
I uddannelsespolitikken et det et tilbagevendende spørgsmål, om 
vi som samfund investerer nok i uddannelse – eller om vi tværtimod 
overuddanner de unge? I denne bog analyseres temaet ud fra såvel 
samfundets som individets synsvinkel.

Efter at have sat den teoretiske ramme følger empirisk baserede 
kapitler. Først analyseres sammenhængen mellem løn og uddannel-
seslængde og -type samt sammenhængen mellem evner målt ved 
karakterer i gymnasiet og løn. En anden analyse undersøger, hvad 
fagvalg betyder for kandidater fra DTU og CBS: Giver nogle fag en 
større sandsynlighed for høj løn og besættelse af lederstillinger end 
andre? Bogen introducerer også begrebet forbrugsværdi af ud-
dannelse: Måske realiserer en ingeniør en højere livsindkomst end 
en humanist. Men opnår humanisten en højere personlig forbrugs-
værdi af sin uddannelse – og hvordan kan den i givet fald måles? 
Andre kapitler beskæftiger sig med, hvad det betyder for andre 
medarbejderes produktivitet, når virksomheden ansætter en højt- 
uddannet, og i hvor høj grad uddannede finder arbejde under det 
niveau, deres uddannelse til siger. Endelig analyseres det, hvad der 
ville give den højeste økonomiske tilvækst, hvis man foretager det 
eksperiment, at 10.000 personer løftes i uddannelsesniveau kontra 
det eksperiment, hvor 10.000 kandidater i stedet for humaniora 
vælger en teknisk uddannelse.

Afkast af uddannelse. Det samfundsmæssige og individuelle ratio-

nale giver et væsentligt fagligt bidrag til de verserende uddannel-
sespolitiske overvejelser og vil indgå som en standard reference ved 
analyser af, hvad investeringer i uddannelse betyder for den enkel-
te og for samfundet.
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Forord

En af velfærdssamfundets væsentligste opgaver er at sikre befolkningen adgang 
til uddannelse, og de offentlige udgifter til uddannelse udgør i Danmark godt 6 % 
af BNP, hvilket er det tredjehøjeste niveau  i OECD .

Uddannelse er i det hele taget en afgørende faktor for, at Danmark historisk 
har været i stand til at forene høj velstand med en relativt lav indkomstulighed, 
hvilket er centrale målsætninger for velfærdssamfundet . Sammenhængen går 
også den modsatte vej . Velfærdssamfundets finansiering afhænger kritisk af, at 
størstedelen af befolkningen er i beskæftigelse, hvilket igen er betinget af en vel-
uddannet arbejdsstyrke med en høj produktivitet . Et fald i beskæftigelsen vil for-
skubbe velfærdssamfundets finansielle balance via faldende skatteindtægter og 
øgede sociale udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp m .m .

Det er derfor et tilbagevendende spørgsmål, om samfundet får nok ud af de 
store investeringer i befolkningens humankapital . Bruger vi for mange eller for 
få ressourcer på uddannelse? Er kvaliteten høj nok? Satses der på de rigtige ud-
dannelser, og har de unge tilstrækkeligt fokus på at vælge uddannelse med høj ar-
bejdsmarkedsrelevans? Omvendt er det også vigtigt for de unge selv, at de vælger 
den rigtige uddannelse, der kan sikre dem en varig og meningsfyldt placering på 
arbejdsmarkedet .

 I denne bog analyseres temaet ud fra såvel samfundets som individets syns-
vinkel:

Efter at have sat den teoretiske ramme i kapitel 1 følger empirisk baserede 
kapitler . Først analyseres sammenhængen mellem løn og uddannelseslængde og 
-type samt sammenhængen mellem evner målt ved karakterer i gymnasiet og 
løn . En anden analyse undersøger, hvad fagvalg betyder for kandidater fra DTU 
og CBS: Giver nogle fag en større sandsynlighed for høj løn og besættelse af leder-
stillinger end andre?

Bogen introducerer også begrebet forbrugsværdi af uddannelse: Måske reali-
serer en ingeniør en højere livsindkomst end en humanist . Men opnår humani-
sten en højere personlig forbrugsbrugsværdi af sin uddannelse? Andre kapitler 
beskæftiger sig med, hvad det betyder for andre medarbejderes produktivitet, når 
virksomheden ansætter en højtuddannet, og i hvor høj grad uddannede finder 
arbejde under det niveau, deres uddannelse tilsiger .
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Endelig analyseres det, hvad der ville give den højeste økonomiske tilvækst: 
At 10 .000 personer løftes i uddannelsesniveau, eller at 10 .000 kandidater i stedet 
for humaniora vælger en ingeniøruddannelse .

Bogen er redigeret af undertegnede med bidrag af professor Torben M . Ander-
sen, Aarhus Universitet, forskningsassistent Kristian Hedeager Bentsen, ROCK-
WOOL Fondens Forskningsenhed, postdoc Lene Kromann, CBS, professor Ja-
kob Roland Munch, Københavns Universitet, associate professor Georg Schaur, 
University of Tenessee, professor Anders Sørensen, CBS, og Jeanette Walldorf, 
ph .d .-stipendiat ved CBS . Alle bidragyderne takkes hermed for en engageret 
forskningsindsats i forbindelse med ROCKWOOL Fondens projekt om individu-
elt og samfundsmæssigt afkast af uddannelse .

I forskningsenheden har stud .polit .’erne Emma Hedvig Pind Hansen og Troels 
Mandøe Glæsner bistået med kompetent forskningsassistance; det samme har 
Pernille Plato Jørgensen fra Københavns universitet . Formidlingschef Bent Jen-
sen har læst og kommenteret manus samt varetaget kontakten til vores kompe-
tente udgiver, Syddansk Universitetsforlag, der atter en gang med professionel bi-
stand fra tilrettelægger Erik Justesen fuldt ud har levet op til vores forventninger 
til høje faglige standarder på det grafiske og udgivelsesmæssige område .

Fra projektets styregruppe vil jeg takke chefkonsulent Martin Junge, Uddan-
nelses- og Forskningsministeriet, og professor Erik Meiniche Schmidt, Aarhus 
Universitet .

Som ved de øvrige projekter i ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed er ar-
bejdet gennemført i fuldstændig videnskabelig uafhængighed – også af ROCK-
WOOL Fonden, der imidlertid sædvanen tro har givet dette forskningsprojekt 
tilfredsstillende økonomiske rammer .

Jeg vil takke ROCKWOOL Fonden med bestyrelsesformand Lars Nørby Jo-
hansen og direktør Elin Schmidt for en stor interesse for arbejdet i forskningsen-
heden, hvilket også gælder ved de analyser, der formidles i denne bog .

ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed
København, januar 2018

Jan Rose Skaksen



1. Den samfundsmæssige værdi af 
uddannelse1

Af Torben M. Andersen

1.1. Indledning

Uddannelsessystemet er løbende til diskussion . Bruger vi for mange eller for få 
ressourcer på uddannelse? Er kvaliteten høj nok? Satses der på de rigtige uddan-
nelser? Har de unge tilstrækkeligt fokus på at vælge uddannelser med arbejds-
markedsrelevans?

Uddannelse er en væsentlig del af velfærdssamfundets opgaver, og de offent-
lige udgifter til uddannelse udgør i Danmark ca . 6,1 % af BNP (det tredjehøjeste i 
OECD, hvor gennemsnittet er 4,5 % af BNP) . Det er en del af baggrunden for det 
tilbagevendende spørgsmål om, samfundet får nok ud af de store investeringer i 
befolkningens humankapital .

Den samfundsmæssige værdi af uddannelse kan ikke vurderes uafhængigt 
af samfundets målsætninger, og uddannelsesområdet skal varetage mange hen-
syn . Uddannelse har stor betydning både for den enkelte og for samfundet . Ud-
dannelse er af betydning for den enkeltes udvikling, deltagelse i samfundslivet og 
muligheder på arbejdsmarkedet og dermed grundlaget for selvforsørgelse .2 For 
samfundet som helhed er uddannelse af betydning for demokrati og sammen-
hængskraft, men også afgørende for landets samlede levestandard og fordelingen 
heraf .

Det følgende anskuer de samfundsøkonomiske aspekter ved uddannelse ud 
fra et arbejdsmarkedsperspektiv . Fokus er derfor på erhvervelsen af kvalifikatio-
ner af betydning for beskæftigelses- og lønmuligheder . Dermed afgrænses dis-
kussionen til uddannelse ud over grundskoleniveauet . Det er imidlertid vigtigt, 
at grundlaget for videre uddannelse er skabt i grundskolen, ligesom betydningen 
af tidlig indsats i forhold til forskellige barrierer for uddannelse er klart doku-
menteret .

1 . Kapitlet er baseret på baggrundsrapporten ”Samfundsøkonomiske effekter af uddannelse – princi-
pielle aspekter”, der indeholder en mere udførlig diskussion samt litteraturhenvisninger .
2 . Uddannelse øger endvidere den enkeltes kompetencer til at forstå, forholde sig til og kommunikere 
med andre, selvtillid, selvkontrol osv . Uddannelse har også en sammenhæng med bedre sundhed, læn-
gere levetid og sociale relationer/deltagelse (se fx OECD (2016)) . 
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Figur 1.1. Offentlige og private udgifter til uddannelse, OECD-lande, 2013
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De samfundsøkonomiske effekter af uddannelse kan vurderes ud fra flere kri-
terier, men velstandsniveauet og dets fordeling er helt centrale målvariable (effi-
ciens vs . lighed i økonomjargon) . Velstandsniveauet, eller indkomsten pr . indbyg-
ger, er bestemmende for den materielle levestandard i samfundet . Den samlede 
velstand i samfundet målt ved gennemsnitsindkomsten kan lidt forenklet sam-
menfattes som produktet af andelen af befolkningen i beskæftigelse (flid) og de-
res produktivitet eller værdiskabelse (dygtighed) . Uddannelse har betydning for 
begge komponenter og er derfor af afgørende betydning for velstanden, jf . kapitel 
3 . Fordelingen af indkomster afhænger også af andelen af befolkningen i beskæf-
tigelse og lønspredningen . Hvis mange har kvalifikationer, der giver adgang til 
rimeligt betalte jobs, er der skabt et grundlag for en mere lige indkomstfordeling 
(hertil kommer omfordeling via skatter og offentlige ydelser) .

Uddannelse er derfor en afgørende faktor for, at Danmark – og de andre nor-
diske lande – historisk har været i stand til at forene høj velstand med en relativt 
lav indkomstulighed – centrale målsætninger for velfærdssamfundet . Sammen-
hængen går også den modsatte vej . Velfærdssamfundets finansiering afhænger 
kritisk af, at størstedelen af befolkningen er i beskæftigelse . Et fald i beskæftigel-
sen vil forskubbe velfærdssamfundets finansielle balance via faldende skatteind-
tægter og øgede sociale udgifter til arbejdsløshedsdagpenge, kontanthjælp m .m .

En diskussion af den samfundsmæssige værdi af uddannelse må tage ud-
gangspunkt i en diskussion af grundene til det store offentlige engagement i ud-
dannelse . Argumenter herfor diskuteres i afsnit 1 .2 som et udgangspunkt for 
diskussionen i de efterfølgende afsnit af betydningen af uddannelse for velstand 
og fordeling . De samfundsøkonomiske effekter diskuteres ud fra et top-down-
perspektiv, forstået på den måde at afsnit 1 .3 behandler betydningen af befolk-
ningens uddannelsesniveau (samlede humankapital i samfundet) for velstanden . 
Afsnit 1 .4 diskuterer betydningen af uddannelsesfordelingen (lavt-/højtuddanne-
de – den vertikale dimension), mens afsnit 1 .5 ser nærmere på uddannelsestyper 
(den horisontale dimension) . Afsnit 1 .6 diskuterer principperne for tilrettelæggel-
sen af uddannelsespolitikken i forhold til at øge velstand og mindske uligheden i 
samfundet, og afsnit 1 .7 giver en kort konklusion .

1.2. Offentlig intervention i uddannelse

Uddannelsesområdet er i alle lande kendetegnet ved betydelig offentlig interven-
tion . Historisk og aktuelt spiller uddannelse en stor rolle for den offentlige sektor, 
også i lande med i øvrigt mindre udbyggede velfærdssamfund, jf . figur 1 .1 . Gen-
nemsnitligt bruger OECD-lande godt 5 % af bruttonationalproduktet (BNP) på 
uddannelse, og næsten 90 % heraf er offentlige uddannelsesudgifter . Hertil kom-
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mer private omkostninger i form af tabt arbejdsfortjeneste under uddannelse . I 
alle lande har den offentlige sektor et stort engagement i den organiserende, fi-
nansierende og udførende rolle på uddannelsesområdet .

Offentlig intervention kan bidrage til øget velstand, hvis det løser eller afhjæl-
per problemer skabt af markedsfejl, hvor markedsmekanismen overladt til sig 
selv ikke kan sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af alle ressourcer og mulighe-
der . Uddannelsesområdet i bred forstand er kendetegnet ved, at stort set alle tæn-
kelige markedsfejl er til stede i større eller mindre omfang .

Uddannelse/viden er forbundet med eksternaliteter . Viden er grundlaget for 
produktion af mere viden og kan have betydning for andre end den, der har er-
hvervet en bestemt viden, se kapitel 6 . Viden er et såkaldt offentligt gode, dvs . at 
mængden af viden (i modsætning til fx almindelige forbrugsgoder) til rådighed 
for andre ikke reduceres, ved at en yderligere person gør brug af denne viden . Det 
samfundsøkonomiske afkast af uddannelse vil derfor typisk være større end det 
privatøkonomiske afkast, og det giver et argument for offentlig intervention .

Uddannelse kræver en initial investering (tid og direkte uddannelsesomkost-
ninger) for senere at opnå et usikkert afkast . Kapitalmarkedsimperfektioner kan 
begrænse mulighederne for at lånefinansiere uddannelse med den implikation, at 
nogle helt afstår fra eller vælger mindre uddannelse, end hvad der er samfunds-
mæssigt optimalt . For lån til uddannelse er det svært for långiver at sikre sig, at 
låntager faktisk kan gennemføre uddannelsen, yder en indsats for at få mest mu-
ligt ud af uddannelsen og senere udnytter den på arbejdsmarkedet .3 Disse grund-
læggende forhold skaber problemer for långivning til uddannelse og implicerer 
manglende lånemuligheder, høje renter eller store krav til sikkerhedsstillelse for 
at få lån til uddannelse .

Med sådanne begrænsninger kommer mulighederne for uddannelse til at af-
hænge af forældrenes villighed til og muligheder for at finansiere uddannelse . 
Dette kan især begrænse uddannelsesmulighederne for børn/unge med forældre 
med lave indkomster (formue) . Tilsvarende gør sig gældende, når sociale bag-
grundsforhold har betydning for den enkeltes uddannelsesvalg, resultater m .m . 
En lang række undersøgelser viser, at sociale forhold har betydning for uddan-
nelsesvalg, jf . kapitel 2 . Selv uafhængigt af finansieringsmulighederne er der af 
denne årsag ikke lige muligheder for uddannelse . Ofte er de finansielle og sociale 
faktorer sammenknyttede, og uden offentlig intervention vil der være en under-
udnyttelse af humankapitalpotentialet i befolkningen . Der vil være ”underinve-
stering” i uddannelse og øget ulighed i indkomster set i forhold til befolkningens 

3 . Lån til uddannelse afhænger af sikkerheden af den fremtidige værdi af humankapitalen . Human-
kapital kan ikke på samme måde som kapitalgoder stilles til sikkerhed for et lån, fx et lån med sikker-
hed i et hus eller en bil . 
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evner .  Som konsekvens begrænses den sociale mobilitet . Forældre med beskeden 
indkomst/formue pga . manglende uddannelse har ikke råd til at lade deres børn 
få en uddannelse, og de har svært ved at støtte børnene i deres skolegang, hvorfor 
disse børn senere som forældre har begrænsede økonomiske og sociale ressour-
cer til at hjælpe deres børn med at få en uddannelse, og omvendt for uddannede 
familier med højere indkomst/formue .

Skattefinansiering af uddannelse betyder, at det offentlige både påtager sig en 
kapitalmarkedsfunktion og medvirker til at reducere betydningen af de sociale 
barrierer for børn og unges uddannelsesvalg . Den enkeltes mulighed for at påbe-
gynde en uddannelse bliver i mindre grad afhængig af mulighederne for privat 
låntagning eller forældrenes formue og uddannelse . Til gengæld tilbagebetales 
uddannelsen indirekte via skattebetalinger, når man efterfølgende erhverver en 
indkomst på basis af sin uddannelse . Dette betegnes undertiden som en implicit 
eller social kontrakt mellem generationer . De erhvervsaktive betaler skatter til fi-
nansieringen af uddannelse af børn og unge, og disse forventes at gøre det samme 
for næste generation, når de efter endt uddannelse er kommet ud på arbejdsmar-
kedet . Man er ikke eksplicit forpligtet til at tilbagebetale uddannelsen, men im-
plicit sker det via skattebetalinger, og denne betaling er selvfølgelig en nødven-
dighed for velfærdssamfundets finansiering .

Uddannelse er en risikabel investering . Det tager tid at få en uddannelse, og 
afkastet kommer i form af fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet . Det er 
svært – også for eksperter – at vurdere den fremtidige udvikling på arbejdsmar-
kedet, og derfor står den enkelte over for en betydelig usikkerhed ved valg af ud-
dannelsesniveau og retning . Med et overvejende offentligt finansieret uddannel-
sessystem sikres et betydeligt element af risikodeling .  Det offentlige finansierer 
uddannelsen, og tilbagebetalingen er implicit via fremtidige skattebetalinger af-
hængig af fremtidige indtjeningsmuligheder (job og løn) . Det betyder, at perso-
ner, der viser sig at få et stort afkast af uddannelse, betaler mere tilbage end perso-
ner med et lille afkast . Da afkastet af uddannelse ikke kendes med sikkerhed ved 
uddannelsens påbegyndelse, betyder dette en risikodeling på tværs af personer 
og dermed en mindre risiko for den enkelte sammenlignet med en privat finan-
siering af uddannelse via et almindeligt lån, der under alle omstændigheder skal 
tilbagebetales . Hvis der er en uvilje mod at udsætte sig for risiko, kan et offent-
ligt finansieret uddannelsessystem via risikodelingen styrke incitamenterne til at 
tage en uddannelse .

Ovenstående ræsonnementer er baseret på rationelle beslutningsmodeller . 
Nyere forskning inden for såkaldt ”behavioural economics” peger på, at dette 
approach ikke nødvendigvis matcher faktiske beslutningsprocesser, ikke mindst 
for beslutningerne med en lang horisont . For nogle kan uddannelsesbeslutningen 
være påvirket af forskellige former for såkaldt ”myopia”, hvor kortsigtede hensyn 
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tillægges stor vægt, mens der lægges mindre vægt på den fremtidige værdi af at 
have taget en uddannelse .  Dette er et argument for offentlig intervention i ud-
dannelse, herunder uddannelsespligt .

I private markeder for uddannelse kan der også være problemer med ufuld-
kommen konkurrence, dels grundet stordriftsfordele og eksterne effekter, dels 
som følge af efterspørgernes manglende viden og muligheder for at vurdere sam-
menhængen mellem pris og kvalitet for forskellige uddannelsestilbud . Den en-
kelte er ikke en hyppig ”kunde”, og beslutningerne har et betydeligt omfang af 
irreversibilitet, hvilket gør det svært at etablere en effektiv konkurrence . Derfor 
står det offentlige hyppigt ikke alene for finansieringen, men også for tilvejebrin-
gelsen (produktionen) af uddannelse samt certificering af uddannelser .

