-
cer, vi bruger i dag, anvendes hensigtsmæssigt. Den danske
folkeskole er en af verdens dyreste målt ved omkostningen pr.
elev, men elevernes snævert faglige færdigheder er kun på mid-
delniveau i en international sammenligning, jf. OECD (2003a).
Dette behøver ikke umiddelbart at være uforeneligt med en
effektiv ressourceudnyttelse, hvis folkeskolen giver eleverne
værdifulde færdigheder på en række områder, der ikke indgår
i det anvendte færdighedsmål. Folkeskolen diskuteres i afsnit
II.3. Frafaldet på erhvervsuddannelserne er overraskende stort,
og studerende er lang tid om at påbegynde en længerevarende
uddannelse og lang tid om at fuldføre den i international sam-
menligning. I kapitlet følges en ungdomsårgang efter folke-
skolen gennem uddannelsessystemet (forløbsanalyse) for at fin-
de forklaringer på og mulige konsekvenser af de nævnte for-
hold, jf. afsnit II.5-6.

Risikodeling og
finansiering med 
incitaments-
problemer 

Risikodelingen i den implicitte kontrakt betyder, at personer
under uddannelse delvist forsikres mod risikoen for, at uddan-
nelsen ikke fuldføres. Dette giver ikke nødvendigvis tilstrække-
lige incitamenter til uddannelsessøgende til at yde det nødven-
dige. Finansieringen af uddannelsessystemet har nogle indbyg-
gede incitamentsproblemer. De høje marginalskatter betyder,
at beskæftigede i Danmark arbejder forholdsvis få timer på
årsbasis sammenlignet med beskæftigede i andre lande med
lavere marginalskat. Et andet aspekt af incitamentsproblemer-
ne knytter sig til uddannelsesvalget. Det økonomiske afkast af
uddannelse kan lettere beskattes end andre former for afkast.
Dette betyder, at personer, der vælger uddannelse, kan have en
tilskyndelse til at lægge relativt megen vægt på de ikke-
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økonomiske afkast. Det kan være oplevelsen af at deltage i be-
stemte uddannelsesaktiviteter, det større udbytte af fritidsakti-
viteter, som nogle uddannelser kan give frem for andre, eller
ønsket om at opnå efterfølgende beskæftigelse med mulighed
for at “realisere sig selv”. Endelig giver nogle uddannelser høj
status, hvilket også er et ikke-økonomisk afkast. Det er ikke
sikkert, at de uddannelsesvalg og deraf følgende beskæftigel-
sesmuligheder, der foretrækkes af uddannelsessøgende, givet
de økonomiske incitamenter, altid er hensigtsmæssige for sam-
fundet.

Det danske system
giver incitament til
migration for 
højtuddannede

Det danske system med stort set gratis uddannelse og høje
marginalskatter skaber et økonomisk incitament for unge til at
erhverve sig en videregående uddannelse i Danmark og derefter
flytte til et andet land med lavere skat – dvs. at den implicitte
kontrakt mellem individ og samfund brydes. Derved opnås et
langt større privatøkonomisk afkast af uddannelsen. Omfanget
af denne type af migration har ikke været markant voksende i
de senere år, men med den stigende internationalisering kan
problemet tænkes at blive større i fremtiden.

Overuddanner vi? Der er meget få personer, som gennem hele deres arbejdsliv
beklæder funktioner, hvor den formelle uddannelse netop mat-
cher de stillede krav. Nogle personer oplever, at de formelle
kvalifikationer overstiger de stillede krav, mens andre oplever
det modsatte. I kapitlet vil fænomenerne over- og underuddan-
nelse blive diskuteret og forsøgt kvantificeret, jf. afsnit II.8.
Overuddannelse kan være udtryk for et samfundsmæssigt
spild, men der kan også være argumenter for en vis grad af
overuddannelse. Uddannelse giver fleksibilitet; eksempelvis har
højtuddannede ofte større branchemæssig mobilitet end andre
grupper i kraft af bedre muligheder for at kvalificere sig til
andre funktioner. Derfor vil en “overuddannet” person have
mindre behov for efter- og videreuddannelse end andre grupper
for at afbøde eksempelvis negative efterspørgsels- eller tek-
nologiændringer. Det må selvfølgelig give anledning til over-
vejelse, hvis der kan identificeres bestemte typer af uddannel-
ser, hvor der gennem lange perioder er uoverensstemmelse mel-
lem faktiske krav og formelle kvalifikationer.



116

Uddannelse sorterer Uddannelsessystemet foretager også en sortering af befolknin-
gen. Formelle kvalifikationer opnået i uddannelsessystemet kan
være et signal til arbejdsgivere om, hvem der har størst ar-
bejdskapacitet eller de bedste evner. Signaleffekten har en sam-
fundsmæssig værdi, fordi arbejdsgivere får viden om personers
medfødte evner. Hvis uddannelsessystemets primære rolle er
at sende disse signaler og kun i mindre omfang at forøge den
enkeltes kundskaber og produktivitet, kan dette formål ofte
løses langt billigere på anden måde. Dette kan eksempelvis ske
ved grundigt at teste personer for relevante kvalifikationer og
egenskaber i forbindelse med besættelse af stillinger. 

Kapitlets opbygning Den resterende del af kapitlet er organiseret således, at der
først kommer en gennemgang af uddannelsessystemets opbyg-
ning og nogle få nøgletal i en international sammenligning (af-
snit II.2). Herefter følger et afsnit omhandlende folkeskolen
(afsnit II.3). Dernæst diskuteres og analyseres afkastet af ud-
dannelse (afsnit II.4). Efterfølgende bringes en beskrivelse og
analyse af ungdomsuddannelserne og de videregående uddan-
nelser (afsnit II.5 og II.6). I disse to afsnit vil der desuden blive
gennemført en forløbsanalyse for at belyse de unges vej gen-
nem uddannelsessystemet. De efterfølgende afsnit vil beskæfti-
ge sig med efteruddannelse (afsnit II.7), overuddannelse og
fleksibilitet (afsnit II.8) og makroøkonomiske effekter af ud-
dannelse (afsnit II.9). Sidstnævnte er et forsøg på at måle, hvor
meget udgifterne til uddannelse og forskning har betydet for
velstanden i Danmark. Afsnit II.10 indeholder vurderinger og
anbefalinger.

II.2 Uddannelsessystemets opbygning

De fleste opfylder
undervisningspligten
i grundskolen

I Danmark er der undervisningspligt, som betyder, at enhver
har pligt til at modtage undervisning i 9 år. For langt største-
delens vedkommende finder denne undervisning sted i en
grundskole, der er opdelt på klassetrin fra børnehaveklasse til
9. eller 10. klasse, men det er også muligt at opfylde undervis-
ningspligten på anden vis. Pr. 1. oktober 2001 var der i alt
knap 690.000 elever i grundskolen, hvoraf de 21.000 var
elever på efterskoler, jf. tabel II.1. Sammenlignet med 10 år før
var der tale om en stigning på lidt mere end 70.000 elever,
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hvilket i overvejende grad skyldes, at fødselstallet var voksende
i anden halvdel af 1980’erne og første halvdel af 1990’erne.

Tabel II.1 Antallet af elever og studerende i uddannelsessystemet

         1991       2001

Grundskole 614.811 686.317

  heraf efterskoler 16.697 21.356

Ungdoms- og erhvervsuddannelser 210.315 222.646

  heraf individuelle ungdomsuddannelser 0 5.352

           gymnasiale 108.035 99.967

             heraf almengymnasiale 74.300 64.730

                      erhvervsgymnasiale 33.735 35.237

           erhvervsuddannelser 102.280 117.327

             heraf handel og kontor 43.041 33.014

                      bygge og anlæg 14.304 23.197

                      sundhed 5.402 12.836

                      jern og metal 19.656 20.512

                      øvrige 19.877 27.768

Videregående uddannelser 143.572 201.806

  heraf korte videregående uddannelser 12.196 21.658

           mellemlange videregående uddannelser 42.442 75.661

           bacheloruddannelsera 20.142 45.464

           kandidatuddannelsera 65.794 54.410

           ph.d.-uddannelser 2.998 4.613

I alt 968.698 1.117.164

a) Antallet af studerende på bachelor- og kandidatuddannelserne er ikke fuldt sammenlignelige over
tid som følge af bachelorreformen i 1993, jf. afsnit II.6.

Anm.: Antallet af ph.d.-studerende er opgjort henholdsvis d. 15. marts 1992 og 1. januar 2001. For de
øvrige uddannelsesgrupper er antallet af studerende opgjort pr. 1. oktober det pågældende år.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken og Statistisk Årbog, diverse årgange, Undervisningsministeri-
et og Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (2002).



2) Andelen af elever, der gik i de private grundskoler, steg gradvist
igennem 1990’erne fra 11,1 pct. i 1991 til 11,8 pct. i 2000. For de
nyindskrevne elever i børnehaveklasse var stigningen dog lidt
større fra 9,4 pct. til 10,5 pct.

3) Andelen af de unge i 10. klasse, der går på efterskole, er steget fra
23 pct. til 40 pct. i de sidste 10 år. Dette kan være et eksempel på,
at aspekter af uddannelse som forbrugsgode allerede tidligt optræ-
der i uddannelsessystemet.
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Tre typer af 
grundskoler

Grundskolerne i Danmark kan opdeles i tre hovedgrupper. Der
er almindelige folkeskoler, som drives af kommunerne, og hvor
der ikke er nogen form for egenbetaling for eleverne. Dernæst
er der private grundskoler, der opkræver en vis egenbetaling,
men dog får finansieret op mod fire femtedele af udgifterne ved
offentlige tilskud.2 Endelig er der efterskolerne, der for 8. - 10.
klasseselever er et tilbud om at komme på kostskole og sam-
tidig opnå en afsluttende eksamen. Efterskolerne drives også
som private skoler med en vis egenbetaling, der dog varierer
noget imellem skolerne. Der ydes offentligt tilskud til efter-
skoleophold afhængigt af forældrenes indkomst. Derudover
bliver betalingen for nogle elever varetaget af deres hjemkom-
mune som led i bestræbelserne på at mindske elevernes sociale
problemer og lignende.

Flere 
valgmuligheder 
efter grundskolen

Efter afslutningen af 9. klasse kan eleverne vælge enten at
forlade uddannelsessystemet helt eller at fortsætte deres uddan-
nelse. I grundskolen kan der fortsættes med 10. klasse, og også
uden for grundskoleregi er der en række muligheder, idet der
kan vælges imellem det almene gymnasium, erhvervsgymna-
sium og erhvervsuddannelserne. Ud af en 9. klasse-årgang var
det i 2002 60 pct., der gik i 10. klasse, hvilket var en svagt
faldende andel i forhold til for 10 år siden, jf. Undervisnings-
ministeriet (2003c).3

Grundskolen vigtig
hele vejen igennem
uddannelsessystemet

I og med at grundskolen er den uddannelse, som (næsten) alle
gennemgår, har dens niveau og kvalitet naturligvis stor betyd-
ning også for resultaterne i de efterfølgende uddannelser.
Grundskolen er så at sige første led i fødekæden til resten af
uddannelsessytemet. 



4) Tallene vedr. en ungdomsårgangs valg af uddannelse stammer fra
2000, men de er i størrelsesorden sammenlignelige med de til-
svarende tal for de foregående år, jf. Undervisningsministeriet
(2002a).
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Med erhvervskompetencegivende uddannelse  79,5%

Merk.  Teknisk Soc.Sundh. m.v.     KVU. MVU. LVU
10,5% 19% 6% 9% 23% 12%

Øvrige 20,5%
Med studiekomp.  7,5%
Uden studiekomp.  13%

Videregående uddannelse

Øvrige 17%

Erhvervsfaglige
uddannelser

Grundskolen 100% = 57.700

35,5%
1%

9,5%
44%

44%

42%

18%

5,5%

39%

54%

2,5%

10,5%

4% a

11%

7%

6%2,5%36,5%

44%

Med ungdomsuddannelse 83%
Erhvervsudd.    Begge slags Gymnasiale udd.
(erhvervskomp.) kompetencer (studiekomp.)

32% 13% 38%

Gymnasiale
uddannelser m.v.

Næsten alle 
påbegynder en 
uddannelse efter
grundskolen

Efter grundskolen begynder 96 pct. på enten en gymnasial ud-
dannelse eller en erhvervsuddannelse, jf. figur II.1. Heraf er det
godt halvdelen, der vælger de gymnasiale uddannelser. Imid-
lertid er der et vist frafald undervejs, så kun 83 pct. af en
ungdomsårgang ender med at få en ungdomsuddannelse.4 Nog-

Figur II.1 De unges vej gennem uddannelsessystemet

a) De personer, som aldrig påbegynder en ungdomsuddannelse.

Anm.: Andelene er udregnet ved at antage, at 8. klasseseleverne i 2000 på deres vej gennem uddan-
nelsessystemet vil have den adfærd, som de øvrige elever og studerende i uddannelsessystemet
havde i året.

Kilde: Undervisningsministeriet (2002a).
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le af de, der falder fra, får dog senere en uddannelse igennem
f.eks. VUC. Ungdomsuddannelserne er opdelt i de studiekom-
petencegivende uddannelser og de erhvervsfaglige uddannelser.
De studiekomtencegivende uddannelser udgøres af det almene
gymnasium, højere forberedelseseksamen (hf), handelsgymna-
siale uddannelser (hhx) samt teknisk gymnasium (htx). Inden
for erhvervsuddannelserne kan der vælges mellem en lang
række forskellige fag, der alle fører til en uddannelse, som
direkte kan anvendes på arbejdsmarkedet.

Lidt flere går på en
ungdomsuddannelse

Tabel II.1 viser også udviklingen i antallet af elever ved ung-
domsuddannelserne i 1991 og 2001. Der har været en svag
stigning i det totale antal elever, men dette er sket i en periode,
hvor ungdomsårgangene er blevet markant mindre, så tallene
afspejler en relativ kraftig vækst i andelen af en årgang, der
starter på en ungdomsuddannelse, jf. Undervisningsministeriet
(2001a). For de gymnasiale uddannelsers vedkommende har
der været tale om et lille fald i antallet på de almengymnasiale
uddannelser, mens der har været en stigning i antallet på de er-
hvervsgymnasiale uddannelser. Blandt erhvervsuddannelserne
er særligt bygge- og anlægsuddannelserne og sundhedsuddan-
nelserne blevet mere populære, mens der derimod har været et
kraftigt fald i antallet på handels- og kontoruddannelserne. For
bygge- og anlægsuddannelsernes vedkommende skyldes en stor
del af tilgangen dog sandsynligvis forskelle i konjunkturcyklen.

Mange får to 
ungdoms-
uddannelser

Det er ikke altid muligt på forhånd at afgøre, hvilken uddannel-
se der er den rigtige for den unge – hverken for den unge selv
eller for dem, der skal vejlede, hvorfor man nødvendigvis må
acceptere en vis “dobbeltuddannelse”. Af en ungdomsårgang
er det således 13 pct., der får både en studiekompetencegivende
uddannelse og en erhvervsuddannelse, jf. figur II.1. Dette skyl-
des i nogen omfang, at det inden for nogle fag på det nærmeste
har været normen, at de unge skal have en erhvervsgymnasial
uddannelse, før de kan starte på erhvervsuddannelsen. Eksem-
pelvis var der i en periode en del af de unge, der påbegyndte
butiksuddannelser, der først havde gennemført hhx. Hertil
kommer, at en del unge i løbet af den gymnasiale uddannelse
finder ud af, at de alligevel ikke er interesseret i eller har evner
for at gennemføre en videregående uddannelse, og derfor
bagefter går i gang med en erhvervsuddannelse. Man kan dog



5) Formelt bruges betegnelsen “lange videregående uddannelser”
ikke mere, idet den mere korrekte betegnelse er “bachelor- og
kandidatuddannelser.” I dette kapitel anvendes dog den gamle be-
tegnelse for at sikre sammenligneligheden med de korte og mel-
lemlange videregående uddannelser.
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med nogen ret stille spørgsmålet, om ressourcerne ikke kunne
anvendes mere hensigtsmæssigt, således at man undgår, at for
mange unge får to uddannelser. 

Omkring 50 pct. 
af en årgang 
fortsætter på de 
videregående 
uddannelser

Efter ungdomsuddannelserne vælger 52 pct. af en årgang at
fortsætte på de videregående uddannelser. Langt de fleste af
disse kommer fra de studiekompetencegivende uddannelser,
mens resten er personer, der alternativt har erhvervet sig
studiekompetence først og fremmest ved at gennemføre en ung-
domsuddannelse på anden vis. I Danmark har man traditionelt
opdelt de videregående uddannelser i de korte videregående ud-
dannelser på 2-3 år, de mellemlange videregående uddannelser
på 3-4 år og de lange videregående uddannelser på 3-5 år eller
mere. Til de korte videregående uddannelser hører bl.a. politi-
betjent, datamatiker, maskintekniker samt en række uddannel-
ser inden for jordbrug og levnedsmidler. De mellemlange vide-
regående uddannelser omfatter bl.a. sygeplejerske, folkeskole-
lærer, diplomingeniør og pædagog. Endelig er de lange videre-
gående uddannelser bachelor- og kandidatstudier på universite-
terne og andre højere læreanstalter, f.eks. læge-, ingeniør- og
teologuddannelserne.5 

Flere på de 
videregående 
uddannelser

I 2002 var ca. 200.000 studerende i gang med en videregående
uddannelse, og antallet har over tid været støt stigende, jf. ta-
bel II.1. Der har været tale om stigninger for alle tre kategorier
af videregående uddannelser, hvilket både afspejler størrelsen
af ungdomsårgangene samt den generelt større søgning til de
videregående uddannelser.

I alt 1,1 mio. elever
eller studerende

Samlet set er det i alt ca. 1,1 mio. personer, der er elever eller
studerende i det danske uddannelsessystem, jf. tabel II.1. Det
er således mere end en femtedel af den totale befolkning, der på
et givet tidspunkt er i uddannelsessystemet.



6) Analyser i Det Økonomiske Råd (2003) viser, at personer uden
kompentencegivende uddannelse har en signifikant større sand-
synlighed for at overgå til førtidspension end personer med en
kompetencegivende uddannelse. Dog skal man i en sådan analyse
være opmærksom på, at der kan optræde omvendt kausalitet. Det-
te kan f.eks. være, at personer, der får førtidspension, har fysiske
eller psykiske problemer, der gør, at de ikke er i stand til eller
afstår fra at tage en uddannelse. 
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Omkring en 
femtedel af en 
årgang får ingen
kompetencegivende
uddannelse

44 pct. af en ungdomsårgang får en videregående uddannelse,
mens 37 pct. får en erhvervsuddannelse. Imidlertid betyder det,
at ca. en femtedel af en årgang stadig ikke får nogen formel
kompetencegivende uddannelse. En række af disse personer vil
utvivlsomt klare sig glimrende igennem livet og opretholde en
forholdsvis høj levestandard. Der er dog en langt større sand-
synlighed for, at personer, der ikke har nogen kompetence-
givende uddannelse, kommer til at modtage offentlige ydelser
som kontanthjælp eller førtidspension.6

Andelen uden 
kompetencegivende
uddannelse er 
faldende over tid

Historisk set har det dog været sådan, at andelen af personer,
der ikke får en uddannelse ud over grundskolen, har været
faldende, jf. figur II.2. Figuren viser andelen af de 30-34-årige,
der kun har en grundskoleuddannelse samt andelen, der ikke
har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Fra et niveau
på godt 30 pct. i starten af 1990’erne, er andelen uden uddan-
nelse ud over grundskolen i dag nede på lidt mere end 20 pct.
Denne udvikling afspejler især, at andelen af en årgang, der får
en videregående uddannelse, er vokset, mens andelen, der får
en erhvervsuddannelse, er nogenlunde den samme som for 10
år siden. En stort set parallel udvikling har fundet sted for
andelen, der ikke har nogen erhvervskompetencegivende ud-
dannelse. Denne er i dag på 30 pct., hvilket er et fald på 8
pct.point i forhold til 1991. Der er således lidt flere, der får en
gymnasial uddannelse, men ikke kommer videre i uddannelses-
systemet i dag i forhold til for 10 år siden.

9 pct. af BNP 
bruges på 
uddannelse

Den offentlige sektor brugte 123 mia. kr. på uddannelse i
2002, jf. tabel II.2. Dette svarer til 9 pct. af bruttonationalpro-
duktet, hvilket er nogenlunde på niveau med vore nabolande.
Langt den største del af udgifterne går direkte til undervisning



7) Den store ressourceanvendelse i grundskolen afspejles i, at Dan-
mark har en af de mindste gennemsnitlige klassekvotienter i
grundskolen, lige som forholdet mellem antallet af elever og antal-
let af lærere i Danmark er lavest i OECD. Dette kunne teoretisk
set betyde, at den danske grundskole skulle være bedre til at klare
indlæringen for de svageste elever, men dette kan ikke ses i tal-
lene. Spredningen i test-resultaterne i Danmark er lige så stor som
i resten af OECD, jf. OECD (2003a).
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Figur II.2 Andelen, der ikke har uddannelse ud over
grundskolen og andelen uden erhvervskompe-
tencegivende uddannelse, 30-34-årige

Anm.: I figuren er kun medtaget de 30-34-årige for at vise den nyeste ud-
vikling. Hvis man i stedet havde opgjort tallene for hele befolknin-
gen, ville effekten ikke fremtræde så tydeligt.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

i grundskolen, ungdomsuddannelser, videregående uddannelser
og voksen- og efteruddannelse, men der gives også i alt 13 mia.
kr. i indkomstoverførsler, der direkte er relateret til uddannelse.

Mange ressourcer,
men halvdårlige
resultater i 
Danmark ...

Danmark er det land i OECD, der bruger flest ressourcer pr.
elev i grundskolen, jf. tabel II.3.7 Samtidig klarer de danske
grundskoleelever sig ikke specielt godt i de internationale un-
dersøgelser af deres kunnen, når det drejer sig om læsning og



8) Ved naturvidenskabelige evner forstås her elevernes evne til at
anvende naturvidenskabelig viden, til at genkende naturvidenska-
belige spørgsmål og identificere, hvad naturvidenskabelige under-
søgelser indeholder. Denne undersøgelse er kendt under navnet
PISA-undersøgelsen, jf. OECD (2003a).

124

Tabel II.2 Offentlige udgifter til uddannelse, 2002

  Mio. kr.

Undervisning 110.579

  heraf folkeskolen mv. 45.878

           ungdomsuddannelser 21.325

           højere og videregående uddannelser 22.898

           voksen- og efteruddannelse 17.486

Indkomstoverførsler 12.909

  heraf statens uddannelsesstøtte 8.936

           uddannelsesydelser og -godtgørelser 3.547

I alt 123.488

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

naturvidenskabelige evner, idet Danmark her placerer sig under
OECD-gennemsnittet.8 Til gengæld er de danske elever bedre
end gennemsnittet i matematik. I forhold til de øvrige nordiske
lande ligger de danske elevers kunnen under deres jænvaldren-
de i især Finland og Sverige, ligesom også britiske og japanske
unge klarer sig generelt bedre end de danske. Omvendt klarer
unge i Tyskland og Italien sig generelt dårligere end i Dan-
mark.

... men måske bedre
til demokrati?

Til gengæld kan det tænkes, at de danske elever lærer andre
færdigheder end de, der kan måles i faglige tests. På spørgs-
målet om, hvorvidt de vil stemme til valg, når de bliver voksne,
svarer således en større andel af danske 14-årige, at det vil de,
end i noget andet OECD-land. Også med hensyn til de unges
tillid til de offentlige institutioner scorer danske unge højere
end unge i de øvrige OECD-lande i undersøgelsen, jf. OECD



9) I den overordnede sammenvejning af resultaterne i undersøgelsen
ligger danske unge på gennemsnittet blandt de 17 lande i undersø-
gelsen.
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Tabel II.3 Udgifter pr. elev i grundskolen og indikatorer for kunnen, udvalgte
OECD-lande, 2000

Udgifter pr.
elev

Læsning Matematik Naturviden-
skab 

Andel, der
vil stemme

DK = 100 -------  Gennemsnitlig test-score  ------- Pct.

Danmark 100 497 514 481 91

Sverige 90 516 510 512 75

Finland 61 546 536 538 87

Norge 93 505 499 500 87

Storbritannien 55 523 529 532 •

Frankrig 63 505 517 500 •

Tyskland 59 484 490 487 67

Spanien 56 493 476 491 •

Italien 84 487 457 478 80

USA 99 504 493 499 85

Korea 44 525 547 552 •

Japan 78 522 557 550 •

OECD-
gennemsnit 62 500 500 500 •

Anm.: Udgifterne pr. elev er købekraftskorrigerede og gælder OECD’s definition af “primary education”,
som i Danmark svarer til 1.- 6. klasse. Indikatorerne for læsning, matematik og videnskabelige
evner er opgjort på baggrund af test af 15-årige i de forskellige lande, og tallene er konstrueret
sådan, at OECD-gennemsnittet bliver 500. En nærmere beskrivelse af, hvad der forstås ved
naturvidenskab, kan ses i fodnote 8. Andelen, der vil stemme, er opgjort ved at spørge 14-årige,
om de vil stemme ved et nationalt valg, når de bliver voksne.

Kilde: OECD (2002, 2003a).

(2002).9 Dette behøver dog ikke nødvendigvis at afspejle fær-
digheder, de danske unge lærer i grundskolen, men kan blot
skyldes, at den offentlige sektor i Danmark fungerer bedre end
i de fleste andre lande. Under alle omstændigheder er sådanne
mål kun meget tilnærmelsesvise for de færdigheder, man øn-
sker at måle, så de skal fortolkes med varsomhed.
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Danmark bliver 
indhentet

Danmark ligger tæt på OECD-gennemsnittet, når man ser på
andelen af de 25-34-årige, der har en videregående uddannelse,
jf. tabel II.4. For de 45-54-årige ligger Danmark imidlertid en
del over gennemsnittet, og tallene afspejler, at en del lande har
oplevet en kraftig vækst i andelen af personer med videre-
gående uddannelse. Dette har bl.a. været tilfældet for Korea,
Japan og Spanien. Hvor Danmark for en generation siden hørte
til blandt de lande med absolut flest med en videregående
uddannelse, er dette ikke længere tilfældet. Vi er blevet ind-
hentet af en række lande, som for de flestes vedkommende har
et lavere lønniveau end i Danmark.

Tabel II.4 Andelen af befolkningen med videregående uddannelse, 2001

25-34-årige 35-44 årige 45-54-årige Udgifter pr. 
studerende i 2000

-----------------------  Pct.  ---------------------- DK = 100

Danmark 28 29 28 100

Sverige 37 33 31 126

Finland 38 37 29 69

Norge 38 31 28 111

Storbritannien 30 27 26 81

Frankrig 35 23 19 70

Tyskland 22 26 25 91

Spanien 36 25 16 56

Italien 12 11 10 67

USA 39 38 40 170

Korea 40 26 13 51

Japan 47 44 28 91

OECD-gennemsnit 27 24 21 80

Anm.: Udgifterne pr. elev er købekraftskorrigerede og gælder OECD’s definition af “tertiary education”,
som i Danmark svarer til de videregående uddannelser, eksklusive korte videregående uddannelser
af mindre end 2 års varighed, hvilket betyder at kun ganske få korte videregående uddannelser
ikke er medregnet. Samme definition er anvendt ved opgørelsen af andelen af personer med
videregående uddannelse.

Kilde: OECD(2003a).



10) Harmon mfl.(2003) giver en oversigt over en række af de metoder,
der er blevet anvendt, samt de resultater, som er opnået, ved
sådanne studier.

11) De ti lande er foruden Danmark: Canada, Frankrig, Tyskland,
Italien, Japan, Holland, Sverige, Storbritannien og USA. For
Italien er afkastet dog kun estimeret for kvinder.
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Lidt over 
gennemsnittet i 
ressourceanvendelse

Hvor Danmark med hensyn til ressourceanvendelsen lå helt i
top, når det gjaldt grundskolen, ligger vi over gennemsnittet for
OECD for de videregående uddannelser, men lande som Norge
og Sverige bruger betydeligt mere end Danmark. Der er ikke
nogen klar international sammenhæng mellem ressourceanven-
delsen og andelen af personer med en videregående uddannelse.

Danske unge blandt
de ældste ved 
studiestart

Danske unge, der påbegynder en videregående uddannelse, er
blandt de ældste i OECD-området, jf. OECD (2003a). I Dan-
mark er knap 50 pct. af de studerende på de mellemlange og
lange videregående uddannelser således over 23 år ved stu-
diestart. Til sammenligning er omkring 80 pct. af de studeren-
de på de længerevarende uddannelser under 21 år, når studier-
ne påbegyndes i Belgien og Frankrig. Denne forskel afspejler
bl.a., at danske unge i højere grad opnår livs- og erhvervser-
faring inden studiestart.

Afkast af 
uddannelse på 
tværs af lande

Der er foretaget en række studier, der forsøger at sammenligne
afkastet af uddannelse på tværs af lande.10 Et studie har såle-
des anvendt data fra 28 lande til at estimere afkastet af ud-
dannelse målt ved indkomststigningen før skat som følge af et
års ekstra uddannelse, jf. Trostel mfl. (2002). Resultaterne vi-
ser, at der generelt er et signifikant positivt afkast af et ekstra
års uddannelse. Afkastene varierer fra ca. 2½ pct. i Norge til
13 pct. for mænd i Storbritannien, så der er store udsving.
Danmark er ikke med i denne undersøgelse, men generelt er
billedet det, at afkastet i Skandinavien er lavest, mens det er
størst i de angelsaksiske lande. Dette afspejler den lave løn-
spredning i de skandinaviske lande.

Relativt højt afkast
til mænd i Danmark
ifølge OECD

OECD (2003a) har også estimeret det privatøkonomiske afkast
af uddannelse for 10 vestlige lande.11 Denne undersøgelse tager
højde for både indtægter og udgifter i forbindelse med uddan-
nelse, idet der korrigeres for forskelle i indkomst, skatter, ud-



12) Som nævnt i afsnit II.2 er knap 12 pct. af en årgang indskrevet på
en privatskole. Forskellene mellem elevernes faglige udbytte af
folkeskoler og privatskoler, målt ved den erhvervede uddannelse
efter grundskolen, er analyseret i Rangvid (2003).
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dannelsesbetalinger samt offentlig støtte til uddannelse. Der
beregnes bl.a. den interne rente for personer med videregående
uddannelse og det findes, at afkastet i Danmark er 13,9 pct. for
mænd og 10,1 pct. for kvinder. I denne sammenligning er Dan-
mark relativt pænt placeret med 3. pladsen for mænd og 6.
pladsen for kvinder. Igen træder Storbritannien og USA frem
som de lande, der har størst afkast til uddannelse for både
mænd og kvinder. 

Sammenfatning Samlet set viser den internationale sammenligning, at Danmark
bruger relativt mange ressourcer på uddannelse sammenlignet
med OECD-gennemsnittet. Tilsvarende ligger det danske ud-
dannelsesniveau også over gennemsnittet i OECD. Men sam-
menligner vi os med de øvrige nordiske og nordeuropæiske
lande, har vi et generelt lavere uddannelsesniveau. I forhold til
en række andre lande er uddannelsesniveauet i Danmark faldet
i de senere år.

II.3 Folkeskolen

Folkeskolen har 
mange vigtige 
formål  

Folkeskolen er elevernes første møde med uddannelsessystemet
og er forudsætningen for videre uddannelse.12 Folkeskolen har
imidlertid en lang række vigtige opgaver ud over at tilegne ele-
verne faglige kundskaber og færdigheder, eksempelvis at frem-
me elevernes personlige udvikling frem imod at blive selvstæn-
dige borgere i et demokratisk samfund. Ifølge formålsparagraf-
fen skal folkeskolen

• sikre, at eleverne tilegner sig kundskaber, færdigheder,
arbejdsmetoder og udtryksformer, der medvirker til den
enkelte elevs alsidige personlige udvikling,

• skabe sådanne rammer for oplevelse, virkelyst og for-
dybelse, at eleverne udvikler erkendelse, fantasi og lyst
til at lære, således at de opnår tillid til egne muligheder
og baggrund for at tage stilling og handle,
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• gøre eleverne fortrolige med dansk kultur og bidrage til
deres forståelse for andre kulturer og for menneskets
samspil med naturen, 

• forberede eleverne til medbestemmelse, medansvar, ret-
tigheder og pligter i et samfund med frihed og folke-
styre.

Er dyr folkeskole
med middel faglige
resultater 
acceptabelt?

Det er tankevækkende, at internationale sammenligninger viser,
at den danske folkeskole er en af verdens dyreste, mens elever-
nes faglige præstationer befinder sig i midtergruppen, jf. afsnit
II.2. Dette behøver ikke at være problematisk, hvis folkeskolen
giver eleverne værdifulde kundskaber og færdigheder på en
række af de øvrige områder, der er fremhævet i formålspara-
graffen. I lovgrundlaget er der imidlertid ingen indikationer af,
hvordan de forskellige hensyn vægter i forhold til hinanden.
Derfor er det vanskeligt at besvare spørgsmålet, om folkesko-
len leverer det ønskede mix af faglige kundskaber og færdighe-
der og personlig udvikling, og om de økonomiske ressourcer i
givet fald udnyttes hensigtsmæssigt.

Regeringen vil øge
det faglige niveau
ved bl.a. åbenhed
om karakterer

Regeringen har som mål at øge det faglige niveau i folkeskolen
ved bl.a. at skabe større gennemsigtighed om de faglige resul-
tater på de enkelte skoler. Startende med de afsluttende prøver
sommeren 2003 offentliggøres skolernes karaktergennemsnit
ved de afsluttende prøver på 9. og 10. klassetrin. Endvidere
har regeringen i Regeringsgrundlag II nævnt, at der skal gøres
op med berøringsangsten for løbende evaluering af eleverne.
De fastsatte mål om større faglighed skal følges op af løbende
evalueringer, så elever og forældre kan følge med i, om der
læres tilstrækkeligt. 

Ringe  
evalueringstradition
i folkeskolen, men
bedre muligheder i
fremtiden

For at vurdere, om folkeskolen lever op til sit formål og udnyt-
ter ressourcerne effektivt, er det nødvendigt at kunne måle fol-
keskolens “resultat” på en sådan måde, at de væsentligste as-
pekter af formålsparagraffen inddrages. Af folkeskoleloven
fremgår, at der som led i undervisningen løbende skal foretages
evaluering af elevernes udbytte, og at eleverne og forældrene
regelmæssigt skal underrettes om skolernes evaluering. Skole-
bestyrelsen fastsætter retningslinjer herfor. Skolernes tilbage-
melding sker f.eks. ved skole-hjem samtaler og for de ældste
elevers vedkommende i form af standpunktskarakterer i sko-
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lens prøvefag. I Danmark har der ikke været tradition for en
evalueringsform, der er baseret på, at læreren skriftligt formu-
lerer mål, som der efterfølgende følges op. Et sådant logbog-
system baseret på klare mål for undervisningen og de enkelte
elevers udvikling har gennem flere år været udbredt i bl.a. Sve-
rige og Finland, jf. Egelund (2003) og Ellmin (2001). Fordelen
ved skriftlighed i evalueringen er, at den bliver mere forplig-
tende og systematisk end en mundtlig evaluering. Ændringen
af folkeskoleloven fra 2002 giver bedre mulighed for systema-
tisk evaluering, fordi der med de såkaldte “Fælles Mål” er sket
en præcisering af faglige mål (i form at trinmål og slutmål).
Skolerne skal endvidere formulere beskrivelser om arbejdet
med elevernes alsidige personlige udvikling.

PISA-undersøgelse:
Danske elever er
motiverede og har
selvtillid, men mø-
der få krav

Den internationale PISA-undersøgelse af skoleelevers færdig-
heder og kompetencer, der er omtalt i afsnit II.2, målte for før-
ste gang i 2000 såkaldte tværfaglige kompetencer. Disse om-
fatter læringsstrategier, motivation og selvtillid, og vedrører i
et vist omfang de personlige og sociale kompetencer nævnt i
folkeskolens formålsparagraf, jf. Andersen mfl. (2001). I in-
ternational sammenligning er danske elever karakteriseret ved,
at 

• hukommelse og kontrol har lille betydning for lærings-
strategier, men på dette punkt minder danske elever me-
get om elever fra andre nordiske lande,

• samarbejde og konkurrence har stor betydning som mo-
tiverende faktor i undervisningssammenhæng, mens kra-
vene til indsats og vedholdenhed spiller en relativt lille
rolle, 

• opfattelsen af egne evner er særdeles positiv og rækker
langt videre end de faktiske kompetencer berettiger til.

Andersen mfl. (2001) konkluderer på baggrund af undersøgel-
sen, at folkeskolen er i stand til at tilgodese elevernes almene
udvikling, idet eleverne er motiverede og har tillid til egne fag-
lige evner. Hvad angår lyst til samarbejde og konkurrence lig-
ger de danske elever helt i top. Endelig konkluderes det, at fol-
keskolen muligvis stiller for få krav til eleverne om at yde og
præstere.



13) Danmarks Evalueringsinstitut har kun gennemført en bench-
marking-analyse, og det er ikke af folkeskolen, men af agronom-
uddannelserne i fire europæiske lande, jf. Danmarks Evaluerings-
institut (2003).
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Andre pædagogiske
evalueringer af 
folkeskolen 

I PISA-undersøgelsen er evalueringsformen benchmarking,
dvs. der fastsættes et fikspunkt eller en norm, der kan benyttes
som sammenligningsgrundlag mellem de forskellige landes
grundskoler. Der findes ikke andre nyere pædagogiske evalu-
eringer af folkeskolen, hvor der benchmarkes, men folkeskolen
er blevet evalueret på en række andre måder.13 Danmarks Eva-
lueringsinstitut gennemførte i 2000 såkaldte systemevaluerin-
ger af folkeskolen i Hirtshals og Middelfart kommuner. Ved
systemevalueringer vurderes sammenhængen mellem centrale
aktører, i dette tilfælde kommunalpolitikere, kommunale em-
bedsmænd og skoler. Endvidere er faget engelsk blevet evalu-
eret (fagevaluering), og folkeskolens afgangsprøver har gen-
nemgået en tematisk evaluering med fokus på sammenhængen
mellem undervisnings- og eksamensformer. Herudover er den
internationale dimension i folkeskolen netop blevet evalueret.

Økonomiske 
analyser:
Sammenhæng 
mellem indsats 
og resultat

Udover den pædagogiske evalueringstradition findes der øko-
nomiske analyser af folkeskolen, der forsøger at identificere
forhold, der kan forklare forskelle mellem skolers undervis-
ningsresultat. De få danske undersøgelser, jf. boks II.1, er
kendetegnet ved at anvende resultatmål, der ikke nødvendigvis
afspejler alle aspekter af folkeskolens formålsparagraf.

Uddannelse og 
arbejde rimelige
indikatorer for, 
om folkeskolens 
formål opfyldt 

Typiske anvendte resultatmål i økonomiske analyser af grund-
skolen i såvel Danmark som udlandet er 

• elevpræstationer målt i test under skoleforløbet, 
• samlet uddannelse erhvervet efter folkeskolen eller
• resultater på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse målt

ved lønindkomst eller beskæftigelsesgrader. 

Elevpræstationer målt i test under skoleforløbet afspejler vel-
definerede faglige kundskaber, som er et aspekt af formålspa-



14) Der er ikke nødvendigvis en entydig sammenhæng mellem test-
resultater under skoleforløbet og efterfølgende præstationer på ar-
bejdsmarkedet. Card og Krueger (1996) refererer til studier, der
har vanskeligt ved at finde en positiv sammenhæng. En mulig
tolkning er, at testresultaterne er dårlige indikatorer for “det san-
de” udbytte af undervisningen, som arbejdsmarkedet bedre kan
afsløre og belønner.  

15) I afsnit II.4 refereres udenlandske undersøgelser af sammenhæn-
gen mellem uddannelsesniveau og selvopfattet overordnet tilfreds-
hed med tilværelsen. Undersøgelserne når ikke entydige resulta-
ter, dvs. højere uddannelse kan både være associeret med større
og mindre tilfredshed med tilværelsen. En mulig forklaring på en
negativ korrelation mellem tilfredshed og uddannelse kan være,
at højtuddannede generelt har uholdbare forventninger til job- og
livsindholdet. 