Listen over begrundelser for offentlig intervention i uddannelse, både i form 
af krav til uddannelse (uddannelsespligt) og udbud og finansiering af uddannel-
se, er således lang, hvilket har været den historiske årsag til det store offentlige 
engagement på området . Ved at gøre uddannelse til et universelt tilbud for alle 
afhængigt af evner medvirker man til at mindske de økonomiske og sociale bar-
rierer for uddannelse . Dette har ikke alene en værdi for den enkelte, men også ef-
fekter på samfundsplan, da man herved skaber bedre muligheder for at udnytte 
og udvikle befolkningens potentielle humankapital (uddannelse, kvalifikationer, 
erfaringer m .m .) .

Skattefinansieret uddannelse rejser imidlertid også en række udfordringer . 
Udgifter til uddannelse afspejles i højere beskatning af arbejdsmarkedsindkom-
sten med en række ulemper til følge . Det privatøkonomiske afkast af at bruge ud-
dannelsen til at erhverve sig en indkomst bliver pga . beskatningen mindre end 
det samfundsmæssige afkast . Set fra et samfundsøkonomisk perspektiv er det 
vigtigt, at de offentligt finansierede uddannelser bliver brugt bedst muligt . Men 
beskatningen reducerer gevinsten for den enkelte ved at bruge uddannelsen på 
arbejdsmarkedet . Konsekvensen kan være et mindre arbejdsudbud (kortere ar-
bejdstid, mere ferie, tidligere tilbagetrækning m .m .) og mindskede incitamenter 
til at tage uddannelse, mobilitet m .m . Disse faktorer mindsker det samfunds-
mæssige afkast af offentlige investeringer i uddannelse .

Risikodelingen i forhold til både finansieringen og konsekvenserne af uddan-
nelse betyder også, at konsekvenserne af uddannelsesvalg og indsats reduceres 
for den enkelte . Dette kan have betydning for uddannelsesvalg og -indsats, hvor 
forbrugsværdien af en uddannelse (værdien af viden og færdigheder generelt) for 
den enkelte vægtes højere end investerings- eller arbejdsmarkedsværdien (vær-
dien af uddannelsen som grundlag for beskæftigelse og indkomst), jf . kapitel 4 . 
Samspillet mellem beskatning og det sociale sikkerhedsnet kan også mindske det 
økonomiske incitament til at afslutte uddannelse, dvs . betyde en forsinkelse af 
uddannelsesstart og færdiggørelse .
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Uddannelser udbudt gennem offentlige institutioner rejser også en række ud-
fordringer . Uddannelsesopgaven delegeres til institutioner under givne formåls-
beskrivelser og økonomiske rammer . Udformning af krav og opfølgning herpå 
er afgørende for at sikre, at institutionerne lever op til de politisk fastsatte mål og 
krav . Vanskeligheder med at måle kvalitet og effekterne af uddannelsesindsatsen 
giver her nogle oplagte problemer .

Uddannelse påvirker den enkeltes arbejdsmarkedsmuligheder, men også kra-
vene og forventningerne til jobfunktioner . Udgangspunktet er naturligt at søge 
efter jobs, der gør brug af ens uddannelse og kvalifikationer . Men hvem bærer 
risikoen i det tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde et sådant match? Offent-
lig finansiering af uddannelse rejser derfor også et spørgsmål om risikodeling i 
forhold til konsekvenserne af uddannelsesvalget . Hvis valg af uddannelse er helt 
frit (ingen adgangsbegrænsning) og skattefinansieret, giver det så den enkelte en 
ret (garanti) til en bestemt type af job?  Hvis samfundet skal bære både finansie-
ringen og konsekvenserne af uddannelsesinvesteringen, skal dette så modsvares 
af strikse adgangsbegrænsninger og dimensioneringer af optaget til uddannel-
serne? Offentligt finansieret uddannelse, som er fuldt efterspørgselsstyret, inde-
bærer en risiko for, at uddannelsesvalget får for stor vægt på forbrugs- frem for 
investeringsværdien . Omvendt er det meget svært med en stram og detaljeret ud-
budsstyring af uddannelse, da det notorisk er svært at forudsige de præcise frem-
tidige arbejdsmarkedsbehov, og selve udvælgelsesprocessen kan være ressource-
krævende og/eller føre til kriterier, der ikke nødvendigvis sikrer udvælgelsen af 
de ”bedst egnede” .  Med et overvejende efterspørgselsstyret optag kan der argu-
menteres for, at samfundet til gengæld må stille krav om betydelig ex post fleksi-
bilitet mht . jobvalg .

Selvom der er stærke argumenter for et betydeligt offentligt engagement i ud-
dannelse, er der vanskelige afvejninger for at sikre, at de potentielle samfunds-
økonomiske gevinster både i forhold til velstand og fordeling bliver forløst . Et 
særligt spørgsmål er dimensionering af uddannelser på tværs af uddannelsesni-
veauer og typer, og det diskuteres nedenfor .

1.3.  Uddannelsesniveau og økonomisk udvikling

Produktivitetsstigninger er den væsentligste drivkraft bag velstandsstigninger . 
Såkaldte vækstregnskaber finder typisk, at 70-80 % af væksten kan henføres til 
produktivitetsstigninger, jf . fx Produktivitetskommissionen (2014) . Øget pro-
duktivitet gør det muligt at øge produktionen for en given indsats af arbejdskraft, 
maskiner, udstyr m .m . Mens der er en øvre grænse for den samlede arbejds-
mængde m .m ., og mere-og-mere realkapital giver et faldende bidrag til produk-
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tionen (faldende marginalprodukt), er der ikke nødvendigvis tilsvarende græn-
ser for produktiviteten . Den afhænger af ny viden, innovation m .m ., og her er 
der ikke oplagte begrænsninger . Derfor er produktivitetsstigninger en mere varig 
kilde til vækst end fx en forøgelse af arbejdsudbuddet . Her har investeringer i hu-
man kapital en oplagt betydning . Da den offentlige sektor er kraftigt involveret i 
akkumuleringen af humankapital via uddannelse og forskning, følger det, at den 
økonomiske politik ad den vej kan påvirke væksten (for en oversigt se fx Zagler 
og Dürnecker (2003)) .

Selvom produktivitetsstigninger tillægges afgørende betydning i vækstteori-
en, har det været mere vanskeligt empirisk at identificere drivkræfterne . Derfor 
betegnes produktivitetsstigninger i vækstregnskaber også ofte som Solow-residu-
aler, dvs . den væsentlige men ikke forklarede del af væksten . Uddannelse er en af 
kandidaterne til at forklare produktivitetsstigningerne . I en første bølge af empi-
riske studier blev uddannelse målt ved kvantitative opgørelser over, hvor stor en 
andel af befolkningen der har opnået uddannelser på et givet niveau . Resultatet 
var, at uddannelse havde en positiv effekt på produktivitetsstigningerne, men ef-
fekten var beskeden i forhold til det samlede niveau for produktivitetsstignin-
gerne . En nyere anden bølge af analyser har vurderet uddannelse ud fra både en 
kvantitativ og en kvalitativ vinkel . Disse studier finder en væsentlig større rolle 
for uddannelse, og især har den kvalitative dimension stor betydning . Kvaliteten 
af uddannelserne målt ved færdigheder i tests er mindst lige så vigtig som kvan-
titeten opgjort ved, hvor mange der har fået uddannelse på et givet niveau . Det er 
samtidig et vigtigt resultat, at uddannelse for den brede befolkning (erhvervsud-
dannelser) er mindst lige så vigtigt som uddannelse for eliten (lange videregåen-
de uddannelser), se Hanushek og Woessmann (2011) .

De ovenfor omtalte empiriske studier opererer overvejende med meget ag-
gregerede kvantitative mål for uddannelse/human kapital opgjort ved uddan-
nelseslængde, uddannelsesudgifter m .m ., selvom enkelte studier også betoner de 
kvalitative aspekter ved uddannelse . Studierne er derfor ikke særligt konkrete 
omkring betydningen af specifikke uddannelser, hverken i forhold til uddannel-
sesniveau (vertikalt) eller uddannelsesretninger/-specialiseringer (horisontalt) . 
Derfor udgør de ikke et grundlag for at vurdere de samfundsøkonomiske effekter 
af specifikke uddannelsesaktiviteter .

1.4.  Uddannelse – den vertikale dimension

Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau, og dermed uddannelsespolitikkens verti-
kale dimension, er af stor arbejdsmarkedsmæssig betydning . Hvor mange skal 
uddannes og til hvilke niveauer (korte, mellemlange eller lange uddannelser)?  
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Den uddannelsespolitiske ekspansion i 1950’erne og 1960’erne betød en markant 
stigning i den gennemsnitlige uddannelseslængde (antal år), et stort fald i antallet 
af ufaglærte (dvs . uden egentlig erhvervskompetencegivende uddannelse) og en 
markant stigning i både antallet af faglærte og højtuddannede . Befolkningsud-
dannelsesniveauet er nærmere beskrevet i kapitel 2 .

Uddannelsespolitikken har ofte formuleret måltal for, hvor mange der skal 
nå givne niveauer i uddannelsessystemet . Det gælder både i forhold til at reduce-
re den uddannelsesmæssige restgruppe uden kompetencegivende uddannelse og 
krav til de øverste niveauer i uddannelsessystemet . Det har været en målsætning, 
at 95 % af en årgang skal fuldføre en ungdomsuddannelse, 60 % af en ungdoms-
årgang skal gennemføre en videregående uddannelse, og 25 % skal gennemføre 
en lang videregående uddannelse .

Diskussionen om uddannelsespolitikken er ofte baseret på en forestilling om, 
at produktionen er afhængig af en bestemt sammensætning af arbejdsstyrken på 
kvalifikationsniveauer . Desuden antages det ofte, at en ændring i produktions-
strukturen forudsætter bestemte ændringer i arbejdsstyrkens kvalifikationssam-
mensætning . Faktum er, at der for de fleste uddannelser er ganske stor fleksibili-
tet i de faktiske jobfunktioner, man kan varetage . I nogle tilfælde kan dette være 
en tilstræbt fleksibilitet og i andre en konsekvens af udviklingen på arbejdsmar-
kedet (ændrede behov/efterspørgsel) . I det følgende diskuteres dette nærmere i 
sammenhæng med en diskussion af uddannelsespolitik i forhold til den vertikale 
dimension af uddannelser .

1.4.1. Uddannelse og jobfunktioner
Betydningen af uddannelse for arbejdsmarkedet afhænger grundlæggende af to 
aspekter: produktivitet og substitutionsmuligheder . Med produktivitet henvises 
i brede termer til, at uddannelse gør en bedre i stand til at udføre en bestemt op-
gave eller til at gøre det bedre/hurtigere end andre uden tilsvarende uddannelse . 
Kort sagt, der skabes mere værdi pr . arbejdstime . Substitutionsmulighederne re-
fererer til de jobfunktioner, man kan udføre med en given uddannelse . For nog-
le aktiviteter kan der være faste krav til sammensætningen af arbejdsstyrkens 
kvalifikationer . Der er imidlertid kun få tilfælde, hvor en uddannelse kun giver 
kvalifikationer, der kan udnyttes i et bestemt job uden anvendelsesmuligheder i 
andre jobs . Ultimativt er der altid den mulighed, at den uddannede arbejder som 
ufaglært!

For en nærmere diskussion af begge disse aspekter er det nyttigt at sondre mel-
lem færdigheder (skills) og jobfunktioner (tasks), jf . Acemoglu og Autor (2011) . 
Færdigheder er viden, indsigt m .m . opnået gennem uddannelse (i sammenhæng 
med personlige evner og egenskaber), mens jobfunktionen er de faktisk udførte 
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arbejdsopgaver . Færdigheder sætter en person i stand til at udføre jobfunktioner, 
og jobfunktionerne er afgørende for den faktiske aktivitet/produktion .

De fleste færdigheder giver mulighed for at udføre mange jobfunktioner, nog-
le bedre end andre . Bestemte uddannelser har til formål at udvikle færdigheder, 
som giver særlige fordele i udførelse af bestemte jobfunktioner . I nogle tilfælde 
kan det være en afgørende forudsætning for jobfunktionen (læge, dommer), men 
i mange tilfælde vil der være substitutionsmuligheder; fx kan et regnskab laves 
både af en HK’er og en cand .merc . Om det er en fordel, at jobfunktionen udføres 
af den ene eller anden type arbejdskraft, afhænger af mange forhold, herunder 
forskellen i effektivitet/produktivitet i at udføre opgaven og lønnen .

Derfor er der kun i sjældne tilfælde en en-til-en-sammenhæng mellem fær-
digheder erhvervet ved uddannelse og jobfunktioner . Der er substitutionsmu-
ligheder mellem forskellige typer af arbejdskraft . For at illustrere dette antages 
simplificerende, at der kun er to typer af uddannelse/færdigheder: ufaglærte og 
faglærte . Ved uddannelsesaktiviteter kan andelen af faglærte i befolkningen øges, 
og det udløser følgende effekter:
 • Personer, der går fra at være ufaglærte til at være faglærte, opnår en højere løn 

(løngevinst af uddannelse) .
 • Det øgede antal faglærte og det mindre antal ufaglærte vil skabe en tendens til 

et nedadgående pres på lønningerne for de faglærte og et opadgående pres for 
de ufaglærte (effekt på lønfordelingen) .

 • Det øgede antal faglærte betyder, at denne gruppe kommer til at udføre flere 
jobfunktioner, og omvendt kommer ufaglærte til at udføre færre jobfunktio-
ner (fortrængningseffekt) .

I ovenstående er der gjort en række simplificerende forudsætninger . De omtalte 
effekter er langsigtseffekter, når økonomien fuldt ud har tilpasset sig det ændre-
de uddannelsesniveau . Tilpasningen indebærer ikke alene løntilpasninger, men 
også strukturtilpasninger mellem fx virksomheder, sektorer og geografisk . På 
kort sigt kan der være forskellige friktioner og barrierer for sådanne omstillinger . 
Lønningerne kan tilpasse sig trægt til de ændrede forhold, og derfor kan der op-
stå arbejdsløshed for bestemte uddannelsesgrupper . Indretningen af arbejdsløs-
hedsforsikringssystemet og de sociale ydelser mere generelt bliver også af betyd-
ning . Samtidig er det af betydning, om systemet understøtter omstilling via den 
aktive arbejdsmarkedspolitik .

Trods alle disse forbehold er den afgørende indsigt, at der på arbejdsmarke-
det sker en tilpasning til det forhåndenværende udbud af arbejdskraft . Hvordan 
denne tilpasning sker, afhænger kritisk af substitutionsmulighederne mellem de 
forskellige typer arbejdskraft . Da de har forskellig produktivitet og lønninger, 
bliver det for virksomheden et spørgsmål om, hvilken type arbejdskraft det bedst 
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kan betale sig at bruge (for en yderligere diskussion se kapitel 8) .
Ovenstående har også implikationer for fremskrivninger af uddannelseskrav/-

behov på det fremtidige arbejdsmarked . Sådanne fremskrivninger tager typisk 
udgangspunkt i, hvilken type arbejdskraft der aktuelt anvendes i produktionen . 
Dette sammenholdes med en fremskrivning af udbuddet af arbejdskraft, dvs . 
hvor mange vil i fremtiden have givne uddannelser? Forskellen fremstilles som 
en mangel- eller overskudssituation . Ud over den oplagte usikkerhed knyttet 
til sådanne fremskrivninger er der to hovedproblemer med disse . For det første 
forudsættes det implicit, at den initiale uddannelsesfordeling er optimal, og for 
det andet ses der bort fra tilpasnings- og substitutionsmuligheder . Diskussionen 
ovenfor viser, at det er problematisk at tale om mangel eller behov for bestemte 
typer arbejdskraft i absolut forstand . Der vil på arbejdsmarkedet ske en tilpas-
ning både af lønninger og af jobfunktioner/sektorstruktur til ændringer på både 
efterspørgsels- og udbudssiden .

Ovenstående understreger således flere vigtige forhold:
 • Allokeringen af arbejdsstyrken til jobfunktioner afhænger ikke af den abso-

lutte men relative produktivitet . Selv i det tilfælde, hvor de faglærte har højere 
produktivitet i alle jobfunktioner, vil de ufaglærte stadig blive brugt til nogle 
jobfunktioner . Allokeringen afhænger af den relative produktivitet set i for-
hold til de relative lønninger . Det har følgeligt ikke mening i absolut forstand 
at sige, at der ”ikke er brug for” eller der ”kun er brug for” bestemte typer af 
uddannet arbejdskraft .

 • Øget uddannelse udløser trickle-down-effekter . Flere faglærte betyder, at fag-
lært arbejdskraft overtager nogle jobfunktioner tidligere varetaget af ufaglært 
arbejdskraft . Omallokeringen af arbejdskraften er således en konsekvens af et 
øget uddannelsesniveau .

 • Der er forskel mellem de privat- og samfundsøkonomiske effekter af uddan-
nelse . De privatøkonomiske effekter af at blive uddannet er de bedre jobmu-
ligheder (højere efter-skat-løn), men samfundsmæssigt skal der også tages 
hensyn til effekter på skattebetalingen, lønfordelingen og allokering af ar-
bejdskraft på jobfunktioner .

 • De samfundsmæssige effekter af uddannelse kan ikke alene vurderes ud fra 
beskæftigelseskonsekvenserne for de uddannede . Selvom de faglærte er i be-
skæftigelse og får en højere løn end de ufaglærte, er det ikke givet, at uddan-
nelse har været samfundsmæssigt hensigtsmæssigt . For at tage stilling til det-
te skal der tages hensyn til effekten på lønfordelingen, fortrængningseffekten 
samt omkostningerne ved uddannelse set i forhold til uddannelsesomkost-
ningerne, jf . nedenfor .
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1.4.2. Skill-bias og uddannelse
Historisk er arbejdsmarkedet blevet påvirket af en såkaldt skill-bias i efterspørgs-
len efter arbejdskraft .4 Ny teknologi og globalisering både fjerner og skaber job-
muligheder .  Der er samtidig en tendens til, at jobskabelsen er koncentreret om-
kring jobfunktioner med høje kvalifikationskrav, mens jobdestruktionen især 
sker for jobs med mere begrænsede kvalifikationskrav . For sidstnævnte grupper 
er resultatet lavere lønninger og/eller lavere beskæftigelse; dvs . tilpasningsbyrden 
og omkostningerne falder primært på dem, der allerede i udgangssituationen er 
dårligst stillet på arbejdsmarkedet . Omvendt får de bedre kvalificerede endnu 
bedre løn- og beskæftigelsesmuligheder .

Krav om tilpasning og omstilling på arbejdsmarkedet som følge af teknolo-
gisk udvikling påvirker de fleste grupper på arbejdsmarkedet og stiller store krav 
ikke alene til uddannelse som en indgangsbillet til arbejdsmarkedet, men også 
om udvikling og fornyelse af kvalifikationer . Der er behov for ”livslang læring” 
for at understøtte produktivitet og beskæftigelse . Særligt gælder det for grupper, 
der bliver arbejdsløse pga . strukturændringer, hvilket ofte gør tidligere erhvervet 
viden og kvalifikationer mindre efterspurgt . Derfor bliver opkvalificering af af-
gørende betydning for at undgå marginalisering på arbejdsmarkedet .