16) Ressourceindsatsen måles ved bruttoudgifter pr. elev, klassekvo-
tient eller antallet af elever pr. læretime. Klassekvotient og antal
elever pr. lærertime kan rangordne forskellige skolers ressource-
indsats forskelligt afhængigt af brugen af team-undervisning og
antallet af ugentlige undervisningstimer.  

132

ragraffen.14 Selvom formålsparagraffen for folkeskolen ikke
eksplicit nævner forberedelse til uddannelse eller arbejdsliv, så
må det formodes, at personer, der kommer langt i uddannelses-
systemet eller klarer sig godt på arbejdsmarkedet, har opnået
og udviklet faglige kundskaber samt sociale og personlige
kompetencer, der dækker forholdsvis bredt i forhold til for-
målsparagraffen.15

Flere ressourcer
øger efterfølgende
uddannelse, men
social arv har stadig
betydning

De danske undersøgelser viser, at der er en lille og positiv sam-
menhæng mellem ressourceindsats pr. elev og den efterfølgen-
de uddannelseslængde samt karakterer opnået ved folkeskolens
afgangsprøver, jf. boks II.1.16 De mest betydningsfulde deter-
minanter for elevernes efterfølgende uddannelse og karakterer
er dog forældrenes økonomiske og uddannelsesmæssige bag-
grund.
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Boks II.1. Økonomiske undersøgelser af effektivitet i folkeskolen
I Heinesen og Graversen (2000) analyseres det kommunale ressourceforbrugs be-
tydning for folkeskolernes resultat. Som resultatmål bruges erhvervet uddannelse efter
folkeskolen. Studiet viser, at der er en lille, men signifikant sammenhæng mellem
udgifter pr. elev og den efterfølgende sandsynlighed for, at eleverne færdiggør en ud-
dannelse. De vigtigste determinanter for elevernes efterfølgende uddannelse er kom-
munekarakteristika og forældrenes økonomiske og uddannelsesmæssige baggrund.

Browning og Heinesen (2003) adskiller sig fra Heinesen og Graversen (2000) ved at
bygge på nyere data samt ved at anvende en mere sofistikeret metode til at afhjælpe
endogenitet i ressourceindsatsen. Ressourcer, som i dette studie måles ved klassekvoti-
enten og antal elever pr. lærertime, kan afspejle valg foretaget af forældre, kommunal-
bestyrelse eller Folketing. F.eks kan en lille klassekvotient afspejle, at eleverne har
særlige faglige problemer, som der på den måde tages hånd om. Tages der ikke højde
for sådanne effekter, undervurderes betydningen af ressourcer. Browning og Heinesen
finder, sammenlignet med tilsvarende undersøgelser på israelske og amerikanske data,
forholdsvis store positive effekter på den efterfølgende uddannelse af at reducere
klassekvotienten og antallet af elever pr. lærertime. Reduceres klassestørrelsen med
en elev, vil det i gennemsnit øge elevernes efterfølgende uddannelseslængde med 0,07
år eller knap en måned. Det er dog også i denne undersøgelse baggrundsvariable som
forældrebaggrund og kommunekarakteristika, der forklarer hovedparten af variationen
i elevernes efterfølgende uddannelse.

I en anden dansk undersøgelse opstilles en statistisk model til forklaring af karakterer-
ne opnået i skriftlig dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøver for 9. klasse
i sommerprøven 2002, jf. Undervisningsministeriet (2003b). Hovedresultaterne kan
sammenfattes på den måde, at langt den overvejende del af variationen i karaktererne
kan henføres til elevernes sociale baggrund, hvor især forældrenes uddannelse og
etnicitet spiller ind med de forventede fortegn.

Generelt er 
ressourcer vigtige
for at bryde social
arv

At der kun er en lille generel effekt fra kommunal ressour-
ceindsats til efterfølgende uddannelse kan ikke tages til indtægt
for, at ressourcer ikke kan målrettes til at bryde den sociale
arv. Eksempelvis viser et studie af Meghir og Palme (2001), at
en reform at den svenske kommunalskole i 1960’erne, som pri-
mært indebar, at skolepligten blev udvidet til 9 år, og at børn
af fattige forældre fik økonomisk støtte, især øgede den efter-
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følgende uddannelse hos bogligt stærke børn af ufaglærte
forældre. Reformen bidrog således til at sikre lige muligheder
for at opnå velfærd, indkomst og beskæftigelse uafhængigt af
forældrenes sociale og økonomiske baggrund.

Behov for “dansk”
evaluering af 
folkeskolens 
formål 

Det er tankevækkende, at der ikke er udviklet en selvstændig
dansk begrebsramme til evaluering af folkeskolens målopfyl-
delse, som den er beskrevet i formålsparagraffen. De bedste
metodemæssige bud på nuværende tidspunkt stammer fra den
internationale PISA-undersøgelse, der introducerer begrebet
tværfaglige kompetencer, samt de økonomiske analyser, der
har fokus på, hvordan eleverne efterfølgende klarer sig i ud-
dannelsessystemet eller på arbejdsmarkedet. Det bør tilstræbes,
at der hurtigst muligt etableres en metodik til evaluering af
folkeskolen, der kan måle de mange forskellige aspekter knyttet
til formålsparagraffen.

Risiko for mindre
nytænkning 

I den forbindelse er det væsentligt at være opmærksom på to
forhold. Selvom der er mange fordele ved at evaluere, er der
også faldgruber. Diversiteten i undervisningssystemet kan util-
sigtet blive reduceret, hvis der benchmarkes på for få og for
snævre normer, som alle skoler forsøger at leve op til. For få
nye undervisningsformer vil blive afprøvet lokalt, og dette kan
risikere at gøre systemet mere stift. Dette understreger vigtig-
heden af at benchmarke på et bredt spektrum af karakteristika.

Formålsparagraf
skal afspejle 
politiske ønsker

Hvis politikernes aktuelle fokus på fagligheden i folkeskolen er
udtryk for et stærkt ønske om at dreje folkeskolens formål i
væsentlig mere faglig retning, vil det være logisk at justere den
nuværende formålsparagraf. Dette skal selvfølgelig afspejles
i de evalueringer, der gennemføres.

Problemer ved test
af elevernes 
færdigheder og 
offentliggørelse af
resultater 

Det er imidlertid problematisk at forsøge at øge fagligheden
ved at offentliggøre skolers karaktergennemsnit og løbende
evalueringer af elevernes færdigheder gennem hele skoleforlø-
bet. I en situation, hvor der endnu ikke er etableret en dækken-
de evaluering af folkeskolen, kan snævre faglige mål komme til
at dominere de andre formål. Endvidere kan offentliggørelse af
karakterer og testresultater utilsigtet komme til at øge den fag-
lige spredning mellem skolerne. Det skyldes, at karakte-
rer/testresultater i højere grad er udtryk for forældrebaggrund
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end kvaliteten af undervisningen. Dette er ikke et særskilt
dansk resultat, men genfindes i stort set alle lande, hvor det er
undersøgt, omend betydningen af social arv varierer, jf. Ander-
sen mfl. (2001) og Wössmann (2003). Erfaringer fra Storbri-
tannien viser, at et system med offentliggørelse af karakterer
øger spredningen mellem skolernes karakterniveau bl.a. som
følge af, at ressourcestærke børn bliver taget ud af “dårlige”
skoler og flyttet over i “gode” skoler, jf. Adnett mfl. (2002).
Dette er relevant i forhold til Danmark, hvor det med ændrin-
ger af folkeskoleloven fra 2002 i praksis blev lettere at skifte
skole. En ny dansk undersøgelse viser endvidere, at børn med
en “stærk forældrebaggrund”, der går i en skole, hvor mange
børn har en “svag hjemmebaggrund”, udsættes for en lille for-
øget risiko for, at barnet ikke efterfølgende får uddannelse og
job. Derimod synes børn med en “svag hjemmebaggrund” at få
væsentlig bedre chancer for uddannelse og job, hvis de har gået
i en skole, der ikke er så belastet, jf. Arbejderbevægelsens Er-
hvervsråd (2003). Hvis der er et ønske om at offentliggøre ka-
rakterer og testresultater, bør der foretages en statistisk kor-
rektion for forskelle i forældrebaggrund og andre forhold, der
påvirker elevernes præstationer, og som skolerne ikke har ind-
flydelse på. En sådan korrektion er nødvendig for at kunne be-
dømme den isolerede effekt af skolernes undervisningsindsats.

II.4 Afkast af uddannelse

Uddannelse forøger
samfundets human
kapital

Uddannelse, dygtiggørelse og erfaring er væsentlige kilder til
at forøge arbejdsstyrkens human kapital. Arbejdsstyrkens hu-
man kapital knytter sig til personlige egenskaber, færdigheder
og kvalifikationer, som alle bidrager til at skabe grundlaget for
velstand, samfundsmæssig samhørighed og personlig udvik-
ling, jf. boks II.2. Opbygningen af human kapital foregår ikke
kun inden for det formelle uddannelsessystem eller i virksom-
hederne. Human kapital bliver også udviklet inden for familien,
i hverdagen og ved at tage del i det offentlige liv.

Uddannelse er en
investering ...

For den enkelte person kan uddannelse delvist opfattes som en
investering i human kapital, der er direkte rettet mod arbejds-
markedet. Uddannelse giver anledning til en forventet stigning
i den fremtidige indkomst og en forventet større sandsynlighed
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Boks II.2 Økonomisk teori om uddannelse

Økonomisk teori om afkastet af uddannelse består hovedsageligt af to adskilte til-
gange, som dog kan være svære at skelne imellem i praksis, fordi de til en vis grad har
de samme empiriske implikationer.

I den ene teori indgår uddannelse som en del af human kapitalen, hvorved der forstås
den mængde af viden, kunnen og evner, der besiddes af de personer, som er i arbejds-
styrken, jf. Becker (1964). Human kapital indgår sammen med fysisk kapital og ar-
bejdskraft som input i produktionsprocessen. Der er dog den forskel mellem human
kapital og fysisk kapital, at human kapital er snævert knyttet til det enkelte individ,
hvilket ikke er tilfældet for den fysiske kapital.

Human kapital består af meget andet end det, der er frembragt ved uddannelse, idet
medfødte evner, erfaring, oplæring på jobbet, sociale færdigheder og lignende, der
ikke er en del af formel uddannelse, også indgår. Alligevel er det naturligt at opfatte
det at tage en uddannelse som en investering i human kapital, da uddannelsesbeslut-
ningen har flere lighedspunkter med en investeringsbeslutning. For det første er der
tale om en initial omkostning, som efterfølges af et muligt afkast. I forbindelse med
uddannelse består omkostningen typisk af tabt indkomst, idet man ikke eller kun i
begrænset omfang kan arbejde under uddannelsen. Derudover kan der være direkte
omkostninger i form af egenbetaling for uddannelsen, materialer, værktøj osv. Et væ-
sentligt element i human kapital-teorien er, at det økonomiske afkast af uddannelse er
givet ved en højere indkomst. Derudover er der afkast i form af større arbejdsglæde,
mindre risiko for ledighed, bedre helbred osv. Et andet lighedspunkt mellem investe-
ring i human kapital og fysisk kapital er, at der er betydelig usikkerhed om afkastet.
For en investering i fysisk kapital afhænger afkastets størrelse af fremtidige afsæt-
ningsmuligheder for produkter, der produceres, det fremtidige renteniveau og lignende.
For en human kapital-investering afhænger afkastet tilsvarende af den fremtidige
situation på arbejdsmarkedet. Den teknologiske udvikling kan også skabe usikkerhed,
idet den relative efterspørgsel efter forskellige typer af uddannelser kan blive påvirket.

En anden økonomisk teori om uddannelse er signaleringsteorien, jf. Spence (1974).
Denne teori anser uddannelse for først og fremmest at være et signal om de evner, den
enkelte person allerede har. At en person kan gennemføre en given uddannelse, hvor-
imod en anden ikke kan, giver et signal om, at førstnævnte person har større evner end
sidstnævnte. Signaleringsteorien udelukker ikke, at der er en positiv sammenhæng
mellem uddannelse og indkomst, men lægger vægt på, at en betydelig del af denne
sammenhæng kan forklares ud fra medfødte evner og ikke i sig selv skyldes uddan-
nelse. Signalering er dermed en mekanisme, der kan give anledning til uddannelses-
inflation.
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for at opnå beskæftigelse, men er samtidig forbundet med tabt
lønindkomst, da et studieforløb typisk ikke er foreneligt med at
være fuldtidsbeskæftiget. Derudover kan uddannelse medføre
direkte omkostninger i form af undervisningsgebyrer, køb af
bøger, materialer mv.

... og et 
forbrugsgode

Uddannelse er imidlertid også forbundet med såkaldte ikke-
økonomiske (ikke-pekuniære) afkast. Uddannelse kan øge mu-
lighederne for at få et job, som giver større arbejdsglæde og
jobtilfredshed. Andre gevinster kan f.eks. komme i form af re-
duceret risiko for marginalisering og en bedre helbredstilstand,
idet uddannelse ofte vil være forbundet med mindre fysisk kræ-
vende arbejde og en større bevidsthed om, hvordan man opnår
en sund levevis. Værdien af at deltage i læreprocessen kan lige-
ledes være en tilfredsstillelse i sig selv. Uddannelse kan også
medvirke til at skabe et større engagement i politiske og sam-
fundsmæssige forhold eller mindske risikoen for at begå krimi-
nalitet. Samlet set kan uddannelse givetvis bidrage til at give
den enkelte en højere livskvalitet. Til uddannelse knytter sig
dog også en række forventninger – både egne og andres – der
kan være svære at indfri. Resultatet kan f.eks. være stress, util-
fredshed, sociale omvæltninger eller sociale problemer.

Afkast af 
uddannelse:
Gevinster 
sammenholdes med
omkostninger

Afkastet af en given uddannelse kan bestemmes ved at sætte
gevinsterne ved uddannelsen i forhold til de omkostninger, som
uddannelsen giver anledning til. Der skelnes mellem det private
og det samfundsmæssige afkast, jf. tabel II.5. Det enkelte in-
divid opgør gevinsten som værdien af ændringen i lønnen efter
skat. Den samfundsmæssige gevinst fremkommer derimod ved
værdien af, at uddannede personer har bedre kvalifikationer
(produktivitet) og de afsmittende effekter i form af, at et højere
uddannelsesniveau påvirker andre personers kvalifikationer
(eksternaliteter). De samfundsmæssige omkostninger inklude-
rer det samlede produktionstab, som uddannelsesforløbet med-
fører, mens det er tabet af lønnen efter skat, der indgår i indi-
videts omkostninger.

Tre forskellige 
tilgange bruges til 
at måle afkast af 
uddannelse

Afkastet af uddannelse vil blive beregnet ud fra tre forskellige
tilgange i det følgende, jf. tabel II.6. Baggrunden for at anven-
de tre tilgange er, at de hver især er forbundet med en række
metodemæssige begrænsninger, som betyder, at det ikke er mu-



17) I andre vurderinger af den samfundsmæssige rentabilitet er der
blevet benyttet en rente på 6 pct. som mål for det alternative
afkast inklusive en risikopræmie, jf. f.eks Det Økonomiske Råd
(2002a)
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Tabel II.5 Principielle gevinster og omkostninger ved uddannelse

Individ Samfund
Gevinster    Ændring i lønnen efter skat

+ ikke-økonomiske gevinster
   Værdien af produktivitets-         
   ændring
+ ikke-økonomiske gevinster
+ eksternaliteter

Omkostninger    Løntab under uddannelse 
+ udgifter til bøger, materialer mv.
+ ikke-økonomiske omkostninger

    Produktionstab under uddannelse
+ udgifter til bøger, materialer mv.
+ ikke-økonomiske omkostninger
+ offentlige uddannelsesudgifter 

ligt at inddrage alle de gevinster og omkostninger ved uddan-
nelse i beregningerne, som er nævnt i tabel II.5. Ved at benytte
alle tre tilgange sikres derfor et bedre grundlag for at indkredse
afkastet af en given uddannelse. Den første tilgang bruger en
traditionel lønfunktion (en såkaldt Mincer-estimation) til at
belyse, hvordan det enkelte individs uddannelsesniveau, er-
hvervserfaring og andre relevante forhold påvirker indkomsten.
Dernæst bliver registerbaserede livsindkomster for en række
uddannelsesgrupper sammenholdt med livsindkomsten for per-
soner uden uddannelse. Forskellen viser det gennemsnitlige af-
kast af den givne uddannelse. Endelig beregnes interne renter
for de forskellige uddannelser på baggrund af livsindkomster-
ne. Den interne rente bestemmes som den diskonteringsfaktor,
der netop sikrer, at nutidsværdien af gevinsterne er lig nutids-
værdien af omkostningerne.

Er uddannelse en
god investering?

For at vurdere investeringens rentabilitet kan de privat- og
samfundsøkonomiske afkast efterfølgende sammenholdes med
det afkast, en alternativ anvendelse af ressourcerne ville have
resulteret i. Investering i uddannelse er forbundet med en ræk-
ke risici, f.eks. en generel usikkerhed om den forventede frem-
tidige indkomst.17
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Tabel II.6 Metoder til beregning af privat- og samfundsøkonomiske afkast af
uddannelse

Privatøkonomisk Samfundsøkonomisk
Lønfunktion   Indkomst efter skat 

- indkomsttab under uddannelse 
•

Livsindkomst
og intern rente

  Livsindkomst efter skat
- indkomsttab under uddannelse
- udgifter til bøger, materialer mv. 

  Privat livsindkomst
- indkomsttab under uddannelse 
- offentlige uddannelsesudgifter
- udgifter til bøger, materialer mv.

Anm.: I lønfunktionen anvendes henholdsvis timelønninger og årsindkomsten efter skat som indkomstmål
i beregningen af det privatøkonomiske afkast. I de to andre tilgange, livsindkomst og intern rente,
bruges den gennemsnitlige disponible livsindkomst som indkomstmål i beregningen af det pri-
vatøkonomiske afkast. Ved det samfundsøkonomiske afkast bruges den private livsindkomst, dvs.
bruttoindkomsten ekskl. overførsler. For en uddybning af metoderne henvises til boks II.4 og boks
II.5.

Tilgangene 
supplerer 
hinanden

Lønfunktionen er en simpel metode, der bruger henholdsvis
indkomsten efter skat og timelønnen før skat som mål for ge-
vinsten ved uddannelse. Metoden udnytter derfor kun i begræn-
set omfang information om indkomsten hen over livet. Til gen-
gæld giver metoden gode muligheder for at kontrollere for en
række baggrundskarakteristika, der kan være medbestemmende
for den personlige indkomst. Samtidig antages, at de eneste
omkostninger ved uddannelse er tabt lønindkomst i forbindelse
med uddannelsen, og at disse omkostninger er uafhængige af
uddannelsen. Lønfunktionen giver derfor kun mulighed for at
vurdere det privatøkonomiske afkast af uddannelse.

Livsindkomst og 
intern rente

Beregningerne af livsindkomst og intern rente supplerer løn-
funktionen ved at bruge oplysninger om individernes indkomst
over livet. Derudover giver disse metoder bedre mulighed for
at tage højde for individuelle og samfundsmæssige omkostnin-
ger, der er forbundet med uddannelse. Det betyder, at de pri-
vat- og samfundsøkonomiske afkast kan sammenholdes. Meto-
derne giver desuden mulighed for at kontrollere for socio-
økonomiske forhold, om end ikke helt i samme omfang som
lønfunktionen tillader.



18) Udgangspunktet er, at der er en tæt sammenhæng mellem løn og
produktivitet, sådan at timelønninger kan bruges som indikator for
værdien af arbejdskraftens marginalprodukt. En anden mulighed
er at bruge årslønnen. Det indebærer, at personer med samme års-
løn, men forskellige arbejdsmængder over året, vil se lige produk-
tive ud. Årslønnen vil dermed give et billede af den faktiske pro-
duktion, hvor timelønningerne i højere grad afspejler den poten-
tielle produktion. Et problem ved at anvende timelønningerne er,
at arbejdstidsoplysningerne, der bruges til beregning af timeløn-
nen, er usikre. Lignende udenlandske og danske studier bruger
imidlertid traditionelt timelønninger.

19) En forudsætning for, at lønnen kan blive højere end værdien af
marginalproduktet er, at både lønninger og beskæftigelse fastsæt-
tes i forhandlinger mellem virksomhed og fagforening. Det kan
derimod ikke forekomme i en traditionel “right-to-manage” mo-
del, hvor virksomhederne tilpasser beskæftigelsen efter at have
forhandlet om lønningerne med fagforeningerne.
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Primært fokus på
økonomiske afkast

For alle tre tilgange gælder, at de alene bruger indkomst til at
opgøre afkastet af uddannelse. Det indebærer, at der bl.a. ikke
tages højde for eksternaliteter og ikke-økonomiske afkast af
uddannelse i beregningerne. Som udgangspunkt kan det ikke
forventes, at afkastet af uddannelse helt vil udligne sig på
tværs af forskellige uddannelser. I nogle tilfælde kan disse for-
skelle skyldes, at de ikke-økonomiske afkast varierer mellem
uddannelserne. I andre tilfælde kan forskelle i personlige evner
og forudsætninger bidrage til at begrænse mulighederne for at
vælge den ønskede uddannelse. Forskelle i størrelsen af de
ikke-økonomiske afkast har derfor betydning for det optimale
omfang af uddannelse. De ikke-økonomiske afkast er imidlertid
meget svære at måle.

Øget produktivitet
vil afspejle sig i 
højere aflønning

Gevinsten ved at fuldføre en uddannelse bliver opgjort ved at
vurdere, hvor meget ekstra produktion en uddannet person
bidrager med i forhold til en person uden uddannelse. Denne
ekstra produktion er antaget at kunne måles ved lønforskellen
mellem de to personer.18 Der kan dog være flere kilder til
lønforskelle end produktivitet. Et købermonopol kan holde igen
med at efterspørge arbejdskraft for at presse lønnen ned. Det
kan f.eks. være tilfældet for folkeskolelærere og sygeplejersker,
der primært opnår ansættelse inden for den offentlige sektor.
Omvendt kan den høje grad af organisering på lønmodtager-
siden medvirke til, at lønnen bliver højere.19
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Afkast af 
uddannelse belyses 
på individer

I analyserne af afkastet af uddannelse bliver der taget udgangs-
punkt i oplysninger på personniveau. På baggrund af informa-
tion om den højeste fuldførte uddannelse er befolkningen her-
efter delt op i 46 uddannelsesgrupper. Datagrundlaget er be-
skrevet nærmere i boks II.3.

Boks II.3 Datagrundlag

Analyserne af sammenhængen mellem uddannelse og indkomst benytter data, der byg-
ger på oplysninger vedrørende en repræsentativ 10 pct. stikprøve af den danske be-
folkning for 16-66 årige i årene 1993-2001. 1993 er valgt som startår på grund af et
databrud mellem 1992-93 for oplysninger om personernes timelønninger. For hver
person indeholder det anvendte register oplysninger om løn, indkomstforhold,
erhvervserfaring, højeste fuldførte gymnasiale uddannelse, højeste fuldførte erhvervs-
kompetencegivende uddannelse, køn, alder, arbejdssted (kun for lønmodtagere),
forældres uddannelse (hvis de er født efter 1922), karaktergennemsnit ved gymnasial
uddannelse (kun for eksamen siden 1978), ledighedsgrad mv. 

Analyserne tager udgangspunkt i individernes højest fuldførte uddannelse. Stikprøven
indeholder flere hundrede kompetencegivende uddannelsesgrupper. Det er imidlertid
ikke muligt at foretage beregningerne på dette detaljeringsniveau, da der vil være alt
for få observationer i de enkelte grupper. Uddannelserne er derfor slået sammen til
større grupper, sådan at observationerne ikke går tabt, samtidig med at grupperne er
store nok til at være repræsentative. Stikprøven bliver således opdelt i 46 uddannelses-
grupper.

For hver kompetencegivende uddannelsesgruppe er der herefter beregnet uddannelses-
forløb baseret på individuelle studieforløb. Herved fås et gennemsnitligt startår, et
gennemsnitligt slutår og dermed også en gennemsnitlig uddannelseslængde for hver
uddannelsesgruppe. For at få et samlet billede af de enkelte gruppers uddannelses-
længde skal der imidlertid også tages højde for varigheden af ungdomsuddannelsen.
Eksempelvis vil en person med en lang videregående uddannelse med større sand-
synlighed have fuldført en ungdomsuddannelse end en person med en erhvervs-
uddannelse. Til at beregne den gennemsnitlige varighed af ungdomsuddannelsen
benyttes derfor information om fordelingen af ungdomsuddannelserne på de enkelte
uddannelsesgrupper. Afgangseksamen fra 9. klasse som uddannelsesniveau vil i denne
beregning give en varighed på 0 år, mens 10. klasse vil give en varighed på 1 år osv.

Samlet set består det gennemsnitlige antal år i uddannelsessystemet af to komponen-
ter: varighederne af henholdsvis ungdoms- og erhvervskompetencegivende uddannelse.



20) LO og DA (2003) finder, at den væsentligste årsag til lønforskelle
mellem kvinder og mænd er, at kønnene er ansat i forskellige
brancher og i stor udstrækning har forskellige arbejdsfunktioner.
Men efter korrektionen for disse og andre forhold er der imidlertid
fortsat en uforklaret forskel.
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Uddannelse og årsindkomst

Lønfunktion:
Relativt højere 
afkast af uddannelse
for mænd

Afkastet af uddannelse belyses i første omgang ved at inklu-
dere et mål for den enkelte persons uddannelseslængde i en
traditionel lønligning, jf. boks II.4. Som forventet er der signi-
fikante positive afkast af uddannelse, jf. tabel II.7. Det gen-
nemsnitlige afkast af et ekstra års uddannelse er estimeret til
6½ pct. for mænd og knap 5½ pct. for kvinder, når timelønnen
anvendes som mål for gevinsten ved uddannelse. Kvinder har
således et lavere afkast af uddannelse end mænd, når der
kontrolleres for en række baggrundskarakteristika.20 Disse esti-
mater er noget højere end i Christensen og Westergård-Nielsen
(2001), som i en lignende undersøgelse for perioden 1981-95
finder, at afkastet for mænd ligger i omegnen af 5 pct. mod kun
ca. 3 pct. for kvinder. De finder dog samtidig, at både mænd
og kvinder har oplevet et stigende afkast af uddannelse i den
undersøgte periode. Estimaterne er derimod på linje med resul-
taterne i lignende internationale undersøgelser. Harmon mfl.
(2003) konkluderer baseret på en meta-analyse, at det gennem-
snitlige afkast målt på timelønnen er 6½ pct. på tværs af lande
og modelspecifikationer. Afkastet er som forventet mindre, når
den disponible indkomst bruges som gevinstmål. Forskellen er
omkring 1 pct.point.

Positiv 
sammenhæng 
mellem erfaring 
og indkomst

Som forventet er der også signifikante positive afkast af er-
faring. Første års erhvervserfaring giver mændene og kvinder-
ne en vækst i timelønnen på henholdsvis 4,6 pct. og 3,1 pct.
Afkastet af erfaring er faldende over tid. Bidraget fra erfaring
topper efter omkring 25 år på arbejdsmarkedet både for kvin-
der og mænd.



143

Tabel II.7 Sammenhæng mellem indkomst, uddannelseslængde og erhvervs-
erfaringa, 1993-2001

Mænd Kvinder

Timeløn Disponibel
indkomst

Timeløn Disponibel
indkomst

---------------------------  Pct.  ---------------------------

1. års bidrag fra:

1 års ekstra uddannelse 6,6 5,5 5,4 4,1

1. års erhvervserfaring 4,6 4,1 3,1 4,1

a) Erfaring opgøres som antal års erhvervserfaring og er beregnet på baggrund af oplysninger om
ATP-indbetalinger, der går tilbage til 1964. 

Anm.: Estimaterne er angivet i bilagstabel II.1. Der er medtaget 18 kontrolvariable samt 8 årsdummies
i estimationerne. Disse er ikke vist af pladshensyn. Yderligere oplysninger om beregningerne kan
fås ved henvendelse til Det Økonomiske Råds Sekretariat.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata, jf. boks II.3.

Valg af uddannelse
afhænger delvist af
medfødte evner

Valget af uddannelse afhænger delvist af faktorer – f.eks. med-
fødte evner eller motivation – som kan være korreleret med
indkomsten. Ved at fokusere på den direkte sammenhæng mel-
lem uddannelseslængde og indkomst er der derfor en risiko for
at fejlvurdere afkastet af uddannelse. Der findes metoder til at
afhjælpe disse problemer, jf. boks II.4. Når der tages højde for
disse forhold, stiger de estimerede afkast på timelønnen af
uddannelse for både kvinder og mænd med ca. 3½ pct.point.
Dette er på linje med lignende internationale studier, jf. f.eks.
Trostel mfl. (2002). Harmon og Walker (1995, 1999) finder
dog, at afkastet øges endnu mere.

Afkast af forskellige
uddannelser

I beregningerne ovenfor er uddannelsesniveauet blevet målt på
baggrund af antal års skolegang. Det indebærer, at et ekstra
års uddannelse forudsættes at have en konstant effekt på ind-
komsten. I det følgende bliver dette grove mål suppleret med
en analyse af afkastet af at fuldføre en bestemt uddannelse.
Denne målemetode betyder, at et ekstra års uddannelse kan ha-
ve en forskellig effekt på indkomsten på tværs af uddannelser-
ne.
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Boks II.4 Metode til analyse af sammenhæng mellem uddannelse og årsindkomst

Analyserne af sammenhængen mellem individets uddannelse og årsindkomst bruger
en udvidet version af den empiriske sammenhæng i Mincer (1974) ved at tage højde
for, at andre faktorer end uddannelse og erfaring kan være medbestemmende for ind-
komsten. Det fører til følgende specifikation, der estimeres separat for kvinder og
mænd ved hjælp af mindste kvadraters metode (OLS): 

hvor er logaritmen til et mål for indkomsten for person i i år t; er et mål forlnwit Sit
person i’s uddannelse; betegner antal års erhvervserfaring; er en vektor afXit Zit
eksogene variable; er en vektor af års-dummies, og er et fejlled.Dt µ it

Som mål for wit anvendes henholdsvis timelønninger og disponibel indkomst, der
begge er deflateret med forbrugerprisindekset. Sit måles også på to måder: (i) som
antal års uddannelse ud over grundskolen (dvs. efter det fyldte 16. år), hvilket im-
plicerer, at er afkastet af et ekstra års uddannelse; (ii) som en vektor af uddannel-�1
sesdummies, hvorved lønpræmien ved at fuldføre en given uddannelse beregnes. Det
betyder samtidig, at restriktionen om linearitet mellem uddannelseslængde og indkomst
ikke pålægges ved denne målemetode.

I vektoren Zit indgår en række dummy-variable. For at tage højde for lønforskelle på
tværs af lokale arbejdsmarkeder er der medtaget regionale dummies. En dummy for
boligform indgår for at tage hensyn til, at boligejere kan være mindre mobile. Der-
udover kontrolleres for etnisk baggrund, civilstand, børn samt branchetilhørsforhold.
Dt er en vektor af dummy-variable for årene 1993-2000, der medtages for at kon-
trollere for konjunktureffekter.

Ved at anvende OLS er der imidlertid en risiko for at fejlvurdere afkastet af uddan-
nelse. Det kan give såkaldte skæve skøn. For det første kan uddannelse være endogen
som følge af, at det enkelte individ foretager et optimalt valg, hvilket implicerer, at et
OLS-estimat vil overvurdere afkastet. For det andet afhænger uddannelsesvalget del-
vist af faktorer som medfødte evner, der også kan forventes at være korreleret med
indkomsten. Hvis det er tilfældet, vil der være en opadgående skævhed i OLS-esti-
matet. For det tredje er målefejl en potentiel kilde til skæve estimater. Ifølge Harmon
og Walker (1995) vil afkastet af uddannelse normalt blive undervurderet i dette
tilfælde. Endelig argumenterer Card (1999) for, at OLS-estimater vil have en nedad-
gående skævhed, fordi individer med høje diskonteringsrater vælger lavere uddannel-
sesniveauer.



145

ln w S X X Z D

S Q v
it it it it it t it

it it it

= + + + + + +
= +

β β β β β β µ
δ

0 1 2 3
2

4 5                     (2)

Boks II.4 fortsat

Instrumentvariabel-estimation (IV) er en mulig tilgang til at korrigere eventuel skæv-
hed i estimaterne. Internationale studier finder generelt, at IV-estimaterne af afkastet
af uddannelse er højere end OLS-estimaterne, jf. Harmon mfl. (2003) og Trostel mfl.
(2002). Harmon mfl. (2003) nævner imidlertid, at der ikke er enighed om betydningen
af endogenitetsproblemerne.a Det afspejler givetvis, at det er svært at finde de rette in-
strumenter, der skal være korreleret med uddannelsesniveauet, men ikke med indkom-
sten. En række internationale studier anvender f.eks. forældres uddannelse og geo-
grafisk nærhed til universitet til at instrumentere, se blandt andet Harmon mfl. (2003),
Card (1993) samt Pons og Gonzalo (2002).

Den normale tilgang er at estimere følgende to-lignings-system separat for kvinder og
mænd:

hvor er en vektor af observerede instrumentvariable. Som potentielle instrumenterQit
anvendes:b dummy-variable for faderens og moderens uddannelse samt geografisk af-
stand til universitet, hvor sidstnævnte bliver målt på baggrund af individets fødested.

a) To empiriske analyser på britiske data illustrerer uenigheden. Dearden (1999) konkluderer, at
beslutninger generelt kan baseres på OLS-estimater. Harmon og Walker (1999) konkluderer derimod,
at simpel OLS fører til skæve estimater, og derfor ikke bør bruges. Uenigheden afspejler formentlig,
at de forskellige kilder til skævhed opvejer hinanden i forskellig grad i de to analyser.

b) Oplysninger om forældres uddannelse foreligger i registret, hvis de er født efter 1922. IV-esti-
mation kan derfor ikke foretages på hele stikprøven, men afgrænses til de 18-40 årige. Derudover ind-
går indvandrere ikke i analysen, da der ikke foreligger oplysninger om geografisk nærhed til uni-
versitet.

Afkast stiger 
generelt med 
uddannelsens 
varighed

Afkastet af den opnåede eksamen (46 grupper er anvendt) sti-
ger generelt med uddannelsens varighed, jf. bilagstabel II.2.
Det gælder for begge køn. Personer med en lang videregående
uddannelse inden for det tekniske område kan således forvente
en stigning i timelønnen på gennemsnitligt 6,4 pct. pr. års
uddannelse sammenholdt med en ufaglært. Smede og mekani-
kere kan forvente en lønpræmie på gennemsnitlig knap 2,6 pct.
pr. års uddannelse i forhold til en ufaglært.



21) Mancini og Bratti (2003) estimerer simultant en model for valg af
uddannelsesområde og en lønligning med uddannelsesområde som
en af de forklarende variable. De kontrollerer også for familiær og
uddannelsesmæssig baggrund samt personlige karakteristika.
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Stor variation i 
afkast på tværs af
uddannelser

Afkastene varierer betydeligt inden for de større uddannelses-
grupper. På erhvervsuddannelserne varierer mændenes gen-
nemsnitlige timelønpræmie pr. års uddannelse mellem 1,3 og
9,0 pct. På de lange videregående uddannelser varierer løn-
præmien mellem 4½ pct. pr. års uddannelse for personer med
en humanistisk uddannelse til knap 8 pct. for personer med en
uddannelse inden for sundhed.

Findes også i 
lignende analyser

Andre analyser finder også, at lønpræmien varierer på tværs af
forskellige uddannelsesgrupper med samme uddannelseslæng-
de. Christensen og Westergård-Nielsen (2001) finder, at løn-
præmien i store træk stiger med uddannelsens varighed. Per-
soner med en erhvervsuddannelse viser sig imidlertid kun at
tjene marginalt mere end personer med 10. klasse som højeste
afgangseksamen. Studier på britiske data af Chevalier mfl.
(2002) finder klare tegn på, at der er lønforskelle på tværs af
de lange videregående uddannelser. Natur- og samfundsviden-
skabelige kandidater ligger generelt højere i lønskalaen sam-
menholdt med humanistiske og kunstneriske uddannelser. Re-
sultater af Walker og Zhu (2001) indikerer, at der er markante
forskelle i afkastet af forskellige bacheloruddannelser. Økono-
mer, jurister, læger og matematikere oppebærer en relativ god
indkomst i forhold til f.eks. kunstnerisk uddannede. Ovenståen-
de analyser tager imidlertid ikke hensyn til, at valg af uddan-
nelse i høj grad må forventes at blive bestemt af personlige
interesser og evner. Mancini og Bratti (2003) finder, at løn-
forskellene mellem uddannelsesgrupperne generelt mindskes,
når der tages højde for disse forhold.21

Uddannelse 
reducerer risiko for
ledighed og tidlig 
tilbagetrækning

Ved at måle gevinsterne ved uddannelse på baggrund af den
faktiske disponible årsindkomst tages der højde for forskelle i
ledighed og tilbagetrækningsalder, jf. boks II.5. Det er imidler-
tid ikke tilfældet, når timelønningerne bliver brugt som mål for
indkomsten. Analyser i Det Økonomiske Råd (2003) viser, at
ufaglærte og faglærte i højere grad går på henholdsvis førtids-
pension og efterløn, hvilket tilsiger, at personer med en vide-
regående uddannelse har en gennemsnitlig højere tilbagetræk-



22) I analysen bliver den individuelle årsledighedsgrad forklaret med
de samme karakteristika som i lønfunktionen. I beregningen af
årsledighedsgraden er ledighedsgraden for personer på førtidspen-
sion og overgangsydelse sat til en. Endvidere bruges kontant-
hjælpssatserne i de enkelte år til at beregne en årsledighedsgrad
for kontanthjælpsmodtagere, sådan at ledighedsgraden ikke under-
vurderes for kontanthjælpsmodtagere. Endelig er estimationerne
afgrænset til de 18-59 årige, da det generelt er svært at fastlægge
en eventuel ledighedsgrad for efterlønsmodtagere. Modellen for-
klarer omkring 50 pct. af variationen i årsledighedsgraden. Yderli-
gere oplysninger om beregningerne kan fås ved henvendelse til
Det Økonomiske Råds Sekretariat.

147

2000199819961994199219901988

12

10

8

6

4

2

Pct.

Ufaglært Faglært
KVU MVU
LVU

ningsalder. Derudover er der en tendens til, at uddannede per-
soner generelt har en lavere ledighed. Der er dog sket en bety-
delig indsnævring under højkonjunkturen i 1990’erne, jf. figur
II.3. Statistiske analyser understøtter denne tendens, idet mere
uddannelse viser sig at mindske den enkeltes ledighedsgrad.22

Det er både tilfældet for kvinder og mænd.

Figur II.3 Ledighed på uddannelsesgrupper

Anm.: Ledigheden er for hver gruppe angivet som summen af de individu-
elle årsledighedsgrader for alle personer mellem 16-66 år med den
givne uddannelse i forhold til befolkningen mellem 16 og 66 år
med den givne uddannelse. Ledighedsgraderne er derfor ikke di-
rekte sammenlignelige med det anvendte begreb i kapitel I, hvor
ledigheden bliver opgjort i pct. af arbejdsstyrken.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata, jf. boks II.3.



23) Beregningerne er beskrevet nærmere i fodnote 22.
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Forskelle inden for
uddannelsesgrupper

Ledigheden er imidlertid også skævt fordelt inden for uddan-
nelsesgrupperne. Blandt de faglærte skiller teknik- og industri
sig ud ved at have en relativt høj ledighed i hele perioden. For
de øvrige faglærte grupper er forskellene i ledigheden blevet
betydelig mindre gennem 1990’ernes højkonjunktur, jf. figur
II.4a. Alle de faglærte grupper har således oplevet et fald i le-
digheden i denne periode. Blandt de lange videregående uddan-
nelser har de humanistiske uddannelser en noget højere ledig-
hed end de øvrige, jf. figur II.4b. Humanisterne har således
ikke i samme udstrækning oplevet et fald i ledigheden i sidste
del af 1990’erne. Ved at opdele på uddannelsesgrupper viser
de statistiske analyser også, at de fleste faglige, kunstneriske
og humanistiske uddannelser er forbundet med relativt større
risiko for ledighed og tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet i
form af førtidspension, overgangsydelse og efterløn.23

Opsamling:
Uddannelse er 
tilsyneladende en
god investering for
den enkelte

Analyserne viser, at uddannelse medfører lavere ledighed og en
gennemsnitlig højere tilbagetrækningsalder. Estimationerne af
lønfunktionen understøtter, at uddannelse er en god investering
for den enkelte. Som tidligere nævnt er det imidlertid ikke mu-
ligt på baggrund af denne metode at vurdere, hvorvidt det er
rentabelt ud fra en samfundsmæssig synsvinkel, da væsentlige
samfundsmæssige omkostninger ikke tages i betragtning. 

Figur II.4a Ledighed for faglærte           Figur II.4b    Ledighed for LVU 
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Anm.: Se anmærkning til figur II.3.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata, jf. boks II.3.
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Uddannelse og livsindkomst

Afkast beregnes ud
fra livsindkomster
og interne renter

En alternativ metode til at beregne afkastet af uddannelse er at
bruge registerbaserede beregninger af livsindkomster som mål
for gevinsterne ved at gennemføre en uddannelse, jf. boks II.5.
Den overordnede tilskyndelse til at investere i uddannelse kan
opsummeres ved at sammenholde nettolivsindkomsten for en
given uddannelsesgruppe med en kontrolgruppe af uuddannede
med lignende karakteristika. Forskellen i nettolivsindkomsten
er et udtryk for det gennemsnitlige afkast af uddannelsen. Ind-
komsterne hen over livet bruges herefter til at beregne interne
renter for de forskellige uddannelser. Den interne rente bestem-
mes som den diskonteringsfaktor, der netop sikrer, at nutids-
værdien af gevinsterne er lig nutidsværdien af omkostningerne.

To afkastmål:
privat- og samfunds-
økonomisk 

Ved anvendelsen af intern rente-metoden bliver der beregnet to
afkastmål – et for det privatøkonomiske afkast og et for det
samfundsøkonomiske. For det privatøkonomiske afkast er det
indkomsten inklusive overførsler, men fratrukket skat, det vil
sige den disponible indkomst, der er den relevante. Det privat-
økonomiske afkast afspejler således forskellen i forbrugsmulig-
hederne gennem livet. For det samfundsøkonomiske afkast er
det derimod indkomsten før skat eksklusive overførsler, der
skal bruges, idet den samfundsmæssige gevinst er den ekstra
indkomst der er genereret af uddannelsen.

Kapitalindkomsten
er med i indkomsten
...

Da den personlige kapitalindkomst oftest hidrører fra afkast af
formue, bør denne ideelt set ikke medregnes ved afkastet af
uddannelse. De indkomstbegreber, der anvendes til konstruk-
tionen af livsindkomsterne, indeholder imidlertid kapital-
indkomst. Denne er medtaget, bl.a. fordi der er store datamæs-
sige vanskeligheder forbundet med at opgøre indkomsten
eksklusive kapitalindkomst. Endvidere er der på tværs af ud-
dannelsesgrupperne store, systematiske forskelle på, hvor stor
kapitalindkomsten er. Grupper med mange selvstændige, som
f.eks. jordbrug- og fiskeriuddannede, bygge- og anlægsuddan-
nede og uddannede inden for tekniske videnskaber, har således
markant større kapitalindkomst end andre, og dette er i høj
grad relateret til deres uddannelse og erhverv – og incitamentet
fra skattesystemet. Hvis kapitalindkomsten var udeladt, ville
afkastet af disse uddannelser således blive undervurderet. Ind-
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Boks II.5 Beregning af livsindkomst og intern rente

Analysen baserer sig på registeroplysninger fra en 10 pct. stikprøve af Danmarks
befolkning, jf. boks II.2. Befolkningen er delt op i 19 uddannelsesgrupper, og hertil
kommer gruppen af ufaglærte, der optræder som kontrolgruppe. Individerne i såvel
de enkelte uddannelsesgrupper som kontrolgruppen slås sammen i aldersintervaller for
at sikre, at der er observationer nok i uddannelsesgrupperne. Sammenligningen sker
herefter ved at beregne det simple gennemsnit for indkomsten i den betragtede al-
dersgruppe for både individerne, der har færdiggjort uddannelse, og for individerne
i kontrolgruppen. Indkomstoplysningerne stammer fra 2000, hvorfor indkomsterne
naturligvis afspejler de ledighedsgrader, tilbagetrækningsmønster mv., der var gæl-
dende i 2000. I målingen af gevinsterne ved forskellige uddannelser tages der dermed
højde for forskelle i ledighed og tilbagetrækningsalder.

For alle grupper er der endvidere foretaget matching på karakteristika, sådan at kon-
trolgruppen i videst mulig omfang kommer til at ligne gruppen af uddannede med
hensyn til køn, alder, etnisk baggrund, opnået ungdomsuddannelse, geografisk sam-
mensætning, civilstand, hjemmeboende børn m.m. Dette er gjort for at belyse betyd-
ningen af sammensætningen af gruppen. Da gruppen af uddannede er forskelligt sam-
mensat fra uddannelse til uddannelse, vil kontrolgruppen ved denne metode også
variere på tværs af uddannelsesgrupperne. 

Afkastmål
Afkastet af uddannelse måles ved to forskellige mål. For det første den interne rente
forbundet med uddannelsesinvesteringen, der beregnes ud fra nedenstående formel:

Venstresiden angiver den tilbagediskonterede værdi af gevinsterne, Y, (den gennem-
snitlige indkomst for de, der har den betragtede uddannelse minus den gennemsnitlige
indkomst for kontrolgruppen), mens højresiden er den tilbagediskonterede værdi af de
totale omkostninger, C. Den interne rente, r, er defineret som den rente, der sikrer
lighed mellem venstresiden og højresiden i formlen.

For det andet bruges nettolivsindkomstgevinsten, der er den samlede gevinst i livs-
indkomst korrigeret for omkostninger. Grunden til, at der anvendes to mål, er, at den
faktiske gevinst i livsindkomst godt kan være af en beskeden størrelse, selvom den
interne rente er relativt stor. Det skyldes, at afkastraten af en lille initial investering
kan være stor selv ved en forholdsvis lille årlig indkomstgevinst. 
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Boks II.5 fortsat

Privatøkonomisk afkast
Til det privatøkonomiske afkast anvendes den gennemsnitlige disponible indkomst for
uddannelses- og aldersgruppen som indkomstmål. Dermed er den eneste omkostning,
der indgår i det privatøkonomiske afkast, det indkomsttab, personen har under
uddannelsen. Den disponible indkomst er valgt, fordi denne afspejler forbrugsmulig-
hederne og således bedst opfanger det enkelte individs afkast af uddannelsen.

Samfundsøkonomisk afkast
Ved det samfundsøkonomiske afkast sammenlignes den private indkomst, dvs. brutto-
indkomsten minus overførsler med den tilsvarende indkomst for kontrolgruppen. Der
anvendes indkomsten før skat, idet dette er et mål for individets produktivitet, og
samtidig er fordelingen mellem disponibel indkomst og skat ikke relevant for det
samfundsøkonomiske afkast. Til beregningen af det samfundsmæssige afkast medreg-
nes også omkostningerne til uddannelse. Der anvendes omkostninger for både ung-
domsuddannelse og eventuel efterfølgende uddannelse, og den tidsmæssige placering
af disse i livsforløbet fastlægges på baggrund af konstruerede gennemsnitlige studie-
tider for de enkelte uddannelsesgrupper. Omkostningerne beregnes i videst mulig om-
fang ud fra oplysninger om taxametertilskud på finansloven for 2000. I beregningen
af omkostningerne tages der hensyn til frafald, idet udgifterne for de studerende, der
falder fra, også er medtaget ved hjælp af oplysninger om gennemsnitlige fuldførel-
sesprocenter og frafaldstidspunkter. Taxametertilskudet på finansloven indeholder ud-
gifter til undervisning, fællesudgifter og bygninger. Omkostningerne multipliceres med
1,2 for at tage højde for skatteforvridningstabet. Mere detaljerede oplysninger om
beregningsmetoden kan fås fra Det Økonomiske Råds Sekretariat.

Metodemæssige begrænsninger
De anvendte indkomstmål er forholdsvist brede indkomstbegreber, der også inkluderer
indkomst, der ikke direkte kan siges at være drevet af uddannelsesvalget, f.eks. børne-
relaterede ydelser og kapitalindkomst. Omvendt indeholder indkomstmålene ikke
bidrag til pensionsopsparing – hverken arbejdsgiverens eller arbejdstagerens – der
ellers ofte er tæt knyttet til indkomstens størrelse, og derfor også er en del af afkastet.
For en nærmere diskussion af indkomstbegreberne kan henvises til Det Økonomiske
Råd (2001b), hvor der dog er foretaget ækvivalering af indkomsten. I analysen i dette
kapitel vil matching delvist indebære, at der kontrolleres for de samme forhold som
ved ækvivalering. I modsætning til ækvivalerede indkomster påvirkes de her anvendte
indkomstmål imidlertid ikke af, hvor stor indkomst en eventuel ægtefælle har. I kon-
struktionen af livsindkomsterne er der ikke brugt diskontering. Hermed er der gjort
den implicitte antagelse, at den forventede reallønsfremgang er lig den forventede reale
diskonteringsrate.
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... men indbetalinger
til pension er ikke

betalinger til pensionsopsparing er ikke med i de anvendte ind-
komstbegreber. Dette skyldes, at der i datakilderne anvendes
skattepligtig indkomst, hvorved pensionsopsparing først regnes
som indtægt, når den udbetales. Beregningerne i dette afsnit ta-
ger udgangspunkt i aldersgruppen 18-66 år. En del pensions-
udbetalinger falder imidlertid først efter det fyldte 67. år, hvor-
for beregningerne undervurderer afkastet af især de uddannel-
ser, der er forbundet med en relativt stor pensionsopsparing. 

Omkostninger ved
uddannelse

For den enkelte person er der direkte omkostninger forbundet
med at fuldføre en uddannelse, som der dog ses bort fra i be-
regningen af det privatøkonomiske afkast. Dette skyldes, at der
ikke er data til rådighed herom. Da uddannelse i Danmark i
vidt omfang er uden egenbetaling, er disse omkostninger så til-
pas små, at det ikke kan påvirke resultaterne i nævneværdig
grad. For det samfundsøkonomiske afkast sættes de direkte
omkostninger lig den gennemsnitlige offentlige udgift pr. års-
elev for den betragtede uddannelse. For de uddannelser, hvor
den gennemsnitlige gennemførelsestid overstiger den normere-
de, er den normerede udgift fordelt ud med et lige stort beløb
i alle årene. Derudover forekommer der et vist frafald i løbet
af studietiden på de fleste uddannelser, som der er søgt korri-
geret for. De beregnede omkostninger tager derimod ikke højde
for, at uddannelsesinstitutioner kan flytte midler på tværs af
forskellige uddannelser i det omfang, institutionerne varetager
flere uddannelser.

Stor variation i
omkostninger pr.
færdiguddannet

De offentlige omkostninger til de forskellige uddannelser af-
hænger primært af varighed og tilskuddet pr. studenterårsværk.
Det er derfor ikke overraskende, at omkostningerne pr. færdig-
uddannet varierer meget på tværs af de videregående uddan-
nelser, jf. tabel II.8. De korte videregående uddannelser er ge-
nerelt billigere, mens de lange videregående uddannelser er
forbundet med de største udgifter. Naturvidenskabelige og
tekniske kandidater er typisk de dyreste, mens samfundsviden-
skabelige kandidater er relativt billige.
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Tabel II.8 Gennemsnitlig uddannelseslængde og offentlige omkostninger pr.
færdiguddannet på udvalgte uddannelser, 2000

Gennemsnitlig
længde af 
uddannelse

Offentlige 
omkostninger pr.
færdiguddannet

År    1000 kr.

Erhvervsuddannelser
Butik og engros 2,9 63,2

Kontor og finans 2,5 63,2

Bygge og anlæg 3,6 109,0

Smed 3,4 113,3

Jern og metal, øvrig 3,5 123,9

Teknik og industri 3,7 108,1

Levnedsmiddel mv. 3,4 121,9

Jordbrug og fiskeri 2,2 105,7

Sundhed 1,8 51,5

  heraf social- og sundhedshjælper 1,0 42,8

Korte videregående 2,6 190,3

  heraf teknisk 1,7 173,1

Mellemlange videregående
Pædagog 3,6 170,1

Folkeskole- og håndarbejdslærer 4,2 214,2

Teknisk 5,4 332,7

Øvrige 3,4 273,5

Lange videregående
Humaniora mv. 7,0 226,1

Samfundsvidenskab 6,7 210,4

Naturvidenskab, tekniske mv. 7,0 477,2

Anm.: Omkostningerne er beregnet ud fra oplysninger i finansloven om de forskellige uddannelsesgrup-
pers taxametertilskud pr. studenterårsværk. Der er taget udgangspunkt i Finansloven for 2000, da
indkomstoplysningerne, der anvendes, er fra dette år.

Kilde: Finansloven 2000 og egne beregninger.



24) Der er således stor forskel på sammensætningen på tværs af ud-
dannelserne. Hvor der f.eks. er 95 pct. kvinder blandt social- og
sundhedshjælpere, er kvindeandelen for smedene kun 1 pct. Til-
svarende har langt de fleste med en videregående uddannelse en
gymnasial uddannelse, mens det for de faglige uddannelser kun er
omkring 10 pct. De øvrige variable, der er matchet på, er: Alder
(inden for aldersintervaller), civilstand, antal hjemmeboende børn,
føderegion, hvorvidt man har modtaget sygedagpenge året før
samt etnisk baggrund.
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Disponible 
livsindkomster 
måler privat afkast

Tabel II.9 viser en opgørelse over afkastet af uddannelse for-
delt på en række grupper baseret på livsindkomster beregnet på
indkomststrømme for personer med forskellig uddannelses-
baggrund. Tabellen er opgjort på baggrund af den disponible
indkomst, så den er et mål for det afkast, det enkelte individ
har af uddannelse. Første søjle i tabellen viser den gennemsnit-
lige disponible livsindkomst for de forskellige grupper. Hvis en
person står foran at vælge imellem de forskellige uddannelses-
retninger, giver tallene i første søjle af tabellen således en vej-
ledning om, hvor meget vedkommende kan forvente at opnå i
disponibel livsindkomst. 

Høje livsindkomster
for lange 
videregående 
uddannelser

Livsindkomsten er generelt højest for de samfunds- og natur-
videnskabelige samt tekniske lange videregående uddannelser,
de tekniske mellemlange videregående uddannelser og jord-
brug- og fiskeriuddannelserne, der alle har livsindkomster om-
kring 10 mio. kr. De laveste disponible livsindkomster findes
inden for social- og sundhedsuddannelserne med ca. 6 mio. kr.,
og blandt de videregående uddannelser har pædagoguddannel-
sen den laveste livsindkomst på 7 mio. kr. Blandt de øvrige ud-
dannelser har uddannelser inden for butik og engros samt kon-
tor og finans disponible livsindkomster på under 7,5 mio. kr.

Matchede 
indkomster sikrer
sammenligning med
lignende gruppe

Anden søjle i tabel II.9 viser livsindkomsten for  en lignende –
såkaldt matchet – kontrolgruppe, mens tredje søjle angiver den
procentvise forskel mellem første og anden søjle. Ved at an-
vende matching af personer med uddannelsen med personer i
gruppen af uuddannede opnås det, at gruppen, der har taget
uddannelsen (første søjle), og kontrolgruppen (anden søjle)
kommer til at ligne hinanden med hensyn til en række karak-
teristika.24 Livsindkomsten for den matchede gruppe angiver
således den gennemsnitlige indtjening for en gruppe med til-
svarende baggrundvariable bortset fra den pågældende uddan-
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Tabel II.9 Livsindkomst og privatøkonomisk afkast

Indkomst Netto-
gevinst

Intern
renteUddannede Matchede

uden formel
uddannelse

--------  Mio. kr.  -------- --------  Pct.  --------
Erhvervsuddannelser
Butik og engros 6,9 6,5 5,7 -

Kontor og finans 7,4 6,4 16,5 -

Bygge og anlæg 7,6 7,1 7,0 -

Smed 7,5 7,1 5,5 -

Jern og metal, øvrig 7,8 7,1 10,3 -

Teknik og industri 7,5 6,9 8,4 -

Levnedsmiddel mv. 7,5 6,6 13,4 -

Jordbrug og fiskeri 9,8 7,1 36,6 -

Sundhed 6,3 5,9 5,3 -

  heraf social- og sundhedshjælper 6,2 6,0 4,6 -

Korte videregående 8,0 7,0 14,2 34,0

  heraf teknisk 8,0 7,1 12,7 39,0

Mellemlange videreg.
Pædagog 7,0 6,4 9,0 10,0

Folkeskole- og håndarbejdslærer 7,9 7,5 5,9 6,6

Teknisk 9,9 7,9 25,3 21,7

Øvrige 8,1 6,9 17,5 16,1

Lange videregående
Humaniora mv. 8,2 7,8 4,8 4,7

Samfundsvidenskab 10,6 8,1 30,6 14,8

Naturvidens., tekniske mv. 10,3 8,0 28,9 15,5

Anm.: Ved beregningerne er anvendt disponibel indkomst, jf. boks II.5. Nettogevinsten og den interne
rente er forskellige udtryk for forholdet mellem første og anden søjle. De interne renter er ikke
medtaget for erhvervsuddannelserne, da denne beregningsmetode er problematisk for disse uddan-
nelser, jf. fodnote 25.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata, jf. boks II.5.
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nelse. Disse søjler i tabellen er derfor et mål for, hvad afkastet
er af at uddanne personer i de forskellige uddannelseskategori-
er sammenlignet med et alternativt livsforløb uden formel ud-
dannelse, men hvor der tages højde for, at personer med for-
skellige karakteristika har forskellig gennemsnitlig indkomst.
Der er således stor forskel på indkomsterne for kontrolgrupper-
ne. Dette skyldes, at karakteristika som køn, gymnasial uddan-
nelse og etnisk baggrund påvirker indkomsten, selv hvis man
ikke tager en formel uddannelse.

Gevinsten i forhold
til lignende personer
er små for smede,
folkeskolelærere og
humanister

Ved at betragte forskellen mellem de gennemsnitlige livsind-
komster og livsindkomsterne for de matchede kontrolgrupper,
får man et lidt andet billede end ved kun at betragte livsind-
komsten sammenlignet med en bredere kontrolgruppe. Det er
fortsat de samme uddannelsesområder, der giver den største
gevinst, men ser man på den anden ende af skalaen, er de hu-
manistiske lange videregående uddannelser samt uddannelserne
til smed og folkeskolelærer også med i gruppen blandt de, der
giver mindst gevinst – alle med en gevinst på under 6 pct. i for-
hold til de tilhørende kontrolgrupper. Det skyldes, at de perso-
ner, der har taget disse uddannelser, formodentlig ville have
haft relativt vellønnede job selv uden uddannelsen. Generelt set
kan det dog konstateres, at der er gevinster forbundet med alle
uddannelser, når der sammenlignes med personer med lignende
karakteristika. For mere end halvdelen af uddannelseskategori-
ernes vedkommende ligger afkastet endda på mere end 10 pct.
Givet at tallene er udregnet på baggrund af historiske data fra
2000, skal man være varsom med at anvende dem fremadrettet.
Ændringer i den teknologiske udvikling, skiftende præferencer
hos unge, der medfører større eller lavere udbud af personer
med forskellige uddannelser, samt konjunkturmæssige forhold
kan alle betyde, at der realiseres et andet afkast end det her op-
gjorte.

Høje interne renter
for korte 
videregående 
uddannelser ...

Den sidste søjle i tabellen angiver den interne rente for ind-
komststrømmene for de forskellige uddannelser. Disse ind-
komststrømme er dannet ved for hvert alderstrin at trække den
gennemsnitlige indkomst for kontrolgruppen fra den gennem-



25) Den nøjagtige størrelsesorden for den interne rente er meget
følsom over for små ændringer i de initiale omkostninger. Derfor
giver beregningen meget store interne renter, typisk større end 50
pct., ved investeringen i de faglige uddannelser, da der er et meget
lille gennemsnitligt indkomsttab forbundet med disse uddannel-
ser. I forhold til personer med samme karakteristika, der ikke er
under uddannelse, er tabet i gennemsnitlig disponibel indkomst
således kun på få tusinde kroner om året under uddannelsen for de
fleste erhvervsfaglige uddannelser.
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snitlige indkomst for den uddannede gruppe.25 Der er høje
interne renter for de korte videregående uddannelser, hvilket
skyldes, at der er relativt høje indtægter under uddannelse sam-
menlignet med de tilhørende kontrolgrupper. Det bør dog be-
mærkes, at selvom den interne rente er relativt høj for de korte
videregående uddannelser, så er gevinsten i kronebeløb bety-
deligt større for en række andre uddannelser.

... og mindre for
mellemlange og
lange videregående 
uddannelser

For de mellemlange og lange videregående uddannelser er der
tale om betydeligt lavere interne renter for den privatøkonomi-
ske investeringskalkule. Dette skyldes, at studerende på disse
uddannelser har et betydeligt indkomsttab under uddannelsen
– i størrelsesordenen 30-100.000 kr. i gennemsnit om året.
Dette betyder sammen med den typisk længere varighed for
disse uddannelser, at det tager noget længere tid, inden den
initiale investering er tjent hjem. Derfor bliver de interne renter
for disse uddannelser noget lavere. For uddannelsen til folke-
skolelærer samt for de humanistiske lange videregående uddan-
nelser er indkomstgevinsten desuden relativt lille, hvilket med-
fører, at den interne rente for disse uddannelser er 5-6 pct. 

Mål for samfunds-
økonomisk afkast

I tabel II.10 er det samfundsøkonomiske afkast målt, skatte-
betalingen er tillagt og de offentlige omkostninger til uddannel-
serne fratrukket livsindkomsten. Hermed kan tallene opfattes
som et mål for det samfundsøkonomiske afkast af uddannelse,
idet indkomsten før skat eksklusive overførsler fratrukket om-
kostningerne til uddannelse er det, der er til rådighed for sam-
fundet. En del af dette beløb vil tilfalde det offentlige som skat-
tebetalinger, mens resten tilfalder de enkelte personer. Som
ventet er gevinsterne for de forskellige uddannelseskategorier
vokset betydeligt i forhold til tabel II.9. Hvor en samfundsvi-
denskabelig kandidat i disponibel indkomst i gennemsnit kun
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Tabel II.10 Livsindkomst og samfundsøkonomisk afkast

Indkomst Netto-
gevinst

Intern
rente

Uddannede 
fratrukket 

omkostninger

Matchede
uden formel 
uddannelse

-----------  Mio. kr.  --------- -----------  Pct.  -----------

Erhvervsuddannelser
Butik og engros 9,2 7,6 20,9 -

Kontor og finans 10,3 7,4 38,8 -

Bygge og anlæg 10,6 9,2 15,5 -

Smed 10,8 9,4 15,3 -

Jern og metal, øvrig 11,3 9,2 22,7 -

Teknik og industri 10,4 8,8 19,0 -

Levnedsmiddel mv. 9,5 7,8 21,3 -

Jordbrug og fiskeri 12,4 8,9 39,4 -

Sundhed 7,1 5,7 24,2 -

  heraf social- og sund-       
  hedshjælper

6,9 5,7 22,9 -

Korte videregående 11,2 9,1 23,8 15,2

  heraf teknisk 11,5 9,1 26,2 17,5

Mellemlange videreg.
Pædagog 8,9 7,2 22,5 9,3

Folkeskole- og 
håndarbejdslærer

11,3 10,4 8,7 4,6

Teknisk 16,3 11,7 39,5 12,9

Øvrige 11,7 9,0 30,6 10,2

Lange videregående
Humaniora mv. 11,9 11,4 5,0 3,1

Samfundsvidenskab 18,8 12,4 51,9 12,8

Naturvidens., tekniske mv. 17,2 12,2 41,3 10,4

Anm.: Livsindkomsterne er beregnet på baggrund af indkomsten før skat eksklusive overførsler
korrigeret for omkostninger til uddannelse. Se i øvrigt anmærkning til tabel II.9.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata, jf. boks II.5.



26) Med hensyn til afkastet af jordbrugs- og fiskeriuddannelserne bør
det bemærkes, at disse fag, hvor en stor del er selvstændige land-
mænd eller fiskere, med stor sandsynlighed udsættes for større ud-
sving i indkomsten hen over livet end de fleste andre uddannelses-
grupper. Sådanne udsving kan ikke ses på et simpelt konstrueret
livsindkomstmål, som er anvendt her.
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tjener 3,6 mio. kr. mere end en pædagog, er forskellen i ind-
komsten før skat eksklusive overførsler korrigeret for forskel-
len i omkostninger ved uddannelsen på 10 mio. kr. Den store
forskel afspejler den omfordeling, der foregår inden for vel-
færdsstaten. Rangordningen af uddannelserne er dog  praktisk
talt uændret. Tallene i første søjle af tabel II.10 kan anskues
som de indkomster, samfundet vil opnå, når en person vælger
uddannelse.

Samfundsøkonomisk
nettogevinst 
varierer 
mellem 5 og 52 pct.

Den samfundsøkonomiske nettogevinst af uddannelserne målt
som den procentuelle gevinst i livsindkomst før skat eksklusive
overførsler fratrukket omkostninger i forhold til en matchet
kontrolgruppe er størst for de samfundsvidenskabelige, natur-
videnskabelige og tekniske lange videregående uddannelser
samt for jordbrugs- og fiskeri-uddannelserne.26 For disse ud-
dannelser ligger gevinsten på 40-50 pct. Mindre procentuelle
nettogevinster har derimod folkeskolelæreruddannelsen og de
humanistiske lange videregående uddannelser, hvor afkastet
ligger på 5-10 pct. I kronebeløb fås den største gevinst også
for de samfundsvidenskabelige lange videregående uddannelser
med ca. 6,4 mio. kr. pr. person, mens de øvrige lange videre-
gående uddannelser i gennemsnit giver en gevinst på 5 mio. kr.

De interne renter er
positive for alle 
uddannelser

De videregående uddannelser har interne renter for investe-
ringsbeslutningen på 3-17 pct. Højest er den for de tekniske
korte videregående uddannelser, og lavest er renten for de hu-
manistiske lange videregående uddannelser. Også folkeskole-
læreruddannelsen har et ret lavt afkast målt ved den interne
rente. For både de humanistiske uddannelser og folkeskolelæ-
reruddannelsen skyldes de lave afkast, at der er relativt små
indkomstgevinster ved disse uddannelser sammenlignet med de
tilhørende kontrolgrupper.

Positivt afkast af
uddannelse

Der er positivt afkast af uddannelse målt både ved det privat-
økonomiske afkast og ved det samfundsøkonomiske afkast.
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Der er dog store forskelle i afkaststørrelserne på tværs af ud-
dannelserne. De samfundsvidenskabelige lange videregående
uddannelser og de tekniske mellemlange videregående uddan-
nelser giver et højt afkast målt i kronebeløb. Omkostningerne
ved disse uddannelser er godt nok betydelig større, men til gen-
gæld er den indkomstgevinst, der kommer senere i livet, også
væsentlig større. For nogle uddannelser er der dog relativt små
afkast — både i procent og i kronebeløb. Dette gælder f.eks.
for folkeskolelærere samt de humanistiske lange videregående
uddannelser. Imidlertid kan der være større ikke-økonomiske
afkast forbundet med disse uddannelser, lige som aspekter af
løndannelsen kan betyde, at lønnen ikke nødvendigvis afspejler
det korrekte afkast af uddannelsen, dvs. den samfundsmæssige
værdi er undervurderet.

Uddannelse og risiko

Afkast og risiko 
varierer på tværs af
uddannelsesgrupper

Analyserne i dette afsnit viser, at det gennemsnitlige økonomi-
ske afkast af uddannelse overordnet set stiger med uddannel-
sens varighed. Inden for uddannelsesområder med samme nor-
merede studietid kan der dog være tendens til stor variation i
det økonomiske afkast. Det gælder f.eks. de lange videregående
uddannelser, hvor de humanistiske uddannelser giver et noget
lavere afkast end f.eks. de samfundsvidenskabelige uddannel-
ser. Denne forskel kan afspejle, at risikoen ved at påbegynde
en given uddannelse varierer på tværs af de forskellige uddan-
nelsesgrupper. Der kan således forventes at være en positiv
sammenhæng mellem det forventede afkast og den forventede
risiko ved at påbegynde den givne uddannelse. Denne sammen-
hæng vil ikke kun være relateret til varigheden af uddannelsen,
men også til uddannelsesgruppe.

Afkast og risiko 
forskellig for individ
og samfund 

For det enkelte individ er der derfor tale om en betydelig usik-
kerhed, der kan påvirke valget mellem uddannelserne. Det er
derfor ikke nødvendigvis uddannelsen med det højeste gen-
nemsnitlige afkast, der er den optimale, hvis den enkelte også
tager hensyn til den økonomiske risiko, som et givet uddannel-
sesvalg medfører. Samfundsmæssigt betyder denne afvejning
mindre, da samfundet spreder sin risiko ved, at befolkningen
fordeler sig på mange forskellige uddannelser. Samfundet står



27) I analysen tages udgangspunkt i metoden fra Christiansen og Niel-
sen (2003), der opgører samspillet mellem afkast og risiko ud fra
residualerne i estimationerne af lønfunktionen. Her opdeles resi-
dualerne i 46 grupper på baggrund af uddannelsesinddelingen,
hvorefter gennemsnit og spredning bliver beregnet for hver uddan-
nelsesgruppes residualer. Sammenhængen mellem afkast og risiko
illustreres herefter ved at plotte residualernes gennemsnit og
spredning mod hinanden. Yderligere oplysninger om den anvendte
metode og beregningerne kan fås ved henvendelse til Det Økono-
miske Råds Sekretariat.

28) Denne måde at betragte afkast og risiko på anvendes ofte i for-
bindelse med finansielle aktiver. Investering i uddannelse adskil-
ler sig imidlertid fra investering i finansielle aktiver. F.eks. kan
den individuelle risiko ved investering i uddannelse typisk ikke
diversificeres, da langt de fleste kun har en uddannelse. Det er
derfor ikke muligt at sammensætte en portefølje af aktiver, der
nøjagtigt svarer til den afkast-risiko-profil, den enkelte ønsker sig.
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imidlertid også over for en generel usikkerhed om udviklingen
i uddannelsesområdernes udbud og efterspørgsel.27

Positiv 
sammenhæng 
mellem afkast og
risiko

Analyserne viser, at der er en positiv sammenhæng mellem af-
kast og risiko for mænd, mens den er mindre tydelig for kvin-
der, jf. figur II.5 og figur II.6. Der er en række uddannelser,
som befinder sig på eller i nærheden af den øvre rand af det
område, der afgrænses af de forskellige uddannelsers punkter
i figurerne. Denne rand, som er mest tydelig i figur II.5, angi-
ver de kombinationer af afkast og risiko, hvor det er muligt at
opnå den laveste risiko for et givet gennemsnitligt afkast eller
det højeste gennemsnitlige afkast for en given risiko.28 Det dre-
jer sig blandt andet om politi-, grafiske-, mellemlange tekniske
og erhvervsøkonomiske uddannelser. Risikoen knytter sig såle-
des ikke kun til uddannelsens længde. Under randen af det af-
grænsede område ligger blandt andet de lange humanistiske ud-
dannelser, ergo- og fysioterapeut samt mellemlange og lange
kunstneriske uddannelser. Der tegner sig således et billede af,
at uddannelser, som i udpræget grad er rettet mod den offentli-
ge sektor, er forbundet med relativ lille risiko, men også lavere
aflønning. Uddannelser, der i større udstrækning fører til privat
ansættelse, er derimod kendetegnet både ved relativt højere
risiko og aflønning.
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Figur II.5 Sammenhæng mellem afkast af uddannelse og
risiko, mænd

Anm.: Punkterne i figuren angiver spredningen og middelværdien for
residualerne i en regression, hvor timelønnen er regresseret på bl.a.
erhvervserfaring og uddannelseslængde, jf. boks II.4. Residualerne
er herefter grupperet efter individernes uddannelsesgruppe. Rådata
til figuren er angivet i bilagstabel II.3. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata, jf. boks II.3.

Uddannelse måske
valgt på grund af
ikke-økonomiske
afkast

En del af uddannelsesbeslutningen kan forventes at være drevet
af ikke-økonomiske afkast, hvilket der ikke tages hensyn til i
denne analyse. Christiansen og Nielsen (2003) anfører, at ud-
dannelser, der ligger under randen, kan tolkes som værende
dem med et stort ikke-økonomisk afkast, fordi de ellers ikke
ville være blevet valgt. Denne forklaring forudsætter, at den
enkelte inden valget af uddannelse har en klar forventning om
størrelsen af det ikke-økonomiske afkast af uddannelse samt et
relativt frit valg mellem alle uddannelser.
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Figur II.6 Sammenhæng mellem afkast af uddannelse og
risiko, kvinder

Anm.: Se anmærkningen til figur II.5.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata, jf. boks II.3.

Uddannelse, eksternaliteter og ikke-økonomiske afkast

Afkastmålene
inkluderer ikke alle
gevinster

Selvom der i de ovenstående analyser anvendes tre tilgange, er
der dog fortsat en række effekter af uddannelse, som ikke fuldt
ud er inkluderet i beregningerne. Ved ikke at tage højde for de
positive eksternaliteter af uddannelse via indkomst og lønnin-
ger undervurderes de positive samfundsøkonomiske  effekter,
jf. afsnit II.9.

Uddannelse giver et
bedre helbred ... 

En række studier forsøger at vurdere betydningen af ikke-øko-
nomiske afkast af uddannelse. Oreopoulos (2003) tager ud-
gangspunkt i seks ændringer i den britiske og irske undervis-
ningspligt, hvor den lovpligtige alder ved afgangseksamen hver
gang er blevet sat op. Han bruger disse ændringer til at analy-
sere, hvordan det påvirker de personer, som dermed tvinges til
at fortsætte skolegangen på trods af, at de måske ville forlade
skolesystemet, hvis de frit kunne vælge. Oreopoulos (2003)
finder, at stigningen i den lovpligtige skolealder er forbundet
med en bedre helbredstilstand senere i livet. Analyser på dan-
ske data i Det Økonomiske Råd (2000) viser ligeledes, at per-
soner med de laveste indkomster er de største forbrugere af
sundhedsydelser, hvilket også er tilfældet, når der kontrolleres



29) Denne analyse ser dog ikke på, om kausaliteten snarere går den
anden vej, sådan at de største forbrugere af sundhedsydelser er
personerne med de laveste indkomster. 

30) Også her kan der være tale om en delvis omvendt kausalitet.
Således kan det tænkes, at en økonomisk fremgang betyder, at det
vælges at udvide antallet af skoleår. 
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for køns- og alderssammensætningen.29 På linje med disse kon-
klusioner finder Lleras-Muney (2002) og Elías (2003), at ud-
dannelse bidrager til at øge den forventede middellevetid. Dette
synes også at være tilfældet i Danmark, hvor der specielt for
mænd er en klar positiv effekt på middellevetiden af at have en
lang videregående uddannelse, jf. Det Økonomiske Råd (2000).

... og øger det 
personlige velvære

Sammenhængen mellem uddannelse og personlig velvære er
belyst i flere studier på baggrund af spørgeskemaundersøgel-
ser, hvilket betyder, at vurderingerne vil være subjektive. Oreo-
poulos (2003) bruger, som nævnt ovenfor, ændringer i den bri-
tiske og irske undervisningspligt til at vurdere betydningen af
et ekstra års skolegang. Han finder, at individer, som gik i sko-
le på et tidspunkt, hvor den lovpligtige alder steg, har en større
sandsynlighed for at rapportere, at de er mere tilfredse med det
voksenliv, de fører. Dette resultat holder også, når der kontrol-
leres for lønninger eller husstandsindkomst.30 Blanchflower og
Oswald (2000) finder tilsvarende, at et højere uddannelsesni-
veau giver anledning til større tilfredshed med livet, hvilket
også er tilfældet, når der kontrolleres for husstandsindkomst.
Gardner og Oswald (2002) når frem til, at et højt uddannelses-
niveau bidrager til at give den enkelte person et større mentalt
overskud. Mere uddannelse lader derimod til at have en negativ
effekt på jobtilfredshed og den selvopfattede overordnede til-
fredshed med livet. Ifølge forfatterne er en mulig forklaring på
disse forhold, at højtuddannede generelt har alt for høje for-
ventninger til job- og livsindholdet.

Uddannelse 
bidrager til større 
samfundsmæssig
samhørighed ...

Et højere uddannelsesniveau viser sig generelt at være forbun-
det med en større politisk og samfundsmæssig stillingtagen.
Bynner og Egerton (2000) finder på britiske data, at personer
med lang videregående uddannelse i højere grad benytter sig af
stemmeretten og har større tendens til at være medlemmer af
frivillige organisationer. Bynner og Egerton (2000) konklude-



31) Carneiro og Heckman (2002) finder bl.a. for USA, at afkastet for
en person med gennemsnitskarakteristika er højere end for den
marginale person. Nielsen mfl. (2001) har for Danmark fundet, at
afkastet af dansk uddannelse er lavere for indvandrere end for
personer af dansk oprindelse. Da der i gruppen af uuddannede
netop er mange indvandrere og efterkommere, indikerer dette, at
det marginale afkast er mindre end det gennemsnitlige afkast.
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rer desuden, at uddannelse medvirker til afstandtagen fra køns-
og racediskrimination.

... og påvirker næste 
generation

Forældres uddannelsesniveau synes at have en positiv effekt på
næste generations uddannelsesniveau, jf. Det Økonomiske Råd
(2001b). Analyser i denne rapport finder, at børn af forældre
med en videregående uddannelse har en større sandsynlighed
for at påbegynde en lang videregående uddannelse, jf. afsnit
II.6. Resultaterne i Bynner og Egerton (2000) indikerer, at
børn af forældre med en lang videregående uddannelse har re-
lativt gode forudsætninger for at klare sig godt i uddannelses-
systemet. Det kommer blandt andet til udtryk i form af bedre
læsekundskaber og generelt færre problemer i uddannelses-
systemet.

Sammenfatning

Rangordningen af
uddannelserne er
robust

Sammenfattende giver analyserne i dette afsnit et entydigt bil-
lede af, at uddannelse har positive økonomiske effekter – både
for den enkelte og for samfundet. De forskellige metoder viser,
at der knytter sig nogen usikkerhed til niveauerne for afkastene
af de forskellige uddannelsesgrupper. Derimod synes rangord-
ningen af uddannelserne at være temmelig robust.

Resultater skal 
tolkes med 
forsigtighed

Beregningerne skal generelt tolkes med nogen forsigtighed, da
det er forbundet med visse problemer præcist at fastlægge af-
kastet af uddannelse. Eftersom der kun anvendes indkomster
til at måle afkast, indgår de ikke-økonomiske afkast således ik-
ke, lige som eksternaliteter af uddannelser heller ikke er med-
regnet. Beregningerne viser endvidere afkastet af, at en ekstra
person med gennemsnitskarakteristika i gruppen af uddannede
fuldfører en given uddannelse. Effekten af at give en uddannel-
se til de, der ikke har en uddannelse, er ikke nødvendigvis så
stor som effekten hos dem, der allerede har en.31 Der knytter



32) Indtil 2002 var der også tilbud om den fri ungdomsuddannelse
(fuu). 

33) Formelt er der kun fri adgang for de elever, der ikke af den
afleverende skole er indstillet til optagelsesprøve.
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sig således en række usikkerhedsmomenter til afkastene af de
forskellige uddannelser. Betydningen af flere af disse faktorer
vil blive belyst i de efterfølgende afsnit.

II.5 Ungdomsuddannelser

Godt 80 pct. får en
ungdoms-
uddannelse

Efter afslutningen af grundskolen kan de unge påbegynde en
ungdomsuddannelse. Disse er primært studieforberedende eller
erhvervsrettede uddannelser. 96 pct. af en ungdomsårgang ven-
tes at fortsætte i en ungdomsuddannelse. En stor del af resten
gennemfører produktionsskoleforløb eller individuelle uddan-
nelser i form af erhvervsgrunduddannelsen (egu).32 Nogle skif-
ter uddannelse undervejs, men en del falder helt fra, hvilket
indebærer, at 83 pct. af en årgang ender med at gennemføre en
ungdomsuddannelse.