Fordelingen af løn og beskæftigelsesmuligheder kan anskues som et kapløb 
mellem uddannelse og teknologi som allerede påpeget af Tinbergen (1972) . Skill-
biased teknologisk udvikling giver anledning til velstandsstigninger men også et 
pres i retning af øget lønspredning . Lønspredningen kan mindskes ved at uddan-
ne flere (flere faglærte, færre ufaglærte) . Tendensen til stigende ulighed frembragt 
af teknologiske ændringer kan i princippet balanceres af en stigning i arbejds-
styrkens uddannelsesniveau .

Empiriske undersøgelser har påvist, at uddannelsesekspansionen i 1960’erne 
og 1970’erne i en række lande havde stor betydning for lønfordelingen – uddan-
nelse vandt over teknologien . Stigende udbud af uddannet arbejdskraft mod-
virkede tendensen til stigende lønspredning . I lyset af de seneste års tendens til 
stigende lønspredning er denne diskussion igen blevet aktuel . Teknologiske for-
andringer og globalisering er væsentlige drivkræfter bag denne udvikling . Gol-
din og Katz (2009, s . 291) konkluderer, at “lion’s share of rising wage inequality 
can be traced to an increasing educational wage differential” . Teknologien har 
vundet over uddannelse .

4 . Vurderet ud fra udviklingen i de relative lønninger har skill-biased teknologisk udvikling ikke haft 
så stærk en effekt i Danmark som i mange andre lande . Der kan være flere forklaringer herpå, blandt 
andet øget uddannelse (færre ufaglærte og flere faglærte), en mere rigid lønstruktur, et højere kvalifika-
tionsniveau for de ufaglærte og en anden sektorstruktur, se Fosgerau m .fl . (2000) og Malchow-Møller 
og Skaksen (2003a,b) .
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Det er svært empirisk at adskille de enkelte forklaringsfaktorers bidrag til den 
øgede lønspredning . Teknologiske ændringer og globalisering hænger uadskil-
leligt sammen, og (de)reguleringen er i mange tilfælde politiske reaktioner på de 
førnævnte ændringer . Empiriske analyser fra OECD (2011) viser, at globalisering 
er mindre vigtig end teknologiske forandringer, men at politikændringer som fx 
deregulering af produktmarkeder, lavere arbejdsløshedsdagpenge og skatterefor-
mer også har bidraget til stigningen i lønspredningen, se Jaumotte, Lall og Papa-
georgiou (2013) . For en oversigt over nyere forskning om globaliseringens betyd-
ning for arbejdsmarkedet se fx Helpman (2016) .

1.4.3. Polarisering og automatisering
Ny teknologi knyttet til automatisering og robotter kan potentielt give andre ef-
fekter end den traditionelle skill-bias-mekanisme .  En række nyere studier an-
skuer arbejdsmarkedstilpasningen ud fra en sondring mellem rutine- og ikke-ru-
tinejobs, og at den teknologiske udvikling primært udfordrer et ”midtersegment” 
på arbejdsmarkedet, se fx Autor m .fl . (2003) . Udgangspunktet er, at såkaldte ”ru-
tinejobs” relativt nemt kan overtages af maskiner eller robotter . For rutinejobs 
kan man sondre mellem manuelle/fysiske og kognitive/mentale rutinejobs . Et job 
klassificeres som ”rutinemæssigt”, hvis de specifikke opgaver er veldefinerede i 
modsætning til jobs med krav om fleksibilitet, kreativitet, problemløsning og hu-
man interaktion . Automatisering kan i princippet påvirke begge typer af jobs, 
men det har især været en bekymring, at automatiseringen vil ”ramme” de kog-
nitive rutinejobs og dermed en gruppe af mellemuddannede . Undersøgelser for 
USA viser, at de manuelle rutinejobs har været faldende over en længere periode, 
mens de kognitive rutinejobs efter en periode med stigninger har været faldende . 
Dette understreger, at udviklingen skaber tilpasningsproblemer .

For at analysere disse udviklingstræk kan betragtes en situation med tre ud-
dannelsesniveauer: lavt, mellem og højt . Hvis ny teknologi kan erstatte jobs va-
retaget af mellemgruppen, vil det umiddelbart reducere lønnen for denne gruppe 
– efterspørgslen falder, og udbuddet er uændret på kort sigt . Den lavere løn for de 
mellemuddannede vil påvirke både de lavt- og de højtuddannede, da allokerin-
gen af jobfunktioner ændres . Når de mellemuddannede bliver relativt billigere, 
vil de overtage jobfunktioner fra både de højt- og de lavtuddannede . Da sub-
stitutionsmulighederne i mange situationer er større for de mellemuddannede i 
forhold til de lavtuddannede frem for i forhold til de højtuddannede (en trickle- 
down- eller gøgeungeeffekt), vil de negative effekter primært forplante sig til de 
lavtuddannede . Ny teknologi med et ”rutine-bias” kan således føre til øget pola-
risering på arbejdsmarkedet .

Der er gjort forskellige forsøg på at kvantificere betydningen af automatise-
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ring og robotter for arbejdsmarkedet . Udgangspunktet for disse studier har været 
at identificere de eksisterende jobs, der udfordres af den nye teknologi . Analyser 
for Danmark har anslået, at omkring 1/3 af alle jobs kan forsvinde pga . automa-
tisering i løbet af de næste 20 år, jf . Kraka (2014) og McKinsey (2017) . Dette har 
givet anledning til en jobpessimisme5 og bekymring om, hvorvidt der vil være et 
tilstrækkeligt antal jobs, og den fremtidige betydning af ”lønarbejde” .

I tolkningen af disse analyser skal man særligt være opmærksom på flere for-
hold . For det første tager mange af studierne en meget aggregeret tilgangsvinkel 
til at fastlægge, om jobfunktioner kan automatiseres . Vælges en mere disaggre-
geret fremgangsmåde, finder man typisk en væsentligt mindre effekt, se fx Arntz 
(2016), Gregory m .fl .  (2016) og OECD (2017) .

For det andet fremstår sådanne analyser ofte, som om vi kommer fra en situa-
tion med et statisk arbejdsmarked til et meget mere dynamisk arbejdsmarked . 
Faktum er, at der løbende er ganske store omstillinger på arbejdsmarkedet med et 
betydeligt niveau for både jobskabelse og -destruktion . Man kan selvfølgelig ikke 
afvise, at omstillingshastigheden kan blive større i fremtiden, end den har været 
historisk . Niveauet for jobomsætningen er meget højt på det danske arbejdsmar-
ked, se fx EEAG (2016) . Dette niveau sætter skønnene over effekterne af automa-
tiseringen i perspektiv, og det fremstår ikke som en udfordring af en anden skala 
end de tilpasninger, der løbende er sket historisk .

Endelig, og måske vigtigst, medtager ovennævnte vurderinger ikke nye behov 
og jobfunktioner skabt af den nye teknologi . De historiske erfaringer er, at ny tek-
nologi også er en væsentlig kilde til jobskabelse . ICT er et godt eksempel herpå . 
Mange er i dag beskæftigede med jobfunktioner, der ikke var forudset for bare 
nogle få år siden .

Det rejser spørgsmålet, hvorledes fremtidens arbejdsstyrke bedst rustes i for-
hold til den nye teknologi . Dette har både betydning for indholdet af specifikke 
uddannelser og dimensioneringen af uddannelserne . Det sidste er imidlertid be-
hæftet med betydelig usikkerhed, hvilket er et argument for at sikre, at den ud-
dannelsesmæssige ballast er tilstrækkelig bred og dybtgående . Mens kortsigtede 
hensyn kan tale for at tilpasse og specialisere uddannelserne til de aktuelle krav 
og behov, kan det i et langsigtet perspektiv skabe større sårbarhed og mindre om-
stillingsevne .

5 . Se Mokyr m .fl . (2015) for en historisk gennemgang af ”teknologipessimisme” siden den industri-
elle revolution .
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1.5.  Uddannelse – den horisontale dimension

Diskussionen ovenfor har fokuseret på uddannelsesniveauer eller den vertikale 
fordeling af uddannelse . I uddannelsespolitikken spiller den horisontale dimen-
sion også en stor rolle – skal vi uddanne humanister eller naturvidenskabsfolk? 
Den økonomiske litteratur om dette emne er meget sparsom, da hovedfokus har 
været på den vertikale fordeling . I forhold til uddannede på samme niveau men 
med forskellige specialiseringer gælder grundlæggende de samme mekanismer . 
Anvendelsen af forskellige typer arbejdskraft afhænger af den relative produkti-
vitet og lønninger .

Mellem forskellige typer af uddannelse på et givet niveau vil der typisk være 
substitutionsmuligheder (horisontal substitution) . På nogle områder vil substi-
tutionsmulighederne være små eller slet ikke eksistere . Det gælder særligt, når 
jobfunktionen stiller krav om helt specifikke tillærte færdigheder og kvalifikatio-
ner . Her vil den relative produktivitetsforskel være stor i udførelsen af denne job-
funktion mellem forskellige typer uddannelse (produktiviteten i denne jobfunk-
tion vil så være nul eller meget lav for personer uden den relevante uddannelse) . 
I andre tilfælde kan der være tættere substitutionsmuligheder og derfor besked-
ne produktivitetsforskelle mellem personer med forskellige uddannelser på sam-
me niveau . For uddannet arbejdskraft er der yderligere substitutionsmuligheder 
i den vertikale dimension (også betegnet trickle-down- eller gøgeungeeffekten), 
hvor man arbejder i jobfunktioner tiltænkt personer med en lavere uddannelse .

Jobfunktioner kan være tæt knyttet til specifikke uddannelser af forskellige 
årsager . På nogle områder er det ret oplagt; fx kan operationer kun udføres af 
uddannede læger . På andre områder kan der være begrænsede muligheder pga . 
overenskomster eller andre forhold . Det er vigtigt at sondre mellem de funktio-
nelt og institutionelt begrundede faggrænser . Sidstnævnte kan påvirkes, fx hvilke 
opgaver tager økonomen eller politologen sig af, og hvad tager sygeplejersken el-
ler lægen sig af?  Hvis faggrænserne ikke er funktionelt betingede, kan der af an-
dre grunde være lagt begrænsninger på substitutionsmulighederne . Over tid må 
det forventes, at sådanne begrænsninger tilpasser sig udviklingen på arbejdsmar-
kedet .

Den offentlige sektor er en væsentlig arbejdsgiver (i Danmark ca . 1/3 af den 
samlede beskæftigelse), ikke mindst for personer med mellemlange eller lange 
uddannelser . Aktivitetsniveauet og dermed behovet for arbejdskraft er bestemt 
politisk og afhænger dels af omfanget af det offentliges aktiviteter, dels af hvor 
stor en del af disse aktiviteter der udføres af den offentlige sektor selv eller købes/
udliciteres . For visse uddannelser er den offentlige sektor langt den største aftager 
af den uddannede arbejdskraft (fx sundhedssektoren og undervisning) . Selvom 
den offentlige sektor på en række punkter adskiller sig fra den private sektor, og 
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der kan være andre ansættelsesforhold (fx grundet mindre afhængighed af mar-
kedsfluktuationer), er de grundlæggende problemstillinger også relevante for den 
offentlige sektor . Allokering af arbejdskraften efter de relative produktiviteter og 
lønninger er afgørende for, at den offentlige sektor er omkostningseffektiv . Med 
en stigende fokusering på effektivitet og produktivitet i den offentlige sektor vil 
denne problemstilling fremadrettet få endnu mere fokus .

Selvom der sker en tilpasning på arbejdsmarkedet til de forhåndenværende 
ressourcer, er det imidlertid ikke ensbetydende med, at uddannelsesfordelingen 
er uden betydning . Ovenstående kan tolkes som en ex post-situation – hvordan 
tilpasses produktionen og allokeringen af arbejdskraft til jobfunktioner den giv-
ne uddannelsesfordeling? Fremadrettet eller ex ante er spørgsmålet, hvilken ud-
dannelsesfordeling der er optimal (jf . nedenfor) . Tilpasningen ex post har imid-
lertid også betydning i forhold til usikkerheden knyttet til fremtidens udvikling 
på arbejdsmarkedet . Substitutionsmuligheder er således en form for forsikrings-
mekanisme i forhold til forandringer på arbejdsmarkedet . Desto større substitu-
tionsmuligheder, desto nemmere forløber tilpasningen til ny teknologi, øget in-
ternational handel m .m .

International konkurrenceevne er et centralt spørgsmål i den uddannelsespo-
litiske diskussion . Får vi uddannet arbejdsstyrken til de jobs, der har mest betyd-
ning for konkurrenceevne og velstand? Øget international integration både ska-
ber og fjerner muligheder . Der vil både være øget eksport og import (og dermed 
færre varer og tjenester, der ikke handles mellem lande) . Mulighederne forbedres 
for grupper med en ”stærk” komparativ fordel (høj relativ produktivitet set i for-
hold til den relative løn), og de forringes for dem med en ”svag” komparativ fordel 
(lav relativ produktivitet i forhold til udlandet set i forhold til den relative løn) . 
Den relative produktivitet set i forhold til relative lønninger og handelsomkost-
ningerne afgør, om der er indenlandsk eller udenlandsk produktion af givne va-
rer og tjenester, og dermed om der er import, eksport, eller varen ikke handles in-
ternationalt . Der er ikke belæg for at konkludere, at international handel kræver 
en bestemt type uddannelser . Men uddannelsesniveauet og sammensætningen 
påvirker et lands komparative fordele, se Malchow-Møller m .fl . (2011) . Produk-
tionen vil tilpasse sig de forhåndenværende muligheder ud fra de komparative 
fordele set i forhold til de relative lønninger . Hvis konkurrenceevne tolkes som 
evnen til at eksportere og/eller fortrænge import, følger det, at der ikke kan gøres 
generelle konklusioner om, hvilke typer uddannelser der er ”bedst” for konkur-
renceevnen . Det afhænger af, hvilke muligheder der er for forbedring af produk-
tiviteten i forhold til konkurrentlandene . Faglært arbejdskraft kan derfor være 
lige så vigtig for konkurrenceevnen som fx lang videregående uddannelse .
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1.6. Uddannelsespolitik

Uddannelsesniveau og struktur er af stor betydning for produktion, beskæfti-
gelse, lønninger og dermed velstandsniveauet i samfundet . Uddannelsespolitik 
er derfor også erhvervspolitik . En central målsætning for uddannelsespolitikken 
er at medvirke til at skabe og øge velstandsniveauet .

De empiriske resultater refereret i afsnit 1 .3 påviser en samfundsøkonomisk 
effekt af uddannelse . Det samme gælder analyser af det privat- og samfundsøko-
nomiske afkast af uddannelse, jf . fx OECD (2014), Økonomisk Råd (2014) og Ar-
bejderbevægelsens Erhvervsråd (2015) . Sådanne analyser viser gennemsnitseffek-
terne af de gennemførte uddannelsesaktiviteter (udgifter, institutionelle rammer, 
styring m .m .) . Det er selvfølgelig vigtigt at afklare, at uddannelsesindsatsen giver 
både en privat- og samfundsøkonomisk gevinst . Hvis dette ikke var tilfældet, vil-
le der være et stort behov for en gennemgribende reform af hele uddannelsessy-
stemet . Gennemsnitsbetragtninger knyttet til den hidtidige indsats er imidlertid 
ikke en rettesnor for effekterne af en yderligere indsats . For at vurdere, om der er 
samfundsøkonomiske gevinster ved en yderligere indsats på et givet område, skal 
man kende de marginale gevinster og omkostninger .

De marginale gevinster ved øget uddannelse vil ofte være mindre end de gen-
nemsnitlige gevinster af den allerede førte politik, og omvendt vil marginalom-
kostninger ofte være større end gennemsnitsomkostningerne . Årsagen er, at de 
marginale gevinster ved uddannelse bliver lavere, desto mere der allerede inve-
steres i uddannelse . Gevinsterne ved uddannelse kan ændre sig i takt med ny tek-
nologi og globalisering, og øgede samfundsøkonomiske marginalgevinster ved 
uddannelse trækker i retning af behovet for en øget uddannelsesindsats .

Tilsvarende vil der være en tendens til, at omkostningerne øges under den 
antagelse, at øget uddannelse vil bringe flere med mindre evner eller motivation 
i uddannelse . Derfor  vil marginalomkostningerne ved at uddanne flere være sti-
gende (det bliver sværere og sværere at uddanne flere ud af en given årgang af 
unge) . På omkostningssiden indgår, at offentlig uddannelse finansieres via be-
skatning . Øget beskatning vil generelt lede til et mindre arbejdsudbud end det so-
cialt optimale, da det privatøkonomiske afkast af at arbejde bliver mindre end det 
samfundsmæssige afkast . Dette kan også udtrykkes på den måde, at incitamen-
tet til at bruge uddannelsen på arbejdsmarkedet bliver begrænset (arbejdsudbud-
det bliver også påvirket af beskatning for de ufaglærte) . Denne forvridning af 
arbejdsudbuddet er reelt en yderligere omkostning, der skal indgå i overvejelsen 
om det optimale uddannelsesniveau . I praksis kan der være store problemer med 
at bestemme de marginale gevinster og omkostninger af uddannelse .

Uddannelse er en langsigtet investering, og en væsentlig risiko er strukturæn-
dringer, der ændrer efterspørgslen efter arbejdskraft (jobfunktioner) . Ændringer 
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i efterspørgslen efter bestemte kompetencer kan have stor betydning for løn- og 
beskæftigelsesmulighederne . Erfaringerne viser, at der er betydelig usikkerhed 
knyttet til fremskrivninger af udviklingen i efterspørgslen efter specifikke typer 
arbejdskraft/uddannelse . Mulighederne for ex post-fleksibilitet ved ansættelse til 
varetagelse af jobfunktioner, der ikke var de oprindeligt tiltænkte eller planlagte, 
er af stor betydning for både de samfundsmæssige og private investeringer i ud-
dannelse . To væsentlige forhold gør sig gældende her .

Ex post-fleksibilitet er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at uddannelses-
valg og politik har været hensigtsmæssigt indrettet . Hvis fx en person med en 
lang videregående uddannelse får en ansættelse, som også kunne varetages af en 
person med en mellemlang uddannelse, viser det en fleksibilitet . Samtidig er der 
tale om en fejlinvestering i uddannelse, og i det omfang situationen kunne forud-
ses, ville det have været mere hensigtsmæssigt, at vedkommende havde taget den 
mellemlange frem for den lange videregående uddannelse (mindre uddannelses-
omkostninger – både for det offentlige og også for den enkelte i form af mindre 
opportunity costs); se kapitel 7 for en diskussion af over/underuddannelse .

Argumentet for offentlig investering i uddannelse er størst for generel uddan-
nelse, hvor virksomhedernes incitament til at investere i uddannelser er mindre 
end det samfundsøkonomiske optimale . Årsagen er, at arbejdskraften/kvalifika-
tionerne nemt kan anvendes af andre virksomheder, og den pågældende virk-
somhed kan derfor risikere at miste sin investering, jf . Becker (1962) . Derimod 
er der et stærkere incitament til at investere i mere specialiseret uddannelse, da 
alternative anvendelsesmuligheder er begrænsede . Det mindsker også arbejds-
tagers incitament til at skifte job, da den specialiserede viden kun har beskeden 
værdi for andre virksomheder . Offentlige investeringer i uddannelse bør derfor 
være rettet mod generel uddannelse, dvs . uddannelse med en god og dyb basis-
kundskab . Dette giver en større ex post-fleksibilitet under den rimelige antagelse, 
at personer med en bred grundlæggende basisuddannelse nemmere kan omstille 
sig til ændrede arbejdsmarkedsvilkår end personer med meget specialiserede ud-
dannelser .