40 pct. får en
gymnasial 
uddannelse
 

De studieforberedende gymnasiale uddannelser omfatter de
almen- og de erhvervsgymnasiale uddannelser. Der er stort set
fri adgang til de gymnasiale uddannelser.33 Dog kan den afle-
verende skole indstille til en optagelsesprøve, hvis den vur-
derer, at eleven har truffet sit valg på et utilstrækkeligt eller
urealistisk grundlag. Alle gymnasiale uddannelser er boglige
uddannelser, hvor de erhvervsgymnasiale uddannelser har vægt
på henholdsvis merkantile (hhx) eller tekniske fag (htx). Ek-
samen fra en gymnasial uddannelse kvalificerer til de videregå-
ende uddannelser, dog afhængig af fagsammensætning, niveau
og eksamensresultat. Godt halvdelen af en ungdomsårgang for-
ventes at påbegynde en gymnasial uddannelse, jf. tabel II.11.
Men frafaldet betyder, at ca. 40 pct. af en årgang ender med et
eksamensbevis. Disse er fordelt med � på de erhvervsgymna-
siale uddannelser og � på de almengymnasiale uddannelser.
Der er klart flere piger end drenge, der påbegynder en almen
gymnasial uddannelse, herunder især hf. Derimod er der flere
drenge end piger der søger de erhvervsgymnasiale uddannelser.
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Tabel II.11 Andelen af 15-16 årige, der fortsætter i en ungdomsuddannelse

1991 1996 2000

Piger Drenge Piger Drenge Piger Drenge
-------------------------------  Pct.  --------------------------------

Almengymnasial 43 26 49 28 47 26

Erhvervsgymnasial 12 9 13 16 14 18

Erhvervsfaglige mv. 39 57 33 50 35 50

I alt 95 94 97 95 97 95

Anm.: Tallene er forventede, idet de er beregnet på baggrund af historiske erfaringer for optagelse på en
uddannelse. Erhvervsfaglige mv. omfatter erhvervsintroducerende uddannelser, erhvervsfaglige
grundforløb, fuu og hovedforløb mv. Adgangsvejen til htx og hhx blev i henholdsvis 1994 og 1995
ændret fra et skoleforløb på erhvervsuddannelserne til adgang direkte fra grundskolen.

Kilde: Undervisningsministeriet (2002a). 

Ændringer i de
gymnasiale 
uddannelser fra
2005

Der er fremsat lovforslag om en reform af gymnasieuddannel-
serne, der forventes at træde i kraft fra august 2005, som inde-
bærer, at det linjeopdelte gymnasium forsvinder. Efter refor-
men vil en gymnasieuddannelse omfatte et grundforløb på et
halvt år og et studieretningsforløb på to et halvt år. Grundfor-
løbet er fælles for alle elever og skal give eleverne indsigt i
gymnasiets arbejdsmetoder; det skal støtte dem i valg af stu-
dieretning på gymnasiet samt give dem almen dannelse. Stu-
dieretningsforløbet på to et halvt år består af obligatoriske fag,
studieretningsfag og valgfag. Studieretningsfag er fag, der nor-
malt har et højt fagligt niveau. Disse samles i pakker, der støt-
ter hinanden, så eleven f.eks. kan tage en retning, der er sprog-
ligt-humanistisk betonet eller en retning, der er mere naturvi-
denskabelig orienteret. Valgfag udbydes på tværs af studieret-
ninger og på tværs af alle gymnasiale uddannelser. Formålet
med reformen er både at styrke fagligheden og at forberede
eleverne bedre til en videregående uddannelse. Hf-uddannelsen
ændres også bl.a. med det formål at forbedre fagligheden, så
uddannelsen bedre når sit mål om at give et godt grundlag for
at læse videre på en videregående uddannelse. Hf-uddannelsen
skal i modsætning til det almene gymnasium ud over det
teoretiske stof også vægte det praktiske og anvendelsesorien-
terede stof.
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35 pct. får en 
erhvervsfaglig
uddannelse

Godt 40 pct. af en ungdomsårgang forventes at påbegynde en
erhvervsfaglig uddannelse efter grundskolen, men som følge af
frafald vil kun ca. 35 pct. gennemføre uddannelsen. I modsæt-
ning til de gymnasiale uddannelser er drengene i overtal på de
erhvervsfaglige uddannelser. De erhvervsfaglige uddannelser
omfatter erhvervsuddannelserne, social- og sundhedsuddannel-
serne, pædagogisk grunduddannelse samt øvrige uddannelser
inden for landbrug, skovbrug, søfart mv. Det eneste krav for
at blive optaget på en erhvervsuddannelse er normalt, at an-
søgeren har opfyldt undervisningspligten. De erhvervsfaglige
uddannelser er vekseluddannelser, hvor skoleforløb veksler
med praktik i en virksomhed. I alt bruges 30-50 pct. af tiden
på skole og resten på en virksomhed. En erhvervsuddannelse
tager normalt 3½-4 år, men kan vare ned til 2 og op til 5 år.
Den enkelte starter enten på skole eller i praktik afhængigt af,
om vedkommende har fundet en praktikplads. 

Erhvervsuddannelse
består af 
grund- og
hovedforløb

Der er fri adgang til erhvervsuddannelserne. Undervisnings-
ministeren kan dog under hensyn til beskæftigelsesmuligheder-
ne fastsætte adgangsbegrænsning. Der er i dag ni erhvervsud-
dannelser, der er omfattet af adgangsbegrænsning. Strukturen
i erhvervsuddannelserne er flere gange blevet ændret. Den se-
neste ordning, der trådte i kraft pr. 1. januar 2001, indebærer,
at uddannelserne nu består af et grundforløb efterfulgt af et
hovedforløb. Grundforløbet inden for de tekniske uddannelser
kan vare 20-60 uger. Inden for det merkantile område kan
grundforløbet vare 38-116 uger. Grundforløbet er fælles inden
for hver af de syv overordnede områder. De syv overordnede
områder er merkantil, teknologi og kommunikation, bygge og
anlæg, håndværk og teknik, fra jord til bord, mekanik og
transport samt service. Inden for hver af de syv overordnede
områder vælger eleven et hovedforløb efter afslutningen af
grundforløbet.

Fordeling af 
lærlinge på fag

De fleste elever på erhvervsuddannelserne gennemfører den
praktiske del af uddannelsen på en virksomhed. Virksomheder-
ne er imidlertid ikke forpligtet til at oprette praktikpladser.
Virksomhedernes udbud af praktikpladser afhænger bl.a. af
konjunktursituationen, lærlingelønningerne og størrelsen af
ungdomsårgangen, jf. Albæk (1992). Antallet af praktikpladser
varierer desuden efter virksomhedsstørrelse og varierer mellem
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brancher, jf. Undervisningsministeriet (1992). Konjunktursitu-
ationens betydning for antallet af praktikpladser skyldes bl.a.,
at omfanget af lærlinge tilpasses hurtigere end omfanget af
uddannet arbejdskraft ved manglende efterspørgsel. I en ned-
gangskonjunktur vil virksomhederne i første omgang undlade
at ansætte nye medarbejdere, f.eks. nye lærlinge, frem for at
afskedige medarbejdere, når det er nødvendigt at indskrænke
det samlede antal af medarbejdere. Indretningen af erhvervsud-
dannelserne og praktikordningerne indebærer dog, at der selv
i perioder med manglende praktikpladser kan være virksomhe-
der, der har vanskeligheder med at få besat deres ledige prak-
tikpladser, bl.a. fordi de unge finder store ulemper ved arbejds-
forholdene (eksempelvis bagere). Det er i den sammenhæng be-
mærkelsesværdigt, at lærlingelønningerne ikke tilpasser sig
disse forhold. 

Skolepraktik som
alternativ til
ordinær praktik

En vigtig del af en erhvervsuddannelse er praktik i en virksom-
hed. Det lykkes dog ikke alle at finde en praktikplads. For at
opfylde uddannelsesgarantien har elever, der ikke kan finde en
praktikplads, mulighed for helt eller delvist at gennemføre
praktikperioden på en skole. Skolepraktikordningen skal bl.a.
sikre, at der i perioder med svag vækst bliver uddannet til-
strækkeligt mange unge i forhold til de mere langsigtede behov.
Inden for nogle erhvervsuddannelser udbydes der imidlertid
ikke skolepraktik, hvilket pr. 1. februar 2003 drejede sig om 50
erhvervsuddannelser. Disse er opført på en såkaldt negativliste.
Undervisningsministeren fastsætter efter indstilling fra Rådet
for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, hvilke fag
der skal på negativlisten. Når det fastlægges, at en uddannelse
ikke skal udbydes som skolepraktik, vil det først og fremmest
være forhold som  beskæftigelsesmuligheder efter uddannelsen,
en vurdering af praktikpladssituationen inden for uddannelses-
området samt størrelsen af uddannelsen, der vil være afgøren-
de. Eleverne skal dog for at kunne gennemføre deres uddan-
nelse med skolepraktik både ved optagelsen og under hele sko-
lepraktikforløbet opfylde egnethedsbetingelserne, de såkaldte
Emma-kriterier. De indebærer, at eleverne skal være egnede til
uddannelse, geografisk og fagligt mobil samt aktivt praktik-
pladssøgende.



34) En elev, der var fyldt 25 år eller ældre på det tidspunkt, hvor det
aktuelle elevforhold i virksomheden trådte i kraft, kategoriseres
som voksenelev.
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Elevløn under
uddannelsen

Alle elever på erhvervsuddannelserne aflønnes med elevløn.
Gennemsnitstimelønnen i 2000 for en ungelev inden for frem-
stillingsektoren var 76,94 kr., jf. tabel II.12. Lønnen varierer
dog mellem brancher og virksomheder; lønnen er højere, jo
længere de unge er nået i uddannelsen og højere for voksen-
elever end for ungelever.34 Når eleverne er på skole, får ar-
bejdsgiveren lønnen refunderet af Arbejdsgivernes Elevrefusion
(AER). Udgiften til de elever, der gennemfører praktikperioden
som skolepraktik, afholdes også af AER. AER finansieres af
bidrag fra arbejdsgiverne. Den enkelte arbejdsgivers bidrag
beregnes i forhold til antallet af fuldtidsansatte i virksomheden.
Satsen er 1.480 kr. pr. fuldtidsansat i 2003 med lempeligere
satser for små virksomheder. Fra 2004 finansieres skoleprak-
tikken af staten.

Stigende andel i
skolepraktik

Den andel af erhvervsuddannede, der gennemfører hele eller en
del af praktikperioden i skolepraktik, har været stigende på
trods af, at antallet af personer, der har gennemført en er-
hvervsuddannelse, er faldet, jf. tabel II.13. En del af de elever,
der påbegynder deres uddannelse i skolepraktik, fuldfører ud-
dannelsen i en restlæreaftale. Det vil sige, at en del af uddan-
nelsen foregår i en virksomhed. Samlet set har hver tiende, der
fuldførte en erhvervsuddannelse i 2001, påbegyndt uddannel-

Tabel II.12 Timelønnen for elever, 2000

Ung Voksen
-----------  Kr.  -----------

Fremstilling 76,94 106,32

Bygge- og anlæg 69,74 105,64

Serviceprægede 74,05 107,79

Anm.: Timefortjeneste ekskl. genetillæg.

Kilde: Dansk Arbejdsgiverforening: Strukturstatistik, 2001.
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sen i skolepraktik, jf. AER (2002). Frafaldet for elever, der
påbegynder uddannelsen i skolepraktik er ca. 40 pct., mens den
er ca. 25 pct. for elever, der påbegynder uddannelsen i ordi-
nære aftaler. 

Skolepraktik
koncentreret på få
uddannelser

Skolepraktikken er koncentreret på forholdsvis få uddannelser.
Der er dog over tid stor variation i, hvilke uddannelser skole-
praktikken er koncentreret på. Ca. 40 pct. af samtlige skole-
praktikuddannede i 2001 var således inden for kontoruddannel-
ser, og 12 pct. var inden for beklædningshåndværkeruddannel-
sen. For sidstnævnte gruppe fuldførte 90 pct. af alle nyuddan-
nede uddannelsen i skolepraktik. I 1996 var skolepraktikken
også koncentreret på få uddannelser, men det var på andre ud-
dannelser. I 1996 var de tre største skolepraktikuddannelser
således elektronik- og svagstrømsuddannelsen, køkkenassisten-
tuddannelsen samt auto- og elektrouddannelsen, og disse ud-
gjorde knap 40 pct. af de skolepraktikuddannede. Deres andel
er faldet til 8 pct. i 2001. 

Tabel II.13 Elever, der har fuldført en erhvervsuddannelse, fordelt efter praktik-
ordning

1996 1997 1998 1999 2000 2001
---------------------------------  Antal  ---------------------------------

Ordinært 26.513 26.268 24.258 17.509 20.836 17.062

Voksenelev 411 924 875 1.249 1.964 2.502

Restlære 1.220 1.147 952 646 1.203 1.411

- heraf voksne 0 3 3 9 27 64

Skolepraktik 511 395 398 441 652 849

I alt 28.655 28.734 26.483 19.845 24.655 21.824

Anm.: Faldet fra 1998 til 1999 i antallet af elever, der fuldførte en uddannelse i ordinær praktik, skyldes
først og fremmest, at grundforløbet (HG) på kontoruddannelserne blev forlænget (frivilligt for
eleven) med 1 år i 1996. Dermed er der mange HK-elever, der først er blevet færdige med grund-
forløbet i 1998 og derfor først er færdige med hovedforløbet i 2000.

Kilde: AER (2003).



35) For en uddybning se Undervisningsministeriet (2003a).
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Flere revalidender i
skolepraktik

Ca. 40 pct. af stigningen i skolepraktik- og restlæreuddannede
skyldes, at andelen af revalidender, der ikke opnår en ordinær
praktikplads, er steget. Antallet af revalidender, der gennem-
fører en erhvervsuddannelse, har i perioden 1996 til 2001
ligget stabilt, men antallet, der ikke opnår en ordinær praktik-
plads, er derimod steget, jf. AER (2003).

Aftale: Færre i
skolepraktik

Der er i forbindelse med aftalen om finansloven for 2004 ind-
gået en aftale, der indebærer, at staten overtager finansieringen
af skolepraktikken.35 Målet med aftalen er bl.a. at få nedbragt
antallet af elever i skolepraktik. Aftalen omfatter, at elevernes
løngodtgørelse pr. 1. januar 2004 nedsættes til 5.365 kr. pr.
måned for elever, der er fyldt 18 år og 2.236 kr. pr. måned for
elever under 18 år. Disse satser kan sammenlignes med, at gen-
nemsnitslønnen for elever med ordinær praktikplads er knap
12.000 kr. pr. måned. Samtidig skærpes kravene til elevernes
faglige og geografiske mobilitet. Desuden forventes der indført
adgangsbegrænsning på flere erhvervsuddannelser, og listen
med uddannelser (negativlisten), der ikke udbydes med skole-
praktik, bliver udvidet. Udviklingen inden for de enkelte bran-
cher og konjunkturudviklingen skal således i højere grad end
tidligere indgå i overvejelserne om, hvilke uddannelser, der
enten skal være adgangsbegrænsing til, eller som ikke udbydes
med skolepraktik. Dele af lovforslaget får tilbagevirkende
kraft, da nedskæringer i skolepraktikken også vil ramme de ele-
ver, der allerede er begyndt på en erhvervsuddannelse. Skoler-
ne får også en øget økonomisk tilskyndelse til at skaffe ordi-
nære praktikpladser til eleverne. Det særlige praktikpladstaxa-
meter, der præmierer skoler pr. indgået uddannelseaftale, gøres
således permanent og forhøjes samtidig fra 1.000 kr. til 3.150
kr. pr. indgået ordinær aftale.

Fleksibel 
gennemførelse af en
erhvervsuddannelse

Det er også aftalt, at der indføres en mere fleksibel ordning for
gennemførelse af en erhvervsuddannelse i form af en såkaldt
EUD+. I en EUD+ ordning kan en elev under 25 år, der har
gennemført 1. trin af en erhvervsuddannelse og har opnået
mindst seks måneders lønnet beskæftigelse på grundlag af
denne uddannelse, vende tilbage og afslutte uddannelsen uden
praktikplads. Når de vender tilbage til uddannelsen, vil der
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blive udarbejdet en uddannelsesplan, hvor de kompetencer,
eleven tidligere har opnået, er indarbejdet, og på denne bag-
grund vil der være en vurdering af, hvilke kompetencer eleven
mangler for at fuldføre uddannelsen. Elever er berettiget til en
godtgørelse svarende til dagpengesatsen under EUD+.

Ingen direkte 
regulering af
antallet 

Antallet af uddannelsessøgende på en uddannelse kan både
blive påvirket fra institutionssiden (udbudssiden) og fra de un-
ges efterspørgsel. Der er stort set ingen adgangsbegrænsning
på ungdomsuddannelserne, og derfor ingen direkte regulering
af, hvor mange der starter på de forskellige uddannelser. Der
kan derimod være en indirekte påvirkning i antallet af unge,
der begynder på de enkelte uddannelser. Eksempelvis kan for-
skelle i, hvor generøse bevillingerne til de enkelte institutioner
er, påvirke de unges søgning, f.eks. fordi de formentlig i et vist
omfang lægger vægt på de fysiske rammer, lærernormeringer
og tilbud om aktiviteter uden for skoletiden. Indkomstforholde-
ne under uddannelsen kan ligeledes have betydning for den
unges valg. Institutionerne kan også have forskellige incita-
menter til at tiltrække uddannelsessøgende og fastholde dem.
Eksempelvis er antallet af elever mere vigtigt for institutioner,
hvor bevillingerne tildeles pr. årselev, end hvor bevillingerne
tildeles som rammebevillinger, hvor rammerne fastlægges i
forhold til antallet af klasser. I sidstnævnte tilfælde vil bevillin-
gerne til skolen ikke blive påvirket af frafald i løbet af de unges
uddannelse.

 
Finasiering af
almene gymnasier

Undervisningen på ungdomsuddannelserne finansieres af det
offentlige. Det almene gymnasium finansieres af amtskommu-
nerne. Amterne er forpligtet til at sikre, at den nødvendige ka-
pacitet er til stede til de optagne elever, samtidig med at der er
en ret detaljeret statslig styring af indholdet af undervisningen.
Den statslige styring betyder f.eks., at der skal oprettes valg-
hold selv med få elever, når et gymnasium tilbyder et specifikt
valgfag. Derimod fastlægger amterne selv klassestørrelsen for
de obligatoriske fag. I forbindelse med gymnasiereformen, der
træder i kraft fra august 2005, vil den statslige styring blive
ændret fra en betydelig detailstyring af indholdet over i retning
af et større element af styring ved hjælp af målsætningen med
undervisningen. 
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Staten finansierer
erhvervs-
uddannelserne

Staten finansierer undervisningen på de erhvervsgymnasiale og
de erhvervsfaglige uddannelser, som foregår på selvejende in-
stitutioner. Bevillingerne til de enkelte skoler sker som tilskud
pr. årselev. Den enkelte skole kan selv bestemme, hvor mange
elever, der skal til for at oprette et valghold. Bevillinger, der
tildeles pr. årselev, tilskynder til et øget optag, når skolen har
handlefrihed til f.eks. holddannelse. Derimod giver det ikke
stærke incitamenter til, at eleverne gennemfører uddannelsen
med et godt resultat, herunder enten finder beskæftigelse eller
fortsætter i en videregående uddannelse. I 2003 er dog indført
særlige tillægstaxametre, der skal fremme kvaliteten og politisk
prioriterede mål, bl.a. at uddannelser færdiggøres, og at mål-
grupper med særlige behov tilgodeses.

Store økonomiske
incitamenter til
uddannelse 

Der er en betydelig økonomisk gevinst for både den enkelte og
for samfundet ved gennemførelsen af en uddannelse som f.eks.
de faglige uddannelser, jf. beregningerne i afsnit II.4. På trods
af den økonomiske gevinst er det dog ikke alle, der gennemfø-
rer en kompetencegivende uddannelse. Det er derfor af interes-
se at analysere kendetegn hos personer, der vælger at påbe-
gynde en uddannelse, henholdsvis færdiggør uddannelsen, givet
de er startet. Det er både en omkostning for samfundet og for
den enkelte ikke at gennemføre en gymnasial eller erhvervsfag-
lig uddannelse.

Relativ flest mænd
og færrest 
indvandrere på 
erhvervs-
uddannelserne

Der er relativt flere mænd end kvinder, der påbegynder en
erhvervsuddannelse, hvorimod det modsatte er tilfældet for de
gymnasiale uddannelser, jf. tabel II.14. Der er dog betydelige
forskelle i kønsfordelingen mellem fagene. Over 90 pct. af de
uddannelsessøgende i bygge- og anlægssektoren er således
mænd, mens det inden for sundhed kun er knap 10 pct. Sam-
menlignes andelen af indvandrere og efterkommere på er-
hvervsuddannelserne med den andel, som de udgør af personer
mellem 18-25 år fremgår det, at relativt få indvandrere tager
en erhvervsuddannelse. Der er dog markante forskelle mellem
fagene. Indvandrere er således mest underrepræsenteret i byg-
ge- og anlægsbranchen, hvorimod de inden for teknik- og indu-
stribranchen udgør en relativt større andel. 
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Tabel II.14 Uddannelsessøgende på faglige uddannelser i 2001

Kvinder Mænd  Dk.opr.a Indv. Efterk. Alderb

---------------------------  Pct.  --------------------------- ---  År  ---

Erhvervsuddannelser 40,5 59,5 93,6 4,7 1,7

    Butik og engros 60,5 39,5 91,1 6,3 2,5 20,9

    Kontor og finans 63,4 36,6 92,0 5,4 2,6 22,2

    Bygge og anlæg 7,8 92,2 96,5 2,4 1,0 20,7

    Smed 4,5 95,5 93,8 5,3 0,9 20,4

    Jern og metal, øvrig 7,8 92,2 91,3 7,1 1,6 21,1

    Teknik og industri 39,8 60,2 88,7 9,5 1,8 22,0

    Levnedsmiddel mv. 50,5 49,5 95,3 4,0 0,8 21,9

    Jordbrug og fiskeri 55,4 44,6 96,4 3,2 0,4 21,3

    Sundhed 95,9 4,1 90,5 8,2 1,3 30,8

Gymnasial 56,4 43,6 93,2 4,4 2,4

18-25 årige 49,4 50,6 89,7 8,4 2,0 •

a) Dansk oprindelse.

b) Alderen er angivet som gennemsnitsalderen ved påbegyndelsen. 

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken.

Relativt mange unge
indvandrere ikke i
gang med 
uddannelse

På de gymnasiale uddannelser er indvandrere og efterkommere,
lige som på de faglige uddannelser, underrepræsenteret, jf. ta-
bel II.15. Andelen af indvandrere mellem 16-19 år, der ikke er
i gang med en uddannelse, er dobbelt så høj, som for personer
af dansk oprindelse. Andelen af efterkommere, der ikke er i
gang med en ungdomsuddannelse er 20 pct. højere end for
personer af dansk oprindelse. Forskellen i andelen af unge, der
ikke er i gang med en uddannelse, er således mest markant i
forhold til indvandrere. Andelen af kvindelige efterkommere,
der ikke er under uddannelse, er kun 10 pct. højere end for
kvinder af dansk oprindelse, og oven i købet er en relativ større
andel af kvindelige efterkommere end kvinder af dansk oprin-
delse i gang med en erhvervsuddannelse. 
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Tabel II.15 Den forholdsmæssige andel af 16-19 årige indvandrere og efterkommere
fra tredjelande, der er i gang med en ungdomsuddannelse, skoleåret
2001/2002

Indvandrere 
fra tredjelandeb

Efterkommere 
fra tredjelandeb

Mænd Kvinder Mænd Kvinder
--------------  Dansk oprindelse = 100  ---------------

Almengymnasial 67       57       100     84      

Erhvervsgymnasial 56       50       89     100      

Erhvervsfaglig 72       94       88     131      

Ikke i ganga 196       208       123     112      

Andel af befolkningen, pct. 6,4       6,4       2,4     2,5      

a) Inklusive uoplyst.

b) Tredjelande er lande uden for OECD-området.

Anm.: De 16-19 årige, der stadig går i grundskolen (10. kl.), samt de få 16-19 årige, der er i gang med
en videregående uddannelse, indgår ikke i beregningerne.

Kilde: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (2003).

Statistisk analyse af
unges valg og
gennemførelse af
uddannelse

I det følgende er det nærmere undersøgt, hvilke personlige
karakteristika, der har betydning for, om unge påbegynder en
ungdomsuddannelse, ligesom det er undersøgt, hvilke person-
lige karakteristika, der har betydning for, om de unge gennem-
fører uddannelsen, når den er påbegyndt. Der kontrolleres for,
om en række baggrundsvariable påvirker valget af ungdomsud-
dannelse og muligheden for at fuldføre. Der analyseres, hvor-
ledes sandsynligheden for at bevæge sig fra en tilstand til en
anden (f.eks. fra ikke at være i gang med en uddannelse til at
påbegynde en uddannelse) påvirkes af ændringer i personlige
karakteristika i forhold til en referenceperson. Referenceperson
er en kvinde af dansk oprindelse født i Københavns Amt, hvis
forældre er ufaglærte med en formue på 200.000 kr. og en
lønindkomst på 150.000 kr. i 1980. Forældrenes økonomiske
forhold i 1980 er inddraget, fordi det ønskes analyseret, om de
økonomiske forhold i opvæksten har betydning for uddannel-
sesvalget. Referencepersonens sandsynlighed for at påbegynde
en gymnasial uddannelse er 53,9 pct., og sandsynligheden for



36) Alle, der påbegynder en ungdomsuddannelse i aldersgruppen, er
medtaget. Derfor vil en person, der f.eks. først starter på en gym-
nasial uddannelse og derefter skifter til en erhvervsuddannelse,
både optræder i analysen af de gymnasiale uddannelser og i ana-
lysen af erhvervsuddannelserne. 
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at påbegynde en erhvervsfaglig uddannelse er 57,6 pct.36 Un-
dersøgelsen er foretaget ved at følge personer, der i 1988 var
mellem 16-18 år, frem til 2001. Det er valgt at starte i 1988,
så der er mulighed for at følge personerne fra de starter på en
ungdomsuddannelse til de eventuelt afslutter en lang videregå-
ende uddannelse. I afsnit II.6 er tilgangen til de videregående
uddannelser analyseret. Fokus i analysen i dette afsnit er unge,
der vælger uddannelse efter afslutningen af grundskolen. I
analyserne er der skelnet mellem unge, der vælger en erhvervs-
uddannelse henholdsvis en gymnasial uddannelse. I boks II.6
er en uddybning af den anvendte analysemetode. 

Forældrenes
uddannelse stor
betydning for
uddannelsesvalg

En ung person, hvis forældre har en faglig eller videregående
uddannelse, har en større sandsynlighed for at påbegynde en
gymnasial uddannelse end referencepersonen, hvis forældre er
ufaglærte, jf. tabel II.16. Sammenlignet med referencepersonen
er der således 42,6 pct.point større sandsynlighed for, at en
ung påbegynder en gymnasial uddannelse, hvis en af forældre-
ne har en lang videregående uddannelse. Derimod er der mar-
kant mindre sandsynlighed for, at børn af forældre med en vi-
deregående uddannelse påbegynder en erhvervsuddannelse end
referencepersonen. Højere forældreindkomst og -formue øger
også sandsynligheden for, at unge vælger en gymnasial uddan-
nelse, mens det ikke har betydning ved valg af erhvervsuddan-
nelserne i forhold til referencepersonen. Geografiske forhold
har hverken betydning for sandsynligheden for at vælge en
gymnasial eller en erhvervsuddannelse. Indvandrere og efter-
kommere har en markant lavere sandsynlighed for at påbegyn-
de en erhvervsuddannelse end referencepersonen, der er af
dansk oprindelse. Derimod er sandsynligheden for at påbegyn-
de en gymnasial uddannelse den samme for indvandrere og ef-
terkommere som for referencepersonen. Analysen viser samti-
digt, at mænd har en større sandsynlighed for at vælge en er-
hvervsuddannelse og en mindre sandsynlighed for at vælge en
gymnasial uddannelse end kvinder.
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S an d synlig h ed  (h æ nd else n  in d træ ffer)  =
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Boks II.6 Analyse af uddannelsesvalg og -forløb

Analyserne af sandsynlighederne for at påbegynde og gennemføre uddannelser i afsnit
II.5 og II.6 er udarbejdet på baggrund af registerdata, der bl.a. omfatter oplysninger
om personernes igangværende uddannelse, højest fuldførte uddannelse og senest
afsluttede almene uddannelse, jf. boks II.3. For personer, der er i stikprøven i 1999,
er der endvidere oplysninger om fødested samt oplysninger fra 1980 om forældres
uddannelses- og indkomstforhold.

Der tages udgangspunkt i to befolkningsgrupper, som følges igennem uddannelsessy-
stemet. I analysen i afsnit II.5 er befolkningsgruppen de 16-17-årige i 1988, mens det
for analysen i afsnit II.6 er de 16-19 årige i 1988. For disse personer er der oplysnin-
ger om deres uddannelsesmæssige status i alle år frem til 2001, og på baggrund heraf
dannes variable for, om individerne har påbegyndt og afsluttet gymnasial, erhvervs-
faglig, kort videregående, mellemlang videregående eller lang videregående uddan-
nelse. Mange personer vil have påbegyndt mere end en af disse uddannelsestyper.
Dette tages der højde for, sådan at personen kan indgå i flere analyser.

Den anvendte estimationsform er logistisk regression. Venstresidevariablen i denne
regression antager værdien 1, hvis hændelsen er indtruffet og 0, hvis den ikke er ind-
truffet. F.eks. kan hændelsen være, at personen har gennemført en erhvervsfaglig ud-
dannelse. På baggrund af personlige karakteristika estimeres en sandsynlighed for, at
hændelsen er indtruffet for en person med givne karakteristika. Ved at anvende den
logistiske regression antages det, at sandsynligheden følger en logistisk fordeling, dvs.

hvor � er koefficienter, der skal estimeres, og x er en vektor af personlige karakteristi-
ka. Ved at anvende denne estimationsmetode sikres, at den estimerede sandsynlighed
altid ligger mellem 0 og 1.

Tallene i tabellerne i afsnit II.5 og II.6 angiver effekten på den estimerede sandsynlig-
hed af at ændre på et karakteristikum ad gangen. Eksempelvis kan den estimerede
sandsynlighed for, at en kvinde med en række karakteristika har taget en gymnasial
uddannelse være 70 pct., og den estimerede sandsynlighed for at en mand med ellers
samme karakteristika har taget en gymnasial uddannelse være 65 pct. Dermed er
effekten af at ændre på det ene karakteristikum “køn” 5 pct.point.
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Tabel II.16 Påvirkning af sandsynligheden for at påbegynde en gymnasial eller
erhvervsfaglig uddannelse, alle 16-17-årige i 1988.

Gymnasial Erhverv
-------------  Pct.point  ------------

Forældre faglært 15,0 (2,0)

Forældre KVU 31,5 -19,2

Forældre MVU 37,8 -32,8

Forældre LVU 42,6 -43,2

Forældres formue 200.000 kr. større i 1980 3,1 (-0,6)

Forældres indkomst 50.000 kr. større i 1980 4,6 (-0,9)

København eller Frederiksberg (1,3) (-2,2)

Større provinsby (-1,0) (3,0)

Øvrige Danmark eller udlandet (0,0) (1,5)

Indvandrer eller efterkommer (3,9) -26,7

Mand -21,9 6,8

Anm.: Tallene angiver ændringen i den estimerede sandsynlighed, når referencepersonens karakteristika
ændres enkeltvis. Tal i parentes betyder, at effekten ikke er statistisk signifikant på 5 pct. niveau.
Referencepersonen er: Født i Storkøbenhavn, ekskl. København og Frederiksberg kommuner, for-
ældres uddannelse ufaglært eller uoplyst, kvinde af dansk oprindelse, forældres formue i 1980 på
200.000 kr. og forældres lønindkomst på 150.000 kr. Referencepersonens sandsynlighed for at
påbegynde en gymnasial uddannelse er 53,9 pct., og sandsynligheden for at påbegynde en er-
hvervsfaglig uddannelse er 57,6 pct. For forældre haves oplysningerne for 1980, hvorfor uddan-
nelse og formue for disse er for dette år. Populationen består af alle 16-17-årige i 1988, dog er der
kun medtaget personer, for hvem der haves forældreoplysninger. Større provinsbyer er defineret
som: Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers. Estimationerne indeholder en konstant.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, jf. boks II.6.

Forhold der 
påvirker 
gennemførslen af 
en gymnasial
uddannelse

En ung har en lidt større sandsynlighed for at gennemføre en
påbegyndt gymnasial uddannelse, hvis forældrene har en vide-
regående uddannelse, sammenlignet med referencepersonen,
hvis forældre er ufaglærte, jf. tabel II.17. Eksempelvis øger det
sandsynligheden for at gennemføre en gymnasial uddannelse
med 4,1 pct.point, hvis forældrene har en kort videregående
uddannelse. Dette er dog en begrænset effekt, da sandsynlighe-
den for, at referencepersonen gennemfører en påbegyndt gym-
nasial uddannelse er 85 pct. Børn, hvis forældre har en formue
på 400.000 kr. i 1980, har også lidt større sandsynlighed for
at gennemføre den valgte gymnasieuddannelse. Både mænd og
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personer der starter, når de er 18 år frem for 17 år, har en
mindre sandsynlighed end referencepersonen for at gennemføre
en gymnasial uddannelse. Der er også geografiske forskelle. En
person født i en større provinsby har lidt større sandsynlighed
for at gennemføre end personer født i resten af Danmark.

Forhold der 
påvirker 
gennemførslen af en
erhvervsuddannelse 

En ung har større sandsynlighed for at gennemføre en påbe-
gyndt erhvervsuddannelse, hvis forældrene har en faglig ud-
dannelse, sammenlignet med referencepersonen, hvis forældre
er ufaglærte, jf. tabel II.17. Eksempelvis øger det sandsynlig-
heden for at gennemføre en erhvervsuddannelse med 2,3
pct.point, hvis forældrene har faglig uddannelse frem for at
være ufaglærte. Dette skal dog sammenlignes med, at sandsyn-
ligheden for, at referencepersonen gennemfører en påbegyndt
erhvervsuddannelse er 77,2 pct. Unge, hvis forældre havde en
formue på 400.000 kr. og en indkomst på 200.000 kr. i 1980,
har også en lidt større sandsynlighed for at gennemføre en
påbegyndt erhvervsuddannelse. Unge med en høj egenindkomst
under uddannelsen har ligeledes en større sandsynlighed for at
gennemføre. Er startalderen 18 år frem for 17 år giver det deri-
mod en lavere sandsynlighed end referencepersonen for at gen-
nemføre en påbegyndt erhvervsuddannelse. En person født i en
større provinsby har større sandsynlighed for at gennemføre
end en person født i resten af Danmark. Sandsynligheden for
at gennemføre en erhvervsuddannelse varierer mellem uddan-
nelserne. Sandsynligheden for at gennemføre er således især
lavere, hvis den unge har påbegyndt en uddannelse inden for
bygge og anlæg, men større hvis den unge er startet inden for
sundhedsområdet, sammenlignet med referencepersonen, der er
startet på handels- og kontoruddannelsen.

Hvorfor betyder
alderen noget?

Der kan være flere forklaringer på, at unge, der udskyder star-
tet på en ungdomsuddannelse, har større sandsynlighed for ik-
ke at gennemføre den påbegyndte ungdomsuddannelse. En  kan
være, at en andel af de, der udskyder påbegyndelsen, er fagligt
svage, og derfor har valgt at tage 10. klasse for at forbedre
deres faglige niveau, og dette ikke er lykkedes i tilstrækkelig
omfang for alle. Unges egen kunnen har selvfølgelig betydning
for om de gennemfører deres uddannelse eller afbryder. En
undersøgelse viser således, at unge med ringe faglige færdighe-
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Tabel II.17 Påvirkning af sandsynligheden for at fuldføre en påbegyndt gymnasial
eller erhvervsfaglig uddannelse, alle 16-17-årige i 1988.

Gymnasial Erhverv
------------  Pct.point  ------------

Forældre faglært (0,6) 2,3

Forældre KVU 4,1 (2,5)

Forældre MVU 5,0 (2,6)

Forældre LVU 4,0 (4,8)

Forældres formue 200.000 kr. større i 1980 1,1 0,9

Forældres indkomst 50.000 kr. større i 1980 (0,3) 1,6

Alder 1 år højere ved start af uddannelsen -4,6 -7,8

Tjener 50.000 kr. mere i andet studieår (1,6) 19,7

København eller Frederiksberg (-3,5) (0,2)

Større provinsby 3,4 5,8

Øvrige Danmark eller udlandet (2,3) (2,5)

Indvandrer eller efterkommer (-5,7) (-12,7)

Mand -2,1 (1,3)

Bygge og anlæg • -11,3

Jern og metal • -6,4

Teknik og industri mv. • -4,3

Levnedmiddel mv. • -5,5

Social og sundhed • 14,5

Anm.: Tallene angiver ændringen i den estimerede sandsynlighed, når referencepersonens karakteristika
ændres enkeltvis. Tal i parentes betyder, at effekten ikke er statistisk signifikant på 5 pct. niveau.
Referencepersonen er: Født i Storkøbenhavn, ekskl. København og Frederiksberg kommuner,
forældres uddannelse ufaglært eller uoplyst, kvinde af dansk oprindelse, forældres formue i 1980
på 200.000 kr. og forældres lønindkomst på 150.000 kr, 17 år ved påbegyndelsen af uddannelse,
tjener 50.000 kr. i andet studieår. Referencepersonen for regressionen vedrørende de erhvervsfag-
lige uddannelser er startet på en handels- eller kontoruddannelse. Referencepersonens sandsyn-
lighed for at fuldføre en gymnasial uddannelse, givet at den er påbegyndt, er 85,0 pct., og sand-
synligheden for at fuldføre en erhvervsfaglig uddannelse, givet at den er påbegyndt, er 77,2 pct.
For forældre haves oplysningerne for 1980, hvorfor uddannelse og formue for disse er for dette år.
Populationen består af alle 16-17-årige i 1988, dog er der kun medtaget personer, for hvem der
haves forældreoplysninger. Større provinsbyer er defineret som: Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg
og Randers. Estimationerne indeholder en konstant.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, jf. boks II.6.



37) De faglige færdigheder er målt ved at spørge eleverne om deres
evner inden for boglige skolefærdigheder samt almene og socialt
prægede færdigheder. Svarene er rangordnet fra en til fem, hvor
“bedst” antager værdien en og “dårligst” antager værdien fem.
Piger med mange afgangsprøver i 9. klasse og udvidede afgangs-
prøver fra 10. klasse samt gode faglige færdigheder afbryder langt
mindre end piger, som har få afgangsprøver.
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der har større risiko for at afbryde deres ungdomsuddannelse,
hvilket især gælder for piger, jf. Jensen mfl. (1997).37 En anden
forklaring kan være, at nogle af de unge slet ikke har været i
gang med en uddannelse i løbet af året, hvilket har gjort dem
mindre studieegnede. Det kan ikke på baggrund af analysen
afgøres, hvilken forklaring, der er den rette. Det skal dog be-
mærkes, at sandsynligheden for at gennemføre en ungdomsud-
dannelse, når den unge er startet, er stor og udskydelsen med
et år kun påvirker sandsynligheden lidt. 

Social arv en 
væsentlig forklaring
for indvandrere og
efterkommeres
uddannelse
 – men ikke hele
forklaringen

En lavere andel af indvandrere og efterkommere end personer
af dansk oprindelse påbegynder en gymnasial uddannelse, som
det fremgår af tabel II.15. Dette kan dog forklares med for-
skelle i andre personlige karakteristika imellem de to grupper
end oprindelse ifølge analyserne i dette kapitel. En lavere andel
af flygtninge og indvandrere påbegynder også en erhvervsud-
dannelse. Denne forskel kan derimod ikke udelukkende for-
klares med forskelle i personlige karakteristika ifølge analyser-
ne. Andre undersøgelser har også fundet, at det lave uddannel-
sesniveau hos indvandrere og efterkommere i betydeligt om-
fang kan forklares med forældrenes relativt lave uddannelsesni-
veau, jf. Rosholm mfl. (2002) og Jakobsen og Smith (2003).
Undersøgelsen i Rosholm mfl. (2002) er foretaget ved anven-
delse af registerdata og i Jakobsen og Smith (2003) er anvendt
registerdata og spørgeskemaoplysninger. Forældrenes uddan-
nelsesniveau er vanskeligt at ændre, men Jakobsen og Smith
(2003) viser imidlertid, at danskkundskaber og forældrenes
positive holdning til uddannelse har en betydelig positiv effekt
på indvandrernes tilbøjelighed til at få en erhvervskompetence-
givende uddannelse. Derimod har det en negativ effekt, hvis de
indgår ægteskab i en relativ ung alder. Analysen viser også, at
pakistanske indvandrere har en signifikant større sandsynlighed
for at tage en erhvervskompetencegivende uddannelse end
tyrkiske indvandrere og indvandrere fra eks-Jugoslavien.  



38) Der er dog også andre forhold, end de der er analyseret ovenfor,
der kan have betydning for, om unge gennemfører en gymnasieud-
dannelse. Således har familiesituationen betydning for, om de un-
ge gennemfører en gymnasieuddannelse jf. Jæger mfl (2003).

183

Evner er også 
vigtige for valg af
uddannelse

De empiriske analyser i dette afsnit viser, at forældrenes ud-
dannelsesesbaggrund har meget stor betydning for, hvilken
ungdomsuddannelse de unge får.38 Et andet spørgsmål er, om
der også er en sammenhæng mellem de unges boglige færdig-
heder i folkeskolen og deres valg af uddannelse. En undersø-
gelse viser, at der er en sammenhæng mellem de unges boglige
resultater og om de vælger at gå i gang med en ungdomsuddan-
nelse, jf. Jensen mfl. (1997). Unge med mindre gode faglige
præstationer vælger i højere grad en erhvervsfaglig uddannelse.
Undersøgelsen viser dog samtidig, at unge med gode boglige
præstationer og fra økonomisk velstillede hjem har større
sandsynlighed for at påbegynde en ungdomsuddannelse end
unge med de samme boglige færdigheder og ringere økonomi-
ske og sociale kår. 

Opsamling:
Forældrenes 
uddannelse betyder
meget for unges 
uddannelsesvalg

Sammenfattende kan det konkluderes, at forældrenes uddannel-
sesbaggrund har stor betydning for de unges valg af ungdoms-
uddannelse. Derimod har forældrebaggrunden kun en mindre
betydning for sandsynligheden for at gennemføre en valgt ud-
dannelse. Sandsynligheden for at unge, hvis forældre har en
videregående uddannelse, vælger en gymnasial uddannelse, er
markant højere end for unge, hvis forældre er ufaglærte. Sand-
synligheden for, at en mand vælger en gymnasial uddannelse,
er markant lavere end for kvinder. Forældrenes økonomiske
forhold, i form af relativ høj indkomst og formue i de unges
barndom, har kun en lille betydning. Når de unge har påbe-
gyndt en gymnasial uddannelse øger det sandsynligheden lidt
for at gennemføre, hvis forældrene har en videregående uddan-
nelse. Sandsynligheden for at unge, hvis forældre har en vide-
regående uddannelse, vælger en erhvervsuddannelse er markant
lavere end for unge, hvis forældre er ufaglærte. Sandsynlighe-
den for, at en indvandrer eller efterkommer vælger en erhvervs-
uddannelse, er også markant mindre, end hvis den unge er af
dansk oprindelse. Unge, hvis forældre er faglærte, har en lidt
større sandsynlighed for at gennemføre en erhvervsuddannelse,
når de er begyndt end unge, hvis forældre er ufaglærte. Der er
desuden en betydelig forskel i sandsynligheden for at gennem-



39) Sygeplejeskolerne er finansieret af amtskommunerne.

40) Basisbevillingen til forskning gives til de 12 universiteter.

41) Et studenterårsværk på de korte videregående uddannelser  svarer
til 40 ugers modtaget undervisning.
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føre en erhvervsuddannelse afhængig af, hvilket fag den unge
har valgt.

II.6 Videregående uddannelser

Omkring 52 pct. af
en ungdomsårgang
starter på en 
videregående 
uddannelse

Efter afslutningen af en ungdomsuddannelse er der mulighed
for at fortsætte på en videregående uddannelse, som giver er-
hvervskompetence. Traditionelt opdeles de videregående ud-
dannelser i niveauer efter varighed og adgangskrav: De korte
videregående uddannelser, de mellemlange videregående ud-
dannelser, bacheloruddannelser, kandidatuddannelser samt
ph.d.-uddannelserne. Omkring 52 pct. af en ungdomsårgang
starter på en videregående uddannelse, og denne andel har over
tid været støt stigende. Kvinderne står for den største frem-
gang. Kvinderne udgjorde i 2002 ca. 58 pct. af de studerende
på de videregående uddannelser, hvilket er en stigning på ca.
5 pct.point siden 1991.

Bevillinger er 
primært afhængige
af aktiviteten

Staten finansierer hovedparten af aktiviteterne på de videre-
gående uddannelsesinstitutioner.39 Finansieringen er opdelt i to
puljer: En basisbevilling til forskning og en uddannelsesbevil-
ling, der siden 1994 har været aktivitetsafhængig baseret på
takster fastsat på de årlige finanslove.40 Det er det såkaldte
taxametertilskud, der opgøres på baggrund af studenterårsværk
på de enkelte uddannelser. På de korte- og mellemlange vi-
deregående uddannelser svarer et studenterårsværk til to be-
ståede semestre.41 På størstedelen af bachelor- og kandidatud-
dannelserne måles et årsværk som bestået eksamensaktivitet
svarende til et års normeret studietid. Uddannelserne er place-
ret i forskellige takstgrupper alt efter indhold og krav til under-
visning. Opdelingen afspejler imidlertid i høj grad de historiske
forskelle i bevillingsniveauet. Taxametersystemet giver institu-
tionerne en tilskyndelse til at få de studerende hurtigere gennem
uddannelsen. Derudover er der på finansloven for 2004 indført



42) Bemærkningerne til den nye universitetslov præciserer og skærper
universiteternes pligt til vedvarende og systematisk kvalitetsud-
vikling af uddannelse, herunder ph.d.-uddannelse, undervisning
og studiemiljøer.
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en færdiggørelsesbonus, der medfører, at institutionerne får et
tillægstaxameter, når en studerende fuldfører en kort videregå-
ende, en mellemlang videregående eller en bacheloruddannelse.
Taxametertilskuddet bliver udmålt som undervisnings-, byg-
nings- og fællesudgiftstaxametre. Ifølge den nye universitetslov
disponerer uddannelsesinstitutionerne selv over de finansielle
midler med en ansvarlig bestyrelse som øverste ledelse, jf.
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (2003a).

Evaluering: Ingen
nærliggende 
alternativer til 
taxametersystemet

Taxametersystemet er blevet evalueret af en ide- og perspektiv-
gruppe under Undervisningsministeriet, jf. Undervisningsmini-
steriet (2001b). Gruppen konkluderer, at der ikke findes nær-
liggende alternativer til taxametersystemet, men kommer sam-
tidig med en række anbefalinger, der skal forbedre det nu-
værende system:

• Der bør ske en forenkling af takststrukturen, sådan at de
enkelte takster kan indgå i en egentlig politisk priori-
tering.

• Der bør med mellemrum, f.eks. hvert femte år, ske en
systematisk politisk stillingtagen til strukturen i takstsy-
stemet.

Samtidig konkluderes det, at egentlig kvalitetssikring ikke bør
ske gennem taxametersystemet, men i stedet bør foregå selv-
stændigt. Systematiske evalueringer af kvaliteten kan f.eks.
udarbejdes af Danmarks Evalueringsinstitut.42 Taxametersy-
stemet skal så at sige kun beskæftige sig med kvantitet og ikke
kvalitet. 

Frit optag til de 
fleste videregående
uddannelser ...

På de videregående uddannelser afgør uddannelsesinstitutioner-
ne selv, hvilke ansøgere de ønsker at optage. Institutionerne
fastsætter også selv, hvor mange studiepladser de vil oprette på
de enkelte uddannelser, medmindre der fra centralt hold fast-



43) Et eksempel herpå er, at Undervisningsministeriet har fastsat, at
andelen af studerende fra lande uden for EU (med få undtagelser)
ikke må overstige 15 pct. af det samlede optag fra sommeren
2003, jf. Undervisningsministeriet og Ministeriet for Videnskab,
Teknologi og Udvikling (2003).
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sættes årlige maksimumsgrænser for optagelseskapaciteten.43

Antallet af studiepladser bestemmes dels ud fra en vurdering
af den undervisningskvalitet, der kan tilbydes med udgangs-
punkt i bygningskapaciteten og kvalificerede lærerkræfter, dels
med udgangspunkt i relevansen for samfundets behov.

... dog ikke til en
række mellemlange
videregående 
uddannelser

På en række mellemlange videregående uddannelser, f.eks.
pædagoguddannelserne, bliver optaget for de enkelte uddannel-
sesinstitutioner dog fortsat fastsat centralt. Det sker i overve-
jende grad for at sikre en regional fordeling af studiepladserne
og af hensyn til antallet af praktikpladser. 

Optagelsespladserne
opdeles typisk i to
kvoter

På de videregående uddannelser benyttes normalt et kvote-
system, hvor ansøgerne optages via to kvoter. Kvote I, hvor
ansøgere optages efter eksamensgennemsnit ved den adgangs-
givende eksamen, og kvote II, hvor ansøgerne tildeles plads
efter andre udvælgelseskriterier. Uddannelsesinstitutionerne be-
stemmer selv, hvilke kvalifikationer de lægger vægt på. Det
kan f.eks. være fag på et vist niveau (gymnasiale fag på niveau
A, B eller C), kvotienten ved den adgangsgivende eksamen
suppleret med karaktererne i udvalgte fag eller erhvervserfa-
ring. Efter indstilling fra institutionerne fastsættes kvoternes
størrelse hvert år fra centralt hold.

SU inden for 
klippekortet på 
videregående 
uddannelser

På de videregående uddannelser tildeles de studerende Statens
Uddannelsesstøtte (SU) efter en klippekortsmodel. Den stu-
derende får et klippekort til 6 års videregående uddannelse
(svarende til 70 klip). Til den enkelte uddannelse kan der dog
højest tildeles støtte til normeret studietid målt i måneder samt
12 ekstra måneder, der kan bruges i tilfælde af, at uddannelsen
ikke afsluttes inden for den normerede tid. SU tildeles som
stipendium og lån. Tildeling af SU forudsætter, at den stude-
rende opfylder en række betingelser. Støttemodtageren skal
f.eks. være studieaktiv. Derudover er der en grænse for den år-
lige egenindkomst. 



44) Flere arbejdsmarkedspolitiske tiltag gennem 1990’erne har bi-
draget til at give unge uden uddannelse et direkte incitament til at
påbegynde en uddannelse. Kravene til unges optjening af dagpen-
geret er bl.a. blevet skærpet.  

45) På nuværende tidspunkt er der 17 korte videregående uddannel-
ser.
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Antallet af SU-
modtagere er 
stigende 

De samlede udgifter (stipendier og lån) til SU på de videregå-
ende uddannelser er i faste priser steget fra 4,8 mia. kr. i 1991
til 7,3 mia. kr. i 2000 ifølge Undervisningsministeriet (2002a).
Denne stigning afspejler, at antallet af støttemodtagere er
steget i perioden 1991-2000, bl.a. som følge af, at der i perio-
den er blevet flere SU-berettigede uddannelser.44

Korte videregående
uddannelser

De korte videregående uddannelser varer i almindelighed 2 år.
I forbindelse med reformen af de korte videregående uddannel-
ser i 1999 blev en stor del af de daværende 75 uddannelser lagt
sammen eller helt fjernet. Det betød, at antallet af uddannelser
blev indskrænket til 15 med virkning fra studieåret 2000/20-
01.45 Heraf var 13 nye, mens datamatiker- og transportlogistik-
uddannelserne blev bevaret. Reformen har til formål at sikre et
kvalificeret udbud af erhvervsrettede videregående uddannel-
ser. Uddannelserne skal således leve op til fælles kvalitative
krav og erhvervsrelevans, samtidig med at det sikres, at ud-
dannelserne udbydes i alle dele af landet. Adgangskravet er
normalt enten en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddan-
nelse suppleret med studiekompetence. På de korte videregåen-
de uddannelser er søgningen størst på den samfundsfaglige del,
hvor ca. 46 pct. af de studerende var i gang pr. 1. oktober
2002, jf. tabel II.18. Hovedparten af disse læser til datamatiker
eller markedsføringsøkonom. Kvinder udgør langt den største
del inden for sundhedsuddannelserne, mens de samfundsfaglige
og tekniske uddannelser er stærkt domineret af mændene.

Mellemlange 
videregående 
uddannelser

De mellemlange videregående uddannelser varer oftest 3-4 år.
Siden 2001 har der været mulighed for at erhverve en profes-
sionsbachelortitel inden for en række af de mellemlange vide-
regående uddannelser. De enkelte uddannelser skal således op-
fylde flere kriterier for at kunne opnå godkendelse til at uddan-
ne professionsbachelorer. Det relaterer sig f.eks. til fokus på
styrket praktik og inddragelse af forskningsresultater i under-
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Tabel II.18 Antal studerende på de videregående uddannelser
1991 1996 2002a

Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd

Korte videregående

     Formidling og erhvervssprog 81 38 311 236 1.341 1.766

     Kunstnerisk 491 247 595 275 658 336

     Samfundsfaglig 2.054 2.070 1.869 3.770 3.821 5.501

     Teknisk 811 3.445 1.309 2.845 1.534 1.787

     Levnedsmiddel og husholdning 471 362 432 370 243 150

     Jordbrug, fiskeri og transport 45 293 122 353 229 508

     Sundhed 1.042 124 887 86 774 50

     Politi og forsvar 127 495 224 567 383 1039

Mellemlange videregående
     Pædagogisk 13.331 3.962 23.546 8.098 30.729 9.654

     Formidling og erhvervssprog 860 645 932 857 1286 513

     Kunstnerisk 158 51 277 124 334 178

     Samfundsvidenskabelig 1.042 279 1.753 514 1.763 705

     Teknisk 2.182 7.941 1.285 5.768 2.012 7.517

     Levnedsmiddel og husholdning 439 35 441 37 852 58

     Jordbrug, fiskeri og transport 31 1258 77 1.658 33 759

     Sundhed 9.296 617 11.687 1.026 13.466 1.305

     Forsvar 15 300 8 383 38 521

Bachelor

     Humanistisk 5.214 1.121 8.283 4.062 12.426 6.999

     Naturvidenskabelig 842 1.055 1.683 2.992 2.662 4.554

     Samfundsvidenskabelig 5.003 6.758 6.786 9.013 9.178 9.600

     Levnedsmiddel, hush. og jordbrug 77 71 543 613 681 466

     Sundhed 0 1 33 45 1.026 441

Kandidat
     Humanistisk-pædagogisk 10.703 6.133 9.942 5.100 11.379 6.259

     Kunstnerisk 495 574 614 727 690 824

     Naturvidenskabelig 3.396 6.130 2.634 4.345 2.276 3.334

     Samfundsvidenskabelig 9.078 11.885 6.501 8.800 8.892 9.537

     Teknisk 2.390 6.916 2.105 6.316 3.087 6.281

     Levnedsmiddel, hush. og jordbrug 1.495 1.187 1.004 672 1.204 553

     Sundhed 3.213 2.020 3.912 2.532 4.925 2.740

     Forsvar 3 176 7 130 1 31

a) Tallene for 2002 er foreløbige.

Kilde: Danmarks Statistik, Statistikbanken, oplysninger fra Danmarks Statistik og egne beregninger.



46) Det generelle fald i antallet af kandidatstuderende fra 1991 til
1996 afspejler i høj grad bachelorreformen.

47) De første uddannelser blev omlagt til 3+2+3 strukturen i 1993.
Flere universitetsuddannelser er fulgt efter igennem 1990’erne,
men der er fortsat en række uddannelser, der ikke har indført den-
ne struktur. Med den nye universitetslov stilles der krav om, at
alle universitetsuddannelser skal implementere 3+2+3 strukturen.
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visningen i form af samarbejde med forsknings- og udviklings-
miljøer ved f.eks. universiteter med henblik på at skabe, an-
vende og formidle ny viden inden for de relevante fagområder.
Adgangskravet til de mellemlange videregående uddannelser er
typisk en gymnasial uddannelse. Visse gymnasiale enkeltfag
eller en erhvervsuddannelse suppleret med studiekompetence
kan imidlertid også være en mulig vej til at blive optaget. På de
mellemlange videregående uddannelser udgør de studerende på
de pædagogiske uddannelser, primært folkeskolelærer og pæ-
dagog, den største gruppe, hvilket pr. 1. oktober 2002 var knap
50 pct. af bestanden. På sundhedsområdet og de pædagogiske
uddannelser er kvinderne klart i flertal, mens mændene domi-
nerer inden for teknik, jordbrug, fiskeri og transport.

Ny struktur på
universitets-
uddannelserne fra
1993

Den såkaldte bachelorreform fra 1993 introducerede en æn-
dring i strukturen på universitetsuddannelserne.46 Kandidatud-
dannelsen, som tidligere typisk var et udelt forløb af 5 års
varighed, blev opdelt i to niveauer: en 3-årig bacheloruddan-
nelse og en 2-årig kandidatuddannelse.47 Efterfølgende er der
mulighed for at starte på en forskeruddannelse, der er en 3-årig
overbygning til kandidatuddannelsen. Alternativt kan forsker-
uddannelsen påbegyndes for visse fag allerede efter første år
på kandidatforløbet. Det er den såkaldte 4+4-ordning. Derudo-
ver er der mulighed for at påbegynde en 3-årig Erhvervs-ph.d.,
hvor en studerende, et universitet og en virksomhed samarbej-
der om et konkret forsknings- og udviklingsprojekt. Forskerud-
dannelsen afsluttes med en ph.d.-grad. 

Bachelorreform skal
bidrage til øget 
fleksibilitet

Et af formålene med bachelorreformen har været at skabe stør-
re fleksibilitet i de lange videregående uddannelser. Bachelor-
graden skal således åbne mulighed for at skifte uddannelsesin-
stitution – både nationalt og internationalt –, samtidig med at
de studerende efterfølgende får mulighed for at vælge mellem



48) For at forbedre de bachelorstuderendes muligheder for at vælge
mellem flere danske kandidatuddannelser er det tanken at etablere
en såkaldt InterUniversitær Koordineret Tilmelding. 

49) Ifølge Bologna-deklarationen er deltagerlandene bl.a. forpligtet til
at indføre en studiestruktur, hvor afsluttet første trin er en
forudsætning for at kunne påbegynde andet trin, jf. Ministeriet for
Videnskab, Teknologi og Udvikling (2003b).
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flere kandidatuddannelser.48 Bachelorerne kan endvidere for-
lade uddannelsessystemet for at få beskæftigelse med mulighed
for senere tilbagevenden til videreuddannelse. I praksis vælger
85-90 pct. af de, der afslutter en bacheloruddannelse at fort-
sætte på en kandidatuddannelse. Der er dog forskelle på tværs
af udddannelserne. På jura vælger mere end 95 pct. således at
fortsætte på kandidatdelen, hvor det tilsvarende for erhvervs-
sprog er ca. 60 pct. Bachelorreformen og de nævnte reformer
af de korte og mellemlange videregående uddannelser er såle-
des i overensstemmelse med Bologna-deklarationen fra 1999.49

Deklarationens overordnede målsætninger er inden 2010 at
skabe et fælleseuropæisk område for højere uddannelse med fri
mobilitet for studerende, lærere og færdiguddannede samt at
gøre europæisk højere uddannelse tiltrækkende for studerende
fra andre verdensdele.

Lange 
videregående 
uddannelser

Adgangskravet til bacheloruddannelsen er normalt en gymnasi-
al uddannelse med specifikke fagkrav som til de øvrige vide-
regående uddannelser. Bachelor- og kandidatuddannelserne be-
nævnes ofte også som de lange videregående uddannelser. For-
skeruddannelserne kan også indgå i denne betegnelse. Hoved-
parten af de studerende på de lange videregående uddannelser
er indskrevet på samfundsvidenskab og humaniora. Specielt
humaniora har oplevet en betydelig tilvækst i antallet af stu-
derende i de senere år. Siden 1991 er der således sket en tre-
dobling i antallet af humanistiske kandidater, mens antallet af
kandidater med en lang videregående uddannelse er steget med
57 pct. De humanistiske uddannelser var også kendetegnet ved
en stigende søgning i 1970’erne. Antallet af studerende faldt i
1980’erne, men steg igen til niveauet omkring 1980 i starten af
1990’erne. Kvinder og mænd fordeler sig i høj grad som på de
korte og mellemlange videregående uddannelser. Kvinderne er
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i stort omfang repræsenteret på humanistisk-pædagogiske fag,
mens mændene er i flertal inden for teknik og naturvidenskab.

Relativt færre 
efterkommere end
personer af dansk
oprindelse på 
videregående 
uddannelser ...

Ved afslutningen af de gymnasiale uddannelser er der relativt
færre indvandrere og efterkommere end personer af dansk op-
rindelse, der går i gang med en videregående uddannelse, jf.
Undervisningsministeriet (2001c). Blandt de, der afslutter en
almengymnasial uddannelse, er det således 95 pct. af personer-
ne af dansk oprindelse, der går videre med anden uddannelse,
mens det kun er 87 pct. af efterkommerne fra tredjelande.
Imidlertid er det vigtigt at understrege, at der også her er et
betydeligt element af social arv. Blandt efterkommerne er der
således betydeligt færre, der har forældre med videregående
uddannelser, end hvad der er tilfældet blandt personer af dansk
oprindelse.

... men 
efterkommere 
bedre repræsenteret
end indvandrere

Sammenlignet med andelen af personer af dansk oprindelse på
de videregående uddannelser udgør efterkommere fra tredjelan-
de en betydelig større del end indvandrere fra tredjelande, jf.
tabel II.19. Forskellen afspejler bl.a., at andelen af kvindelige
indvandrere, der ikke er i færd med at tage en uddannelse, er
noget større end for de kvindelige efterkommere. 

Prognoser for 
“fremtidige behov”
er forbundet med 
betydelig usikkerhed

Den historiske udvikling viser, at der er sket en væsentlig stig-
ning i antallet af personer med en videregående uddannelse. På
samme tid har der været en stigende efterspørgsel efter mere
uddannet arbejdskraft, jf. Det Økonomiske Råd (2001b).
Spørgsmålet er, hvordan den fremtidige udvikling i behovet for
uddannet arbejdskraft vil være. Sådanne prognoser for “frem-
tidige behov” af specifikke uddannelsesgrupper er forbundet
med stor usikkerhed, da informationskravene til sådanne
fremskrivninger er betydelige.
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Tabel II.19 Andelen af 20-24 årige indvandrere og efterkommere fra tredjelande,
der er i gang med en videregående uddannelse fordelt på køn og
uddannelsestype, skoleåret 2001/2002

Indvandrere 
fra tredjelandeb

Efterkommere fra
tredjelandeb

Mænd Kvinder Mænd  Kvinder
---------  Dansk oprindelse = 100  -----------

Kort videregående uddannelse 60 50 100 125

Mellemlang videregående uddannelse 50 18 83 59

Lang videregående uddannelse 35 37 65 84

Ikke i gang med en videregående uddan.a 121 144 107 113

Andel af befolkningen, pct. 7,2 9,4 2,1 2,0

a) Inklusive uoplyst.

b) Tredjelande er lande uden for OECD-området.

Anm.: De 20-24 årige, der er i gang med grundskolen eller en ungdomsuddannelse, indgår ikke i bereg-
ningerne.

Kilde: Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration (2003) og egne beregninger.

Fremskrivninger
indikerer overudbud
af humanister i de
kommende år 

Arbejdsmarkedsstyrelsen (2003) har foretaget beregninger af
udviklingen i udbuddet af og efterspørgslen efter højtuddannet
arbejdskraft frem til 2020. Basisfremskrivningen af udbuddet
er baseret på antagelser om uændrede fuldførelsesandele og
aldersbetingede erhvervsfrekvenser samt uændret andel af en
ungdomsårgangs tilgang til de lange videregående uddannelser.
For efterspørgslens vedkommende er det antaget, at de højtud-
dannedes andele af den samlede beskæftigelse inden for de en-
kelte brancher vil stige stort set i takt med den historiske ud-
vikling, også i perioder hvor den samlede beskæftigelse ikke
vokser. En vigtig forudsætning for prognosen er dermed, at
højtuddannet arbejdskraft også vil være attraktiv fremover.
Beregningerne viser, at der kan forventes at være et overudbud
af humanistiske kandidater, mens der tegner sig et billede af
mangel på naturvidenskabelige og sundhedsvidenskabelige
kandidater. Samlet set er der således i høj grad tale om en
fremskrivning af den historiske udvikling. 
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Hvad kendetegner
personer, der 
påbegynder et
studie ...

Analyser i afsnit II.4 viser, at det privatøkonomiske afkast af
uddannelse har været stigende i løbet af 1990’erne, og den per-
sonlige tilskyndelse til at fuldføre en erhvervskompetence-
givende uddannelse er ganske stor. Det er imidlertid ikke alle
med en ungdomsuddannelse, der starter på en videregående ud-
dannelse. Af studenter, hf’ere og studenterkursister fra 1989
viser det sig f.eks., at 9,3 pct. ikke har påbegyndt yderligere
uddannelse, jf. tabel II.20. Det er derfor interessant at belyse,
hvad der kendetegner unge, som efter endt ungdomsuddannelse
vælger at starte på en videregående uddannelse. 

... og personer, der
afslutter studierne?

75,6 pct. af 1989-årgangen har frem til 2001 færdiggjort en
uddannelse. Heraf har en del skiftet til et andet studie under-
vejs og dermed afsluttet en anden uddannelse end den, de
startede på i sin tid. Det er f.eks. tilfældet for en del af de 37,5
pct., der først valgte at påbegynde en lang videregående ud-
dannelse. I 2001 er det således kun 33,9 pct, som samlet set
har status af at være “LVU’er”. I 2001 er 8,6 pct. af 1989-år-

Tabel II.20 Første påbegyndte uddannelse og uddannelsesstatus i 2001 for studen-
ter, hf’ere og studenterkursister fra 1989 

Første 
påbegyndte

Uddannelsesstatus 2001

Samlet Færdig I ganga Afbrudtb

----------------------------------  Pct. af årgangen  ---------------------------------

Faglært 24,1 20,4 18,9 0,4 1,2

KVU 8,5 8,6 7,7 0,5 0,4

MVU 20,6 27,7 24,4 2,2 1,1

LVU 37,5 33,9 24,6 5,5 3,8

I alt 90,7 90,7 75,6 8,6 6,6

a) Ud af de 8,6 pct. af årgangen, som var i gang med en erhvervskompetencegivende uddannelse i
2001, havde 5,5 pct.point allerede færdiggjort en anden erhvervskompetencegivende uddannelse.

b) I tilfælde af flere afbrudte uddannelser er den uddannelse medtaget, hvor vedkommende har været
indskrevet i længst tid.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata, jf. boks II.6.
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gangen fortsat i gang med studierne, og 6,6 pct. har afbrudt
uddannelsen uden at opnå en erhvervskompetencegivende ud-
dannelse. Frafald er en omkostning både for den enkelte og for
samfundet. Det er derfor relevant at undersøge, hvilke faktorer,
der bidrager til at øge den enkelte persons mulighed for at fuld-
føre en videregående uddannelse.

Uddannelsesforløb For at belyse disse forhold nærmere tages der udgangspunkt i
gruppen af 16-19-årige i 1988, som har afsluttet en erhvervs-
eller gymnasial uddannelse. Disse udvalgte personer følges
frem til 2001, hvilket giver mulighed for at få et indblik i deres
vej gennem uddannelsessystemet. Datagrundlaget er beskrevet
nærmere i boks II.6. i afsnit II.5.

Hvem starter på en
videregående
uddannelse?

Forældrenes uddannelsesbaggrund lader til at have betydning
for unges valg af uddannelse, jf. tabel II.21. Der er således en
tendens til, at børn af forældre med mere uddannelse selv væl-
ger at påbegynde længerevarende studier. For de lange vide-
regående uddannelser gælder, at ca. 42 pct. af de studerende
har forældre med en mellemlang eller lang videregående uddan-
nelse, mens det tilsvarende er henholdsvis ca. 21 og 25 pct. for
de studerende på de korte og mellemlange videregående uddan-
nelser. Som forventet tegner der sig et lignende mønster for de
studerendes eksamenskvotient, idet en højere kvotient ofte er

Tabel II.21 Første påbegyndte videregående uddannelse fordelt efter forældrenes
uddannelse og de studerendes eksamenskvotient

Forældres uddannelse Eksamenskvotient

Ingena Fagl. KVU MVU LVU u. 7 7-8 8-9 9-10 o. 10
-----------------  Pct.   ------------------- ------------------  Pct.  -------------------

KVU 21,2 45,3 12,5 12,5 8,3 17,4 40,3 34,0 7,0 1,3

MVU 23,1 40,4 11,6 16,9 7,9 13,0 40,1 35,4 10,3 1,2

LVU 16,1 30,4 11,2 21,1 21,2 2,7 16,3 37,7 34,7 8,6

a) Inklusive uoplyst.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata, jf. boks II.6.
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forbundet med, at første studievalg er en lang videregående ud-
dannelse. Det hænger bl.a. sammen med, at adgangskravene til
de forskellige uddannelser ofte er givet ved bestemte eksamen-
skvotienter. 

Statistisk analyse af
unges valg og 
gennemførelse af 
videregående 
uddannelse ...

... med forbehold

I det følgende undersøges nærmere, hvilke personlige karak-
teristika, der har betydning for, om unge starter på en videre-
gående uddannelse, ligesom det er undersøgt, hvilke personlige
karakteristika, der har betydning for, om de unge fuldfører en
påbegyndt uddannelse. Der kontrolleres for samvariation mel-
lem forskellige faktorer, der kan påvirke valget af videregående
uddannelse og muligheden for at gennemføre uddannelsen. Det
analyseres, hvorledes sandsynligheden for at bevæge sig fra en
tilstand til en anden påvirkes af ændringer i personlige karak-
teristika i forhold til en referenceperson. Referencepersonen er
en kvinde af dansk oprindelse, der har en studentereksamen
med en eksamenskvotient på 8,0. Kvinden er født i Køben-
havns Amt. Forældrene er ufaglærte med en formue og løn-
indkomst på henholdsvis 200.000 og 150.000 kr. i 1980. Det
skal bemærkes, at analyserne i dette afsnit ikke tager højde for,
at nogle af de beskrevne sammenhænge kan være upræcist be-
stemt, da det ikke er muligt at tage højde for alle relevante for-
hold. De personer, der f.eks. vælger at udskyde studiestarten
i længere tid, kan f.eks. være dem med de dårligste forudsæt-
ninger for at fuldføre en videregående uddannelse som følge af
sociale problemer. Det vil i givet fald betyde, at sabbatår vil
vise sig at have en negativ effekt på sandsynligheden for at
gennemføre uddannelsen, selvom årsagen hertil ikke er sab-
batår i sig selv.

Eksamenskvotient
påvirker valg af 
uddannelse

Analysen bekræfter, at børn af forældre med en videregående
uddannelse er mere tilbøjelige til at starte på en lang videregå-
ende uddannelse, jf. tabel II.22. Sammenholdt med reference-
personen stiger sandsynligheden for at påbegynde en lang vide-
regående uddannelse med 17,3 pct.point, hvis forældrene har
en lang videregående uddannelse. Tilbøjeligheden til at starte
på en mellemlang videregående uddannelse mindskes derimod.
En stigning i forældrenes lønindkomst øger sandsynligheden
for at vælge en lang videregående uddannelse, hvorimod foræl-
drenes formue tilsyneladende ikke påvirker valget af studie.
Højere eksamenskvotient har en tydelig indvirkning på studie-
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Tabel II.22 Påvirkning af sandsynligheden for at påbegynde en videregående
uddannelse givet, at man har fuldført en gymnasial uddannelse, 16-19-
årige i 1988

KVU MVU LVU
---------------  Pct.point  ---------------

Forældre faglært (1,1) (0,2) (-0,2)

Forældre KVU (1,3) (2,9) 5,5

Forældre MVU (-0,1) (2,6) 6,8

Forældre LVU (-0,1) -5,6 17,3

Forældres formue 200.000 kr. større i 1980 (-0,1) (-0,2) (0,1)

Forældres lønindkomst 50.000 kr. større i 1980 (-0,6) (-1,0) 1,4

København eller Frederiksberg (0,7) (2,2) (0,8)

Større provinsby (0,1) 8,1 (-1,7)

Øvrige Danmark eller udlandet (0,5) 7,5 (-2,1)

Indvandrer eller efterkommer (5,1) (-4,4) (3,7)

Mand 1,5 -10,3 17,3

Eksamenskvotient 1 større -3,2 -7,4 32,1

Har taget hhx 4,0 -18,0 -13,1

Har taget hf eller studenterkursus (0,3) 11,9 -20,1

Anm.: Tallene angiver ændringen i den estimerede sandsynlighed, når referencepersonens karakteristika
ændres enkeltvis. Tal i parentes betyder, at effekten ikke er statistisk signifikant på 5 pct. niveau.
Referencepersonen er: Person fra Storkøbenhavn, ekskl. København og Frederiksberg kommuner,
forældres uddannelse ufaglært eller uoplyst, kvinde af dansk oprindelse, forældres formue i 1980
på 200.000 kr., forældres lønindkomst på 150.000 kr. i 1980, eksamenskvotient på 8,0, og har
taget en studentereksamen. Referencepersonens sandsynlighed for at påbegynde henholdsvis en
kort, mellemlang og lang videregående uddannelse er 9,9 pct., 32,6 pct. og 30,0 pct. For forældre
haves oplysningerne for 1980, hvorfor uddannelse og formue for disse er for dette år. Populationen
består af alle 16-19-årige i 1988, dog er der kun medtaget personer, for hvem der haves foræl-
dreoplysninger og karakteroplysninger. Større provinsbyer er defineret som: Århus, Odense,
Aalborg, Esbjerg og Randers. Estimationerne indeholder en konstant. 

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata, jf. boks II.6.

valget. Et højt gennemsnit øger sandsynligheden for at starte
på en lang videregående uddannelse, mens det mindsker sand-
synligheden for at vælge korte og mellemlange videregående
uddannelser. Det kan også indirekte afspejle betydningen af
forældrenes uddannelsesniveau, idet estimationer viser, at ek-



50) Resultaterne er baseret på en OLS-estimation, hvor der foruden
forældrenes uddannelsesniveau er medtaget forældrenes formue
og indkomst, barnets køn, etnisk oprindelse og en konstant. Yder-
ligere oplysninger om estimationen kan fås ved henvendelse til
Det Økonomiske Råds Sekretariat.

51) Yndigegn (2003) foretager en analyse af unges valg af videregåen-
de uddannelse baseret på en spørgeskemaundersøgelse fra 2002,
der omfatter alle ansøgere med bopæl i Sønderjyllands Amt og an-
søgere fra det øvrige Danmark, der søger uddannelse i Sønderjyl-
lands Amt. Han finder, at nærhed til familie og social tryghed har
stor betydning for de personer, der vælger at videreuddanne sig lo-
kalt, mens de større uddannelsesbyers kulturelle tilbud og stu-
dentermiljø rangerer højt for sønderjyder, der søger ud af amtet.
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samenskvotienten ved den gymnasiale uddannelse stiger med
lidt mere end ½ karakterpoint, hvis en af forældrene har en
lang videregående uddannelse i forhold til, at ingen af forældre-
ne har en erhvervskompetencegivende uddannelse.50

Kvinder vælger i
højere grad 
mellemlange
videregående 
uddannelser

Geografiske forhold spiller også en rolle for valget af uddan-
nelse.51 Personer, der er født i større provinsbyer, den øvrige
del af landet eller udlandet, er således mere tilbøjelige til at
vælge en mellemlang videregående uddannelse. Mændene star-
ter i højere grad på de korte og lange videregående uddannel-
ser, mens kvinderne har en større sandsynlighed for at vælge
en mellemlang uddannelse. Personer med hf eller studenterkur-
sus er mere tilbøjelige til at starte på en mellemlang videregå-
ende uddannelse og mindre tilbøjelige til at påbegynde en lang
videregående uddannelse.

Sabbatår og 
egenindkomst under
studiet øger frafald
på LVU

Det er også interessant at undersøge, hvilke forhold, der kan
øge mulighederne for at bringe den enkelte igennem en videre-
gående uddannelse, når vedkommende først er startet på stu-
dierne. Forældrenes uddannelsesbaggrund påvirker ikke til-
bøjeligheden til at fuldføre en videregående uddannelse, jf. ta-
bel II.23. Analysen indikerer endvidere, at forældres lønind-
komst og formue ikke påvirker tilbøjeligheden til at gennem-
føre studierne. Eksamenskvotienten har derimod en stor positiv
effekt på sandsynligheden for at gennemføre en lang videregå-
ende uddannelse. En høj egenindkomst under studiet mindsker
sandsynligheden for at fuldføre mellemlange- og lange videre-
gående uddannelser. Sabbatår inden påbegyndelse af studierne
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øger også risikoen for at falde fra undervejs. Især for de lange
videregående uddannelser er der en tydelig tendens i form af,
at flere sabbatår trækker i retning af at øge frafaldet. De mel-
lemlange videregående uddannelser er derimod kendetegnet
ved, at tre sabbatår har en positiv indvirkning på mulighederne
for at fuldføre. Det kan afspejle, at f.eks. pædagog- og folke-
skolelæreruddannelserne i højere grad forudsætter, at de stu-
derende har generel livserfaring.

Hf’ere har 
betydelig lavere
sandsynlighed for 
at fuldføre

Personer med hf eller studenterkursus har generelt en betydelig
lavere sandsynlighed for at komme igennem studierne. For ind-
vandrere og efterkommere gælder, at de har større risiko for at
falde fra på de lange videregående uddannelser. Mænd har
større sandsynlighed end kvinder for at gennemføre en lang vi-
deregående uddannelse, men mindre sandsynlighed for at fuld-
føre korte- og mellemlange videregående uddannelser. Der er
også forskel i sandsynligheden for at fuldføre på tværs af de
forskellige uddannelsesområder. Sandsynligheden falder bety-
deligt, hvis vedkommende tager en lang videregående huma-
nistisk eller naturvidenskabelig uddannelse sammenholdt med
en samfundsvidenskabelig uddannelse. 
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Tabel II.23 Påvirkning af sandsynligheden for at fuldføre en påbegyndt videregåen-
de uddannelse, 16-19-årige i 1988

KVU MVU LVU
---------------  Pct.point  ---------------

Forældre faglært (8,2) (-2,5) (-6,1)

Forældre KVU (7,6) (1,8) (-7,4)

Forældre MVU (7,5) (3,1) (-3,3)

Forældre LVU (11,6) (-2,1) (-4,7)

Forældres formue 200.000 kr. større i 1980 (-0,4) (0,9) (0,0)

Forældres lønindkomst 50.000 kr. større i 1980 (-1,6) (-0,4) (0,3)

København eller Frederiksberg (1,3) (-1,9) -9,3

Større provinsby (-5,7) (-3,4) (-3,2)

Øvrige Danmark eller udlandet (2,9) (-3,1) (-1,3)

Indkomst under studiet 50.000 kr. større (-0,5) -4,7 -13,9

Indvandrer eller efterkommer (-5,4) (-15,0) -23,2

Mand -10,3 -9,1 5,0

Eksamenskvotient 1 større (2,7) (0,8) 11,2

1 sabbatår (1,3) (-4,5) (-2,3)

2 sabbatår (4,2) (2,9) -9,5

3 sabbatår (-9,2) 6,5 -22,0

4 sabbatår eller flere (-11,0) (-5,3) -30,4

Har taget hhx (-5,5) -12,6 (-2,0)

Har taget hf eller studenterkursus -12,1 -9,1 -25,2

Humanistisk/pædagogisk • (6,3) -19,2

Naturvidenskabelig • • -22,2

Teknisk 21,7 (-1,1) (2,9)

Sundhedsfaglig 18,0 (5,9) (-7,9)

Øvrige 14,3 (8,3) 13,6
Anm.: Tallene angiver ændringen i den estimerede sandsynlighed, når referencepersonens karakteristika

ændres enkeltvis. Tal i parentes betyder, at effekten ikke er statistisk signifikant på 5 pct. niveau.
Referencepersonen er: Født i Storkøbenhavn, ekskl. København og Frederiksberg kommuner,
forældres uddannelse ufaglært eller uoplyst, kvinde af dansk oprindelse, forældres formue i 1980
på 200.000 kr., forældres lønindkomst på 150.000 kr. i 1980, eksamenskvotient på 8,0, taget en
studentereksamen, ingen sabbatår, en egenindkomst på 100.000 kr. i det andet studieår og studeret
på en samfundsvidenskabelig uddannelse. Referencepersonens sandsynlighed for at fuldføre hen-
holdsvis en kort, mellemlang og lang videregående uddannelse givet påbegyndelse er 61,9 pct.,
78,0 pct. og 54,6 pct. Oplysninger om forældres formue og uddannelse er for 1980. Alle 16-19-
årige i 1988, for hvem der haves forældre- og karakteroplysninger, er medtaget. Større provinsbyer
er her: Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers. I “øvrige” indgår for KVU humanistisk/pæ-
dagogisk og naturvidenskab og for MVU naturvidenskab. Estimationerne indeholder en konstant.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata, jf. boks II.6.
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Højtuddannedes
udvandring 
påvirker 
samfundsmæssig
afkast af uddannelse 

Analyserne af unges vej gennem uddannelsessystemet kan give
indsigt i forhold, der er bestemmende for, at personer får en vi-
deregående uddannelse. Samfundets udbytte af at investere i en
persons uddannelse er selvfølgelig betinget af, at personen bru-
ger sine kundskaber i Danmark. Der findes en række nyere
undersøgelser af højtuddannede danskeres udvandring, jf. Det
Økonomiske Råd (2001a), Dansk Arbejdsgiverforening
(2001), Pedersen mfl. (2003) og Økonomi- og Erhvervsmini-
steriet (2003). Undersøgelserne viser samstemmende, at højt-
uddannede har en større sandsynlighed for at udvandre end
andre grupper, og at denne sandsynlighed har været stort set
konstant siden 1980. Men da bestanden af højtuddannede er
steget i perioden, er det absolutte antal af personer med en lang
videregående uddannelse, der udvandrer, således vokset fra ca.
800 i 1981 til ca. 1.300 i 2002.