Ovenstående diskussion fokuserer alene på effekterne på velstandsniveauet, 
men ser bort fra effekterne på indkomstfordelingen . Er der et trade-off mellem 
hensyn til velstand og fordeling i uddannelsespolitikken? Hvis uddannelse er 
begrænset af imperfekte kapitalmarkeder og/eller sociale barrierer, kan ulighed 
være med til at begrænse uddannelse og lede til en underudnyttelse af talent, jf . 
afsnit 1 .2 . I den situation kan øgede offentlige uddannelsesaktiviteter lede til både 
højere velstand og en mere lige indkomstfordeling; for en nærmere diskussion se 
fx Andersen (2017) . Årsagen er, at der i fravær af intervention er en underudnyt-
telse af humankapitalpotentialet, og dette medvirker til at øge uligheden i ind-
komstfordelingen . Offentlig uddannelse kan mindske barriererne for uddannelse 
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og derfor lede til både mere velstand og mindre ulighed i indkomstfordelingen . 
På et tidspunkt vil denne effekt blive mindre og mindre stærk, og en yderligere 
offentlig uddannelsesindsats vil lede til mindre ulighed, men faldende velstand 
(udgifterne ved uddannelse overstiger gevinsterne) .

1.7.  Konklusion
Uddannelsessystemet diskuteres intenst . Vælges de rigtige uddannelser? Er ud-
dannelsessammensætningen skæv i forhold til de fremtidige behov? Har ud-
dannelsesfordelingen negative konsekvenser for konkurrenceevne og dermed 
velstand/produktivitet? Er uddannelsessystemet med til at øge eller mindske 
uligheden i samfundet?  Dette er en vigtig diskussion . Samfundet bruger mange 
ressourcer på uddannelse, og uddannelse er vigtig for den enkeltes muligheder .

Den uddannelsespolitiske diskussion er ofte baseret på den opfattelse, at pro-
duktion af forskellige varer og tjenester må ske med en helt bestemt sammensæt-
ning af arbejdskraften fordelt på uddannelsestyper . Ofte er denne sammensæt-
ning begrundet i den aktuelle fordeling af uddannelsestyper på tværs af jobs og 
sektorer . Knyttet hertil opfattes visse uddannelser som ”særligt” vigtige . Denne 
diskussion ser bort fra de tilpasnings- og substitutionsmuligheder, der i praksis 
er for at allokere arbejdskraft med forskellige uddannelser på forskellige jobfunk-
tioner . Denne fordeling afhænger af de forskellige typer arbejdskrafts relative 
produktivitet og relative lønninger . Det er således ikke meningsfyldt at gøre abso-
lutte udsagn om betydningen og vigtigheden af bestemte uddannelser – spørgs-
målet må betragtes relativt .

Det er ikke ensbetydende med, at uddannelsesfordelingen er uden betydning . 
Tværtimod, den påvirker handelsmønstre, produktionsstrukturen m .m ., og ar-
bejdsstyrkens kvalifikationer er en afgørende parameter for den samlede velstand 
i samfundet . Uddannelsesfordelingen har også stor betydning for indkomstfor-
delingen i samfundet . Ud fra et velstandsperspektiv er uddannelsernes kvalitet 
helt afgørende . Flere uddannede på et givet niveau (den vertikale fordeling) bi-
drager til øget velstand, hvis den marginale gevinst målt ved øget indkomstska-
belse overstiger de marginale udgifter til uddannelse . Også for den horisontale 
fordeling, dvs . specialisering, er bidrag til indkomstskabelsen afgørende . I begge 
tilfælde afhænger det af de komparative fordele i to dimensioner – dels produkti-
viteten set i forhold til andre uddannelsestyper, dels produktiviteten i forhold til 
tilsvarende arbejdskraft i konkurrentlande, begge dele vurderet i sammenhæng 
med de relative lønninger .

Arbejdsmarkedets tilpasning til arbejdsstyrkens kvalifikationer afhænger kri-
tisk af substitutionsmulighederne i anvendelsen af arbejdskraft med givne ud-
dannelser . De afhænger dels af teknologiske forhold, dels af institutionelle og 



30  Den samfundsmæssige værdi af uddannelse

politisk betingede faggrænser . Graden af specialisering i uddannelserne er også 
af betydning . Høj specialisering vil være en fordel i forhold til konkrete kendte 
jobfunktioner, men vil typisk begrænse substitutionsmulighederne . Dette rejser 
også et spørgsmål om den offentlig-private fordeling af uddannelsesomkostnin-
gerne . Hvis gevinsterne af specialisering tilfalder veldefinerede virksomheder/
lønmodtagere, er der mindre behov for offentlig finansiering heraf .
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2. Hvem bliver uddannet til hvad?

Af Jan Rose Skaksen

2.1. Indledning

Uddannelse har stor betydning for den enkeltes levestandard, og det har stor be-
tydning for samfundsøkonomien . Uddannelsesniveauet har således været vok-
sende i Danmark i de seneste mange år, og det har haft en afgørende betydning 
for væksten .6 Der er dog flere forhold, der kan bekymre omkring betydningen af 
uddannelse for vækst og velstand i fremtiden .

For det første er der spørgsmålet om, hvorvidt talentmassen blandt unge ud-
nyttes i tilstrækkelig grad . Der er fortsat en stærk tendens til, at unges uddannel-
sesniveau afhænger af deres forældres . Dvs . den sociale mobilitet er begrænset, 
og for samfundet kan det betyde et uudnyttet talentpotentiale .7 Et andet bekym-
ringspunkt er, hvorvidt de unges valg af uddannelse matcher de behov, der vil 
være på arbejdsmarkedet i fremtiden .8  Det gælder fx i forhold til, at der er en klar 
tendens til, at de unge i højere grad vælger gymnasiet frem for erhvervsuddannel-
serne – men det gælder også i forhold til de unges valg af videregående uddannel-
se . Mange vælger tilsyneladende uddannelser upåvirket af, at de giver anledning 
til en forholdsvis lav løn og høj ledighedsrisiko .9

I dette kapitel analyseres udviklingen i sammensætningen af befolkningens 
uddannelser siden 1990 . Der ses på sammensætningen af uddannelser med for-
skellig længde, og for de lange videregående uddannelsers vedkommende ses der 
også på sammensætningen på forskellige retninger . En vigtig del af kapitlet er 
dog at give en karakteristik af, hvem der uddanner sig til hvad, når der ses på so-
cial baggrund samt karakterniveau fra gymnasiet . Er der en tendens til, at stu-
denter med særligt høje eller lave karakterer vælger visse typer af uddannelser 
frem for andre – og i hvilken udstrækning har social baggrund betydning for 
valg af uddannelse? Endelig ses der specifikt på uddannelser inden for det tekni-
ske og naturvidenskabelige område, da disse ofte fremhæves som særligt betyd-

6 . Se fx diskussionen i rapport fra Produktivitetskommissionen (2014) .
7 . Det fremgår fx af analysen i Thomsen (2017) .
8 . Det er diskuteret i rapport fra Produktivitetskommissionen (2014) samt i rapport fra Kvalitetsud-
valget (2015) .
9 . Det fremgår af analyser fra Produktivitetskommissionen (2014) .
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ningsfulde for innovation og vækst, drevet af teknologiske fremskridt .10

I kapitlet fokuseres der på de 35-39-årige . De har nået en alder, hvor de typisk 
er færdige med at uddanne sig til deres højeste uddannelsesniveau, og for de fle-
stes vedkommende er de godt i gang med deres arbejdsmarkedskarriere . Ved at 
fokusere på de 35-39-årige er det også muligt at sammenligne udviklingen over 
tiden for forskellige årgangskohorter på arbejdsmarkedet .

Resten af kapitlet er organiseret på følgende måde: I afsnit 2 .2 ses der på ud-
viklingen i sammensætningen af uddannelser – både vertikalt og for de lange 
videregående uddannelsers vedkommende også horisontalt . I afsnit 2 .3 ses der 
på betydningen af social baggrund for uddannelsesvalg, og i afsnit 2 .4 ses der på 
udviklingen i de tekniske og naturvidenskabelige uddannelser . Endelig er der en 
konklusion i afsnit 2 .5 .

2.2. Sammensætning på uddannelser

I dette afsnit analyseres det, hvordan de 35-39-årige fordeler sig på forskellige ud-
dannelser . Det gælder, hvad angår længde af uddannelser, og for de lange videre-
gående uddannelsers vedkommende gælder det også uddannelsesretning .

2.2.1. Uddannelseslængde
I figur 2 .1 vises de 35-39-åriges fordeling på forskellige længder af uddannelser i 
1990, 2000 og 2016 . Det ses, at der har været en klar tendens til, at flere har fået 
en længerevarende uddannelse . I 1990 var der således 30 %, der havde grundsko-
len som den højest gennemførte uddannelse – og det tal er i 2016 faldet til 14 % . 
Det skal dog bemærkes, at der i 2016 er 8 %, hvor der ikke er information om ud-
dannelsesniveauet . Mange af disse er indvandrere, for hvem der ikke har været 
oplysninger om medbragt uddannelse – i 1990 var der kun 2 %, hvor der ikke var 
information om uddannelsesniveauet .

Det fremgår fx også, at der er en klar tendens til, at flere får en lang videregå-
ende uddannelse . I 1990 var der ca . 5 % med en lang videregående uddannelse . 
Denne andel er vokset til 7 % i 2000, men hele 15 % i 2016 . Hvis der ses fremad, 
vil uddannelsesniveauet fortsætte med at vokse . I en prognose fra DREAM (2016) 
forudses det således, at 29 % af de 40-årige i 2045 vil have en lang videregående 
uddannelse .

10 . Se fx Peri m .fl . (2015) .
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2.2.2. Uddannelsesretning for de lange videregående uddannelser
I figur 2 .2 er det vist, hvordan fordelingen på forskellige typer af uddannelser er 
for de 35-39-årige, der har en lang videregående uddannelse .

Ofte betragtes business og jura under ét sammen med de øvrige samfundsvi-
denskaber, men i figur 2 .2 er det valgt at skelne mellem de to typer af samfunds-
videnskaber . En vigtig forskel på de to typer er, at business og jura i højere grad er 
orienteret mod den private sektor end den øvrige samfundsvidenskab . Det frem-
går af figuren, at business og jura er et af de områder, der har fået større relativ 
betydning . Et andet område, der er vokset i relativ betydning, er humaniora . Til 
gengæld er teknikområdet faldet i relativ betydning sammen med sundhedsom-
rådet . Det er dog vigtigt at understrege, at alle områder er vokset absolut set .

2.3. Social baggrund og uddannelse

Børns uddannelsesvalg er i høj grad påvirket af forældrenes uddannelsesniveau . 
I Landersø og Heckman (2016) fremgår det således, at den uddannelsesmæssige 
mobilitet i Danmark ikke er væsentligt forskellig fra uddannelsesmobiliteten i 
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Figur 2.1. Fordelingen af 35-39-årige på forskellige længder af uddannelser i 1990, 2000 og 2016

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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USA . Dvs . hvis din far er ufaglært, er der en relativt høj sandsynlighed for, at du 
selv bliver ufaglært – og hvis din far har en videregående uddannelse, er der en 
relativt høj sandsynlighed for, at du også får en videregående uddannelse .11 Og 
disse sammenhænge er overraskende ens i Danmark og USA .12 I dette afsnit ses 
der på sammenhængen mellem de 35-39-åriges længde af uddannelse og læng-
den af deres forældres uddannelse – ligesom der for de lange videregående ud-
dannelsers vedkommende ses på sammenhængen mellem type af uddannelse og 
længden af forældrenes uddannelse .

2.3.1. Social baggrund og uddannelseslængde
I tabel 2 .1 er det vist, hvordan længde af uddannelse for de 35-39-årige varierer 
med deres forældres uddannelseslængde .

Af tabellen fremgår det fx, at for de forældre, der har grundskole som højeste 

11 . Se også AE (2017), der viser, at hver anden ung går i fars eller mors uddannelsesmæssige fodspor .
12 . Se også Thomsen (2017), der ser på det uudnyttede akademiske potentiale blandt børn fra arbejder-
klassen .
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Figur 2.2. Fordelingen af de 35-39-årige på forskellige typer af lange videregående uddannelser 
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Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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uddannelsesniveau, er der 28 % af børnene, der som 35-39-årige også har grund-
skolen som højeste uddannelsesniveau, og kun 4,2 % der har en lang videregå-
ende uddannelse .

Tabel 2.1. Uddannelsesniveau for 35-39-årige i 2016 og forældres uddannelsesniveau, fordeling 
i procent

Egen uddannelse

Maks. forældre LVU MVU KVU Gymnasial Faglært Grundskole

Grundskole 4,2 13,1 4,9 2,9 46,8 28,0

Faglært 8,0 19,7 7,0 4,3 47,2 13,8

Gymnasial 18,1 23,5 7,6 7,1 29,9 13,8

KVU 14,6 24,2 8,9 5,2 37,6 9,5

MVU 23,0 31,0 6,8 5,8 25,9 7,5

LVU 47,9 25,1 5,1 6,4 10,3 5,2

Note: Samplet er 35-39-årige, der har opholdt sig i Danmark i alle år, efter de fyldte 18 år, og for hvem der er tilstræk-
kelige informationer om hhv. egen og begge forældres uddannelse. Maks. forældre er det længste uddannelsesni-
veau blandt de to forældre.
Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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I ovenstående figur er det gengivet, hvordan uddannelsesfordelingen er for 
børn, der har forældre, hvis maksimale uddannelse er grundskole . Som kontrast 
er også gengivet fordelingen for børn, hvor mindst en af forældrene har en lang 
videregående uddannelse .

Det ses, at der er meget stor forskel på uddannelsesniveau afhængig af foræl-
drebaggrund . Hvis der er mindst en af forældrene, der har en lang videregående 
uddannelse, er der kun 5,2 % af børnene, der har grundskolen som længste ud-
dannelse, mens der er 47,9 %, der har en lang videregående uddannelse .

Hvis der ses specifikt på de lange videregående uddannelser, er adgangskravet 
typisk en gymnasieuddannelse . For de 35-39-årige, der har en gymnasieuddan-
nelse, er det dog kun 32,1 %, der har fået en lang videregående uddannelse . Det 
fremgår af tabel 2 .2 .

Af tabel 2 .2 fremgår også, at blandt dem, der kommer i gymnasiet, er der en 
klar sammenhæng mellem, hvem der gennemfører en lang videregående uddan-
nelse, og forældrenes uddannelsesmæssige baggrund . For dem, der har forældre, 
hvis længste uddannelse er grundskolen, er der kun 17,1 %, der får en lang videre-
gående uddannelse, mens det gælder for 57,2 % af dem, der har forældre med en 
lang videregående uddannelse . Yderligere fremgår det af tabellen, at selv blandt 
dem, der får samme karaktergennemsnit i gymnasiet, er der en tæt sammen-
hæng mellem eget uddannelsesniveau og forældres uddannelsesniveau . Det ses 

Tabel 2.2. Procentandel af 35-39-årige med studentereksamen, der har gennemført lang vide-
regående uddannelse i 2016 – sammenhæng med forældres uddannelse og eget karaktergen-
nemsnit i gymnasiet

Karaktergennemsnit Total

Maks. forældre -3,9 4-5,9 6-7,9 8-9,9 10+  

Grundskole 3,2 10,4 23,2 36,8 55 17,1

Faglært 3,9 12,5 25,1 45,5 61,9 20,9

Gymnasial 8,4 16,9 34,9 57,0 64,8 32,3

KVU 5,1 16,4 32,4 52,6 66,2 28,5

MVU 7,0 18,3 37,7 57,9 72,9 35,9

LVU 13,9 30,8 54,0 75,0 82,8 57,2

Total 5,6 16,5 34,7 57,2 72,8 32,1

Note: Samplet er 35-39-årige, der har opholdt sig i Danmark i alle år, efter de fyldte 18 år, og for hvem der er tilstræk-
kelige informationer om hhv. egen og begge forældres uddannelse. Maks. forældre er det længste uddannelsesni-
veau for de to forældre. Karakterskala er den ”nye” syvtrins skala.

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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fx, at for de unge, der har forældre med en lang videregående uddannelse, er der 
13,9 %, der får en lang videregående uddannelse, selvom deres karaktergennem-
snit er under 4 på den nye karakterskala

I nedenstående figur 2 .4 er gengivet tallene for de, der har mellem 6 og 7,9 i 
gennemsnit til studentereksamen, og for de, der har over 10 i gennemsnit .

Fra figuren ses det med al tydelighed, at der er en tæt sammenhæng mellem 
både forældrebaggrund og karakterer til studentereksamen, og så i hvor høj grad 
børnene gennemfører en lang videregående uddannelse . Det er interessant at be-
mærke, at for de børn, der har et karaktergennemsnit mellem 6 og 7,9, og hvis 
forældre har en lang videregående uddannelse, er der stort set den samme andel, 
der får en langvideregående uddannelse, som for børn med over 10 i gennemsnit, 
men hvis forældre kun har en grundskoleeksamen .

2.3.2. Social baggrund og uddannelsesretning
Tabel 2 .3 illustrerer, hvorvidt der er en sammenhæng mellem forældrenes ud-
dannelsesniveau og børnenes valg af uddannelsesretning inden for de lange vide-
regående uddannelser . Og det ses, at der ikke er de helt store forskelle . Dog er der 
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en tendens til, at business og jura er særligt populær blandt de, der har forældre 
med en forholdsvis kort uddannelse . Til gengæld er den øvrige samfundsviden-
skab og sundhed mere udbredt blandt dem, der har forældre med lang videregå-
ende uddannelse, end blandt dem, hvis forældre har en forholdsvis kort uddan-
nelse .

2.4. Tekniske og naturvidenskabelige uddannelser

Der er mange forhold, der kan være afgørende for innovation og vækst, men ofte 
fremhæves det, at bestemte grupper af højtuddannet arbejdskraft spiller en sær-
ligt vigtig rolle . I fx Peri m .fl . (2015) argumenteres der for, at “Science, Technolo-
gy, Engineering, and Mathematics (STEM) workers are the primary contributors 
to the creation and adoption of technological innovation, the fundamental driver 
of sustained economic growth” .13 Dvs . i forhold til produktivitet og vækst drevet 
af teknologiske fremskridt spiller uddannelser inden for naturvidenskab og tek-
nologi en helt særlig rolle ifølge Peri m .fl . og mange andre . I figur 2 .5 er det vist, 
hvor stor en andel de uddannede med lange videregående uddannelser inden for 
naturvidenskabelige og tekniske fag udgør af alle med lang videregående uddan-
nelse blandt de 35-39-årige i perioden 1990 til 2016 . Da der er en del ingeniører, 
der ikke har en lang videregående uddannelse, vises også, hvor stor en andel de 
uddannede med videregående uddannelser (dvs . både KVU, MVU og LVU) in-

13 . Se fx også Jones (1995, 2002) .