Ca. 80 pct. af 
udvandrede 
returnerer   

Inden for en årrække vil 80 pct. af de højtuddannede danskere,
som udvandrer, vende tilbage til landet. De hjemvendte dan-
skere får desuden en højere indkomst, end hvis de var blevet i
Danmark, hvilket sandsynligvis skyldes, at de har erhvervet
kvalifikationer og erfaring i udlandet. Udover returnerede dan-
skere er det også udlændinge med en videregående uddannelse,
der slår sig ned i Danmark. I Økonomi- og Erhvervsministeriet
(2003) er anslået, at der i perioden 1981-2000 samlet set har
været en nettoudvandring på over 11.000 personer af de højt
kvalificerede. Det anslås endvidere, at en 27 årig med en lang
eller mellemlang uddannelse, der forlader Danmark og ikke
vender tilbage, koster det offentlige 2,7 mio. kr. i nutidsværdi
i tabte skatter og afgifter korrigeret for udgifter til serviceydel-
ser og overførsler. 

Opsamling af 
analyser  

Analyserne i dette afsnit viser, at forældrebaggrund spiller en
begrænset rolle, når først vedkommende er startet på en vide-
regående uddannelse. Dette kan afspejle, at børn af ufaglærte,
der påbegynder en videregående uddannelse, er dem med de
bedste forudsætninger for at fuldføre en videregående uddan-
nelse. Der er imidlertid en klar tendens til, at børn af forældre
med en videregående uddannelse er mere tilbøjelige til at på-
begynde en lang videregående uddannelse. Det gælder specielt
for uddannelsessøgende med forældre med en lang videregåen-
de uddannelse. Eksamenskvotienten ved den adgangsgivende
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eksamen har en tydelig indvirkning på studievalget og tilbøje-
ligheden til at fuldføre en lang videregående uddannelse. Det
forstærker indtrykket af, at den sociale arv kan spille en rolle
i forhold til at påbegynde en lang videregående uddannelse.
Analyser viser således, at det at have forældre med en lang vi-
deregående uddannelse har relativ stor positiv betydning for
børnenes eksamenskvotient ved den gymnasiale uddannelse.
Sabbatår øger risikoen for at falde fra undervejs. Det gælder
specielt for de lange videregående uddannelser. Analyserne ty-
der til gengæld på, at det tredje sabbatår har en svag positiv
effekt på sandsynligheden for at fuldføre en mellemlang vide-
regående uddannelse. Endelig viser analyserne entydigt, at per-
soner med hf eller studenterkursus har en betydelig lavere
sandsynlighed for at komme igennem studierne.

II.7 Efteruddannelse

Formel og uformel
uddannelse

Den uddannelse, den enkelte har fået i sin ungdom, kan der af
forskellige årsager siden hen være behov for enten at forøge el-
ler at få opdateret. En væsentlig årsag er at ændrede krav,
f.eks. som følge af den teknologiske udvikling kan give behov
for en opdatering af den enkeltes viden. En anden årsag er, at
ændringer i erhvervsstrukturen over tid betyder, at dele af ar-
bejdsstyrken må skifte til nye arbejdsfunktioner. Hertil kom-
mer, at en del af arbejdsstyrken ikke har fået en erhvervskom-
petencegivende uddannelse, da de var unge. Forbedring af den
voksne arbejdsstyrkes kvalifikationer kan både ske uformelt på
arbejdspladsen og i det formelle uddannelsessystem. Den ufor-
melle efteruddannelse foregår i kraft af udfordringer på ar-
bejdspladsen og det, medarbejderne lærer af hinanden i for-
bindelse med udførelsen af opgaver på arbejdspladsen. Den
formelle efteruddannelse giver også mulighed for at opnå er-
hvervskompetencegivende uddannelser på samme niveau som
i ungdomsuddannelserne eller som anerkendte kompetencer i
forhold til bestemte jobfunktioner.



52) Ud over de uddannelser for voksne, som er beskrevet i dette af-
snit, findes også fritidsundervisning, som f.eks. oplysningsforbun-
dene udbyder. Den form for undervisning diskuteres ikke i dette
kapitel.
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Formel
efteruddannelse

Det offentlige udbud af efteruddannelse blev i 2000 suppleret
med et sammenhængende voksenuddannelsessystem. Hoved-
princippet i systemet er nu, at det er muligt at opnå de samme
anerkendte kompetencer som i det ordinære uddannelsessy-
stem, der især er rettet mod de unge.52

Voksenuddannelse Voksenuddannelsessystemet kan groft opdeles i to elementer,
se også figur II.7:

• Grundlæggende voksenuddannelse (GVU), forberedende
- og almen voksenuddannelse (AVU og FVU), hf samt
arbejdsmarkedsuddannelser (AMU), der giver de samme
kompetencer som i det ordinære uddannelsessystem til
og med erhvervsuddannelserne.

• De videregående uddannelsesniveauer: Videregående
voksenuddannelse (VVU), diplomuddannelse og master-
uddannelse. Disse er sammenlignelige med henholdsvis
korte, mellemlange og lange videregående uddannelser,
men tilrettelæggelsen og indholdet er dog forskelligt,
ligesom studielængden er kortere.

Voksenuddannelserne på de videregående niveauer er helt eller
delvis tilrettelagt som undervisning i fritiden, hvorimod grund-
uddannelserne i mange tilfælde foregår i arbejdstiden.

AMU-kurser Arbejdsmarkedsuddannelserne (AMU) giver anerkendte kom-
petencer i forhold til bestemte jobfunktioner (f.eks. et svejse-
kursus eller et truckkørekort), og de kan være kortere eller læn-
gere forløb. Arbejdsmarkedsuddannelserne er fra 2004 for alle
voksne. Det er muligt at opnå kompetencer, der er højere end
en faglært uddannelse. Kurser på arbejdsmarkedsuddannelser-
ne foregår i vidt omfang i arbejdstiden.
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Figur II.7 Videreuddannelsessystemet for voksne

Ordinær uddannelse Efter- og videreuddannelse

Kandidat Master

MVU Bachelor

Diplom

KVU VVU

AMUEUD
mv.

Gymnasial udd. GVU hf

AVU

FVU

Anm.: EUD: Erhvervsuddannelse, GVU: Grundlæggende voksenuddannel-
se, AMU: Arbejdsmarkedsuddannelse, FVU: Forberedende voksen-
uddannelse, AVU: Almen voksenuddannelse, hf: højere forberedel-
seskursus, KVU: Kortere videregående uddannelser, MVU: Mel-
lemlange videregående uddannelser,VVU: Videregående Voksen-
uddannelse.

Kilde: Undervisningsministeriet (2002a).

Faglige uddannelser
for voksne (GVU)

En person, der er fyldt 25 år, har mulighed for at blive faglært
uden at stå i lære, hvis vedkommende har mindst to års rele-
vant erhvervserfaring. Denne mulighed kaldes den grundlæg-
gende voksenuddannelse (GVU). Man skal kun tage de teore-
tiske elementer i erhvervsuddannelsen, inden man aflægger
svendeprøve. Der udarbejdes en personlig uddannelsesplan, der
viser, hvilke almene og faglige dele der mangler for at kunne
gå til svendeprøve. De manglende kundskaber og færdigheder
kan så erhverves via enkeltfag og kurser på f.eks. erhvervssko-
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ler, AMU-centre og VUC samt praktisk træning i indtil fire
uger på arbejdspladsen eller på et værkstedskursus, hvis man
mangler enkelte praktiske arbejdsgange eller teknikker.

Voksenlærlinge
(VEUD)

Personer over 25 år kan også gennemføre en erhvervsuddan-
nelse med undervisning på en erhvervsskole og praktik hos en
arbejdsgiver på samme måde som unge. Voksne kan dog ofte
tage første skoledel som enkeltfag ved erhvervsuddannelserne
under lov om åben uddannelse. Dertil kan opnås voksen- og ef-
teruddannelsesgodtgørelse (VEU-godtgørelse). I praktiktiden
er der ret til løn som ufaglært i hele læretiden. Der er også mu-
lighed for at få afkortet uddannelsen ved at få merit for både
en del af skoleforløbet og dele af praktikforløbet. Arbejdsgi-
vere, der ansætter voksenlærlinge inden for visse brancher med
regional mangel på faglært arbejdskraft, kan få et tilskud fra
AF. Tilskuddet er pr. 1. juli 2003 på 35 kr. pr. time i op til 2½
år. Arbejdsgiveren får lønudgiften refunderet under alle skole-
ophold fra Arbejdsgivernes Elevrefusion (AER). 

Betydelig offentlig
finansiering

Der er en betydelig offentlig finansiering af efter- og voksenud-
dannelse i Danmark. I 2001 var udgifterne på knap 8 mia. kr.,
jf. Undervisningsministeriet (2002b). Kurser inden for forbe-
redende og almene uddannelser for voksne på folkeskole- og
gymnasieniveau finansieres primært af amterne, dog er der for
nogle fag en deltagerbetaling med et lovfastlagt minimum. De
erhvervsrettede uddannelser finansieres primært af staten med
en deltagerbetaling, der varierer efter kursusindhold. Staten fi-
nansierer ligeledes voksenuddannelserne på de videregående
uddannelsesniveauer, men der kan suppleres med en deltager-
betaling, som fastlægges af den enkelte institution. 

Deltagerstøtte Der er to muligheder for at opnå offentlig indkomststøtte til ef-
teruddannelse. For det første er der mulighed for at opnå godt-
gørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddan-
nelse, den såkaldte VEU-godtgørelse, på f.eks. AMU-kurser og
på kurser under åben uddannelse på erhvervsskolerne. For det
andet er der mulighed for at modtage statens voksenuddannel-
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sesstøtte (SVU) ved deltagelse på folkeskoleniveau, i gymnasi-
al uddannelse og i videregående uddannelse. Ydelsen svarer til
dagpengesatsen. Fra 2004 skal arbejdsgiverne bidrage til fi-
nansieringen af VEU-godtgørelsen gennem et kollektivt ar-
bejdsgiverbidrag.

Virksomhederne har
også udgifter

Virksomhederne har dog også udgifter til efter- og videreud-
dannelse af medarbejdere, og det er således med udgangspunkt
i en spørgeskemaundersøgelse opgjort, at i Danmark svarede
virksomhedernes samlede udgifter til efter- og videreuddannel-
se i 1999 til 3 pct. af deres lønomkostninger, hvilket er det hø-
jeste i EU-landene og Norge, jf. Eurostat (2002). De samlede
udgifter omfatter direkte udgifter, lønomkostninger til deltager-
ne og bidrag til offentlige efteruddannelsordninger fratrukket
tilskud fra det offentlige. Knap halvdelen af de samlede udgif-
ter går til løn til deltagerne, mens bidrag til og tilskud fra det
offentlige stort set er lige store.

Mange deltagere i
efteruddannelse

En stor del af arbejdsstyrken deltager i en eller anden form for
efteruddannelse i privat eller offentlig regi. Opgøres efterud-
dannelsesomfanget med udgangspunkt i udbyderne af efterud-
dannelseskurser deltog 1,7 mio. kursister i efteruddannelse i
2001. Heraf deltog ¾ af kursisterne i offentlig udbudte kurser,
jf. tabel II.24. I denne opgørelse er der ikke medregnet efterud-
dannelseskurser, som virksomhederne selv organiserer uden
hjælp fra eksterne kursusudbydere. Omregnet til årselever sva-
rer deltagelsen til knap 90.000 personer. Kursernes længde
varierer fra lange forløb til kurser af få dages varighed, men de
fleste kurser er forholdsvis korte. De private kurser er i gen-
nemsnit kortere end de offentligt udbudte. Private kurser varer
således i gennemsnit 3,1 dage, mens de offentlige kurser i gen-
nemsnit er på 13,5 dage. Kurserne kan opdeles efter indhold,
og en sådan opdeling viser, at ¾ af kursisterne deltog i er-
hvervsrettede kurser eller kurser på videregående niveau, og ¼
af kursisterne deltog i almene kurser. � af deltagerne i of-
fentlig voksen- og efteruddannelse var i 2001 i beskæftigelse.
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Tabel II.24 Offentlig og privat voksen- og efteruddannelse, 2001

Kursister Årselever Beskæftigede
-------------  Antal  ------------- ----  Pct.  -----

Offentlig 1.235.400 83.600 66,6

almene 366.700 43.800 25,3

erhvervsrettede 689.800 25.100 83,4

videregående 140.000 13.400 91,9

Private 385.700 6.000 •

almene 44.700 1.400 •

erhvervsrettede 341.000 4.600 •

I alt 1.727.900 89.600 •

Anm.: En person kan deltage på forskellige kurser og tælles hver gang som en kursist. De almene of-
fentligt udbudte kurser omfatter: VUC, folkeskoler, daghøjskoler og produktionsskoler. De almene
privat udbudte kurser omfatter f.eks. kurser i personlig udvikling. 

Kilde: Danmarks Statistik (2002): Statistiske efterretninger, uddannelse og kultur 2002:6.

Mere end halvdelen
af arbejdsstyrken
deltager i
efteruddannelse

Afgrænses efteruddannelse forholdsvis bredt til både at omfatte
den uformelle og formelle oplæring, viser en undersøgelse fore-
taget af OECD, at 56 pct. af den danske befolkning deltager i
efteruddannelsesaktiviteter i løbet af et år, jf. tabel II.25. Det
er dog sådan, at deltagelse i efteruddannelse stiger med uddan-
nelsesniveauet. Det kan skyldes, at afkastet er størst for uddan-
nede medarbejdere, eller at de uddannede er bedre til at stille
krav om og at forhandle sig til efteruddannelse. 

Yngre deltager 
lidt mere i 
efteruddannelse

Uddannelse må generelt forventes at give det største samfunds-
økonomiske afkast, hvis den gennemføres, når man er ung. Det
skyldes, at unge må kunne forventes at anvende deres viden i
længere tid på arbejdsmarkedet. Derimod er det mere usikkert,
hvilken aldersgruppe, der har det største afkast af efteruddan-
nelse, der har karakter af opdatering af en tidligere gennemført
uddannelse. Behovet for opdatering af en tidligere gennemført
uddannelse afhænger således både af hvor lang tid, der er gået
siden uddannelsen blev gennemført, og hvilken uddannelse, den
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Tabel II.25 Den danske arbejdsstyrkes deltagelse i efter-
uddannelse fordelt efter uddannelsesniveau i
løbet af 12 måneder

Ufaglært Faglært Videre-
gående

Alle

----------------------  Pct.  ---------------------

Deltagelse 35,9 53,5 74,1 59,7

Anm.: Undersøgelsen er en spørgeskemaundersøgelse, hvor spørgsmålet
var formuleret på følgende måde: “During the past 12 months, did
you receive any training or education including courses, private
lessons, correspondence courses, workshops, on-the-job training,
apprenticeship training, arts, crafts, recreation courses or any other
training or education?”

Kilde: OECD (2000). 

enkelte har. Noget af efteruddannelsen afskrives også forholds-
vis hurtigt, og i det omfang det er tilfældet, er afkastet ikke
større for yngre end for ældre deltagere. Samtidig må det for-
ventes, at den ældre del af arbejdsstyrken har et større behov
end yngre for at få opdateret deres viden i forhold til den ud-
dannelse, de fik som unge. En sammenligning af efteruddannel-
sesdeltagelse for yngre med ældre i arbejdsstyrken viser, at der
er en lavere andel af personer over 45 år, der deltager i efter-
uddannelsesaktiviteter. Især personer, der er fyldt 55 år har en
noget lavere deltagelse end andre aldersgrupper, jf. tabel II.26.
Således deltog ca. 63 pct. af personer mellem 25-45 år i en
uddannelsesaktivitet, knap 55 pct. af personer mellem 46-55
år, men kun 31 pct. af de 56-65 årige. Det lave niveau for ef-
teruddannelse for den ældste gruppe kan bl.a. skyldes, at snar-
lig tilbagtrækning gør det mindre rentabelt at uddanne de æld-
ste, da virksomheden kan risikere, at medarbejderne kun har
ganske kort tid tilbage på arbejdsmarkedet. 
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Tabel II.26 Den danske arbejdsstyrkes deltagelse i efter-
uddannelse fordelt på aldersgrupper

25-35 år 36-45 år 46-55 år 56-65 år

---------------------  Pct.  ---------------------

Deltagelse 63,0 63,5 54,5 31,6

Anm.: Se anmærkning til tabel II.25.

Kilde: OECD (2000).

Mindre 
efteruddannelse i
små virksomheder

Små virksomheder kan have vanskeligt ved at undvære en per-
son selv i kortere tid i produktionen. Personer ansat i mindre
virksomheder deltager da også i mindre omfang i efteruddan-
nelse end personer i store virksomheder, jf. tabel II.27. Ansatte
i virksomheder med færre end 20 ansatte har en markant lavere
deltagelse end ansatte i de største virksomheder. Således deltog
knap 40 pct. af ansatte i de mindste virksomheder, mens ca. 65
pct. af ansatte i de største virksomheder deltog i efteruddannel-
se. En del af forskellen i de ansattes deltagelse i efteruddannel-
se mellem små og store virksomheder kan skyldes, at størrelsen
af virksomheder varierer mellem brancher. En stor del af de
små virksomheder er inden for håndværk, mens store virksom-
heder i større omfang er inden for f.eks. områder som biotek-
nologi og højteknologi. 

Tabel II.27 Danske beskæftigedes deltagelse i jobrelateret
efteruddannelse fordelt efter antallet af ansatte
på virksomheden

< 20 20-99 100-499 500+

----------------------  Pct.  ----------------------

Deltagelse 39,8 53,4 58,6 65,6

Anm.: Opgjort som pct. af ansatte i de relevante virksomhedsstørrelser.

Kilde: OECD (2000). 
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Ulig fordeling af 
efteruddannelse

Der ser således ud til at være en ulige fordeling af deltagelse i
efteruddannelse mellem forskellige medarbejdergrupper i Dan-
mark. Dette bekræftes af en statistisk analyse på tværs af lande
inklusive Danmark, hvor bl.a. medarbejdernes uddannelsesbag-
grund, alder og virksomhedsstørrelse inddrages til belysning af
forskelle i omfanget af efteruddannelse. Denne analyse bekræf-
ter, at de mindst uddannede, de ældste og ansatte i små virk-
somheder deltager mindst i efteruddannelsesaktiviteter, jf.
OECD (2003b). Analysen viser også, at ansatte i den finansiel-
le sektor og ledende medarbejdere deltager mest i efteruddan-
nelsesaktiviteter. Samtidig viser den internationale analyse, at
efteruddannelsesomfanget i international sammenligning er me-
get højt i Danmark, og at der er mindre ulighed i fordelingen af
efteruddannelse i Danmark end i de andre lande. 

Flere mulige
forklaringer 
på ulighed

Der kan være forskellige årsager til den skæve fordeling af ef-
teruddannelse mellem højt og lavt uddannede. En forklaring
kan være markedsfejl, der indebærer, at det er vanskeligt for
den enkelte selv at finansiere. En sådan begrænsning kan være
mere restriktiv for en ufaglært med lav løn, f.eks. fordi de har
vanskeligere ved selv at finansiere deres uddannelse end højere
lønnede. En anden forklaring kan være, at afkastet af efterud-
dannelse til ufaglærte er mindre end til efteruddannelse til højt
uddannede. Der er imidlertid behov for empiriske analyser af
efteruddannelsesindsatsen, hvis den skæve fordeling af efterud-
dannelsesindsatsen skal forklares, og der eventuelt skal iværk-
sættes initiativer til at modvirke dette mest effektivt.

Evaluering af
efteruddannelse 
er mangelfuld

Der eksisterer imidlertid ikke en systematisk evaluering af vok-
sen- og efteruddannelsesindsatsen, og det er vanskeligt at få et
samlet overblik over virkningen af indsatsen, jf. Arbejdsmini-
steriet mfl. (1999). I denne rapport anbefales, at der iværksæt-
tes systematiske målinger af effekterne af voksen- og efterud-
dannelsesindsatsen. I forbindelse med finanslovsaftalen for
2000, hvor aftalen om det sammenhængende voksen- og efter-
uddannelsessystem blev indgået, blev det også aftalt, at der
skulle iværksættes et arbejde med henblik på, at der kan fore-
tages analyser og målinger af effekten af voksen- og efterud-
dannelsesindsatsen. Denne analyse er ikke foretaget. De fleste
offentliggjorte undersøgelser vedrører indsatsen over for de le-
dige, og der findes kun få undersøgelser af de beskæftigedes
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afkast af efteruddannelse på danske data. Effekten af uddan-
nelse for ledige dagpengemodtagere er senest undersøgt i Det
Økonomiske Råd (2002b), og her er resultatet, at der er en po-
sitiv opkvalificeringseffekt for kvinder, faglærte og ledige over
50 år. Det medfører dog ikke, at den samlede effekt af uddan-
nelse indebærer en nedbringelse af nettoledigheden, da faldet
i ledigheden efter uddannelsen ikke modsvares af den mindre
søgeaktivitet, den ledige har haft under uddannelsen. 

 
Globaliseringen
indebærer behov for 
efteruddannelse

Der er, som tidligere anført, en række forhold, herunder globa-
liseringen af økonomien, der betyder, at der er behov for en lø-
bende opkvalificering af arbejdsstyrken. Både den enkelte med-
arbejder, der modtager efteruddannelse, og virksomheden, hvor
vedkommende er ansat, kan have gavn heraf. Men herudover
kan andre virksomheder i branchen drage fordel af efteruddan-
nelse, hvis medarbejderen skifter job. I det følgende diskuteres
først den hensigtsmæssige finansiering af efteruddannelse i en
situation, hvor det udelukkende er den enkelte virksomhed og
medarbejder, der opnår gevinsten. Dernæst inddrages det for-
hold, at andre virksomheder i branchen kan drage nytte af ef-
teruddannelse. Endelig fremføres argumenter for, at det of-
fentlige bør medfinansiere efteruddannelse.

 
Medarbejder og 
virksomhed får hele
gevinsten ved 
efteruddannelse

Virksomheder og deres medarbejdere har begge en interesse i
investeringer i efteruddannelse, fordi en manglende opkvalifi-
cering af arbejdsstyrken vil indebære, at virksomhederne får
vanskeligt ved at konkurrere på de internationale markeder.
Manglende afsætning og beskæftigelse vil berøre begge parter.
Virksomheder og medarbejdere kan hensigtsmæssigt indgå
aftaler om fordelingen af de samlede omkostninger til efterud-
dannelse i de tilfælde, hvor det alene er virksomheden og med-
arbejderne, der har gevinsten ved efteruddannelse (virksom-
hedsspecifik efteruddannelse), og der ikke er andre forvridnin-
ger i økonomien med betydning for fastlæggelsen af niveauet
af efteruddannelse, jf. Acemoglu og Pischke (1999) samt
Lazear (2003).

Medarbejder og
branche får hele
gevinsten ved 
efteruddannelse

Hvor stor en andel af omkostningen ved efteruddannelsen, den
enkelte virksomhed vil afholde, afhænger bl.a. af risikoen for,
at medarbejderen forlader virksomheden og dermed tager sin
viden med sig. Hvis de kvalifikationer, som efteruddannelse
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medfører, i høj grad er branchespecifikke og kun i mindre grad
snævert knyttet til virksomheden, er der stor risiko for, at den
enkelte virksomhed vil være mindre tilbøjelig til at medfinansi-
ere efteruddannelse. Andre virksomheder i branchen kan drage
nytte af medarbejderens kvalifikationer, og medarbejderen i
den nye virksomhed kan få en lønfremgang, der modsvarer den
højere produktivitet som følge af efteruddannelsen. Medarbej-
deren har derfor også selv en interesse i at investere i efterud-
dannelse. Imidlertid kan medarbejdernes mulighed for eller
villighed til at låne til finansiering af uddannelse være begræn-
set. Det kan resultere i, at niveauet for den aftalte efteruddan-
nelsesindsats bliver for lavt, hvis det kun er medarbejderen og
den enkelte virksomhed, der finansierer indsatsen. Dette taler
for, at branchespecifik efteruddannelse finansieres kollektivt af
medarbejdere og virksomheder i de enkelte brancher.

Det offentlige bør
også bidrage, især i
forhold til svage
grupper   

Samfundet har også en interesse i opkvalificering af arbejds-
styrken, fordi manglende opkvalificering kan medføre ledighed
og i værste fald udstødelse fra arbejdsmarkedet. Det vil resul-
tere i øgede udgifter til dagpenge, førtidspension og efterløn,
der i betydeligt omfang finansieres af samfundet. De mindst
uddannede påvirkes mere end de uddannede af globalisering i
form af øget ledighed, jf. Det Økonomiske Råd  (2001b). Det
tyder på, at især de mindst uddannede ikke i tilstrækkeligt om-
fang får deres kvalifikationer forøget gennem efteruddannelse
til at oppebære den i international sammenligning høje løn. På
tilsvarende måde er efteruddannelsesindsatsen for de ældste
grupper i arbejdsstyrken sandsynligvis påvirket af, at de mulig-
vis snart trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet. Det betyder,
at virksomheden er mindre tilbøjelig til at tilbyde efteruddan-
nelse til de ældste i arbejdsstyrken. Samlet set betyder dette, at
det offentlige bør medfinansiere en væsentlig del af efteruddan-
nelsesindsatsen for gruppen af lavtlønnede og ældre. Udover de
utilsigtede virkninger af offentlige ydelser som dagpenge mv.,
er der også forvridninger af den enkelte arbejdstagers tilskyn-
delse til at efteruddanne sig, da en stor del af den individuelle
gevinst i form af højere løn reduceres som følge af det progres-



53) Et proportionalt indkomstskattesystem forvrider ikke nødvendig-
vis den individuelle tilskyndelse til at investere i (efter)uddan-
nelse, hvis den eneste omkostning ved uddannelse er den tid, der
medgår hertil, jf. Nielsen og Sørensen (1997).

54) Denne udvikling kan i overvejende grad tilskrives teknologiske
forandringer, jf. Det Økonomiske Råd (2001b).
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sive skattesystem.53 Dette trækker også i retning af, at det
offentlige bør deltage i finansieringen af efteruddannelse.

Sammenfatning:
Behov for
branchespecifik og
offentlig finansiering

For væsentlige dele af efteruddannelsen bør finansieringen de-
les mellem de enkelte brancher på arbejdsmarkedet og det of-
fentlige. Det offentlige bør især sikre, at de mindst uddannede
og ældre i arbejdsstyrken bliver tilstrækkeligt efteruddannet,
men som sagt er der argumenter for, at det offentlige bør bi-
drage til finansieringen af al efteruddannelse. 

II.8 Uddannelsesmatch og fleksibilitet

Øget efterspørgsel
efter højtuddannet
arbejdskraft

Arbejdsmarkedet har i mange år været kendetegnet ved et skift
i efterspørgslen mod mere uddannet arbejdskraft.54 I samme
tidsrum er befolkningens formelle uddannelsesniveau steget
støt. Beregninger i afsnit II.4 viser, at afkastet af uddannelse
har været stigende igennem 1990’erne – både for kvinder og
mænd. Disse beregninger henfører imidlertid til afkastet af, at
en ekstra person med gennemsnitskarakteristika fuldfører en
given uddannelse. Det gennemsnitlige afkast kan imidlertid
dække over store individuelle forskelle i de opnåede resultater
på arbejdsmarkedet. Dette understøttes af Malchow-Møller og
Skaksen (2003), som finder, at der er sket en kraftig stigning
i lønspredningen i perioden 1980-98 inden for en række be-
skæftigelsesgrupper med en videregående uddannelse. Forfat-
terne påviser desuden, at der er en vis variation i ledigheden
mellem forskellige grupper med videregående uddannelse. De
humanistiske uddannelser har således oplevet en meget højere
ledighed sammenholdt med de øvrige grupper af videregående
uddannelser. Disse resultater indikerer samlet set, at efter-
spørgslen efter visse typer af højtuddannet arbejdskraft ikke er
steget i samme grad som udbuddet.



55) Det skal bemærkes, at dette begreb adskiller sig fra “uddannelses-
inflation”. Det vil sige det aspekt, at der kan være sket et skift i,
hvilke krav der stilles for at få et job, og hvilke krav der stilles for
at udføre det givne job.
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Begreberne 
“over- og 
underuddannelse”
er svære at måle 

En mulig kilde til forskelle i afkast af en given uddannelse kan
være, at arbejdskraftens uddannelsesniveau bliver dårligt mat-
chet med arbejdsmarkedets krav. I det følgende bliver der foku-
seret på betydningen af at opnå et godt match på arbejdsmar-
kedet. Spørgsmålet er, om en del af arbejdsstyrken er beskæf-
tiget i et job, som normalt forudsætter et andet uddannelsesni-
veau end det, de beskæftigede faktisk besidder.55 Hvis en given
person har mere uddannelse end det givne job normalt forud-
sætter, bliver vedkommende betegnet som overuddannet, jf.
f.eks. Hartog (2000). Tilsvarende bliver en person med mindre
uddannelse, end det givne job normalt forudsætter, kategori-
seret som underuddannet. Formelle kvalifikationer udgør imid-
lertid kun en del af den enkeltes human kapital. Personer med
mindre uddannelse kan f.eks. supplere de formelle kvalifikatio-
ner med erhvervserfaring, hvilket muliggør, at personer med
forskellige uddannelser kan udføre samme job. Problemet er
derfor at måle begreberne over- og underuddannelse, og flere
metoder er blevet brugt, jf. boks II.7. Mange studier baserer
sig i høj grad på spørgeskemaundersøgelser, hvilket giver dem
en subjektiv karakter. Derudover bruges der en metode, hvor
de faktiske match på arbejdsmarkedet bruges som mål for, om
en person er over- eller underuddannet. Det er sidstnævnte til-
gang, som bliver anvendt her.

Dårligt match kan
være en omkostning

Som udgangspunkt er et dårligt kvalifikationsmatch på ar-
bejdsmarkedet en omkostning for den enkelte og for samfundet.
Et dårligt match kan således forventes at give anledning til et
løntab for den enkelte. Samfundsmæssigt kan det også være
forbundet med en unødvendig omkostning, idet samfundet bæ-
rer hovedparten af omkostningen ved, at den enkelte tager en
uddannelse. Et andet aspekt ved det stigende udbud af højtud-
dannet arbejdskraft er, at det giver højtuddannede mulighed for
at skille sig ud blandt de øvrige på arbejdsmarkedet. Det kan
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medvirke til at presse mindre uddannede ned i job, som de er
overuddannede til eller ud i ledighed, fordi denne type ar-
bejdskraft har færre alternative jobmuligheder. En generel ef-
fekt af overuddannelse må derfor være, at der forekommer en
vis fortrængning af mindre uddannede i jobs, de tidligere
bestred.

“Over- og 
underuddannelse”
forbundet med en
negativ klang

Begreberne over- og underuddannelse er negativt ladede, og de
lider under, at de har en tendens til at se bort fra uddannelsens
bredere funktioner. Uddannelse bidrager til at øge den enkeltes
fleksibilitet, som er nødvendig i en globaliseret verden, hvor
uddannelsen med tiden mister værdi bl.a. som følge af teknolo-
giske fremskridt. Personer med mere uddannelse vil typisk
have behov for mindre efteruddannelse. Mere uddannelse åbner
endvidere muligheden for at være fleksibel på tværs af bran-
cher i form af at kunne udføre job med skiftende indhold og
forskellige krav. Analyser i Det Økonomiske Råd (2003) viser
således, at personer med en lang videregående uddannelse er
mere mobile end andre uddannelsesgrupper med hensyn til at
skifte job. Uddannelse kan derfor signalere faglig fleksibilitet.
Analyser i Det Økonomiske Råd (2003) viser også, at den høje
mobilitet først og fremmest skyldes jobskift efter få ansættel-
sesår, hvilket tyder på, at der sker et bedre match mellem kva-
lifikationer og arbejdsmarkedets krav over tid. Personer med
mindre uddannelse kan f.eks. supplere den formelle uddannelse
med generel erhvervserfaring og uformel efteruddannelse i
kraft af udfordringer på arbejdspladsen og det, medarbejderne
lærer af hinanden i forbindelse med udførelsen af arbejdsopga-
verne. Desuden har uddannelse ikke kun værdi i forhold til at
opnå beskæftigelse, men også i fritiden og dermed som en
væsentlig kilde til at øge den enkeltes livsindhold, jf. afsnit II.4.
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Boks II.7 Datagrundlag og måling af uddannelse over og under norm

Analyserne er baseret på en repræsentativ 10 pct. stikprøve af den danske befolkning
for 16-66 årige over perioden 1993-2001. Disse oplysninger stammer fra IDA-data-
basen, jf. boks II.3. Datagrundlaget er således det samme, som bliver benyttet til
analyserne i afsnit II.4. Derudover benyttes information om hver persons arbejdsfunk-
tion, den såkaldte DISCO-kode, der står for Danish International Standard Classifica-
tion of Occupations. DISCO er en firecifret beskæftigelsesnomenklatur, der opdeler
det danske arbejdsmarked i henholdsvis 10 hovedgrupper, 27 overgrupper, 111
mellemgrupper og 372 undergrupper. Disse grupperinger indeholder hver især i
varierende grad en række beslægtede arbejdsfunktioner. Klassifikationen giver dermed
mulighed for at sammenholde personer, der reelt udfører samme type arbejde, men
ikke nødvendigvis er kendetegnet ved samme fagbetegnelse eller uddannelsesbag-
grund.

Personer, der har et højere uddannelsesniveau, end deres job forudsætter, bliver i den
økonomiske litteratur kategoriseret som overuddannede. Problemet er imidlertid at
måle, hvornår et individ har “for meget eller for lidt uddannelse”. Over- og under-
uddannelse er blevet målt på tre måder, jf. Hartog (2000): a (i) fra selvrapportering,
hvor deltagerne i spørgeskemaundersøgelser bliver bedt om at angive det uddan-
nelsesniveau, der mindst skal til for at udføre deres job; (ii) fra ekstern jobanalyse,
hvor fagfolk foretager en systematisk evaluering for at specificere det uddannel-
sesniveau, der vil være normalt i den givne jobfunktion samt (iii) fra realiserede
match, hvor den normale uddannelse er udledt ud fra den faktiske fordeling af de
beskæftigedes uddannelsesniveau inden for den givne beskæftigelsesklassifikation.

Uddannelse over og under norm bliver i denne analyse målt på baggrund af realiserede
match. Metoden er valgt, da det er den eneste, der kan foretages på baggrund af de
foreliggende data. Det er således ikke nødvendigvis den bedste metode. Konkret de-
fineres den normale uddannelse på to måder. For det første som de beskæftigedes
gennemsnitlige uddannelseslængde inden for en given beskæftigelsesklassifikation,
hvortil der lægges et interval målt ved +/- 1 standardafvigelse, jf. Verdugo og Verdugo
(1989). For det andet bruges den hyppigst forekommende uddannelse, typetallet, som
et mål for den normale uddannelse, jf. Kiker mfl. (1997).

I konstruktionen af uddannelsesmålene tages udgangspunkt i de 372 undergrupper.
Det sker ud fra to hensyn. For det første for at sikre variation i uddannelsesgruppernes
fordeling på forskellige jobfunktioner. For det andet for at sikre en vis kvalitet i be-
skæftigelsens fordeling på de forskellige DISCO-koder.

a) Hartog (2000) diskuterer metodernes begrænsninger.



56) Andelen af uddannede over og under norm ændre sig generelt kun
en smule ved brug af 3-cifrede DISCO-koder. Det gælder både,
når beregningerne er baseret på typetallet og gennemsnittet.
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“Over- og 
underuddannelse”
ikke nødvendigvis 
et problem

Som udgangspunkt må det forventes, at der altid forekommer
over- og underuddannelse. Det betyder imidlertid ikke, at det
nødvendigvis er et problem. Tendensen til at blive over- eller
underuddannet vil højst sandsynligt afhænge af personlige
karakteristika. En gruppe med en given uddannelse er således
ikke homogen med hensyn til en lang række forhold. Der kan
f.eks. være forskelle i karaktergennemsnit, specialiseringsgrad,
samarbejdsevner osv. Familiære forpligtelser eller manglende
modenhed kan også spille en rolle. Børn kan øge tilskyndelsen
til at sikre et bedre match, idet familieforøgelse stiller større
krav til familiens indtægter. Omvendt vil det også kunne træk-
ke i retning af at øge sandsynligheden for at blive overuddan-
net, hvis søge- og mobilitetsomkostningerne er store. Familie-
forøgelse kan f.eks. være forbundet med krav om at finde ny
bolig. Endvidere vil den enkelte jobsøgende ikke på forhånd
have fuld information om indholdet i et givent job, og der er
derfor en risiko for, at forventningerne til jobbets krav ikke
bliver indfriet. Mulighederne for at finde et job, der er i over-
ensstemmelse med eget uddannelsesniveau, vil også være af-
hængige af konjunkturerne, og der kan være årgangseffekter.
Disse forhold må forventes at variere på tværs af brancher og
uddannelsesområder. Det må imidlertid give anledning til over-
vejelse, hvis der kan identificeres bestemte brancher eller typer
af uddannelser, hvor der er en mere eller mindre permanent
grad af uoverensstemmelse mellem formelle kvalifikationer og
faktiske forudsætninger. I det følgende vil over- og underud-
dannelse blive betegnet som uddannelse over og under norm.

Omfang af 
uddannelse over 
og under norm 
nogenlunde stabil ...

Der er klare tegn på, at en del af den danske arbejdsstyrke er
uddannet over og under norm, jf. tabel II.28.56 Niveauet skal
dog generelt tolkes med nogen forsigtighed, da der er en vis
usikkerhed forbundet med at fordele beskæftigede personer
efter forskellige jobfunktioner. Omfanget varierer på tværs af
de brugte mål. Baseret på typetallet viser det sig, at knap 22
pct. af de beskæftigede 18-59 årige mænd var uddannede over
norm i 1993. Denne andel har været svagt stigende igennem
1990’erne. Andelen af mænd med en uddannelse under norm
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Tabel II.28 Forekomst af uddannelse over og under norm

1993 1997 2001
Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder

-----------------------------------  Pct.  -----------------------------------

Typetal
    Over norm 21,8 18,8 24,9 18,4 27,5 19,6

    Under norm 14,6 15,2 14,7 14,9 14,0 15,3

Gennemsnit
    Over norm 15,6 11,3 16,7 12,1 15,8 12,0

    Under norm 12,3 13,5 12,8 13,5 12,3 13,7

Anm.: Typetallet er givet som den hyppigst forekommende uddannelsesvarighed inden for en given
beskæftigelsesgruppe baseret på 4-cifrede DISCO-koder. Gennemsnittet betegner den gennem-
snitlige uddannelsesvarighed +/- 1 standardafvigelse baseret på 4-cifrede DISCO-koder.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, jf. boks II.7.

har til gengæld ligget nogenlunde stabilt. Kvinderne lader til i
mindre grad at være uddannede over norm, og niveauet har
været stort set konstant i perioden. Som forventet viser ande-
lene sig generelt at være lavere, når der tages udgangspunkt i
den gennemsnitlige fordeling, hvor den normale uddannelse er
defineret som et interval, hvilket bør øge sandsynligheden for
et bedre match sammenholdt med det alternative mål, typetal-
let. Derudover viser andelen af uddannede over norm et svagt
fald både for kvinder og mænd.

... også på tværs af
aldersgrupper

Omfanget af uddannelse over norm viser kun små forskelle på
tværs af aldersgrupperne på det danske arbejdsmarked, jf.
tabel II.29. Det gælder både for mænd og kvinder. Der er så-
ledes kun en tendens til, at mænd mellem 31 og 45 år er relativt
mere uddannede over norm. For mænd og kvinder viser grup-
pen af 18-30 årige sig at have den relativt største andel af ud-
dannede under norm samt en relativ lille andel af uddannede
over norm, hvilket indikerer, at uddannelsesinflation er af et
beskedent omfang på det danske arbejdsmarked.



57) Det kan, som diskuteret ovenfor, i et vist omfang tilskrives andre
forskelle som f.eks. personlige karakteristika.

218

Tabel II.29 Forekomst af uddannelse over og under norm, 1993-2001

18-30 årige 31-45 årige 46-59 årige
Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder

------------------------------------  Pct.  ------------------------------------

Typetal
    Over norm 23,3 18,3 28,3 20,7 23,4 19,0

    Under norm 16,6 16,2 12,4 13,8 14,0 14,6

Gennemsnit
    Over norm 14,5 11,4 18,1 12,0 14,4 10,3

    Under norm 15,6 14,9 10,3 11,9 11,6 12,5

Anm.: Typetallet er givet som den hyppigst forekommende uddannelsesvarighed inden for en given
beskæftigelsesgruppe baseret på 4-cifrede DISCO-koder. Gennemsnittet betegner den gennem-
snitlige uddannelsesvarighed +/- 1 standardafvigelse baseret på 4-cifrede DISCO-koder.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, jf. boks II.7.

Uddannelse over 
og under norm 
moderat i 
international 
sammenhæng

I international sammenhæng lader omfanget af danskere med
en uddannelse over- eller under norm til at være moderat, om
end man skal være varsom med internationale sammenligninger
på dette felt af metodemæssige årsager. Sicherman (1991) kon-
kluderer, at 40 pct. af den amerikanske arbejdsstyrke har et hø-
jere uddannelsesniveau end deres job forudsætter. Dolton og
Vignoles (2000) samt Green mfl. (2000) finder, at ca. 30 pct.
af de britiske kandidater er overuddannede seks år efter af-
sluttet uddannelse. På baggrund af beregnede typetal finder
Kiker mfl. (1997), at henholdsvis knap 26 pct. og 17 pct. af
den portugisiske arbejdsstyrke var over- og underuddannet i
1991, mens Bauer (2002) konkluderer, at ca. 30 pct. af den
tyske arbejdsstyrke var overuddannede i perioden 1984-98.

Uddannelseslængde
opdeles i normal,
over og under norm

Forekomsten af uddannelse over og under norm betyder, at in-
divider med samme uddannelsesniveau får forskellige jobs. En
person med uddannelse over norm vil formentlig tjene mindre
end en tidligere studiekammerat, der er i et bedre match.57 For
at belyse dette tages udgangspunkt i en lønligning, jf. boks II.8.
Afkastet af uddannelse belyses ved at inkludere mål for, om



58) Her er antaget, at uddannelse over og under norm er eksogene va-
riable. Ved at bruge OLS er der dog en risiko for at fejlvurdere af-
kastene af uddannelse, jf. boks II.4. Problemet er at finde variable,
som påvirker uddannelse over og under norm, uden at påvirke ind-
komsten. Dolton og Silles (2001) bruger geografisk mobilitet samt
familie- og gældsforpligtelser som instrumenter for at tage højde
for mulige fejlvurderinger. De finder, at resultaterne af de to for-
skellige tilgange ikke er signifikant forskellige fra hinanden.
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den enkelte person i det givne job har en uddannelse, der svarer
til det normale, eller som er over eller under norm.58 I overens-
stemmelse med analyserne i afsnit II.4 er der signifikante posi-
tive afkast af uddannelse og erfaring, jf. tabel II.30. Første års
erhvervserfaring giver mændene og kvinderne en vækst i ti-
melønnen på henholdsvis 4,6 pct. og 3,1 pct. Afkastet af er-
faring er faldende over tid. Bidraget fra erfaring topper efter
omkring 25 år på arbejdsmarkedet både for kvinder og mænd.

Tabel II.30 Sammenhæng mellem indkomst, uddannelse på, over og under norm og
erhvervserfaringa, 1993-2001

Mænd Kvinder

Timeløn Disponibel
indkomst

Timeløn Disponibel
indkomst

------------------------------  Pct.  ------------------------------
1. års bidrag fra:b

Uddannelse på norm 7,7 6,8 6,4 5,0

Uddannelse over norm 6,1 4,8 4,3 3,3

Uddannelse under norm -4,5 -3,7 -3,5 -2,6

Erhvervserfaring 4,6 4,1 3,1 4,1

a) Erfaring opgøres som antal års erhvervserfaring baseret på oplysninger fra ATP. 

b) Uddannelse på norm angiver afkastet af have en uddannelse, der svarer til den hyppigst fore-
kommende uddannelse (typetallet) i en given jobfunktion. Uddannelse over norm er afkastet af
yderligere et års uddannelse i forhold til typetallet i den givne jobfunktion. Uddannelse under
norm er afkastet af at have et års uddannelse mindre end typetallet i den givne jobfunktion.

Anm.: Alle angivne tal er statistisk signifikante på 5 pct. niveau. Estimationerne er baseret på typetallet.
Estimaterne er angivet i bilagstabel II.4. Yderligere oplysninger om beregningerne kan fås ved
henvendelse til Det Økonomiske Råds Sekretariat.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, jf. boks II.7.
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Boks II.8 Metode til analyse af effekter på lønninger og indkomst af uddannelse
over og under norm

Litteraturen om over- og underuddannelse tager udgangspunkt i en reformulering af
en standard Mincer-lønfunktion, jf. boks II.4. Mincer-specifikationen bygger på hu-
man kapital-teori, mens reformuleringen henter inspiration i assignment-teorien, jf.
Sattinger (1993). Assignment-teori antager, at arbejdskraften og jobfunktionerne er
heterogene. Produktionen er derfor bestemt af udbuddet af human kapital, virksomhe-
dernes efterspørgsel efter forskellige typer af arbejdskraft og mekanismen, hvormed
arbejdskraften allokeres til de forskellige jobfunktioner. Specifikationen dekomponerer
det faktiske antal års skolegang ( ) i det normale antal års skolegang ( ), i antalSit S n

it

års uddannelse ud over det normale ( ) og i antal års uddannelse mindre end detS o
it

normale ( ):S u
it

hvor

Det fører til følgende specifikation, der estimeres separat for kvinder og mænd ved
brug af mindste kvadraters metode (OLS):

hvor er logaritmen til henholdsvis timelønningerne og disponibel indkomst forlnwit
person i i år t. Begge variable er deflateret med forbrugerprisindekset; er afkastet�1
af det normale antal års uddannelse i en given jobfunktion; er afkastet af yderligere�2
et års uddannelse i forhold til det normale i den givne jobfunktion; er afkastet af et�3
års uddannelse under det normale i den givne jobfunktion; betegner antal årsXit
erhvervserfaring; er en vektor af eksogene variable; er en vektor af års-Zit Dt
dummies, og er et fejlled.µ it

Human kapital-modellen fremkommer fra ligning (3), når . Ligning (3)�1��2���3
reduceres dermed til en udvidet Mincer-lønligning:



59) Estimationerne er også foretaget på 3-cifrede DISCO-koder uden,
at det påvirker resultaterne nævneværdigt.

60) Rubb (2003a) foretager en meta-analyse på grundlag af 85
empiriske studier. Han finder, at de uvægtede gennemsnitlige
afkast af uddannelse på norm samt uddannelse over og under
norm er henholdsvis 9,5 pct., 5,2 pct. og -4,8 pct. Analyserne i
Rubb (2003a) indikerer endvidere, at metoden til at definere de
tre uddannelsesmål kan have en effekt på afkastenes størrelse. På
den baggrund er der her foretaget lignende estimationer ved brug
af gennemsnittet +/- 1 standardafvigelse. Det betyder generelt, at
afkastet af hver af de tre mål stiger en smule, uden at afkastet af
uddannelse over norm overstiger afkastet af uddannelse på norm.
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Ganske høje afkast
af uddannelse over
norm

Afkastet af at have en uddannelse, der svarer til et normalt
match i en given jobfunktion (uddannelse på norm), er estime-
ret til henholdsvis 7,7 pct. og 6,4 pct. for mænd og kvinder.
Afkastet af have et års uddannelse ud over det normale i den
givne jobfunktion (uddannelse over norm) viser sig at være
mindre, om end ganske højt.59 Mere uddannelse end det norma-
le er tilsyneladende langt fra uproduktivt. Afkastet af at have
et års uddannelse mindre end det normale i den givne jobfunk-
tion (uddannelse under norm) giver derimod et negativt afkast,
uden at overstige afkastet af det normale antal års uddannelse.
Disse skøn er nogenlunde på niveau med lignende internationa-
le studier, se bl.a. Daly mfl. (2000) og Rubb (2003a).60

Robuste resultater For at vurdere robustheden af resultaterne er der testet for, om
estimaterne til den normale uddannelse samt uddannelse over
og under norm er signifikant forskellige fra hinanden. Hvis
ikke det er tilfældet, vil resultaterne således ikke afvige fra løn-
specifikationen, der bliver anvendt i afkastberegningerne i af-
snit II.4. Et statistisk test viser, at forskellen i estimaterne til de
tre uddannelsesmål er signifikant. Specifikationen, hvor uddan-



61) For at tage hensyn til, at en person formelt kan være uddannet
over norm for at kompensere for en mindre grad af f.eks. medfødte
evner (såkaldt uobserveret heterogenitet), er der også foretaget en
panelestimation (fixed-effekt). Det viser sig, at afkastene af hen-
holdsvis normal uddannelse samt uddannelse over og under norm
fortsat er signifikant forskellige fra hinanden. Bauer (2002) tester
også, om uobserveret heterogenitet påvirker afkastet af uddannelse
over og under norm. Han bruger realiserede match for 13.500
personer på det tyske arbejdsmarked i perioden 1984-98. Resulta-
tet er, at forskellen mellem afkastet af den normale uddannelse
samt uddannelse over og under norm mindskes.
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nelse over og under norm indgår, synes således at være bedre
end lønligningen i afsnit II.4.61

Hvilke faktorer 
påvirker uddannelse
over og under
norm?

Analyser i afsnit II.4 viser, at længerevarende uddannelser ge-
nerelt er forbundet med større lønpræmier. Inden for uddannel-
sesgrupper med lignende varigheder er der dog en vis variation
i lønpræmiernes størrelse. En mulig forklaring på disse forskel-
le kan være, at forekomsten af uddannelse over og under norm
ikke er vilkårligt fordelt på tværs af de forskellige uddannelser.
I det følgende bliver det undersøgt, hvilke faktorer, der påvir-
ker tilbøjeligheden til at være uddannet henholdsvis over og
under norm. Der kontrolleres for samvariation mellem forskel-
lige faktorer, der kan påvirke tilbøjeligheden til at være ud-
dannet henholdsvis over og under norm. Det analyseres, hvor-
ledes sandsynligheden for at bevæge sig fra en tilstand til en
anden påvirkes af ændringer i personlige karakteristika i for-
hold til en referenceperson. Referencepersonen har henholdsvis
en mellemlang videregående teknisk uddannelse i analysen af
uddannelse over norm og en kort videregående teknisk uddan-
nelse i analysen af uddannelse under norm. Det er valgt at bru-
ge referencepersoner med forskellige uddannelser for at sikre,
at personerne er repræsentative. Mere uddannelse vil således
øge sandsynligheden for at være uddannet over norm. Omvendt
vil mindre uddannelse øge sandsynligheden for at være uddan-
net under norm. Bortset fra denne forskel har referenceperso-
nen de samme karakteristika i de to analyser: en mand med hø-
jest 1 års erhvervserfaring, der er fuldtidsansat i en virksomhed
i industrien med under 11 ansatte. Manden har ingen børn og
bor alene i en lejebolig i Københavns Amt. Sandsynligheden
for, at referencepersonen er uddannet henholdsvis over og
under norm er 20,5 pct. og 6,1 pct.



62) Disse resultater understøttes af analyser i Rubb (2003b) på ame-
rikanske data. Han finder, at uddannelse over norm ikke kun er et
kort-sigts fænomen, der f.eks. kan tilskrives, at den enkelte opnår
erfaring eller søger efter et nyt (og bedre) job.
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Teknisk LVU og
humaniora øger 
sandsynlighed for 
at være uddannet
over norm 

Analysen viser, at uddannelse over norm ikke er vilkårligt for-
delt på tværs af uddannelsesgrupper, jf. tabel II.31. Sammen-
holdt med referencepersonen er færdiguddannede inden for
bl.a. de korte videregående uddannelser, humaniora og lange
tekniske uddannelser mere tilbøjelige til at være uddannet over
norm. Som forventet er sygeplejersker, pædagoger og fol-
keskolelærere derimod mindre tilbøjelige til at være uddannet
over norm, da det er typiske fag, hvor ansættelse forudsætter
en given uddannelse. Tendensen til at være uddannet over norm
stiger betydeligt, når man har en kort videregående uddannelse.
Effekten af at være uddannet over norm i foregående periode
er meget stor, hvilket indikerer, at det at være uddannet over
norm er af længerevarende karakter. På den anden side mind-
sker mere end 5 års erhvervserfaring sandsynligheden for at
være uddannet over norm. Det betyder, at uddannelse over
norm i en vis grad er af midlertidig karakter, idet der sker et
bedre match af kvalifikationerne over tid.62

Uddannelse under
norm er af
længerevarende 
karakter for den
enkelte

Analyserne viser, at uddannelse under norm heller ikke er vil-
kårligt fordelt på tværs af uddannelsesgrupper. I forhold til re-
ferencepersonen er personer med en erhvervsuddannelse min-
dre tilbøjelige til at være uddannet under norm. Personer med
en mellemlang erhvervsøkonomisk uddannelse har en større
sandsynlighed for at være uddannet under norm, hvilket for-
mentlig kan tilskrives, at disse personer i stor udstrækning er
ansat inden for finansiering, forsikring og forretningsservice.
Uddannelse under norm viser sig også at være af midlertidig
om end længerevarende karakter.
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Tabel II.31 Påvirkning af sandsynligheden for at være uddannet over og under
norm

Uddannet 
over norm

Uddannet 
under norm

-------  Pct.point  -------

Ufaglært • 3,4

Erhvervsuddannelse Butik og engroshandel 4,3 -5,0

Kontor og finans -6,8 -5,0

Maler -5,2 -5,5

Elektriker -9,1 -5,2

Smed og mekaniker -5,0 -5,2

Grafisk -4,0 -4,8

Korte videregående Formidling 35,2 -3,3

Samfundsfaglig 40,2 -3,2

Teknisk 17,3 •

Mellemlange videreg. Pædagogisk -8,6 -6,0

Folkeskole- og håndarbejdslærer -5,3 -5,5

Sundheds- og sygeplejerske -10,3 -5,7

Erhvervsøkonomi (-1,7) 4,5

Teknisk • -4,0

Lange videregående Sundhedsvidenskabelig -8,1 •

Teknisk 12,8 •

Naturvidenskabelig (-1,4) •

Humaniora, sprog 6,9 •

Humaniora, øvrige 5,1 •

Økonomi (-1,5) •

Jura (-2,1) •

Samfundsvidenskabelig, øvrige (0,3) •

Jordbrugsvidenskabelig -6,0 •

Køn Kvinde -3,1 0,8

Familetype To voksne i familien (-0,2) (-0,2)

Børn Børn i alderen 0-9 år -2,0 0,4

Børn i alderen 10-17 år (-0,2) (0,0)
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fortsat

Sektor Landbrug, fiskeri og råstofudv. -3,8 (0,5)

Bygge og -anlægsvirksomhed -7,3 2,3

Energi- og vandforsyning -4,6 2,4

Handel, hotel og restauration -1,2 (0,4)

Transport, post og telekomm. 9,6 -2,0

Finans., forsikring og forr.service -3,9 4,5

Off. og personlige tjenesteydelser -8,3 5,7

Erhvervserfaring 2-5 år 3,4 (-0,3)

6-10 år -1,6 -0,9

11-15 år (0,6) -0,8

15+ -1,2 -0,4

Udd. o. norm året før 73,4 •

Udd. u. norm året før • 68,5

Medlem af fagforening -2,4 -0,7

Arbejdsstedsstørrelse Arbejdssted med 11 til 50 ansatte -2,4 0,8

Arbejdssted med 51 til 200 ansatte -4,8 2,5

Arb.sted med mere end 200 ansatte -4,3 2,4

Arbejdstid Deltidsansat 13,0 -3,0

Bolig Bor i ejerbolig -2,5 0,8

Bopæl København og Frederiksberg -1,9 (0,3)

Større provinsbyera (0,7) -0,5

Resten af landet 1,7 -0,9

a) Større provinsbyer omfatter Århus, Odense, Aalborg, Esbjerg og Randers.

Anm.: I tabellen angives den procentvise stigning i den estimerede sandsynlighed for at være uddannet
over norm, når referencepersonens karakteristika ændres enkeltvis. Et tal i parentes betyder, at
effekten er insignifikant på 5 pct. niveau. Referencepersonen har henholdsvis en mellemlang vide-
regående teknisk uddannelse i analysen af uddannelse over norm og en kort videregående teknisk
uddannelse i analysen af uddannelse under norm. Ellers har referencepersonen de samme ka-
rakteristika i de to analyser: en mand med højest 1 års erhvervserfaring, der er fuldtidsansat i en
virksomhed i industrien med under 11 ansatte. Manden har ingen børn og bor alene i en lejebolig
i Københavns Amt. Den estimerede sandsynlighed for, at referencepersonen er uddannet hen-
holdsvis over og under norm er 20,5 pct. og 6,1 pct.

Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata, jf. boks II.7.
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Forskelle på tværs
af uddannelser

Analyserne i dette afsnit viser, at omfanget af uddannelse over
og under norm på det danske arbejdsmarked er moderat i in-
ternational sammenhæng, om end man skal være varsom med
sammenligninger på dette felt. Forekomsten af uddannelse over
og under norm viser sig at variere på tværs af forskellige ud-
dannelser. Uddannelse over og under norm har en længere-
varende karakter, men over tid sker der tilsyneladende et bedre
match af kvalifikationerne på arbejdsmarkedet, sådan at ud-
dannelse over og under norm i en vis grad er midlertidig for
den enkelte. Mere uddannelse end det normale viser sig sam-
tidig langt fra at være uproduktivt. Samlet set tyder analyserne
således ikke på, at forekomsten af uddannelse over og under
norm er et særligt problem, hverken for den enkelte eller sam-
fundet.

II.9 Makroøkonomiske effekter af uddannelse

Makroøkonomisk
effekt af uddannelse
kan opdeles i tre
effekter

Den samlede makroøkonomiske effekt af uddannelse kan opde-
les i tre adskilte effekter: Den direkte (human kapital) effekt,
den indirekte (samspils-) effekt og eksternalitetseffekten. Den
direkte effekt af uddannelse, der også har været omtalt i de fo-
regående afsnit, påvirker produktivitet og indtjening ved at for-
øge det enkelte individs human kapital. Denne effekt antages
at blive afspejlet i den løn, individet oppebærer. Den indirekte
effekt kan eksempelvis bestå i, at bedre uddannelse hos en
medarbejder betyder, at andre medarbejdere blive mere pro-
duktive. En mulig kanal for denne samspilseffekt kan være me-
re forskning og udvikling og nemmere og mere effektiv anven-
delse af ny teknologi på arbejdspladsen. På den enkelte virk-
somhed vil dette indirekte påvirke alle medarbejderes produk-
tivitet. Så længe dette foregår på den enkelte virksomhed, er
det imidlertid noget, der kan tages højde for i planlægningen
inden for virksomheden. Eksternalitetseffekten er påvirkningen
uden for virksomheden og er en følge af det generelle uddan-
nelsesniveau i samfundet. Den kan derfor ikke påvirkes i nogen
nævneværdig grad af hverken det enkelte individ eller den
enkelte virksomhed. Eksternalitetseffekten er således den
afledte effekt på andre virksomheder og individer.



63) I tilfælde af modebestemte valg i uddannelsessystemet kan norm-
dannelse dog også trække i den modsatte retning, fordi for mange
personer vælger de uddannelsesområder, der aktuelt er populære,
men som der ikke nødvendigvis er behov for.
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Produktiviteten hos
alle påvirkes

Et eksempel på en positiv eksternalitet af uddannelse er, hvis
et generelt højt uddannelsesniveau i lokalområdet påvirker de
ansattes produktivitet positivt i alle virksomheder i området.
Herigennem udøves en eksternalitet igennem det lokale uddan-
nelsesniveau. Effekten består således i, at personer på forskel-
lige virksomheder så at sige lærer af hinanden, og jo højere
uddannelsesniveau, der er i et område, jo større er muligheden
for at lære af de andre, også selvom de er ansat på forskellige
virksomheder. På individniveau er der fundet tegn på en sådan
effekt på danske data. En høj andel med en videregående ud-
dannelse eller en faglig uddannelse medfører således en højere
løn for andre grupper, jf. Det Økonomiske Råd (2003). Inter-
nationale studier har fokuseret mere på eksternaliteten mellem
virksomheder og har således ikke direkte inddraget medarbej-
dernes uddannelsesniveau. Der er derfor et vist belæg for, at en
høj geografisk koncentration af virksomheder inden for en
industri kan medvirke til at forøge produktiviteten, jf. Ellison
og Glaeser (1997). 

Uddannelse som
norm

En anden mulighed for eksternalitetseffekter af uddannelse er,
at et højt uddannelsesniveau i befolkningen påvirker uddannel-
sesvalget blandt unge, sådan at flere alt andet lige ønsker at
uddanne sig. Dette er også en positiv eksternalitet af uddannel-
se, fordi det er en effekt, den enkelte ikke tager højde for i sit
valg. Effekten kan optræde på grund af normdannelse, ønske
om at være på lige fod med andre osv.63

Usikkert om niveau
eller vækst påvirkes

I den økonomiske litteratur er der stor enighed om, at befolk-
ningens overordnede uddannelsesniveau har betydning for den
samlede produktion. Til gengæld er der en vis uenighed om,
hvorvidt det er niveauet eller væksten i produktionen, der på-
virkes, jf. Sianesi og Van Reenen (2003). I praksis er der stor
forskel på størrelsesordenen af effekterne alt efter, om det er
væksten eller niveauet, der påvirkes. Hvis det er niveuaet, vil
en yderligere forhøjelse af befolkningens uddannelse betyde et
løft i produktionen en gang for alle. Hvis det er den vedvarende
vækst, der påvirkes, vil selv en lille effekt på vækstraten på
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lang sigt betyde en meget stor niveaueffekt. Boks II.9 giver en
nærmere forklaring af, hvordan disse spørgsmål er analyseret
i litteraturen.

Boks II.9 Tilgangsvinkler til makroøkonomisk analyse af uddannelse

Ved makroøkonomisk analyse af uddannelse er der oftest benyttet en af tre følgende
metoder:

Vækstregnskab
I denne metode udnyttes det, at væksten i produktionen (som regel målt som BNP eller
værditilvæksten) under bestemte forudsætninger om produktionsteknologien kan
dekomponeres i dele, der stammer fra kapital, arbejdskraft og totalfaktorproduktivite-
ten (TFP), jf. Solow (1956). Som oftest anvendes der tal for hvert enkelt land for sig.
Analyser af uddannelse inden for denne tilgang består hovedsageligt i at dekomponere
arbejdskraftmålet, sådan at der måles en kvantitativ (antal personer eller timer) og en
kvalitativ (uddannelse) dimension.

Niveauregression
I denne type analyse bliver forskelle i produktionen pr. beskæftiget dekomponeret i
forskelle i produktivitet og input-intensiteter. Metoden stammer fra Solows
neoklassiske eksogene vækstteori, der forudsiger, at jo større opsparingsrate og jo
større befolkningstilvækst, desto større produktion. Senere er teorien blevet udvidet
til direkte at tage højde for input af uddannelse i produktionen.

Vækstregression (Barro-regression)
I denne metode ses der fortrinsvist på væksten i produktionen på tværs af lande. Der
estimeres ligninger, der forsøger at forklare variationen i TFP-væksten eller BNP-
væksten på tværs af landene, jf. Barro (1991). Metoden adskiller sig hovedsagelig fra
niveauregressionsmetoden ovenfor ved, at det er væksten for output, der estimeres i
stedet for niveauet. I disse regressioner kan der indgå en række forskellige variable.
Indikatoren for uddannelsesniveauet er dog en af de variable, der oftest anvendes og
med mest succes. Andre variable, der er meget brugt, er geografisk beliggenhed,
størrelsen af den offentlige sektor og indikatorer for politisk stabilitet. 
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Makrostudier af
human kapitalens
betydning for 
output

En række studier har undersøgt betydningen af uddannelse og
human kapital for den samlede produktion. Sådanne studier
kan dog som hovedregel kun identificere den samlede effekt af
uddannelse og kan ikke skelne mellem direkte og indirekte
effekter samt eksternalitetseffekter. Et studie har således ved
at opstille et væsktregnskab for den amerikanske økonomi fun-
det, at omkring en fjerdedel af væksten i output i USA kan for-
klares af udviklingen i arbejdskraftkvaliteten. Derudover kan
yderligere en tredjedel forklares ved ændringer i mængden af
arbejdskraft, så den totale mængde af human kapital forklarer
over 60 pct. af væksten i perioden, jf. Jorgenson og Fraumeni
(1992). I et andet studie er der i stedet set på tværsnitsdata for
127 lande i 1988. Her findes det, at human kapital kan forklare
22 pct. af forskellene i output pr. arbejder på tværs af landene,
jf. Hall og Jones (1999). For Danmark har Fosgerau og Søren-
sen (2000) fundet, at bidraget fra kvaliteten af arbejdskraft kan
forklare ca. en sjettedel af den totale vækst i perioden 1980-98.

Væksteffekt af 
uddannelse i OECD

Sammenhængen mellem human kapital akkumulation og pr.
capita-output i OECD-landene er også blevet undersøgt, jf.
Bassanini og Scarpetta (2001). Data dækker alle OECD-lande
for perioden 1971-98, og der anvendes en estimationsteknik,
der muliggør, at effekten af human kapital over tid kan variere
mellem landene. Arbejdsstyrkens gennemsnitlige uddannelses-
tid udnyttes som mål for human kapital, og resultatet er, at
effekten på den samlede produktion af at øge den gennemsnit-
lige uddannelseslængde med et år er omkring 6 pct. på lang
sigt. I en undersøgelse, hvor der i estimationen kontrolleres for
udgifter til forskning og udvikling, findes tilsvarende resultater,
jf. Engelbrecht (1997).

Tilsyneladende stor
eksternalitet af 
uddannelse i de 
nordiske lande ...

Fælles for alle de foregående studier er, at de ikke skelner mel-
lem de forskellige effekter af uddannelse, og derfor ikke ekspli-
cit beskæftiger sig med eksternaliteten af uddannelse. Nogle
analyser har dog forsøgt at kvantificere effekten af eksternali-
teten ved at sammenligne det samfundsmæssige afkast af ud-
dannelse med det privatøkonomiske afkast. Tanken bagved
denne analysemetode er, at i det omfang det samfundsøkonomi-
ske afkast overstiger det privatøkonomiske, vil det være en
indikation af eksternalitetseffekter. Imidlertid er der store me-
todemæssige problemer med sådanne analyser, da de oftest
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kræver sammenligning af estimater fra makrodata med esti-
mater fra mikrodata. Generelt har sådanne undersøgelser ikke
fundet tegn på store eksternalitetseffekter, jf. bl.a. Blundell
mfl. (1999) og Acemoglu og Angrist (1999). Et nyere studie
har opstillet en model til estimation af eksternaliteten af ud-
dannelse for de fem nordiske lande, jf. Herbertsson (2003).
Modellen og estimationsmetoden er nærmere forklaret i boks
II.10. Resultatet er, at en ret stor del af væksten i totalfaktor-
produktiviteten (TFP) i perioden 1970-92 kan forklares ved
hjælp af denne eksternalitet. Forklaringsgraden spænder fra ca.
20 pct. i Sverige til ca. 75 pct. i Danmark med de øvrige lande
et sted derimellem.

... men alle effekter
af uddannelse er
med

Generelt er det som tidligere påpeget svært at skelne mellem de
forskellige effekter af uddannelse i makroøkonomisk analyse.
Dette skyldes, at det som regel er et mål for det aggregerede
uddannelsesniveau, der indgår i analysen, og dette afspejler bå-
de den direkte og den indirekte effekt samt størrelsen af ekster-
naliteten af uddannelse. Da målet for uddannelseseksternalite-
ten i Herbertsson (2003) også er et mål for den overordnede
uddannelsesindsats, vil estimatet herfra også indeholde alle tre
effekter.

Forskning og 
uddannelse er 
komplementer

Endvidere kan der argumenteres for, at det er de samlede ud-
gifter til uddannelse og forskning, der er relevant for en makro-
økonomisk analyse. Dette skyldes, at der særligt for den offent-
lige forsknings vedkommende er tale om en stor grad af kom-
plementaritet mellem uddannelse og forskning, idet denne ofte
finder sted på de højere læreanstalter. Det er desuden svært at
se forskning og uddannelse adskilt, fordi et højt uddannelses-
niveau forudsætter et højt forskningsniveau og omvendt.

Metoden kan give 
et øvre skøn 
for betydningen 
af uddannelse og 
forskning

Ved at anvende metoden fra Herbertsson (2003) kan man opnå
et øvre skøn af betydningen af eksternaliteten af uddannelse og
forskning for Danmark. Der er to hovedårsager til, at der er ta-
le om et øvre skøn. Den ene er, at modellen, som den er opstil-
let, ikke giver andre faktorer mulighed for at være forklarende
for udviklingen i totalfaktorproduktiviteten. F.eks. kan det tæn-
kes, at de overordnede teknologiske fremskridt, der sker over
tid, også bidrager til udviklingen i TFP. De effekter, der op-
fanges af den trendmæssige udvikling, kan f.eks. være teknolo-
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giske fremskridt, der er indbygget i kapital og halvfabrikata,
som ikke opfanges af de gængse mål for kapital og halvfabri-
kata. Endvidere kan også erfaringsopbygning på arbejdsmarke-
det være en del af den trendmæssige udvikling. Den anden
grund til, at metoden fra Herbertsson (2003) giver et øvre
skøn, er, at modellen som nævnt også opfanger de direkte og
indirekte effekter af uddannelse. 

Boks II.10  Beskrivelse af model og estimationsmetode i Herbertsson (2003)

Estimationen tager udgangspunkt i en produktionsfunktion af formen 

hvor Yt er BNP i faste priser, Kt er det totale kapitalapparat i faste priser og Nt er et
arbejdskraftmål. Disse størrelser måles pr. capita. De øvrige variable er At, der er
totalfaktorproduktiviteten, og �, der er andelen af produktionen, som går til aflønning
af kapitalapparatet. Endelig er Gt et mål for uddannelseseksternaliteten. Denne
opgøres på aggregeret niveau for at måle effekten af den totale investering i
uddannelse på produktionen. 

Endvidere opstilles der en økonomisk model med husholdninger, private virksomheder
og en offentlig planlægger. De private husholdninger maksimerer livtidsnytten, som
er en funktion af fritid og privat forbrug. Ved maksimeringen fremkommer den opti-
male kombination af forbrug, opsparing og arbejdsudbud. Virksomhederne forud-
sættes at optræde på et marked med fuldkommen konkurrence og maksimerer den
tilbagediskonterede profit. Herved fremkommer efterspørgslen efter kapital og ar-
bejdskraft. Fra centralt hold (den offentlige planlægger) bestemmes hver periode det
optimale niveau for uddannelsesudgifterne og skatten på arbejde, sådan at det of-
fentlige budget balancerer. 

Fra modellen udledes to teoretiske udtryk fra henholdsvis forbrugernes og virksomhe-
dernes optimerende adfærd, der estimeres simultant ved hjælp af en ikke-lineær esti-
mationsmetode (Generalized Method of Moments). Som mål for uddannelse anvendes
for Danmark de offentlige udgifter til højere og videregående uddannelse. Disse sam-
menvejes i en funktionel form, der inddrager de foregående syv års udgifter, sådan at
udgifter, der ligger tre til fem år tilbage får relativ større vægt end de, der ligger helt
tæt på eller langt tilbage. Den nøjagtige form for sammenvejningen bestemmes i
estimationen. Estimatet af de sammenvejede uddannelsesudgifter bruges herefter til
at bestemme uddannelseseksternalitetens betydning for væksten.



64) Udgifterne til højere og videregående uddannelse og de offentlige
udgifter til forskning er deflateret med deflatoren for offentligt
forbrug og måles således i faste priser.

232

2000199519901985198019751970

150

140

130

120

110

100

90

1970 = 100

TFP
Estimeret eksternalitetsmål

Sammenhæng 
mellem TFP-niveau
og det estimerede
eksternalitetsmål

Figur II.8 viser TFP samt et eksternalitetsmål for perioden
1970-2002. I udregningen af TFP-niveauet er der kun taget
hensyn til udvikling i kapitalapparatet samt antallet af udførte
arbejdstimer, så den totale effekt af uddannelse og forskning er
indeholdt i dette TFP-mål. Som mål for eksternaliteten bruges
en estimeret funktion af summen af udgifter til højere og vide-
regående uddannelse samt offentlig finansieret forskning for de
foregående syv år.64 Som det fremgår af figuren, er der imid-
lertid både for TFP og det estimerede udtryk for eksternalitets-
målet tale om en betydelig trendmæssig udvikling over tid. For
at belyse den nøjagtige statistiske sammenhæng mellem ekster-
nalitetsmålet, TFP og de almindelige trendmæssige fremskridt,

Figur II.8 TFP og estimeret eksternalitetesmål

Anm.: Det estimerede eksternalitetsmål er udregnet ved at reestimere
modellen i Herbertssons (2003) for perioden 1970-2002, hvor eks-
ternaliteten måles som summen af udgifterne til højere og videre-
gående uddannelse og offentlig forskning. TFP-tidsserien er udreg-
net på baggrund af BNP i faste priser, det samlede bruttokapitalap-
parat i faste priser samt arbejdskraftindsatsen målt som det totale
antal erlagte arbejdstimer i økonomien. Den anvendte kapitalandel
er 0,383, hvilket er den samme som i Herbertsson (2003).

Kilde: Herbertsson (2003), Danmarks Statistik, Statistikbanken, og egne
beregninger.



65) Estimationerne i tabel II.32 kan fortolkes som estimation af en
langsigtssammenhæng mellem variablerne. Formelle statistiske
tests viser, at ligning III på 7 pct. signifikansniveau er en kointeg-
reret sammenhæng, hvorimod de to øvrige ligninger ikke er. Idet
ligning III har de mest tilfredsstillende statistiske egenskaber,
skulle man således ud fra rent statistiske kriterier foretrække
ligning III.
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er der nedenfor foretaget estimationer af TFP med en trend
som uafhængig variabel samt af TFP, hvor både en trend og
eksternalitetetsmålet er inkluderet i ligningen. 

Forklaringsgraden
af uddannelse 
usikker

Tabel II.32 viser resultatet af at forklare udviklingen i TFP-
niveauet i Danmark i perioden 1970-2002 med en reestimation
af Herbertssons eksternalitetsmål bestående af offentlige ud-
gifter til både højere og videregående uddannelse og forskning
samt en trend. I ligning I indgår kun eksternalitetsmålet, mens
der i ligning II kun indgår en trend. Endelig er der i ligning III
medtaget begge variable.65 Det ses, at koefficienten til ekster-
nalitetsmålet falder til rundt regnet det halve, når der kontrol-
leres for en almindelig trendmæssig udvikling. Hvor ligning I
således kan opfattes som øvre skøn for indflydelsen af ekster-
naliteten på TFP, kan estimatet fra ligning III opfattes som et
nedre skøn. I det omfang, andre forklarende variable vil kunne
bidrage til forklaringen af TFP, vil skønnet for bidraget af ud-
dannelse og forskning falde. Imidlertid skal disse andre vari-
able bidrage med ekstra information til forklaringen ud over
den, der allerede er indeholdt i trenden.

40 pct. af væksten
forklares ved 
arbejdskraft og 
kapital

Ved anvendelse af de øvre og nedre skøn beregnet ovenfor kan
der opstilles et vækstregnskab for Danmark, der eksplicit ind-
drager effekten af uddannelse og forskning. Dette er vist i tabel
II.33. Totalt set kan godt 40 pct. af væksten i Danmark i perio-
den 1970-2002 forklares ved indsatsen af kapital og arbejds-
kraft, mens resten må henføres til andre kilder. Tabellen viser,
at uddannelse og forskning kan medvirke til at forklare det
resterende vækstbidrag. Det øvre skøn for effekten tilsiger, at
en meget stor andel af udviklingen i TFP kan forklares af
eksternaliteten, men kontrolleres der for, at også en almindelig
trendmæssig udvikling kan forklare noget af udviklingen, fal-
der bidraget noget, sådan at omkring 40 pct. af udviklingen i
TFP kan forklares ved det estimerede eksternalitetsmål.
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Tabel II.32 Estimationer af TFP for Danmark 1970-2002

Ligning I Ligning II Ligning III
-------------------  Koefficient  -------------------

Estimeret eksternalitetsmål 0,360 • 0,171

Trend • 0,146 0,082

R2 0,923 0,937 0,968

Durbin-Watson statistik 0,471 0,543 1,003

Anm.: For nærmere beskrivelse af variablerne se anmærkningen til figur II.5. Alle regressioner indehol-
der en konstant. Nærmere dokumentation for beregningerne kan fås ved henvendelse til Det Øko-
nomiske Råds Sekretariat. Standard statistiske tests kan ikke anvendes, da variablerne ikke er sta-
tionære. 

Kilde: Herbertsson (2003), Danmarks Statistik, Statistikbanken og Statistisk tiårsoversigt, diverse
årgange, og egne beregninger.

Tabel II.33 Vækstregnskab for Danmark 1970-2002

Vækst-
regnskab

Øvre
skøn

Nedre
skøn

-------------------  Pct.  ------------------

Kapitalapparat 49,7

Arbejdskraft -8,0

TFP 58,3

heraf uddannelse og forskning 53,8 25,6

         trend • 30,9

         resterende TFP 4,5 1,9

BNP 100,0 100,0 100,0

Anm.: Bidragene fra uddannelse og trenden til forklaring af TFP er udregnet på baggrund af forklarings-
graden for estimationerne i tabel II.32.

Kilde: Herbertsson (2003) og egne beregninger.

Der er både direkte
og indirekte effekter
samt eksternalitet af
uddannelse, men
størrelsesordenen 

Der er en række direkte og indirekte effekter af uddannelse, der
relaterer sig til den økonomisk aktivitet. Endvidere bevirker
befolkningens overordnede uddannelse en positiv eksternalitet
på den samlede produktion. Det må imidlertid være rimeligt at
påpege, at der både i litteraturen og i vores analyse hersker



66) Som nævnt ovenfor er sådanne andre variable inkluderet i ana-
lysen, uden at ændre nævneværdigt på resultaterne, hvis de til-
nærmelsesvist kan opfanges af trenden i vores estimation.
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er usikker stor usikkerhed omkring den nøjagtige størrelsesorden af denne
effekt. Et selvstændigt problem i denne sammenhæng er, at det
på makroøkonomiske data er svært at skelne mellem de for-
skellige effekter af uddannelse. Et andet forbehold er, at andre
variable, der ikke har været med i analysen, kan forklare
TFP-væksten. Det har således været fremført, at f.eks. udbyg-
ning af infrastrukturen, befolkningens generelle sundhedsni-
veau, reducerede transaktionsomkostninger og lignende i stedet
kunne være forklarende faktorer.66 Analysen i dette afsnit har
på baggrund af et estimeret eksternalitetsmål givet et bud på
øvre og nedre skøn for betydningen af den samlede effekt af de
offentlige udgifter til uddannelse og forskning. Selvom resul-
taterne ikke er helt entydige, tyder analysen på, at i hvert fald
en fjerdedel af væksten i Danmark kan tilskrives højere ud-
dannelse og forskning.