Tabel 2.3. Lang videregående uddannede 35-39-årige i 2016, procentvis fordeling på retning og 
sammenhæng med forældres uddannelsesniveau

Egen uddannelsesretning
Maks.
forældre Samfund Business 

og jura Sundhed Humaniora Teknik Natur

Grundskole 10,8 32,5 10,5 25,0 9,4 11,9

Faglært 11,2 31,3 9,3 24,8 11,7 11,6

Gymnasial 12,3 29,7 10,0 26,9 10,0 11,1

KVU 10,0 26,7 10,8 24,7 14,9 13,0

MVU 12,9 23,6 11,1 26,7 13,8 12,0

LVU 14,8 19,6 17,0 25,0 11,9 11,6

Note: Samplet er 35-39-årige, der har opholdt sig i Danmark i alle år, efter de fyldte 18 år, og for hvem der 
er tilstrækkelige informationer om hhv. egen og begge forældres uddannelse. Maks. forældre er det længste 
uddannelsesniveau for de to forældre.

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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den for naturvidenskabelige og tekniske fag udgør af alle med videregående ud-
dannelse .

Det ses, at for de lange videregående uddannelsers vedkommende var der en 
stigning frem til årtusindskiftet, hvorefter der har været et vedvarende fald . Og i 
2016 er andelen noget under andelen i 1990 . Hvis der ses på hele gruppen af vide-
regående uddannelser, kommer faldet først fra 2003 og fremefter .

2.5. Konklusion

Der er en klar tendens til, at yngre kohorter på arbejdsmarkedet har et højere ud-
dannelsesniveau end ældre kohorter . Ikke mindst blandt andelen af unge, der får 
en lang videregående uddannelse, har der været en stor stigning – og denne ten-
dens forventes at fortsætte i fremtiden .

Når der ses på de lange videregående uddannelser, har der også været en klar 
tendens til, at en voksende andel får en uddannelse inden for humaniora eller 
business og jura . Til gengæld er der en aftagende andel, der får en uddannelse in-
den for det tekniske område samt inden for sundhedsområdet .
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Figur 2.5. Andel med naturvidenskabelige og tekniske uddannelser inden for lange videregå-
ende og videregående uddannelser blandt 35-39-årige, 1990 til 2016

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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Der er en stærk sammenhæng mellem uddannelsesniveau for børn og foræl-
dre . Børn af forældre med en kort uddannelse har en klar tendens til også selv at 
få en kort uddannelse – hvorimod børn, hvis forældre har en lang uddannelse, 
også i høj grad får en lang uddannelse . Denne sammenhæng gælder, selv hvis der 
tages hensyn til karakterniveau i gymnasiet . Børn, der får høje karakterer i gym-
nasiet, får i mindre grad en lang videregående uddannelse, hvis deres forældre 
har en kort uddannelse, end børn med noget lavere karakterer, men hvis forældre 
har en lang videregående uddannelse .

Uddannelse inden for naturvidenskab og teknik spiller ifølge mange en helt 
særlig rolle for innovation og vækst . Med dette udgangspunkt er det bemærkel-
sesværdigt, at både blandt gruppen med lang videregående uddannelse og blandt 
hele gruppen af de videregående uddannede har der i de seneste år været en ten-
dens til et fald i andelen af 35-39-årige, der har en uddannelse inden for naturvi-
denskab og teknik .
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3. Uddannelse og indkomst

Af Jan Rose Skaksen

3.1. Indledning

Emnet for dette kapitel er sammenhængen mellem uddannelse og indkomst . Det 
er velkendt, at personer med længerevarende uddannelse typisk har højere ind-
komst end personer med korterevarende uddannelse, og det er der flere forkla-
ringer på . Først og fremmest er uddannelse et udtryk for en investering, der øger 
niveauet af færdigheder med værdi for virksomhederne . Dette er også tankegan-
gen bag human kapital-teorien, som blev udviklet af Becker (1964) . Det enkelte 
individ kan investere i humankapital gennem uddannelse, men også gennem er-
faringsopsamling samt oplærings- og træningsforløb i virksomhederne . Ved at 
forøge sin humankapital får individet en højere produktivitet og dermed en hø-
jere løn .

En anden forklaring på, at en længere uddannelse giver højere løn, er, at det 
at tage en uddannelse signalerer egenskaber, som værdsættes af arbejdsgiverne . 
Det er ikke kun resultatet af uddannelsen i sig selv, der værdsættes, men dem, 
der gennemfører en uddannelse, signalerer, at de er dygtige, og arbejdsgiverne 
er villige til at betale dygtige medarbejdere en relativt høj løn . Teorien om, at 
uddannelse er en troværdig måde at signalere dygtighed på, er bl .a . udviklet af 
Spence (1973) . En type af signaler, der kan sendes ved at gennemføre en uddan-
nelse, er niveauet af kognitive færdigheder, men det kan også være et signal om 
niveauet af ikke-kognitive færdigheder . Bl .a . Heckman anser således ikke-kog-
nitive færdigheder som potentielt set lige så vigtige som kognitive færdigheder, 
i forhold til hvordan man klarer sig på arbejdsmarkedet (se fx Heckman m .fl ., 
2006) . En ikke-kognitiv færdighed, der typisk værdsættes af arbejdsgiverne, er 
vedholdenhed .

Formålet med dette kapitel er først og fremmest at beskrive sammenhængen 
mellem uddannelse og indkomst, hvad så end denne sammenhæng skyldes . Dog 
vil betydningen af evner også blive illustreret ved at inkludere karakterer til stu-
dentereksamen i forklaringen af lønniveau . Der vil fokuseres på aldersgruppen 
mellem 35 og 39 år . Denne gruppe er for de flestes vedkommende færdiguddan-
net, og de har haft tid til at etablere sig på arbejdsmarkedet . Mht . uddannelsesop-
lysninger anvendes den vertikale opdeling med fem niveauer af uddannelser: 
ufaglærte, faglærte, korte videregående, mellemlange videregående og lange vi-
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deregående . Desuden anvendes en horisontal inddeling med fem forskellige ret-
ninger af uddannelser: samfundsfaglige, humanistiske, naturfaglige, tekniskret-
tede og sundhedsfaglige . Denne horisontale opdeling er umiddelbart mest oplagt 
i forhold til de videregående uddannelser, men vil i det følgende også anvendes 
for de erhvervsfaglige uddannelser . For de erhvervsfaglige uddannelser inklude-
rer den tekniske retning fx de fleste håndværksuddannelser, den samfundsfaglige 
handels- og kontorfagene, den sundhedsfaglige sundheds- og omsorgsuddannel-
serne, den naturfaglige inkluderer fødevarer og jordbrug, og det humanistiske 
område kunsthåndværk og grafiske fag .

Personer, der har en studentereksamen uden yderligere uddannelse, giver an-
ledning til en særlig udfordring ved sådanne opgørelser . En studentereksamen 
er ikke en erhvervskompetencegivende uddannelse, hvilket betyder, at perso-
ner, der ”kun” har studentereksamen, strengt taget er ufaglærte og vil nedenfor 
som udgangspunkt også henregnes som ufaglærte . Det er dog klart, at blandt de 
ufaglærte vil personer med en studentereksamen udgøre en særligt stærk grup-
pe .

Der er mange forhold, der påvirker ens indkomst, men to er særligt vigtige . 
For det første hvorvidt man er i beskæftigelse, og for det andet lønnen, hvis man 
har et job . I det følgende vil det derfor blive analyseret, hvordan uddannelse er re-
lateret til beskæftigelsesgraden, timelønnen i job samt den disponible indkomst .

Resten af kapitlet er organiseret på følgende måde . I afsnit 3 .2 og 3 .3 ses der 
på sammenhæng mellem uddannelse og henholdsvis beskæftigelse og timeløn, 
mens der i afsnit 3 .4 ses på sammenhæng mellem uddannelse og disponibel ind-
komst . I afsnit 3 .5 ses der på betydningen af uddannelse, når der tages hensyn til 
evner målt ved karakterniveau fra studentereksamen . Endelig er der en konklu-
sion i afsnit 3 .6 .

3.2. Beskæftigelse og uddannelse

Der er en tendens til, at dem, der har længerevarende uddannelser, i højere grad 
er i beskæftigelse end dem, der har korterevarende uddannelser . Dette fremgår 
tydeligt af figur 3 .1, der viser beskæftigelsesgraden for de 35-39-årige med for-
skellige uddannelsesniveauer . Det, at et højere uddannelsesniveau er forbundet 
med en højere grad af beskæftigelse, kan i det mindste skyldes to forhold . For det 
første at virksomhederne efterspørger uddannelsesmæssige kompetencer, og en 
længere uddannelse gør det dermed lettere at få og fastholde et job . For det andet 
kan det skyldes, at de personer, der tager en længere uddannelse, skiller sig ud i 
forhold til evner, lyst til at arbejde samt helbred .

Det bemærkes i øvrigt, at der er stor variation over tiden i beskæftigelsesgraden, 
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i særdeleshed for ufaglærte .14 Det afspejler, at der er tydelig konjunkturvariation 
– især i beskæftigelsen for ufaglærte . Der er dog en klar tendens til, at beskæftigel-
sesgraden over tiden falder for de ufaglærte i forhold til de andre uddannelsesni-
veauer . Det skal på den ene side ses i sammenhæng med, at gruppen af ufaglærte 
bliver mindre og formodentlig mere selekteret i forhold til bl .a . dårligt helbred . På 
den anden side skal det også ses i sammenhæng med, at antallet af ufaglærte jobs 
er faldende (se også kapitel 7) som følge af teknologiske fremskridt, udflytning af 
arbejdspladser til udlandet m .v . Det bemærkes også, at der ikke er stor forskel i 
beskæftigelsesgraden for personer med kort, mellemlang eller lang videregående 
uddannelse .

Det er dog ikke kun forskelle i uddannelseslængde, der har betydning for be-
skæftigelsesgraden – også retningen af uddannelsen har en betydning . Det frem-
går af tabel 3 .1, der for 2016 viser, hvordan beskæftigelsesgraden varierer både 
med hensyn til retning og længde af uddannelse .

Fra tabellen fremgår det fx, at for 35-39-årige med en lang videregående ud-
dannelse inden for samfundsvidenskab er 94 % i beskæftigelse i 2016 . Som for-

14 . Ved opgørelse af disse beskæftigelsesgrader henregnes personer, som kun har en studentereksamen 
efter grundskolen, som ufaglærte .

Figur 3.1. Beskæftigelsesgrad for 35-39-årige opdelt på uddannelseslængde, 2000-2006

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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ventet ses en generel tendens til, at personer med videregående uddannelse – og i 
særdeleshed personer med en lang videregående uddannelse – har en relativt høj 
beskæftigelsesgrad . Der er dog stor variation mellem de forskellige retninger af 
uddannelse . Det er fx bemærkelsesværdigt, at personer med en kort eller en lang 
videregående uddannelse inden for humaniora har en gennemsnitlig beskæftigel-
sesgrad, der er noget lavere end de andre retninger . Der er således kun 89 % af dem 
med en lang videregående humanistisk uddannelse, der er i beskæftigelse i 2016 .

3.3. Sammenhæng mellem timeløn og uddannelsesniveau

I dette afsnit ses der på, hvordan timelønninger blandt de 35-39-årige varierer 
med det uddannelsesmæssige niveau . Ved at anvende timelønninger fås et mål for 
lønmodtagernes produktivitet forstået som den værdi, lønmodtagere med forskel-
lige uddannelsesmæssige niveauer skaber pr . time, hvad enten denne værdi går til 
lønmodtageren selv eller samfundet gennem betaling af skatter . Timelønninger 
måles i forhold til timelønninger for ufaglærte . Sammenhængen mellem timeløn 
og uddannelse kan estimeres ved hjælp af en lønregression, hvor lønnen søges 
forklaret ved længde og type af uddannelse, køn, alder, samt i hvilket år lønnen 
opgøres . I de følgende tabeller vises resultatet af disse beregninger, for så vidt an-
går sammenhæng mellem længde og type af uddannelse samt lønnen i forhold til 
lønnen for ufaglærte . Beregningerne er baseret på personer, for hvem Danmarks 
Statistik registrerer timelønninger, hvilket ud over personer ansat i den offentlige 
sektor især dækker personer ansat i virksomheder med mere end 10 ansatte .

Som vist ovenfor kan det diskuteres, hvorvidt personer med en studenterek-
samen, men som i øvrigt ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, 
skal henregnes som ufaglærte . For at vise betydningen af dette er der i tabel 3 .2 

Tabel 3.1. Beskæftigelsesgrader for 35-39-årige opdelt på uddannelseslængde og uddannelses-
retning, 2016

Ufaglært Faglært KVU MVU LVU

Ingen 0,59

Sundhed 0,78 0,90 0,91 0,96

Humaniora 0,85 0,66 0,90 0,89

Natur 0,88 0,92 0,85 0,93

Samfund 0,87 0,91 0,91 0,94

Teknik 0,89 0,91 0,93 0,94

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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medtaget alle ufaglærte, mens der i tabel 3 .3 kun er medtaget ufaglærte uden stu-
dentereksamen .

Det ses, at det har ikke så stor betydning, om gruppen af ufaglærte kun de-
fineres som personer med grundskole som længste uddannelse – eller den defi-
neres som personer med grundskole eller gymnasium og lignende15 som længste 

uddannelse . Det skyldes bl .a ., at gruppen, der har studentereksamen som længste 
uddannelse, er en forholdsvis lille gruppe . I det meste af bogen anvendes derfor 
den brede definition af ufaglærte, der også inkluderer studenter .

Det fremgår, at der er en klar tendens til, at lønnen er voksende med uddan-
nelseslængden . Der er dog stor variation mellem de forskellige typer af uddan-
nelser . De højest lønnede er personer med en lang videregående uddannelse in-
den for sundhed . Denne gruppe får således 69 % højere løn end ufaglærte, når de 
ufaglærte inkluderer personer med studentereksamen . Det er til gengæld bemær-

15 . Dvs . STX, HTX, HHX eller HF .

Tabel 3.2. Timeløn i forhold til alle ufaglærte, 35-39-årige, 2016

  Faglært KVU MVU LVU

Sundhed 1,00 1,08*** 1,10*** 1,69***

Humaniora 1,07*** 0,96 1,17*** 1,26***

Natur 1,00 1,27*** 1,30*** 1,41***

Samfund 1,04*** 1,19*** 1,30*** 1,51***

Teknik 1,07*** 1,16*** 1,35*** 1,48***

Note: Der er renset for betydningen af alder og køn. * p<0 .1, ** p<0 .05, *** p<0 .01 .
Kilde. Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.

Tabel 3.3. Timeløn i forhold til ufaglærte uden studentereksamen, 35-39-årige, 2016

  Faglært KVU MVU LVU

Sundhed 1,04*** 1,11*** 1,13*** 1,75***

Humaniora 1,11*** 1,00 1,21*** 1,30***

Natur 1,04*** 1,32*** 1,35*** 1,46***

Samfund 1,08*** 1,23*** 1,34*** 1,56***

Teknik 1,11*** 1,20*** 1,39*** 1,53***

Note: Der er renset for betydningen af alder og køn. * p<0 .1, ** p<0 .05, *** p<0 .01 .
Kilde. Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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kelsesværdigt, at omvendt tilfældet blandt personer med en lang videregående 
uddannelse, hvor sundhed ligger højest, så ligger sundhed med den laveste løn 
blandt dem med en mellemlang videregående uddannelse  og med den næstla-
veste løn for personer med kort videregående uddannelse eller med en erhvervs-
faglig uddannelse . Det afspejler, at der er store forskelle på lønninger til personer 
med forskellig længde af uddannelse inden for sundhedssektoren .

Humanisterne er generelt set de lavest lønnede . Især humanister med en lang 
videregående uddannelse har en markant lavere løn end de øvrige grupper med 
lang videregående uddannelse . Omvendt ligger de samfundsfagligt uddannede 
som de næsthøjest lønnede for de tre videregående uddannelseslængder .

3.4. Sammenhæng mellem disponibel indkomst og 
uddannelsesniveau

Det afgørende for den enkeltes levestandard er ikke timelønnen, men den dispo-
nible indkomst; dvs . den totale indkomst efter skat og inklusive eventuelle over-
førsler fra det offentlige . Det at have en lønindkomst er også betinget af, at man 
har et job, hvorimod den disponible indkomst kan måles, hvad enten man har et 
job eller er arbejdsløs . Derved vil der opstå indkomstforskelle mellem de forskel-
lige uddannelsesgrupper – både som følge af lønforskelle og som følge af forskelle 
i beskæftigelsesgraden, hvor en varierende beskæftigelsesgrad kan skyldes for-
skelle i arbejdsløshed, udbredelsen af deltid, overtid m .m .

Sammenhængen mellem disponibel indkomst og uddannelse kan, ligesom 
sammenhængen mellem løn og uddannelse, estimeres ved hjælp af en indkomst-
regression . Resultatet vises i tabel 3 .4, hvor det bemærkes, at de ufaglærte inklu-
derer både personer kun med grundskole og personer med studentereksamen .

Tabel 3.4. Disponibel indkomst i forhold til ufaglærte, 35-39-årige, 2016

Faglært KVU MVU LVU

Sundhed 1,07*** 1,20*** 1,22*** 1,81***

Humaniora 1,13*** 0,85** 1,26*** 1,28***

Naturvidenskab 1,07*** 1,39*** 1,31*** 1,52***

Samfund 1,16*** 1,35*** 1,43*** 1,63***

Teknologi 1,15*** 1,28*** 1,49*** 1,59***

Note: Referencegruppen er alle ufaglærte. Disponibel indkomst er eksklusive pensionsindbetalinger. Der er renset 
for betydningen af køn og alder. * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01.

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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Sammenhængen mellem disponibel indkomst og uddannelse minder meget 
om sammenhængen mellem lønninger og uddannelse . Længere uddannelse er 
forbundet med højere disponibel indkomst, men der er stor variation mellem de 
forskellige uddannelsesretninger . Humanister har en relativt lav disponibel ind-
komst – og især humanister med en lang videregående uddannelse har en lav 
indkomst i forhold til de øvrige med lang videregående uddannelse . Omvendt 
har en person med en lang videregående uddannelse inden for sundhed en dis-
ponibel indkomst, der er 81 % højere end en ufaglært . Den tilsvarende lønforskel 
opgjort i tabel 3 .2 er 69 % . Dvs . forskellen er større, når der ses på disponibel ind-
komst, end når der ses på lønninger før skat . Dette kan måske virke overrasken-
de, i betragtning af at der i Danmark er et progressivt skattesystem . Årsagen er, 
at der er relativt mange ufaglærte, der ikke er i beskæftigelse, hvilket trækker den 
gennemsnitlige disponible indkomst ned for de ufaglærte .

3.5. Evner versus uddannelse

Som diskuteret i indledningen vil lønnen også være påvirket af en persons fær-
digheder ud over det, der er resultatet af uddannelse . For at illustrere betydnin-
gen af evner kan gennemsnitskarakteren til studentereksamen blive inkluderet 
som en selvstændig forklaring af timelønnens niveau .16 Ulempen ved dette er, at 
der så kun kan laves beregninger på basis af dem, der har en studentereksamen, 
hvilket for de ufaglærte og de faglærtes vedkommende er en ret selekteret gruppe .

Hovedresultatet af en lønregression, hvor karakteren til studentereksamen er 
med som forklarende variable, er givet nedenfor i tabel 3 .5 . Først medtages kun 
uddannelsesniveau som forklarende variabel (1), og herefter medtages også gen-
nemsnittet til studentereksamen (2) .