II.10 Uddannelsespolitiske vurderinger og anbefa-
         linger

Der er en række tungtvejende argumenter for, at det offentlige
skal regulere og subsidiere uddannelsesområdet. Nedenfor
nævnes en række grunde til, at markedskræfterne overladt til
sig selv ikke kan sikre et hensigtsmæssigt niveau for og en pas-
sende sammensætning af befolkningens uddannelse. Dernæst
diskuteres, om de betydelige offentlige ressourcer, der investe-
res i uddannelse, anvendes fornuftigt, og hvordan incitamen-
terne for aktørerne, dvs. uddannelsessøgende, uddannelsesinsti-
tutioner og aftagere, kan forbedres. Afsnittet er delt i en prin-
cipiel del og en del med anbefalinger. 

Principielle vurderinger

Svært at låne til
uddannelse med
sikkerhed i 
fremtidig indkomst

Det er kun de færreste, der kan låne et betydeligt beløb til fi-
nansiering af en uddannelse, hvis den eneste sikkerhed, der kan
stilles, er forventet fremtidig indkomst. Årsagen er, at långiver
ikke har tilstrækkelig sikkerhed for, at man kommer til at tjene



67) Dette er et eksempel på en mangel i kapitalmarkedernes funktion.
I afsnittet diskuteres en række mangler i kapital- og forsikrings-
markedernes funktionsmåde, der nødvendiggør offentlige indgreb
på uddannelsesområdet. Lignende markedsbrist kan selvfølgelig
også retfærdiggøre offentlige indgreb på en række andre områder.
F.eks. har iværksættere typisk problemer med at låne tilstrække-
ligt til opstart af ny virksomhed, og der kan være behov for offent-
lige tilskud og låneordninger, jf. Det Økonomiske Råd (2003).
Tilsvarende kan et sundhedssystem baseret på private, individuel-
le forsikringer ikke yde samme dækning til alle som et skattefi-
nansieret offentligt sundhedssystem, jf. Det Økonomiske Råd
(2000). Det offentlige har en række muligheder for at etablere
risikodeling, som ikke er til stede på private forsikringsmarkeder,
bl.a. ved at indføre universelle forsikringsordninger, der er skatte-
finansierede, samt muligheden for at etablere intergenerationel
risikodeling.
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den forventede indkomst og dermed bliver i stand til at betale
lånet tilbage med renter.67 Der er således begrænsede mulighe-
der for at låne betydelige beløb, såfremt man ikke kan stille
sikkerhed eksempelvis ved kaution fra forældre eller ved pant
i fast ejendom. 

Samfundsmæssigt
tab ved for lidt 
uddannelse

Uden offentlige indgreb kan man havne i en situation, hvor det
overvejende kun er rige folks børn, der har mulighed for at få
en uddannelse. Dette kan have samfundsøkonomiske omkost-
ninger af flere grunde. For det første opnås ikke det fulde ud-
bytte af befolkningens evner, hvis man på forhånd afskærer en
væsentlig gruppe fra uddannelse. For det andet er viden et of-
fentligt gode, dvs. når først viden er skabt, er det hensigtsmæs-
sigt, at så mange som muligt får adgang til den. Endelig vil der
også være en positiv eksternalitet knyttet til viden, da udvikling
og anvendelse af ny viden ofte vil være nemmere, desto større
vidensbasis befolkningen har. Markedsmekanismen vil således
have svært ved at sikre et optimalt uddannelsesniveau, og of-
fentlige tiltag på området kan være berettigede alene ud fra et
effektivitetshensyn.

Uddannelse 
bidrager til 
fordelingsmål 

Når uddannelse er centralt for velfærdssamfundet, skyldes det
også, at der er en sammenhæng mellem uddannelse og forde-
lingspolitiske målsætninger. Da der i Danmark er bred politisk
opbakning om en høj grad af indkomstlighed, er det hensigts-
mæssigt at sigte bredt mod uddannelse for hele befolkningen.
Dermed sikrer man sig, at flest muligt får kvalifikationer, der
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gør, at de på arbejdsmarkedet kan få en løn i overensstemmelse
med de fordelingspolitiske mål. Et andet væsentligt formål med
at uddanne bredt er, at det sikrer lige muligheder for at opnå
indkomst og velfærd, dvs. medvirker til at bryde den sociale og
økonomiske arv.

Gratis uddannelse
bygger på implicit
kontrakt med 
risikodeling 

I det danske velfærdssamfund kan man opfatte uddannelse som
byggende på en uformel og ikke-skriftlig aftale (implicit kon-
trakt) mellem individet og samfundet: For den enkelte er ud-
dannelse stort set gratis, og modydelsen til samfundet erlægges
i form af efterfølgende skattebetalinger. Kontrakten indebærer
en fornuftig risikodeling: Samfundet forsikrer den enkelte mod
væsentlige dele af den risiko, der er knyttet til afkastet af ud-
dannelsen, herunder risikoen for, at uddannelsen ikke fuldføres
eller risikoen for ledighed efter endt uddannelse. Personer, der
opnår en høj aflønning, skal efterfølgende afgive en stor del af
deres gevinst til staten som følge af høje marginalskatter. 

Brud på den 
implicitte kontrakt

Finansieringen af uddannelsessystemet har nogle indbyggede
incitamentsproblemer. Grundlaget for den implicitte kontrakt
er, at personer, der efterfølgende får job med ringe ledigheds-
risiko og høj løn, skal erlægge en vis arbejdsmængde for at
bidrage til finansieringen af velfærdsstaten. Efter uddannelsen
er afsluttet, er der imidlertid tilskyndelse til at bryde den im-
plicitte kontrakt: De høje marginalskatter samt den relativt høje
købekraft gør, at der sandsynligvis arbejdes for få timer, da
fritid bliver mere attraktivt. Problemerne med at håndhæve den
implicitte kontrakt bliver forstærket af den lange tidsmæssige
adskillelse mellem modtagelsen af den gratis uddannelse og den
efterfølgende skattebetaling. Et andet incitamentsproblem knyt-
ter sig til, at unge kan erhverve uddannelsen gratis i Danmark
og derefter rejse til lande, hvor skatteniveauet er lavere, sådan
at det privatøkonomiske afkast af uddannelsen herved øges.
Dette er også et eksempel på brud på den implicitte kontrakt.

Generelt positivt
afkast af
investeringer i 
uddannelse, men er
incitamenterne 
rigtige?

Analyserne i afsnit II.4-II.9 viser generelt, at uddannelse har et
positivt samfundsøkonomisk afkast. Imidlertid er det tydeligt,
at nogle typer af uddannelser giver et større økonomisk afkast
end andre uddannelser, ligesom der også er stor forskel på risi-
koprofilen for de forskellige uddannelsesområder i form af løn-
spredning, ledighed mv. Spørgsmålet er derfor, om de ud-



238

dannelsessøgende, uddannelsesinstitutionerne og aftagersiden
har de rigtige incitamenter og rammer. Uddannelsespolitikken
bør medvirke til, at

• de unge vælger de uddannelser, der samfundsmæssigt er
hensigtsmæssige;

• de unge får relevant og dækkende information om ud-
dannelsernes forventede beskæftigelses- og lønmulighe-
der;

• uddannelsesinstitutionerne kontinuerligt forbedrer ud-
dannelserne og sikrer, at de nyuddannede har den viden
og kunnen, der efterspørges på arbejdsmarkedet;

• arbejdsgivere og ansatte i fællesskab sikrer efteruddan-
nelse af arbejdsstyrken. 

Instrumenter i 
uddannelses-
politikken

Det offentlige har generelt følgende instrumenter til rådighed
i uddannelsespolitikken:

• administrative, eksempelvis regulering af institutioners
kvalitet og optag (adgangsbegrænsning) 

• finansielle, eksempelvis skattefinansiering og uddannel-
sessøgendes egenbetaling til institutioner

• offentligt udbud af uddannelsespladser
• overførsler til studerende i form af f.eks. SU. 

Administrative instrumenter kan ud over kvalitetssikring og
autorisation af uddannelsesinstitutioner være adgangsbegræns-
ning. Finansiering af institutioner kan afspejle antallet af op-
tagne studerende eller beståede eksaminer (taxametertilskud).
Den måde, som finansieringen indrettes på, har stor betydning
for institutionernes incitamenter. Offentligt udbud af uddannel-
sespladser er snarere normen end undtagelsen i Danmark, mens
der i en række andre lande er et langt større islæt af private
institutioner. Betingelserne knyttet til stipendier og SU-lån kan
have indflydelse på uddannelsessøgendes adfærd. 

Uddannelsespolitik
vanskeligt givet
usikkerhed

Uddannelsespolitik er vanskeligt, fordi det er svært for alle ak-
tører, dvs. både det offentlige, institutionerne, de uddannelses-
søgende og aftagerne, at forudse fremtidens behov for uddan-
nelse. Decideret uddannelsesplanlægning, dvs. en centralt sty-
ret dimensionering af uddannelsessystemet med udgangspunkt
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i prognoser for “fremtidige behov” af specifikke uddannelses-
grupper, stiller ekstreme informationskrav og må frarådes.
Selvom der i dag på en lang række uddannelser er frit studie-
valg, eksisterer der dog adgangsbegrænsning på udvalgte om-
råder, hvor der er særligt underbyggede formodninger om
fremtidigt behov. 

Anbefalinger

Behov for
evaluering af 
folkeskolens samlede
formål 

Det er tankevækkende, at internationale sammenligninger viser,
at den danske folkeskole er en af verdens dyreste, mens elever-
nes faglige præstationer befinder sig i midtergruppen. Dette be-
høver ikke at være uacceptabelt, hvis folkeskolen giver ele-
verne værdifulde færdigheder på en række af de øvrige om-
råder, der er fremhævet i formålsparagraffen, eksempelvis per-
sonlige og sociale færdigheder. Det er imidlertid slående, at der
ikke er udviklet en selvstændig dansk begrebsramme til evalu-
ering af folkeskolens målopfyldelse, som den er beskrevet i for-
målsparagraffen. Det bør tilstræbes, at der hurtigst muligt
etableres en metodik til evaluering af folkeskolen, der kan måle
de forskellige aspekter.

Formålsparagraf
skal afspejle 
politiske ønsker

Regeringen har som mål at øge fagligheden i folkeskolen. Hvis
dette er udtryk for et stærkt ønske om at dreje folkeskolens for-
mål i retning af nogle specifikke faglige mål, vil det være lo-
gisk at justere den nuværende formålsparagraf. Dette skal selv-
følgelig afspejles i de evalueringer, der gennemføres. 

Problematisk med
offentliggørelse af
skolers 
testresultater

For at øge det faglige niveau i folkeskolen er det besluttet at
offentliggøre skolernes karaktergennemsnit ved de afsluttende
prøver på 9. og 10. klassetrin. Dette er problematisk, da både
danske og udenlandske undersøgelser viser, at karakterer og
testresultater i højere grad er udtryk for forældrebaggrund end
for kvaliteten af undervisningen. Erfaringer fra Storbritannien
viser, at et system med offentliggørelse af karakterer øger
spredningen mellem skolernes karakterniveau. Dette er bl.a. en
følge af, at ressourcestærke børn bliver taget ud af “dårlige”
skoler og flyttet over i “gode” skoler. Denne effekt er også
sandsynlig i Danmark, hvor det med ændringer af folkeskole-
loven fra 2002 blev lettere at skifte skole. Hvis der er et ønske
om at offentliggøre karakterer og testresultater, bør der fore-
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tages en statistisk korrektion for forskelle i forældrebaggrund
og andre forhold, der påvirker elevernes præstationer, og som
skolerne ikke har indflydelse på. En sådan korrektion er nød-
vendig for at kunne bedømme den isolerede effekt af skolernes
undervisningsindsats.

Ensartede 
økonomiske rammer
for det almene 
gymnasium og 
erhvervsgymnasier

Det almene gymnasium finansieres af amtskommunerne, mens
staten finansierer erhvervsgymnasierne. Det ville være logisk
at samle ansvaret for og finansieringen af uddannelsestilbud,
der er rettet mod de 16-19 årige, hos en og samme myndighed
for at sikre ensartede økonomiske rammer, jf. Det Økonomiske
Råd (2002a) og LO (2003). 

Vigtigt, at 
gymnasium er 
studieforberedende 

Etablering af ensartede økonomiske rammer må imidlertid ikke
ske på bekostning af fagligheden i gymnasiet. Analyser i denne
rapport viser, at sandsynligheden for at blive optaget på og
gennemføre en lang videregående uddannelse afhænger positivt
af karaktergennemsnittet i gymnasiet. Derfor er det vigtigt, at
gymnasiet har en stærk faglig basis og fortsat er studieforbere-
dende. Gymnasiereformen, der træder i kraft fra august 2005,
har som mål at styrke fagligheden og herved forberede eleverne
til de videregående uddannelser. Det er for nærværende uklart,
om virkemidlerne i gymnasiereformen sikrer, at dette mål nås.

Sabbatår øger
frafald på de lange
videregående 
uddannelser 

Analyserne i denne rapport viser, at sabbatår mellem de gym-
nasiale uddannelser og de lange videregående uddannelser øger
risikoen for at falde fra undervejs. Dette understreger vigtighe-
den af, at en lang videregående uddannelse påbegyndes umid-
delbart efter gymnasiet. Dette kan eksempelvis fremmes ved i
SU-systemet at belønne hurtig overgang fra gymnasiale ud-
dannelser til videregående uddannelser. På de mellemlange
videregående uddannelser har sabbatår til gengæld ikke nogen
entydig effekt på tilbøjeligheden til at fuldføre. Det kan afspej-
le, at f.eks. pædagog- og folkeskolelæreruddannelserne i højere
grad forudsætter, at de studerende har generel livserfaring.
Under alle omstændigheder øges afkastet af en uddannelse målt
ved den samlede indkomst som erhvervsaktiv, hvis den stu-
derende afslutter uddannelsen i en ung alder. 

Erhvervs-
uddannelser: 

Løn til alle unge under erhvervsuddannelse finansieres af virk-
somhederne. Den enkelte virksomhed betaler lærlingenes løn,



241

Virksomheder 
finansierer alle 
lærlinges løn 

når vedkommende er i virksomheden. Løn under skoleophold
finansieres af en afgift pr. ansat pålagt alle virksomheder
(AER-bidrag). Der er imidlertid intet, der sikrer, at der bliver
oprettet et tilstrækkeligt antal praktikpladser, selvom lærlinge-
nes arbejdsindsats har en værdi for virksomhederne. Nogle
virksomheder kan ved arbejdskraftmangel f.eks. forsøge at til-
trække uddannet arbejdskraft fra andre virksomheder fremfor
selv at uddanne. Og under alle omstændigheder betyder ufor-
udsete konjunktursvingninger, at der er et timing-problem, fra
et behov viser sig, til en person er færdiguddannet. I dag er der
i princippet frit optag til de fleste erhvervsuddannelser, og hvis
der ikke kan etableres det nødvendige antal praktikpladser i
forhold til efterspørgslen, oprettes der skolepraktikpladser. Der
er dog en negativliste over uddannelser, hvor der ikke oprettes
skolepraktik. Skolepraktikpladserne finansieres via en afgift pr.
ansat pålagt alle brancher. Det er bemærkelsesværdigt, at der
samtidig med mangel på praktikpladser på visse områder er
ubesatte praktikpladser inden for en række andre fag.

Finanslov for 2004
omlægger 
finansiering og 
reducerer
skolepraktik 

Finansloven for 2004 indebærer bl.a., at staten overtager fi-
nansieringen af skolepraktikken. Målet med aftalen er at få
nedbragt antallet af elever i skolepraktik ved bl.a. at indføre
adgangsbegrænsning, ved at nedsætte lærlingenes løngodtgø-
relser betydeligt og ved at belønne erhvervsskolerne for at
skaffe ordinære praktikpladser. Nedskæringen i skolepraktik-
ken vil også ramme elever, der allerede er begyndt på en
erhvervsuddannelse, da deres valgmuligheder bliver reduceret
i forhold til, da de startede uddannelsen. Arbejdsgiverne skal
i stedet for at finansiere skolepraktik aflaste den statslige
finansiering af efteruddannelse. Arbejdsgiverne bliver samlet
set stillet økonomisk uændret som følge af omlægningen, mens
staten opnår en besparelse.

Aftalen løser ikke
grundlæggende 
problemer – 
tilskuds- eller 
afgiftsmodel bør
overvejes

Med finanslovens aftale om skolepraktik tilskyndes virksomhe-
derne ikke til at oprette flere praktikpladser i forhold til det nu-
værende system. Flere praktikpladser kunne fremskaffes ved
økonomisk at belønne virksomheder, der opretter praktikplad-
ser. Dette kan være i form af en AER-bidragssats, der afhæn-
ger af antal oprettede praktikpladser, eller i form af et tilskud
finansieret af alle virksomheder. Det er imidlertid ikke uproble-
matisk at udforme et sådant system i praksis. Flere afgifts- og



68) I 1990 blev virksomhedernes AER-bidrag differentieret efter, om
arbejdsgiverne opfyldte et årligt fastsat elevmål for virksomheden,
fastsat branchevis. Virksomheder, der opfyldte normen, kunne nø-
jes med en lavere bidragssats end andre virksomheder. Bidrag ef-
ter denne model blev aldrig opkrævet, bl.a. fordi der var kritik af,
at den valgte brancheinddeling var for grov til at tage højde for de
faktiske forhold i den enkelte virksomhed. Efterfølgende er bi-
draget opkrævet som en ensartet sats pr. fuldtidsbeskæftiget. I åre-
ne 1993-1996 var der et AER-finansieret tilskud til de virksomhe-
der, der indgik uddannelsesaftaler med en person, der var begyndt
i skolepraktik. Tilskuddet øgede ikke antallet af praktikpladser i
nævneværdigt omfang, bortset fra kortvarige effekter ved indførsel
og afskaffelse, bl.a. fordi nogle virksomheder ventede med at
ansætte lærlinge i en praktikplads, til de var startet i skolepraktik.
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tilskudsmodeller har været forsøgt i 1990’erne med flertydige
erfaringer.68 Øget økonomisk tilskyndelse for virksomhederne
til at oprette flere praktikpladser er ønskværdigt, men det kræ-
ver en grundig udredning at fastlægge en hensigtsmæssig
model.

Mere fleksible 
lærlingelønninger

Problemet med misforholdet mellem de unges specifikke fag-
ønsker og de udbudte praktikpladser reduceres med aftalen om
skolepraktik. Reduktionen i antallet af skolepraktikpladser kan
imidlertid have utilsigtede effekter, eksempelvis at unge fra-
vælger erhvervsuddannelser til fordel for de gymnasiale ud-
dannelser eller slet ikke påbegynder en uddannelse. Misforhol-
det mellem de specifikke fagønsker og de udbudte praktik-
pladser kunne løses på en mere hensigstmæssig måde. Eksem-
pelvis kunne lærlingelønningerne i højere grad afspejle udbud
og efterspørgsel, så lønningerne blev tilpasset markedssituatio-
nen. 

Svære vilkår for de
bogligt svage

Finanslovsaftalen indebærer en mere fleksibel ordning for gen-
nemførelse af en erhvervsuddannelse. En elev under 25 år, der
har gennemført 1. trin og har opnået mindst seks måneders løn-
net beskæftigelse på grundlag af sin uddannelse, kan vende
tilbage til uddannelsen og afslutte den uden praktikplads. Flek-
sibiliteten gør det muligvis mere overkommeligt for nogle bog-
ligt svage elever at færdiggøre en erhvervsuddannelse. Der er
ingen tvivl om, at en stor gruppe unge har fået det sværere og
sværere i de senere årtier i takt med, at kravene til formelle
kvalifikationer er øget. Der er stort set ingen uddannelsesmu-
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ligheder for denne gruppe efter folkeskolen. Problemerne for
denne gruppe må forventes at stige i fremtiden i takt med glo-
baliseringen og den øgede efterspørgsel efter formelle kvalifi-
kationer.  

Frit studievalg 
kræver fleksibilitet
af både uddannelse
og uddannelses-
søgende

Det frie uddannelsesvalg i forhold til de videregående uddan-
nelser er et betydeligt velfærdsgode for den enkelte, og det er
utvivlsomt fremmende for gennemførelse af uddannelserne, at
der er stor mulighed for at vælge efter interesse. Forudsætnin-
gen for, at det frie uddannelsesvalg er hensigtsmæssigt ud fra
et samfundsmæssigt perspektiv, er bl.a., at der er en betydelig
fleksibilitet i uddannelserne, sådan at uddannelserne kan an-
vendes bredt på arbejdsmarkedet. Dette kan opnås ved at beto-
ne generelle færdigheder under uddannelsen samt ved at smi-
diggøre efteruddannelsessystemet. Da specialisering under ud-
dannelsen selvfølgelig også har en værdi, skal der foretages en
afvejning mellem bredde og specialisering. Et andet område,
hvor det frie uddannelsesvalg stiller krav, er i forhold til den
uddannelsessøgende. Han eller hun skal både kunne overskue
mulige fremtidige konsekvenser af forskellige valg og udvise
fleksibilitet på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse. 

Behov for 
bachelorer med 
erhvervskompetence 

For de lange videregående uddannelser kan fleksibiliteten i
uddannelserne sikres ved en mere reel opdeling mellem bache-
loruddannelsen og kandidatdelen. Det er ikke et mål i sig selv
at uddanne flere bachelorer, men det forekommer uhensigts-
mæssigt at binde de studerende til fem års uddannelse eller me-
re – især i en situation, hvor optaget på de videregående ud-
dannelser øges. Det er kun de færreste uddannelser, hvor
bacheloruddannelsen giver reel erhvervskompetence, og hvor
der er stor valgfrihed til at kombinere en bachelor med forskel-
lige kandidatoverbygninger. På en lang række områder er en
bacheloruddannelse stadig 3/5 af en kandidatuddannelse. En
medvirkende årsag hertil kan være taxametersystemet, der
tilskynder institutionerne til at uddanne personer i fem år. Med
virkning fra 2004 justeres taxametersystemet, så færdiggørelse
af bachelorer udløser en økonomisk bonus. Dette ændrer dog
ikke på ovenstående problematik, da institutionerne stadig har
en stor økonomisk tilskyndelse til at videreruddanne bache-
lorerne.



69) Den nye universitetslov præciserer og skærper universiteternes
pligt til systematisk kvalitetsudvikling af uddannelse, jf. Ministe-
riet for Videnskab, Teknologi og Udvikling (2003a). Universiteter
skal anvende evalueringer til bl.a. at synliggøre, at udbuddet af
uddannelse er relevant for samfundets behov og af højeste kva-
litet. I forbindelse med evalueringer skal universiteterne inddrage
relevante aftagere og færdige kandidater. Resultatet af evaluerin-
gerne får dog ikke konsekvenser for institutionernes taxametertil-
skud.  
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Taxametertilskud
kan belønne 
institutioner, der
forholder sig til 
arbejdsmarkedets
behov 

Taxametersystemet kan også på andre måder fremme en hen-
sigtsmæssig adfærd hos de videregående uddannelsesinstitutio-
ner. En mulighed er, at der jævnligt gennemføres evalueringer
af institutionerne med henblik på bl.a. at vurdere, i hvor høj
grad

• undervisningens indhold og form lever op til bedste
internationale standarder;

• aftagernes behov analyseres og afspejles i uddannelsens
indhold og opbygning;

• institutionerne følger de uddannedes færden på arbejds-
markedet og bruger denne viden aktivt;

• institutionerne tilbyder relevant efteruddannelse til
uddannede.

Satserne for institutionernes taxametertilskud kan gradueres
efter, i hvor høj grad institutionerne lever op til disse krav.69 

Vanskeligt at finde
bedre alternativ

Der vil altid være et element af skøn i en sådan evaluering, men
alternativerne er ikke nødvendigvis bedre. Hvis eksempelvis
udelukkende ledighedssituationen for nyuddannede anvendes
som indikator for uddannelsernes erhvervsrelevans, indebærer
denne en lang række fortolkningsproblemer: Hvad skyldes kva-
liteten af uddannelsen, hvad er forårsaget af vedvarende æn-
dringer i efterspørgslen, og hvad kan henføres til andre forhold
uafhængigt heraf, eksempelvis konjunktursvingninger, der spe-
cifikt rammer de nyuddannede? 

Store 
fleksibilitetskrav til
akademikere eller
delvis 
egenfinansiering

Der er argumenter for at stille store krav til fleksibilitet og
mobilitet for personer med en kandidatgrad. Den store fleksibi-
litet er modydelsen til samfundet for ekstra uddannelse og mu-
ligheden for frit valg. Et alternativ vil være at skærpe de øko-
nomiske incitamenter i finansieringen af kandidatgraden, hvor
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de studerende kan overtage en større del af den marginale risi-
ko ved uddannelsen. Dette kan ske ved i højere grad at omlæg-
ge uddannelsesstøtten til lån eller ved at indføre undervisnings-
afgifter. Indførelse af et forhøjet SU-lån efter bestået bachelor
betyder, at levestandarden ikke behøver at falde i studietiden,
og at tilskyndelsen til at gøre en uddannelse færdig hurtigt for-
stærkes. Frafaldet på kandidatdelen er lille og dermed også
risikoen for de studerende. Beregninger i Det Økonomiske Råd
(2001b) viser, at SU til studerende, der gennemfører en lang
videregående uddannelse, øger uligheden betydeligt målt ved
livsindkomster. Derfor vil en SU-reform med større låneele-
ment også give mindre ulighed.  

Hjerneflugt kan
mindskes af 
uddannelsesfradrag

Hvis der indføres egenfinansiering for kandidatdelen eller
omlægning til SU-lån, kan det overvejes at indføre et uddannel-
sesfradrag for personer, der har betalt dele af deres egen ud-
dannelse. Et sådant fradrag i den skattepligtige indkomst vil
gøre uddannelsessystemet mere robust over for højtuddannedes
mobilitet over landegrænser. Årsagen er, at højtuddannede dan-
skere herved belønnes for at arbejde i Danmark. Fradraget kan
udformes, så det gives i en 5-10 årig periode. Det kan også
overvejes at give skattefradraget til udenlandske højtuddanne-
de, der får arbejde her i landet, for at gøre det danske arbejds-
marked mere attraktivt for disse grupper. Dette fradrag kan
erstatte eller supplere den nuværende særlige skatteordning for
forskere og nøglepersoner rekrutteret i udlandet (25 pct. ord-
ningen). Egenfinansiering og uddannelsesfradrag kan kombi-
neres, så det bliver neutralt for den enkeltes livsindkomst i
forhold til situationen i dag.  

Tydelig social arv i 
uddannelses-
systemet

Analyser i denne rapport viser tydelige tegn på social arv i det
danske uddannelsessystem. Forældrenes uddannelsesbaggrund
har stor betydning for de unges valg af ungdomsuddannelse.
Sandsynligheden for, at unge, hvis forældre har en videregåen-
de uddannelse, vælger en gymnasial uddannelse eller en er-
hvervsuddannelse, er henholdsvis markant større og mindre end
for unge, hvis forældre er ufaglærte. Forældrebaggrunden har
til gengæld kun mindre betydning for unges sandsynlighed for
at gennemføre en påbegyndt uddannelse. Unge, hvis forældre
har en videregående uddannelse, har en lidt større tilbøjelighed
til at gennemføre en påbegyndt gymnasial uddannelse. Børn af



246

faglærte har en lidt større sandsynlighed for at gennemføre en
påbegyndt erhvervsuddannelse sammenlignet med børn af
ufaglærte. Der er en klar tendens til, at børn af forældre med
en videregående uddannelse – især forældre med en lang
videregående uddannelse – er mere tilbøjelige til at påbegynde
en lang videregående uddannelse. Forældrebaggrund spiller
imidlertid en begrænset rolle, når først vedkommende er startet
på en videregående uddannelse. Eksamenskvotienten ved den
adgangsgivende eksamen har en tydelig indvirkning på studie-
valget og tilbøjeligheden til at fuldføre en lang videregående
uddannelse. Det forstærker indtrykket af, at den sociale arv
kan spille en rolle i forhold til at påbegynde en lang videregå-
ende uddannelse. Analyser viser således, at det at have foræl-
dre med en lang videregående uddannelse har relativt stor be-
tydning for børnenes eksamenskvotient ved den gymnasiale
uddannelse.

Offentlig indsats i
forhold til social arv

Den tydelige sociale arv i uddannelsessystemet kan ikke tages
til indtægt for, at den offentlige indsats er virkningsløs i for-
hold til at bryde den sociale arv. Det er ukendt, hvordan situa-
tionen ville have været, hvis der ikke havde været et betydeligt
offentligt engagement i det danske uddannelsessystem i form
af vederlagsfri undervisning mv. Selvom denne indsats måtte
vise sig kun at have lille umiddelbar effekt på at bryde den so-
ciale arv, akkumulerer effekten over generationer. 

Manglende 
evaluering af 
efteruddannelses-
reform fra 2000 

De meget specifikke erhvervskundskaber forældes i takt med
den teknologiske udvikling, men også basiskundskaber ero-
derer over tid. I Danmark er der et sammenhængende voksen-
og efteruddannelsessystem, hvortil det offentlige yder et bety-
deligt bidrag. I forbindelse med aftalen om reformen af voksen-
og efteruddannelsessystemet fra 2000 blev det aftalt, at der
skulle iværksættes et arbejde med henblik på at analysere og
måle effekten af indsatsen. Dette vigtige arbejde er ikke igang-
sat. Det anbefales, at dette sker hurtigst muligt. 

Behov for
branchespecifik og
offentlig finansiering
af efteruddannelse 

For væsentlige dele af efteruddannelsen bør finansieringen de-
les mellem de enkelte brancher på arbejdsmarkedet og det of-
fentlige. En mulighed er, at branchespecifik efteruddannelse
finansieres af en fond, som både arbejdsgivere og arbejdstagere
indbetaler til branchevis. Vilkårene for en sådan fond, dvs. bå-
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de størrelsen af parternes bidrag og hvilke former for efterud-
dannelse, der kan ydes støtte til, kan aftales ved overenskomst-
forhandlingerne, jf. også Due og Madsen (2003). Det offentlige
bør især sikre, at de mindst uddannede og ældre i arbejdsstyr-
ken bliver tilstrækkeligt efteruddannet for at sikre deres for-
bliven på arbejdsmarkedet, men der er argumenter for, at det
offentlige bidrager til finansiering af al efteruddannelse.
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Bilagstabel II.1 Sammenhæng mellem indkomst, uddannelseslængde og erhvervs-
erfaringa, 1993-2001

Mænd Kvinder

Timeløn Disponibel
indkomst

Timeløn Disponibel
indkomst

Konstantled 4,569 11,384 4,573 11,290

Uddannelseslængde 0,066 0,055 0,054 0,041

Erfaring 0,047 0,042 0,031 0,041

Erfaring2/100 -0,100 -0,081 -0,064 -0,082

R2 0,364 0,375 0,310 0,494

a) Erfaring opgøres som antal års erhvervserfaring og er beregnet på baggrund af oplysninger om
ATP-indbetalinger, der går tilbage til 1964. 

Anm.: Alle effekter er statistisk signifikante på 5 pct. niveau. Timelønningerne og den disponible ind-
komst er angivet i logaritmer. Der er medtaget 18 kontrolvariable samt 8 årsdummies i estima-
tionerne. Yderligere oplysninger om beregningerne kan fås ved henvendelse til Det Økonomiske
Råds Sekretariat.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata, jf. boks II.3.



260

Bilagstabel II.2 Sammenhæng mellem indkomst, uddannelsesgruppe og erhvervs-
erfaringa, 1993-2001

Mænd Kvinder

Timeløn Disponibel
indkomst

Timeløn Disponibel
indkomst

Konstantled 4,613 11,446 4,545 11,176

Erfaring 0,051 0,043 0,041 0,053

Erfaring2/100 -0,111 -0,083 -0,087 -0,108

Erhvervsudd.

Butik og engros 0,042 0,042 0,015 0,024

Kontor og finans 0,090 0,084 0,053 0,052

Murer, tømrer og 
snedker

0,019 0,015 0,044 0,037

Maler 0,013 0,017 0,045 0,041

Elektriker 0,033 0,030 0,048 0,045

Bygge 0,027 0,024 0,039 0,037

Smed og mekaniker 0,026 0,025 0,030 0,045

Jern 0,036 0,033 0,052 0,039

Grafisk 0,064 0,047 0,059 0,049

Teknik 0,031 0,028 0,024 0,022

Service 0,034 0,039 0,022 0,014

Slagter, bager, kok 0,034 0,026 0,040 0,044

Levnedsmiddel 0,050 0,040 0,030 0,043

Jordbrug 0,035 0,048 0,062 0,062

Transport 0,063 0,075 0,058 0,062

Sundhed 0,020 0,049 0,032 0,043

Korte videreg.

Formidling 0,066 0,054 0,064 0,054

Kunstnerisk 0,067 0,053 0,067 0,039

Samfundsfaglig 0,107 0,094 0,089 0,088

Teknisk 0,097 0,082 0,063 0,070

Levnedsmiddel 0,110 0,088 0,048 0,039

Jordbrug 0,063 0,056 0,089 0,054

Transport 0,097 0,118 0,122 0,113

Sundhed 0,025 0,024 0,032 0,028

Politi 0,039 0,043 0,056 0,057
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Bilagstabel II.2 fortsat
Mellemlange

Pædagogisk 0,024 0,026 0,044 0,038

Folkeskole- og håndar-
bejdslærer

0,037 0,033 0,056 0,046

Formidling 0,073 0,058 0,064 0,053

Socialrådgivere 0,053 0,060 0,088 0,083

Kunstnerisk 0,057 0,057 0,075 0,063

Sundheds- og sygeplejer-
ske

0,031 0,034 0,041 0,052

Erhvervsøkonomi 0,090 0,069 0,080 0,068

Levnedsmiddel 0,088 0,072 0,052 0,044

Teknisk 0,078 0,063 0,087 0,079

Ergo- og fysioterapi 0,035 0,066 0,044 0,054

Sundhed i øvrigt 0,051 0,051 0,059 0,052

Lange videreg. 

Sundhed 0,079 0,051 0,081 0,064

Teknisk 0,064 0,053 0,064 0,056

Naturvidenskabelig 0,054 0,045 0,060 0,051

Humaniora, sprog 0,045 0,038 0,058 0,048

Humaniora, øvrige 0,044 0,039 0,051 0,043

Økonomi 0,072 0,062 0,070 0,065

Jura 0,068 0,058 0,071 0,064

Samf.faglig, øvrige 0,051 0,043 0,052 0,046

Jordbrug 0,051 0,045 0,065 0,054

R2 0,380 0,384 0,320 0,442

a) Erfaring opgøres som antal års erhvervserfaring og er beregnet på baggrund af oplysninger om
ATP-indbetalinger, der går tilbage til 1964. 

Anm.: Alle effekter er statistisk signifikante på 5 pct. niveau. Timelønningerne og den disponible ind-
komst er angivet i logaritmer. Desuden er medtaget 18 kontrolvariable samt 8 årsdummies i esti-
mationerne. Yderligere oplysninger om beregningerne kan fås ved henvendelse til Det Øko-
nomiske Råds Sekretariat. Lønpræmierne er angivet som årlige gennemsnit. De er fremkommet
ved at dividere de estimerede afkast med de enkelte uddannelsers gennemsnitlige varighed.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata, jf. boks II.3.
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Bilagstabel II.3 Gennemsnit og spredning for uddannelsesgruppernes residualer i
lønligningen, 1993-2001

Mænd Kvinder

Gns. Spredning Gns. Spredning

Ufaglært 0,019 0,477 0,021 0,441

Erhvervsuddannelser

Butik og engros handel -0,035 0,371 -0,090 0,305

Kontor og finans 0,060 0,364 -0,002 0,279

Murer, tømrer og snedker -0,078 0,325 0,019 0,400

Maler -0,099 0,329 0,015 0,353

Elektriker -0,012 0,323 0,049 0,296

Bygge og anlæg i øvrigt -0,055 0,338 -0,012 0,642

Smed og mekaniker -0,064 0,318 -0,047 0,367

Jern og metal i øvrigt -0,031 0,324 0,035 0,331

Grafisk 0,094 0,354 0,101 0,380

Teknik og industri i øvrigt -0,035 0,391 -0,045 0,319

Service -0,017 0,403 -0,045 0,352

Slagter, bager, kok -0,044 0,350 -0,008 0,350

Levnedsmiddel mv. -0,018 0,404 -0,061 0,332

Jordbrug og fiskeri -0,066 0,381 -0,004 0,391

Transport mv. -0,003 0,359 -0,001 0,300

Sundhed -0,116 0,322 -0,084 0,289

Korte videregående

Formidling og erhvervssprog 0,066 0,465 0,091 0,325

Kunstnerisk 0,127 0,553 0,141 0,489

Samfundsfaglig 0,185 0,371 0,126 0,336

Teknisk 0,042 0,346 -0,020 0,306

Levnedsmiddel og husholdn. 0,082 0,384 -0,032 0,259

Jordbrug og fiskeri -0,018 0,361 0,067 0,389

Transport mv. -0,029 0,390 0,102 0,395

Sundhed -0,054 0,398 -0,004 0,265

Politi og fængsel -0,010 0,249 0,063 0,214

Mellemlange videregående

Pædagog -0,192 0,270 -0,071 0,256

Folkeskole- og håndarbejds-
lærer

-0,072 0,319 0,067 0,265
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Bilagstabel II.3 fortsat
Formidling og erhvervssprog 0,081 0,394 0,074 0,331

Kunstnerisk -0,160 0,478 -0,023 0,499

Erhvervsøkonomi 0,184 0,483 0,180 0,339

Socialrådgiver -0,128 0,333 0,002 0,240

Teknisk 0,133 0,363 0,206 0,320

Levnedsmiddel og husholdn. 0,097 0,450 0,014 0,341

Sundheds- og sygeplejerske -0,110 0,305 -0,023 0,263

Ergo- og fysioterapeuter -0,133 0,450 -0,053 0,312

Sundhed i øvrigt -0,077 0,375 -0,007 0,307

Lange videregående

Humaniora sprog -0,082 0,353 0,095 0,305

Humaniora i øvrigt -0,078 0,372 0,047 0,381

Naturvidenskabelig 0,000 0,352 0,112 0,314

Økonomi 0,106 0,425 0,149 0,314

Jura 0,067 0,424 0,157 0,303

Samfundsvidenskab i øvrigt -0,019 0,371 0,047 0,342

Teknisk 0,048 0,383 0,116 0,335

Jordbrugsvidenskab -0,045 0,386 0,133 0,348

Sundhedsvidenskab 0,236 0,424 0,309 0,366

Anm.: Tabellen angiver middelværdien og spredningen for residualerne i en regression, hvor timelønnen
er regresseret på bl.a. erhvervserfaring og uddannelseslængde, jf. boks II.4. Residualerne er her-
efter grupperet efter individernes uddannelsesgruppe.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata, jf. boks II.3.
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Bilagstabel II.4 Sammenhæng mellem indkomst, uddannelse på norm, over og under
norm og erhvervserfaringa, typetal, 1993-2001

Mænd Kvinder

Timeløn Disponibel
indkomst

Timeløn Disponibel
indkomst

Konstantled 4,533 11,346 4,546 11,266

Norm 0,077 0,068 0,064 0,050

Over norm 0,061 0,048 0,043 0,033

Under norm -0,045 -0,037 -0,035 -0,026

Erfaring 0,047 0,042 0,032 0,042

Erfaring2/100 -0,100 -0,081 -0,067 -0,085

R2 0,370 0,381 0,318 0,499

a) Erfaring opgøres som antal års erhvervserfaring og er beregnet på baggrund af oplysninger om
ATP-indbetalinger, der går tilbage til 1964. 

Anm.: Alle effekter er statistisk signifikante på 5 pct. niveau. Timelønningerne og den disponible ind-
komst er angivet i logaritmer. Estimationerne er baseret på typetallet. Der er medtaget 18 kontrol-
variable samt 8 årsdummies i estimationerne. Yderligere oplysninger om beregningerne kan fås
ved henvendelse til Det Økonomiske Råds Sekretariat.

Kilde: Egne beregninger på grundlag af registerdata, jf. boks II.7.