Tallene skal fortolkes sådan, at en person med en kort videregående uddan-
nelse får en løn, der er ca . 7 % (0,07) højere end en person, der har en studenter-
eksamen, men som er ufaglært . For personer med en mellemlang videregående 
uddannelse er lønpræmien også ca . 7 % . Det kan virke overraskende, at lønpræ-
mien til personer med KVU og MVU er ens, når der fx i tabel 3 .2 findes, at MVU 
er forbundet med en højere timeløn end KVU inden for alle retninger . Det skyl-
des sammensætningen af typer inden for KVU og MVU . Der er således relativt 
mange med MVU inden for de retninger (fx sundhed), hvor lønnen er relativt lav . 
For personer med en lang videregående uddannelse er lønpræmien ca . 27 % .17

16 . Studentereksamen omfatter både STX, HTX, HHX og HF .
17 . Det skal bemærkes, at disse procentstørrelser kun holder approximativt, og jo større tallet er, jo 
mindre præcist . De 7 %  er i virkeligheden 7,3 %, og de 27 % er i virkeligheden 30,9 % .



49Uddannelse og indkomst

Når karakterer medtages som forklarende variabel, falder betydningen af ud-
dannelse for dem med mellemlange og lange videregående uddannelser . Til gen-
gæld er lønnen voksende med karakterniveauet . Betydningen af uddannelse og 
studentereksamenskarakterer for personer med videregående uddannelse er il-
lustreret i figur 3 .2 .

Tabel 3.5. Løn, karakterer og uddannelse, 35-39-årige, 2016

(1) (2)

Mand 0,16*** 0,14***

Alder 0,01*** 0,01***

Faglært -0,05*** -0,02***

KVU 0,07*** 0,07***

MVU 0,07*** 0,05***

LVU 0,27*** 0,22***

Karakter 0,02***

Konstant 4,78*** 4,71***

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
Note: Der inkluderes udelukkende personer med studentereksamen, og referencegruppen er ufaglærte med stu-
dentereksamen.  * p<0.1, ** p<0.05, *** p<0.01.
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Figur 3.2. Løn, uddannelse og karakterer

Kilde: Tabel 3.5.
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Det er interessant, at når der kontrolleres for studentereksamenskarakterer er 
lønpræmien ved en MVU mindre end ved en KVU . Når personer med en MVU 
tjener lige så meget som personer med en KVU, når der ikke kontrolleres for 
karakterer, skyldes det, at personer med MVU’er gennemsnitligt set har højere 
gennemsnit til studentereksamen end personer med KVU’er . Lønpræmien ved 
en LVU er fortsat klart den største . Ud fra figur 3 .2 ses det også, at lønnen er vok-
sende i studentereksamenskarakteren . Det betyder fx, at en person med en LVU, 
som har 2 i gennemsnit fra studentereksamen, får ca . samme løn som en person 
med en KVU, som fik 10 i gennemsnit til studentereksamen .

Det skal understreges, at de fundne resultater ikke nødvendigvis er udtryk for 
en kausal sammenhæng . Der kan være væsentlige forskelle mellem dem, der ta-
ger en uddannelse ud over studentereksamen, og dem, der ikke gør, som der ikke 
er data for – og det kan ikke udelukkes, at hvis der kunne være taget hensyn til 
disse ikke-observerbare forskelle, ville de fundne sammenhænge mellem løn og 
uddannelse rapporteret i tabel 3 .5 have været anderledes .

3.6. Konklusion

I kapitlet er det illustreret, at ens uddannelsesvalg har afgørende betydning for 
den beskæftigelse, løn og indkomst, der kan forventes gennem livet . Der er ikke 
målt direkte på livsindkomster, men løn og indkomst som 35-39-årige, hvor de 
fleste har haft tid til at etablere sig på arbejdsmarkedet efter endt uddannelse .

Længere uddannelse er som grundregel forbundet med en højere beskæftigel-
sesgrad, en højere timeløn samt en højere indkomst efter skat . De højeste time-
lønninger og indkomster går til personer med en lang videregående uddannelse 
inden for sundhedsområdet . Omvendt opnår humanister – og i særdeleshed hu-
manister med en lang videregående uddannelse – en forholdsvis lav løn og ind-
komst i forhold til andre med tilsvarende uddannelseslængde .

En del af lønforskellen mellem personer, der har forskellige uddannelsesni-
veauer, skyldes, at der er en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og evner . 
Det ses ved, at når der tages hensyn til gennemsnitskarakter ved studentereksa-
men, betyder en lang videregående uddannelse tilsyneladende mindre for lønni-
veauet, end når der ikke tages hensyn til karakterniveauet . Det afspejler, at dem 
med høje studentereksamenskarakterer klarer sig relativt godt – også uden en 
videregående uddannelse . Det er dog vigtigt at understrege, at resultaterne ikke 
nødvendigvis er udtryk for en kausal sammenhæng .
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4. Forbrugsværdi af uddannelse

Af Kristian Hedeager Bentsen og Jan Rose Skaksen

4.1. Indledning

I kapitel 3 fremgik det, at der er ret store forskelle på den indkomst, man opnår 
efter endt uddannelse, alt efter hvilken uddannelse man vælger . Der er således en 
klar tendens til, at længerevarende uddannelser giver højere indkomst end kor-
terevarende uddannelser . Denne vertikale forskel mellem uddannelser er helt i 
overensstemmelse med human kapital-teorien, udviklet af bl .a . Becker (1964), og 
skyldes, at en længerevarende uddannelse er udtryk for en større investering . Det 
fremgik dog også fra beregningerne i kapitel 3, at der er store horisontale forskelle 
mellem de indkomster, som forskellige typer af uddannelser fører til . De huma-
nistiske uddannelser fører således typisk til en lavere indkomst end andre typer 
af lange videregående uddannelser . I dette kapitel ses der nærmere på, hvad årsa-
gen kan være til disse store horisontale indkomstforskelle, og i særdeleshed hvor-
vidt forskellene kan skyldes, at forskellige typer af uddannelser giver forskellige 
former for afkast .

I analysen fokuseres der specifikt på fire humanistiske uddannelser på Kø-
benhavns Universitet og fire businessuddannelser på CBS . Disse uddannelser er 
valgt, fordi de over en længere årrække har haft samme niveau af adgangskrav, og 
de er valgt, fordi businessuddannelser ofte fører til en relativt høj løn, mens hu-
manistiske uddannelser ofte fører til en relativt lav løn .

I analysen sammenlignes kun studerende, der reelt set kunne være startet på 
hvilken som helst af de otte uddannelser, de måtte ønske, forstået på den måde 
at de opfylder de formelle adgangskrav til alle de uddannelser, der indgår i sam-
menligningen . I analysen kontrolleres der i øvrigt også for betydningen af for-
skellige former for ”evner” målt ved karakterer i forskellige fag ved studenterek-
samen, ligesom der kontrolleres for andre observerbare forskelle . Det skal dog 
understreges, at der fortsat kan være forskelle i ikke-observerbare karakteristika, 
ligesom det ikke kan udelukkes, at karakterer ved studentereksamen i specifikke 
fag kan være påvirket af, hvilket studie man ønsker at påbegynde efter studenter-
eksamen .

Med disse forbehold in mente estimeres, hvor meget de, der vælger de huma-
nistiske uddannelser, ”betaler” i form af lavere disponibel indkomst, 10 år efter 
at de påbegynder en videregående uddannelse, som de i øvrigt har gennemført 
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på maksimalt 8 år . Det viser sig, at de, der vælger humanistiske uddannelser, har 
et indkomsttab på 29 % i forhold til de, der vælger businessuddannelser . Dette 
indkomsttab kan fortolkes som forbrugsværdien af uddannelse . Det skal dog un-
derstreges, at forbrugsværdi skal opfattes ret bredt . Det kan således ikke udeluk-
kes, at de studerende ikke er fuldt informerede, eller bevidste, om det tab i ind-
komst, der kan være ved at vælge en bestemt type uddannelse frem for en anden . 
Uafhængig af, om de studerende er bevidste om det eller ej, har der været et ind-
komsttab ved deres valg frem for et andet valg, de havde mulighed for .

I den internationale forskningslitteratur på området skelnes der således mel-
lem produktionsværdien og forbrugsværdien af uddannelse .18 Ved produktions-
værdi af uddannelse forstås den investering, der giver sig udslag i en højere løn på 
arbejdsmarkedet . Andre typer af afkast betegnes som forbrugsværdien, om end 
det ikke udelukkende er ”forbrug” i gængs forstand, idet terminologien blot dæk-
ker over andre typer af afkast end det indkomstmæssige . Det kan fx være, at ind-
holdet i uddannelsen eller de efterfølgende jobs er mere interessante inden for 
visse fag frem for andre . En del vil således sikkert finde det mere interessant at 
studere kunst og film end regnskaber . Det kan også være, at der er mere prestige 
forbundet med nogle fag frem for andre, eller nogle fag kan føre til jobs, der er 
mindre stressende, eller hvor der er mere fritid, end tilfældet er i andre jobs .

Hvis investering i uddannelse var et rent privat anliggende, er det vanskeligt 
at argumentere for, at det er et samfundsmæssigt problem, at der fx er humanisti-
ske uddannelser med relativt lille produktionsværdi men relativt stor forbrugs-
værdi . Man vil blot kunne konstatere, at forskellige studerende vælger at investe-
re i uddannelser med forskellige typer af afkast .

I Danmark er investering i uddannelse dog langtfra et rent privat anliggende, 
da en stor del af udgifterne betales af skatteyderne . Selvom det er skatteyderbe-
talt, kunne man med rimelighed spørge, om der er noget entydigt, der peger i ret-
ning af, at produktionsværdi af uddannelse er mere værdifuld end forbrugsvær-
di? Der er i det mindste personer, der gennem deres valg viser, at forbrugsværdien 
vurderes lige så højt som produktionsværdien . Der er dog den væsentlige forskel, 
at afkastet i form af produktionsværdi beskattes, hvorimod dette ikke er tilfældet 
med forbrugsværdi, der reelt er skattefri . Dette vil alt andet lige trække i retning 
af, at studerende vælger for meget forbrugsværdi og for lidt produktionsværdi i 
forhold til det samfundsmæssigt optimale .19 Det skal selvfølgelig understreges, at 
der kan være andre forhold, der gør, at samfundet af den ene eller anden grund 
værdsætter det ene type afkast højere end det andet .

I det følgende afsnit refereres, hvad der har været resultatet af nogle tidligere 

18 . Se fx Lazear (1977) og Alstadsæter (2011) .
19 . Se Malchow-Møller m .fl . (2011)
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analyser, og i afsnit 4 .3 beskrives, hvordan analysen er opbygget . Derefter præ-
senteres analysens resultater i afsnit 4 .4 . Endelig er der en konklusion i afsnit 4 .5 . 
Det skal i øvrigt bemærkes, at flere detaljer omkring analysen findes i Bentsen og 
Skaksen (2017) .

4.2. Tidligere analyser

Der findes mange analyser, der viser, at der er et afkast til uddannelse i form af 
højere indkomst . Der har traditionelt været fokus på antal års uddannelse, men 
der er en voksende litteratur, der ser på, hvad afkastet til uddannelser er inden 
for forskellige områder for given uddannelseslængde (se også kapitel 3) . En gen-
nemgang af denne litteratur findes bl .a . i Altonji m .fl . (2016) . Beregninger af re-
elle forskelle i økonomisk afkast ved at vælge uddannelser inden for forskellige 
områder vanskeliggøres af, at forskellige typer af studerende vælger forskellige 
uddannelser . Selvom der ikke er analyser, der formår at løse alle udfordringer i 
forhold til at opnå rene kausale sammenhænge, er det dog usandsynligt, at de sto-
re forskelle, der er mellem indkomstafkast til forskellige uddannelsesvalg, ikke i 
det mindste delvist er et resultat af selve uddannelsesvalget .20 Med andre ord: Der 
er studerende, der vælger uddannelser, der ender op med en lavere indkomst end 
andre uddannelser, de kunne have valgt .

Der er også en række analyser, der har dokumenteret, at selvom det økono-
miske afkast har betydning for studerendes uddannelsesvalg, er der også andre 
forhold, der er vigtige . Beffy m .fl . (2012) og Zafar (2013) finder således, at det for-
ventede økonomiske afkast spiller en rolle, men andre ikke-økonomiske karak-
teristika ved forskellige uddannelser er vigtigere . Nielsen og Vissing-Jørgensen 
(2005) finder, at ikke blot forventet indkomst, men også indkomstrisiko spiller 
en rolle, når studerende vælger uddannelsesretning . Arcidiacono (2004) og Za-
far (2013) finder, at køn og alder spiller en rolle for uddannelsesvalg, men det gør 
sammensætningen af ens omgangskreds og familie også – og Zafar (2012) finder, 
at en af de vigtigste faktorer bag uddannelsesvalg er forældrenes accept af uddan-
nelsen . Endelig er der også resultater, der peger i retning af, at studerendes ud-
dannelsesvalg i høj grad formes af påvirkninger, de har været udsat for tidligere i 
deres uddannelsesforløb; se fx Fricke m .fl . (2015) .

20 . Kirkebøen m .fl . (2016) og Heinesen (2016) anvender en lovende metode til at opnå kausale sam-
menhænge, der udnytter, at for studerende, hvis karaktergennemsnit er lige omkring adgangskravet til 
et ønsket studievalg, er der en vis tilfældighed i forhold til, om den studerende får sin første eller anden 
prioritet af uddannelsesønsker opfyldt . En ulempe ved denne metode er, at de estimerede effekter kun 
gælder for individer, hvis karakterer ligger lige omkring adgangskravene . 
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Det synes således givet, at der er andet end det økonomiske afkast, der betyder 
noget, når studerende vælger uddannelse . Og det, der er emnet for dette kapitel, 
er, hvad de studerende betaler i form af lavere indkomst ved at få disse andre øn-
sker opfyldt . Dette er også udgangspunktet for en artikel af Alstadsæter (2011) . 
Hun sammenligner således indkomstforskelle mellem studerende i Norge, der 
vælger studier målrettet undervisningssektoren, og studerende, der vælger busi-
nessuddannelser . Hun finder en forskel i livsindkomst på 34,1 % på de to ret-
ninger . I modsætning til analysen, der præsenteres i dette kapitel, har hun dog 
ikke mulighed for at kontrollere for evner målt ved karakterforskelle i gymnasiet . 
Analysen i det følgende når derfor noget længere end Alstadsæter i forhold til at 
kontrollere for betydningen af evner ved valg af uddannelsesretning .

4.3. Analysens opbygning

Som udgangspunkt for analysen vælges fire humanistiske uddannelser fra Kø-
behavns Universitet og fire businessuddannelser fra CBS . De fire humanistiske 
uddannelser er dansk, engelsk, historie og filosofi . De fire businessuddannelser er 
generel erhvervsøkonomi samt erhvervsøkonomi og henholdsvis jura, filosofi og 
datalogi . Disse uddannelser er valgt, da de humanistiske uddannelser er uddan-
nelser, der typisk giver et lavt indkomstafkast, mens businessuddannelser typisk 
giver et relativt højt indkomstafkast . Desuden er disse otte uddannelser karak-
teriseret ved, at adgangskravene har været ret ens over en længere årrække . Dvs . 
over en længere årrække er det i høj grad samme segment af studerende i forhold 
til karaktergennemsnit, der har haft mulighed for at komme ind på de otte ud-
dannelser . I tabel 4 .1 er vist de årlige adgangskrav i form af mindste studenterek-
samensgennemsnit, der har givet adgang til uddannelserne . I tabellen er det for 
hvert år understreget, hvad der er den højeste adgangskarakter . Dvs . studerende, 
der som minimum havde dette gennemsnit, kunne få adgang til alle otte uddan-
nelser . Det bemærkes i øvrigt, at bortset fra 2003 er det en af de humanistiske ud-
dannelser, der kræver det højeste karaktergennemsnit .

Indkomstafkastet af uddannelserne vil blive vurderet 10 år efter starten på ud-
dannelsen, og der vil blive anvendt disponibel indkomst efter skat . Dvs . ud over 
løn omfatter indkomsterne også indkomst til selvstændige og overførsler fra det 
offentlige, og herfra er fratrukket betalte indkomstskatter . Årsagen til, at der an-
vendes disponible indkomster og ikke lønninger, er, at analysen har fokus på de 
indkomstmæssige konsekvenser for den enkelte ved at vælge en type uddannelse 
frem for en anden . Og for den enkelte er det ikke afgørende i forhold til forbrugs-
muligheder, hvad kilden til indkomsten er .

Ideelt set ville det have været mere hensigtsmæssigt at sammenligne ind-
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komstniveauerne over en længere årrække, men datatilgængeligheden giver ikke 
mulighed for dette . Der vil dog kun blive set på personer med mindst to års kan-
didatalder, og de har dermed alle haft lidt tid til at få fodfæste på arbejdsmarke-
det .21 Det betyder også, at der kun medtages studerende i analysen, der senest har 
påbegyndt deres uddannelse i 2005 . Da analysen yderligere kræver detaljeret vi-
den om karakterer fra studentereksamen, og disse først er tilgængelige fra 1997, 
betyder det, at analysen begrænses til studerende, der har påbegyndt deres ud-
dannelse i årene 1997-2005 . De øvrige kriterier i forhold til at udvælge de stude-
rende, der indgår i analysen, er følgende:
1 De skal starte på en af de otte uddannelser, der medtages i analysen, og 

gennemføre kandidatuddannelsen i løbet af højest otte år .22 Det betyder, at 
lønnen opgøres tidligst to år efter endt uddannelse .

2 . De skal have en eksamen fra det almene gymnasium (STX), hvilket bl .a . 
udelukker studenter med HHX- eller HF- eksamen . Dette er blot for at sikre, 

21 . Profilen for den gennemsnitlige disponible indkomst peger i retning af, at forskellen i disponibel 
indkomst mellem personer med humanistiske uddannelser og personer med businessuddannelser er 
voksende i årene efter endt uddannelse . Det tyder på, at det estimerede løntab ved at vælge humanisti-
ske uddannelser er større end det fundne, hvis man så på indkomstforskellene over en længere årrække .
22 . De studerende starter på en bacheloruddannelse – på CBS en HA-uddannelse – og de skal gennem-
føre denne og den naturligt tilhørende kandidatuddannelse på højest otte år .

Tabel 4.1. Årlige adgangskvotienter for analysens uddannelsesretninger, 1997-2005

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Humaniora

Dansk 9,3 9,3 9,1 8,8 8,5 8,7 8,5 - 8,2

Engelsk 8,9 8,9 9,0 8,3 8,0 7,8 8,0 - 7,4

Historie 9,1 9,1 9,0 8,6 8,3 8,5 8,5 7,7 8,4

Filosofi 9,3 9,2 9,1 8,9 8,4 8,4 8,4 8,3 8,6

HA 

Almen 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,1 8,2 8,1

Jura 8,6 8,7 8,5 8,3 8,2 8,1 8,0 8,1 8,1

Filosofi 8,6 8,8 8,8 8,8 8,4 8,1 8,5 8,1 8,3

Datalogi 8,4 8,8 8,5 8,7 7,5 7,5 - - 7,5

Note: Understregede værdier angiver den højeste kvotient i året og repræsenterer det minimale karaktergennem-
snit, der skal til, før man inkluderes i den endelige analyse. “-” indikerer, at der ikke var en adgangskvotient i det på-
gældende år for en uddannelsesretning. Omkring 700 studerende blev indskrevet på de fire humanistiske uddannel-
ser hvert år, mens det tilsvarende tal for HA-uddannelserne var 8-900.

Kilde: Den Koordinerede Tilmelding.
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at de sammenlignede studenter ligner hinanden så meget som muligt .
3 . De skal i det pågældende år have et karaktergennemsnit, der gør, at de kunne 

komme ind på alle otte uddannelser .
4 . Da flere businessuddannelser kræver matematik på B-niveau, medtages kun 

studenter, der har dette .
Selv med disse kriterier er der forskelle mellem de studerende, der påbegynder 
de humanistiske uddannelser, og dem, der påbegynder businessuddannelserne, 
hvilket fremgår af tabel 4 .2 .

I første række rapporteres den disponible indkomst, dvs . indkomst efter skat, 
hvor indkomst inkluderer lønindkomst, indkomst som selvstændig samt over-
førsler fra det offentlige . Det ses, at de, der vælger en businessuddannelse, 10 år 
efter påbegyndt uddannelse har en disponibel indkomst på ca . 348 .000 kr .,  mens 
de, der vælger at starte en humanistisk uddannelse, får en disponibel indkomst 
på ca . 241 .000 kr . Dvs . dem, der har valgt en humanistisk uddannelse, opnår en 
indkomst, der i gennemsnit er 31 % mindre end dem, der har valgt en business-
uddannelse . Det skal understreges, at denne forskel er i de rå tal, uden at der i øv-
rigt er kontrolleret for andre forskelle mellem de to grupper .

Det ses desuden, at humanistiske uddannelser i højere grad tiltrækker kvin-
der end businessuddannelserne . Næsten 65 % af dem, der starter på businessud-

Tabel 4.2. Karakteristika ved humaniora- og businessstuderende

 Humaniora Business Forskel

Disponibel indkomst efter 10 år, kr. 241.137 348.143 -107.006***

Mand 0,49 0,65 -0,16***

Alder 20,2 19,7 0,5***

Indvandrer/efterkommer 0,01 0,05 -0,04**

År til start efter gymnasium 1,83 1,39 0,44***

Gym. sproglig retning 0,15 0,06 0,08***

Gym. matematisk retning 0,83 0,92 -0,09***

Andre retninger 0,03 0,02 0,01

Karaktersnit 9,31 9,08 0,22***

Matematikkarakterer 8,75 9,04 -0,29**

Danskkarakterer 9,41 8,75 0,67***

Note: N=824, hvoraf 590 var indskrevet på en businessuddannelse og 234 på humaniora. Indkomster er målt 10 år 
efter året, hvor man starter på universitetet, og justeret for prisudviklingen til 2010-niveau. Variablene køn, indvan-
drer/efterkommer og indikatorer for gymnasial linje er alle dummyvariable. Stjerner viser signifikansniveau af et to-
sidet t-test for forskelle i gennemsnit mellem grupperne. *: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001.
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dannelserne, er mænd, mens det er tilfældet for knap 50 % af dem, der er startet 
på de humanistiske uddannelser . Der er også en forskel i etnicitet blandt de stu-
derende . Der er således ca . 5 % af de studerende på businessuddannelserne, der er 
indvandrere – mens det kun er tilfældet for godt 1 % blandt dem, der starter på de 
humanistiske uddannelser .

De to gruppers gymnasiebaggrund er også lidt forskellig . Der er således flere 
med matematisk linje i gymnasiet, der er startet på en businessuddannelse, men 
der er flere med sproglig linje, der er startet på en humanistisk uddannelse . Når 
der alligevel ikke er en større andel, der har sproglig linje fra gymnasiet i de data, 
der anvendes, skyldes det, at der kun er medtaget studenter med mindst B-niveau 
i matematik, og det er ikke særlig almindeligt at have B-niveau på sproglig linje . 
De, der er søgt ind på de humanistiske uddannelser, har i øvrigt et lidt højere ka-
raktergennemsnit end dem, der er søgt ind på businessuddannelserne . Dog ses 
det, at de, der er søgt ind på businessuddannelserne, har højere karakterer i ma-
tematik, mens de, der er søgt ind på de humanistiske uddannelser, har højere ka-
rakterer i dansk . Endelig ses det også, at de, der er søgt ind på de humanistiske 
uddannelser, er lidt ældre end dem, der er søgt ind på businessuddannelserne, og 
der går også lidt længere tid mellem afslutning af gymnasiet og påbegyndelse af 
uddannelsen for humaniorastuderende i forhold til businessstuderende .

Fremgangsmåden i analysen er, at der ved hjælp af regressionsanalyse kontrol-
leres for, hvordan disse øvrige forskelle påvirker de disponible indkomster . Der-
ved estimeres det, hvad sammenhængene er mellem uddannelsesvalg og disponi-
bel indkomst, efter at der er taget hensyn til de øvrige forskelle . Det skal dog igen 
understreges, at vi ikke med sikkerhed har beregnet den rene effekt af uddannel-
sesvalget på disponibel indkomst . Det skyldes, at der er forhold, der ikke er data 
for, og som kan have en betydning for indkomsten ud over uddannelsesvalget .

Det er fx tilfældet, at selvom vi har ret detaljerede data for karakterer i gym-
nasiet, er disse karakterer ikke et perfekt mål for evner . Der kan således være 
forskelle i evner, som både påvirker uddannelsesvalget og indkomsten, der ikke 
måles ved disse karakterer . En del af indkomstforskellen mellem dem, der vælger 
forskellige uddannelser, kan derfor til en vis grad være et resultat af disse ikke-
målte forskelle i evner .

Det kan heller ikke udelukkes, at karakterer i bestemte fag kan være påvir-
ket af, hvilket studie en person forventer at påbegynde efter gymnasiet . Hvis en 
person fx ved, at han eller hun vil starte en businessuddannelse, er det muligt, at 
vedkommende gør en større indsats i matematik, end hvis vedkommende ved, at 
han eller hun vil påbegynde en humanistisk uddannelse . Derved afspejler karak-
terer ikke kun evner, men til en vis grad også den ønskede uddannelsesretning .

Det skal dog understreges, at dette studie kommer meget længere i forhold til 
at opgøre en reel sammenhæng mellem uddannelsesvalg og indkomst end tidli-
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gere studier . De personer, der sammenlignes, har således haft en reel valgmulig-
hed mellem de humanistiske og businessuddannelser, der indgår i analysen, og 
for så vidt at karakterer i forskellige fag afspejler evner, er der kontrolleret for for-
skelle i evner .

4.4. Resultater

Resultaterne af analysen fremgår af tabel 4 .3 .
I første søjle er gengivet resultatet af en regressionsanalyse, hvor der kun med-

tages en variabel, der viser uddannelsesretningen . Den viste værdi viser således, 
hvor meget lavere den disponible indkomst er for dem, der vælger en humanistisk 

Tabel 4.3. Den disponible indkomsts afhængighed af uddannelse m.m. 10 år efter påbegyndt 
uddannelse

(1) (2) (3) (4) (5)

Humanistisk udd. -0,372*** -0,358*** -0,350*** -0,341*** -0,340***

Mand  0,058 0,035 0,035 0,036

Alder  -0,000 0,016 0,021 0,021

Indvandrer/efterkommer  -0,081 -0,074 -0,056 -0,058

År til start    -0,017 -0,014

Gym. sproglig retning    -0,140 -0,156

Andre retninger    -0,392 -0,399

Karaktersnit    0,002 0,002

Matematikkarakterer    0,037 0,035

Matematik på A-niveau    0,013 0,013

Danskkarakterer    0,000 0,002

Historiekarakterer    0,011 0,012

Engelskkarakterer    -0,025 -0,024

Konstant    11,047*** 10,710***

Forældrekarakteristika Nej Nej Nej Nej Ja

Observationer 824 824 824 824 824

Note: Modellens afhængige variabel er logaritmen til disponibel indkomst ti år efter påbegyndt uddannelse. 
Års-fixed effects er inkluderet i modellerne (2)-(5). Referencekategori til gymnasial linje er matematisk. 
*: p<0,05; **: p<0,01; ***: p<0,001.



60 Forbrugsværdi af uddannelse

uddannelse i stedet for en businessuddannelse . Da analysen er foretaget i loga-
ritmer, svarer den estimerede værdi på -0,372 til, at den disponible indkomst er 
ca . 31 % lavere for en, der vælger en humanistisk uddannelse, i forhold til en, der 
vælger en businessuddannelse . Forskellen er statistisk signifikant . I søjle 2 tages 
der hensyn til, at der er forskelle i sammensætning på køn, alder og etnicitet på 
de to uddannelsesretninger . Herved mindskes forskellen i disponibel indkomst 
til 30 % . I søjle 3 tages der hensyn til gymnasielinje og karaktergennemsnittet fra 
studentereksamen, og i søjle 4 tages der yderligere hensyn til karakterer i forskel-
lige fag fra gymnasiet, ligesom der tages hensyn til, hvorvidt en person har haft 
A-niveau i matematik . Endelig tages i søjle 5 også hensyn til forskellige mål for 
forældrebaggrund . Jo mere der tages hensyn til, desto mindre bliver lønforskellen 
mellem de to retninger, om end forældrebaggrund praktisk taget ikke har nogen 
betydning . Den estimerede værdi i den sidste søjle svarer til, at indkomsten efter 
en humanistisk uddannelse er 29 % lavere end efter en businessuddannelse .

Dvs . denne analyse viser, at der er en gruppe af studerende, der vælger en hu-
manistisk uddannelse og derved opnår en indkomst, der er 29 % lavere end dem, 
der vælger en businessuddannelse . Denne lavere indkomst kan siges at være et 
udtryk for, at forbrugsværdien ved de humanistiske uddannelser er højere end ved 
de sammenlignede businessuddannelser .

4.5. Konklusion

Der er store forskelle på, hvilken indkomst man får, alt efter hvilken uddannelse 
man gennemfører . Det gælder i forhold til længde af uddannelse, men selv blandt 
uddannelser med samme længde er der meget store forskelle i de indkomster, de 
fører til .

Der kan være mange årsager til disse indkomstforskelle, og en mulighed er, at 
indholdet af studiet, eller jobindholdet efter endt uddannelse, er mere attraktivt 
ved nogle studier end ved andre . Værdien af disse andre dimensioner end ind-
komst er i kapitlet her betegnet som forbrugsværdien af uddannelse .

Det er fx velkendt, at businessuddannelser typisk fører til højere indkomst end 
humanistiske uddannelser . Hvorvidt disse indkomstforskelle skyldes forskellig 
forbrugsværdi, er forsøgt afklaret i dette kapitel . Mere specifikt er der sammen-
lignet mellem fire humanistiske uddannelser fra Københavns Universitet og fire 
businessuddannelser fra CBS . Disse otte studier har i en længere årrække haft 
adgangskrav på samme niveau, og de studerende, der sammenlignes, havde reel 
mulighed for at vælge frit mellem disse otte uddannelser . Endelig tages der i ana-
lysen hensyn til forskellige baggrundsvariable – bl .a . karakterer i forskellige fag 
fra gymnasiet, der til en vis grad antages at måle forskelle i forskellige typer af 
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evner . Det skal dog understreges, at der fortsat kan være forskelle i evner mel-
lem studerende, der vælger humanistiske uddannelser, og studerende, der vælger 
businessuddannelser, som ikke måles ved forskelle i karakterer – og disse ikke-
observerbare forskelle er der ikke taget hensyn til i analysen . Med dette forbehold 
viser analysen, at de, der vælger humanistiske uddannelser, har en indkomst, der 
er 29 % lavere end dem, der vælger businessuddannelser . Denne forskel formodes 
at afspejle en markant højere forbrugsværdi ved de humanistiske uddannelser .

Et vigtigt spørgsmål er naturligvis, om denne indkomstforskel har en sam-
fundsøkonomisk betydning . Umiddelbart kan man ikke objektivt fastslå, at af-
kastet i form af højere indkomst ved uddannelse er mere eller mindre værd end 
andre typer af afkast, der kan betegnes som forbrugsværdi . Der er dog den for-
skel, at mens afkastet i form af indkomst beskattes relativt højt i Danmark, er 
forbrugsværdien skattefri . Dvs . beskatningssystemet formodentlig bidrager til, at 
de studerende vælger mere forbrugsværdi og mindre produktionværdi, end hvad 
der er samfundsøkonomisk optimalt . Det skal dog understreges, at der kan være 
andre forhold, der gør, at samfundet ønsker denne implicitte subsidiering af ud-
dannelser med høj forbrugsværdi .
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5. Fagvalg, lønning og lederstilling
Indsigter fra DTU og CBS

Af Lene Kromann, Anders Sørensen og Jeanette Walldorf

5.1. Introduktion

I dette kapitl belyses følgende spørgsmål: Hvor vigtig er fagvalg inden for en vi-
deregående uddannelse for den efterfølgende karriere? Dette er et vigtigt aspekt 
i forståelsen af, hvordan lang videregående uddannelse påvirker skabelsen af hu-
mankapital . Er fagvalg inden for en uddannelsesretning af vigtig betydning, el-
ler er det mere uddannelsesretning og uddannelseslængde, der er afgørende? Der 
eksisterer meget begrænset viden herom . I det følgende belyses fagvalgets betyd-
ning for den efterfølgende karriere for kandidater inden for to specifikke lange 
videregående uddannelser, nemlig civilingeniøruddannelsen på Danmarks Tek-
niske Universitet (DTU) og cand .merc .-uddannelsen på Copenhagen Business 
School (CBS) .

De to uddannelser er udvalgt af to årsager . For det første er kandidater herfra 
i stort omfang orienteret mod den private sektor, hvor lønningerne i højere grad 
afspejler individuel produktivitet, end tilfældet er i den offentlige sektor . For det 
andet giver det mulighed for at studere fagvalg i forhold til vigtige aspekter, som 
ofte fremhæves for at være af stor betydning for produktivitet . Dette er kvalifika-
tioner inden for Science (S), Technology (T), Engineering (E) og Mathematics (M) 
– eller blot STEM – samt kvalifikationer relateret til ledelsespraksis (se kapitel 2) .

Inden for STEM belyses det, om der opnås højere løn ved at tage fag inden for 
bestemte fagområder, herunder om specialisering fx inden for Science (S) kan 
svare sig, eller om det er fordelagtigt at opnå mere generelle STEM-kvalifikatio-
ner på tværs af fagområder . Inden for virksomhedsøkonomi belyses betydningen 
af klassiske handelshøjskolefag (finansiering, marketing, organisering, ledelse og 
regnskab) for løn . Desuden analyseres fagvalgets betydning for sandsynligheden 
for at blive leder inden for begge uddannelsesretninger .

Der etableres følgende resultater . Først og fremmest findes det, at fagvalg er 
vigtigt for lønnen . Dette er tilfældet for både civilingeniører og cand .merc .er . Ci-
vilingeniører, som er fuldt specialiseret i M, har en startløn, som er 27 % højere 
end civilingeniører, som er fuldt specialiseret i S . Et tilsvarende resultat findes for 
virksomhedsøkonomi, hvor cand .merc .er med fag inden for klassiske handels-
højskolefag tjener op til 40 % mere end cand .merc .er uden .
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Det skal understreges, at de fundne lønforskelle inden for uddannelsesret-
ning er i samme størrelsesorden som lønforskelle mellem uddannelsesretninger 
og som lønforskelle mellem uddannelser af forskellige længder . Dalgaard m .fl . 
(2009) finder eksempelvis, at humanister tjener 22 % mindre end ikke-humani-
ster inden for de lange videregående uddannelser i Danmark . Iversen m .fl . (2016) 
finder lønforskelle på 40 % mellem lønmodtagere med gymnasial uddannelse og 
lang videregående uddannelse som højeste fuldførte uddannelse .23 Derfor er en 
vigtig indsigt i dette kapitel, at fagvalg inden for videregående uddannelser po-
tentielt set er centralt for individers produktivitet og har en betydning, som mat-
cher både uddannelsesretning og uddannelseslængde .

I forhold til at blive ansat i en lederstilling findes det, at cand .merc .er med fag 
inden for ledelse, regnskab og markedsføring har 15 % større sandsynlighed for 
at bestride et lederjob på et tidspunkt i løbet af de første 10 år efter afslutningen af 
kandidateksamen . Mere generelt kan det siges, at diversificeret fagsammensæt-
ning inden for klassiske handelshøjskolefag fører til højere sandsynlighed for at 
blive leder . Et tilsvarende resultat findes for civilingeniører . Således fører et bredt 
fagvalg i højere grad til ansættelse som leder end et specialiseret fagvalg . Dette 
resultat er konsistent med Lazear (2012) for MBA-uddannede fra Stanford Gra-
duate School of Business (GSB) .

Kun få undersøgelser belyser variation inden for en uddannelsesretning . Ho-
vedårsagen er manglen på data . De få undersøgelser, som vi har kendskab til, er 
Bertrand m .fl . (2010), Lazear (2012) og Athey m .fl . (2007) . De tre studier fokuse-
rer på højt selekterede studerende fra de bedste amerikanske universiteter . I de to 
førstnævnte studier er der tale om ”mid-career” MBA-studerende, mens der i det 
sidstnævnte er tale om ph .d-studerende i nationaløkonomi . Desuden analyserer 
Carnevale m .fl . (2015) lønforskelle mellem personer, som har taget den samme 
uddannelse, men analysen er mest af beskrivende karakter og belyser ikke betyd-
ningen af fagvalg .

Analyserne i kapitlet er gennemført på basis af to datasæt, hhv . for ingeniører 
fra DTU og cand .merc .er fra CBS . Specifikt indeholder de to datasæt informatio-
ner om fagvalg og opnåede karakterer . Datasættene fra de to uddannelsesinstitu-
tioner er sammenkoblet med registerdata fra Danmarks Statistik, som indehol-
der information om individernes arbejdsmarkedshistorie frem til 2013 . Desuden 
haves information om de studerendes gymnasiale uddannelse, information om 
forældres uddannelse osv .

En begrænsning for dette kapitels analyser er, at de estimerede effekter kan 

23 . I den økonomiske litteratur findes det, at lønforskelle mellem uddannelsesområder inden for vide-
regående uddannelse er af samme størrelsesorden som lønforskelle mellem forskellige uddannelses-
længder (Altonji, 2012; Kirkeboen m .fl ., 2016) . 
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være behæftet med såkaldt ”omitted variabel bias”, hvilket betyder, at fundne 
effekter kan være fejlbehæftede . Bekymringen er især relateret til, at der er for-
skel mellem individers talent, og at der ikke kan skelnes mellem, om det er op-
nåede kvalifikationer gennem fagvalg eller talent, der driver resultatet . Eksem-
pelvis hvis personer med stort talent for at blive ledere vælger ledelsesfag, og det 
findes, at ledelsesfag giver større sandsynlighed for at få et lederjob, kan det ikke 
udelukkes, at det er talent for ledelse, der driver effekten, og ikke valget af ledel-
sesfag . Tilsvarende vil et stort talent for matematik forventeligt få individer til 
at vælge matematikfag, og hvis fagvalg inden for matematik efterfølgende giver 
højere løn, kan vi ikke udelukke, at det er talent og ikke fagvalget, der giver den 
højere løn .

For at håndtere ovennævnte udfordring med individers talent inkluderer vi 
forskellige mål, som kan fange individers evner i analyserne . Her er der tale om 
opnåede karakterer og fagvalg i gymnasiet samt anden relevant information om 
individers tidligere uddannelsesforløb . Det findes, at de overordnede resultater er 
robuste over for inklusion af de forskellige mål for talent . Til trods for dette kan 
vi stadigvæk ikke udelukke, at det er uobserverbart talent, der driver de fundne 
resultater . I den forstand er de præsenterede analyser korrelationsstudier og ikke 
kausale studier . Alligevel vurderes analyserne at være interessante af den grund, 
at der kun findes enkelte studier, der belyser betydning af fagvalg . I fremtidig 
forskning på de to datasæt vil det forsøges at etablere kausale resultater .

Resten af kapitlet er opbygget som følger: I afsnit 5 .2 præsenteres resultater fra 
den økonomiske litteratur kort . I afsnit 5 .3 gennemgås analysen for STEM-kva-
lifikationers betydning for arbejdsmarkedssucces ved brug af DTU-data . I afsnit 
5 .4 gennemgås analysen af fagvalg inden for virksomhedsøkonomi ved brug af 
CBS-data . Afsnit 5 .5 konkluderer . Afsnit 5 .3 er baseret på Kromann, Sørensen og 
Walldorf (2018), mens afsnit 5 .4 er baseret på Dahl, Skibsted og Sørensen (2016) .

5.2. Litteratur

Der eksisterer meget få studier, der belyser betydningen af fagvalg inden for ud-
dannelsesretninger på arbejdsmarkedsresultater . Der eksisterer derimod studi-
er, som mere overordnet sammenligner lønninger mellem uddannelsesretninger . 
Eksempelvis finder Blundell m .fl . (2000) forskelle på aflønning på tværs af fag-
områder, hvor kemi og biologi opnår det laveste afkast, mens økonomi, regnskab 
og jura opnår det højeste . Et andet studie, som fokuserer på forskellige uddan-
nelsesretninger, er Arcidiacono (2004), der også finder store forskelle i lønnin-
ger mellem uddannelsesretninger, eksempelvis naturvidenskab, businessadmini-
stration, samfundsvidenskab, humaniora osv .
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Olitsky (2014) belyser lønforskelle mellem STEM- og ikke-STEM-uddannel-
ser og finder, at STEM-uddannede personer tjener mest . Et enkelt studie ser også 
på afkastet af at tage mere matematik ift . at tage andre fag på bachelorniveau . Det 
konkluderes, at en større andel af matematiske fag øger sandsynligheden for, at 
den studerende får en bacheloruddannelse, men at det ingen betydning har for 
lønniveauet i de første år efter endt uddannelse (Belfield og Ting Liu, 2015) .

Carnevale m .fl . (2015) ser på lønforskellen mellem og inden for universitets-
uddannelser i USA . De finder, at der er stor lønvariation både på tværs af og in-
den for 15 bachelorområder . Det konkluderes, at uddannelsesvalget selv inden 
for uddannelsestyper kan have store økonomiske konsekvenser . Faktisk viser de, 
at der er stor forskel i lønnen inden for STEM-uddannelser og endda inden for 
hver enkelt STEM-gruppe . Begrænsningen i studiet er, at det bygger på beskri-
vende statistik alene og ikke indeholder information om betydning af fagvalg el-
ler anden baggrundsinformation .

Ovenstående studier har fokus på sammenhængen mellem løn og uddannel-
sestype . Lazear (2012) fokuserer på effekter af fagvalg for efterfølgende lederjob . 
Der argumenteres for, at ledere har en tendens til at være generalister, hvilket te-
stes og bekræftes med data for MBA’er fra Stanford GSB, der i gennemsnit har 
været færdige med uddannelsen i 8,5 år . Lazear definerer en specialiseringsvaria-
bel på baggrund af fagvalg og viser, at denne har en effekt af samme størrelsesor-
den som at have haft forskellige arbejdsfunktioner i løbet af karrieren .

5.3. Fagvalg på DTU og startløn

Det hævdes ofte, at STEM-kvalifikationer er vigtige for produktivitet og økono-
misk vækst . En række modeller for økonomisk vækst understreger betydningen 
af ingeniører for udvikling . Spørgsmålet om, hvilke specifikke kompetencer der 
resulterer i højere produktivitet, er mindre klart . Er det stærke STEM-kompeten-
cer generelt – eller er det mere specialiserede færdigheder inden for S, T, E eller 
M?

Formålet med dette afsnit er at belyse spørgsmålet om sammenhængen af fag-
valg for ingeniører for løn og jobtype . Har ingeniører, som er højt specialiserede 
inden for visse STEM-områder (såsom T) højere lønninger end ingeniører med 
mere generelle uddannelsesprofiler på tværs af STEM-områder? Har ingeniører, 
der har specialiseret sig i det matematiske område, højere lønninger end inge-
niører, der ikke har? Disse og beslægtede spørgsmål er betydningsfulde for vores 
forståelse af, hvorfor STEM-kvalifikationer er vigtige for produktivitet og vækst .

I dette afsnit bekræftes det, at der i Danmark er stor forskel i lønindkomsten 
inden for en videregående STEM-uddannelse på DTU . Dette er også tilfældet, 
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når der inkluderes baggrundsvariable både for tidligere uddannelser, personka-
rakteristika og forældres job- og uddannelseskarakteristika . Vi går skridtet vi-
dere end tidligere studier ved at vise, at selv inden for en uddannelsesinstitution 
med én overordnet uddannelsesretning (civilingeniør) er fagsammensætningen 
vigtig for lønnen – både i økonomisk og statistisk forstand . En mulig fortolkning 
er, at civilingeniørernes forskelle i fagvalg giver dem forskellige kvalifikationer, 
der giver forskellige jobmuligheder, og som også potentielt set giver udslag i for-
skellig produktivitet .

Rygraden i analysen er et datasæt fra DTU . Specielt indeholder datasættet op-
lysninger om fagvalg og karakterer for alle kurser . Med andre ord indeholder 
datasættet oplysninger fra det endelige eksamensbevis for alle de inkluderede 
personer . Derudover indeholder datasættet oplysninger om uddannelsesstart og 
afslutning af uddannelsen osv . Datasættet er beriget med information om indivi-
ders fulde arbejdsmarkedshistorie fra danske registerdata .

Vi har ikke kendskab til tilsvarende studier i den økonomiske litteratur, som 
belyser STEM-kompetencer på en teknisk uddannelsesinstitution .

5.3.1. Uddannelse og studieordning
For at undgå, at ændringer i DTU’s studieordninger påvirker analysens resulta-
ter, udvælges en periode med en næsten uændret studiestruktur samt en periode, 
som muliggør, at de færdiguddannede civilingeniører efterfølgende kan følges i 
en årrække på arbejdsmarkedet . Mere præcist benyttes en stikprøve af civilinge-
niørstuderende, som blev optaget på DTU i 2003/2004-studieåret eller tidligere, 
og som startede på et generelt femårigt uddannelsesforløb .24 Den femårige ci-
vilingeniøruddannelse er kendetegnet ved megen valgfrihed . I studiehåndbogen 
fra 2003/2004 er det beskrevet, hvordan man skal gennemføre ca . 35 kurser (tre-
fem kurser pr . semester) ud af det samlede undervisningstilbud, som består af op 
imod 700 udbudte kurser årligt . Der var dog den begrænsning, at man skulle be-
stå en bestemt fagpakke som strakte sig over de fire første semestre .25

Idet den første del af studiet er bestemt af fagpakker, vælges den sidste del af 

24 . Studieordningen fra før 2003/2004 adskiller sig på to væsentlige punkter fra den studieordning, 
man kender fra DTU i dag: 1) Civilingeniøruddannelsen var ikke opdelt i en bachelor- og kandidatdel, 
hvorfor man ikke kunne afslutte med en færdiggjort grad efter tre års studie, 2) Civilingeniørstuderen-
de blev ikke optaget på en bestemt retning, hvorfor valg af retning først foretages i løbet af studiet .
25 . Hovedelementerne i fagpakken var at blive introduceret til kernestoffet i matematik, fysik og kemi 
(som var tilpasset den enkelte fagpakke), få en indføring i områdets tekniske fag, udføre et fagprojekt 
med fokus på tværfaglighed, få teknologiforståelse samt modtage undervisning af studievejledende og 
studieteknisk karakter . Det er vigtigt at bemærke, at fagpakkevalget ikke låste de studerendes videre 
muligheder på studiet .
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studiet i analysen af fagvalg, da det forventes, at den individuelle specialisering 
i høj grad kommer til udtryk her . Mere præcist begrænses analysen til de sidste 
120 ECTS-point af civilingeniøruddannelsen . Dette er fagvalget under de to sid-
ste studieår af den normerede studietid på fem år, hvilket i dag svarer til kandi-
datuddannelsen . Stikprøven begrænses til civilingeniørstuderende, der er startet 
på de sidste 120 ECTS-point i efterårssemestret i 1997 eller senere . Denne restrik-
tion indføres, fordi der i 1997 laves væsentlige ændringer i fagudbud og navngiv-
ningen af kurser . Dette reducerer stikprøven til omkring 3 .500 civilingeniører 
med en femårig uddannelse .

5.3.2. STEM-inddeling og beskrivende statistik
I dette afsnit beskrives data for fagvalg på DTU og herunder opdelingen af fagene 
i STEM-områder samt ledelse . Som nævnt ovenfor er der et meget stort fagud-
bud på DTU, og de studerende i stikprøven har bestået omkring 1 .600 forskellige 
fag .26 Pr . semester er der i gennemsnit 5,8 civilingeniørstuderende fra stikprøven 
pr . kursus, og for 50 % af fagene er der tre eller færre .27 Det giver et billede af, at 
civilingeniørstuderende de sidste to år af deres uddannelse har meget forskellig 
fagsammensætning . En civilingeniørstuderende tager typisk 13 kurser de to sid-
ste år af studiet . Gennemsnitligt opnår en studerende kurser for 67 ECTS-point 
ud af de 120 ECTS-point . De resterende point opnås gennem forskellige projek-
ter .

Den store valgfrihed er både en fordel og en udfordring i analysen af fagvalg . 
For at reducere dimensionen i fagvalget samles fag udbudt af DTU’s institutter på 
fem områder: de fire STEM-områder samt et femte område, der vedrører ledelse . 
Ved at samle data i fem dimensioner bevares stadig en vigtig del af variationen . 
De fire STEM-områder, ledelsesområdet samt 14 repræsentative institutter frem-
går af nedenstående tabel 5 .1 .28 Desuden fremgår andelen af studerende, der tager 
fag inden for de fem områder samt inden for de 14 institutter .

De 14 institutter er samlet i de fem områder . Det er klart, at alle kurser kan 
klassificeres som ‘ingeniørfag’, da vi analyserer en civilingeniøruddannelse . Op-

26 . Specialekurser, projekter og kandidatspeciale er ikke talt med i dette . De 1 .600 forskellige kurser 
svarer til forskellige valg fra DTU’s kursusdatabase .
27 . Civilingeniørerne på den femårige uddannelse har bl .a . fulgt undervisning sammen med diplom- 
ingeniører, og de senere årgange har fulgt kurser med civilingeniører på 3+2-strukturen . 
28 . Det skal dog bemærkes, at beslutningen om reduktionen af variationen i data og brugen af institut-
ter naturligvis også definerer nogle begrænsninger i dette studie . De fleste af institutterne på DTU vil 
kunne påberåbe sig at uddanne de studerende i kompetencer, som går på tværs af flere af områderne . 
Denne variation udelukker vi i denne analyse .



69Fagvalg, lønning og lederstilling

deling skal forstås som en klassificering inden for ingeniørfag . E er valgt til at re-
præsentere en bestemt gruppe fag og skal forstås som en smallere definition end 
den direkte danske oversættelse af Engineering . De klassiske ingeniørretninger 
(bygning, elektro, maskin og produktion) er fordelt på E- og T-grupperingerne, 
hvor T er relativt mere industritungt end E . S er valgt med fokus på naturviden-
skabelige grundfag (inkl . fag som fysik, kemi og biologi) . M og L dækker over fag 
udbudt fra matematisk institut og institut for information og matematisk model-
lering, henholdsvis institut for planlægning, innovation og ledelse samt institut 

Tabel 5.1. Institutter og opdeling på hovedområder

Område Navn på institut Andel af studerende
Gennemsnitlig andel 

ECTS-point

Science: S 0,55 0,20

Fysik 0,31 0,04

Kemi 0,22 0,04

Systembiologi 0,18 0,08

Mikro- og Nanoteknologi 0,09 0,03

Technology: T 0,72 0,26

Kemiteknik 0,17 0,04

Elektroteknologi 0,37 0,08

Fotonik 0,17 0,04

Mekanisk Teknologi 0,26 0,08

Engineering: E 0,32 0,16

Byggeri og Anlæg 0,19 0,08

Vand og Miljøteknologi 0,20 0,07

Mathematics: M 0,74 0,21

Matematik 0,25 0,02

Informatik og Matematisk Modelling 0,69 0,18

Ledelse: L 0,78 0,17

Planlægning, Innovation og Ledelse 0,77 0,15

Transport 0,05 0,01

Bemærk: Tabellen indeholder studerende på den femårige civilingeniøruddannelse i stikprøven.

Kilde: Egne beregninger på data fra DTU og Danmarks Statistik.
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Tabel 5.2. Fordeling af point inden for de fem
 om

råder afhæ
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P10
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A
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P10
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A
ndel

P10
P90

A
ndel

P10
P90

S(n=743)
1

0,58
0,95

0,58
0,04

0,28
0,12

0,04
0,17

0,67
0,04

0,17
0,72

0,04
0,15

T(n=983)
0,46

0,04
0,27

1
0,54

0,91
0,18

0,04
0,29

0,73
0,04

0,31
0,75

0,04
0,23

E(n=619)
0,35

0,04
0,13

0,53
0,04

0,17
1

0,59
0,93

0,68
0,04

0,18
0,73

0,04
0,24

M
(n=673)

0,51
0,04

0,14
0,69

0,04
0,35

0,08
0,04

0,29
1

0,56
0,93

0,77
0,04

0,21

L(n=507)
0,37

0,04
0,15

0,65
0,04

0,32
0,34

0,04
0,36

0,61
0,04

0,22
1

0,51
0,96
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for transport .29 Det fremgår, at 78 % af de studerende har taget fag inden for L, og 
at disse i gennemsnit har taget 17 % af deres fag i denne kategori . Ligeledes har 74 
% taget fag inden for M, og disse har i gennemsnit taget 21 % af deres fag i denne 
kategori . Omvendt er det kun 32 %, der har taget fag inden for E .

Før blikket vendes mod en mere formel analyse af fagvalg og løn, præsenteres 
fagandele inden for de fem områder på tværs af hovedområde, hvor hovedområ-
de er det område, hvor den studerende opnår det største antal ECTS-point . Dette 
præsenteres i tabel 5 .2, som nemmest forstås ved at fokusere på et hovedområde 
ad gangen . I det følgende fokuseres der på T som hovedområde . Det fremgår af 
tabellens anden række, at 983 af de studerende har opnået flest ECTS-point inden 
for T . Desuden ses det, at der er stor forskel i, hvor mange point de studerende har 
inden for området . Eksempelvis har 90 %-percentilen 91 % af deres ECTS-point 
inden for T, mens 10 %-percentilen har 54 % . Ud over fag inden for T har 46 % af 
de studerende point inden for S, 18 % inden for E, 73 % inden for M og 75 % inden 
for L . Der er desuden stor spredning i, hvor mange andre områder de studerende 
har fag inden for, samt hvor stor en andel af deres point de har inden for de for-
skellige områder . Fx er der studerende, der har mere end 23 % af deres fag inden 
for L, og andre studerende har mere end 31 % af deres fag inden for M . Med andre 
ord er der stor variation i fagsammensætningen for studerende, der er specialise-
ret inden for T . Samme mønster gør sig gældende for de fire andre områder .

Samlet set gælder det altså, at man kan have en stor andel af sine ECTS-point 
inden for et af de andre områder end sit hovedområde . Dvs . at der ikke rigtig er 
nogen begrænsninger for, hvordan uddannelsen sammensættes på tværs af om-
råderne . Der er heller ikke nogen åbenlyse oplagte fagkombinationer inden for de 
fem hovedområder .

I figur 5 .1 præsenteres fordelingen for lønindkomsten i første hele kalenderår 
efter afsluttet uddannelse for de fem områder, man er specialiseret inden for . Det 
fremgår af figuren, at medianlønnen – dvs . det lønniveau, som ligger præcist i 
midten af datasættet – for specialisering i M er på 431 .952 kr ., mens medianløn-
nen for T og L er omkring 407 .000 kr ., og endelig er niveauet for E og S på hhv . 
380 .764 og 336 .739 kr . Med andre ord er der omkring 95 .000 kr . forskel i årlig 
startmedianløn mellem specialisering i M og specialisering i S . På denne bag-
grund synes fagsammensætning at være overordentlig betydningsfuld for den 
efterfølgende løn .

I figur 5 .2 præsenteres lønforskellen på tværs af de fem områder over tid . Det 

29 . De studerende har også haft mulighed for at tage fag ved andre uddannelsesinstitutioner både i 
Danmark og udlandet, og derudover udbyder DTU enkelte sprogkurser og studieteknikfag (fx infor-
mationssøgning) . Disse kurser fylder typisk under 5 ECTS-point for den enkelte studerende og er ikke 
en del af denne analyse . 
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ses, at der i første job er næsten 100 .000 kr . i forskel i gennemsnitsløn, svarende 
til 28 %, mellem de fem områder, og denne forskel ser ud til at holde over tid . Dog 
er der to områder, der har stærkere lønudvikling end de øvrige områder . Dette er 
civilingeniører specialiseret i L og S . Således starter L med at være det tredje bedst 
aflønnede område, mens S er det dårligst aflønnede område . Efter 10 år er L det 
bedst aflønnede område, mens S tjener mere end E . I den sammenhæng skal det 
nævnes, at der bag figuren gemmer sig en forholdvist ubalanceret stikprøve med 
3 .525 ingeniører efter 1 år, 2 .055 ingeniører efter 8 år og 1 .302 ingeniører efter 10 
år . Dette er en konsekvens af, at stikprøven inkluderer personer med relativ lav 
kandidatalder .

I det næste afsnit undersøges det, om fagvalg også påvirker lønnen efter at 
have kontrolleret for både person- og forældrekarakteristika .

5.3.3. Korrelationsstudie
De fem hovedområder for civilingeniører benyttes til at belyse betydningen af 
fagvalg for lønniveauet . Som nævnt i indledningen til dette kapitel kan de esti-
merede effekter være fejlbehæftede . I det følgende forsøges denne problemstilling 
håndteret ved forskellige robusthedstest, men en egentlig identifikationsstrate-
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Figur 5.1. Lønfordeling inden for hovedområde

Kilde: Egne beregninger på data fra DTU og Danmarks Statistik.
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gi med kausal sammenhæng anvendes ikke . Den benyttede estimationsstrategi 
præsenteres i tekstboks 5 .1, mens de vigtigste resultater efterfølgende præsenteres 
i teksten . Herefter præsenteres en række robusthedstest .

I tabel 5 .3 præsenteres lønregressioner for første job med fokus på hovedom-
rådet fra DTU . I første kolonne inkluderes indikatorer for hovedområde og ka-
raktergennemsnittet for de to sidste studieår på DTU som eneste forklarende 
variable . Dette er parallelt til figur 5 .1 med den forskel, at der i tabellen også kon-
trolleres for karaktergennemsnit, og hvilket år de er blevet færdige med uddan-
nelsen . Specifikt inkluderes dummyer for hovedområde for T, E, M og L, mens S 
benyttes som basisgruppen . Eksempelvis er T-dummy lig med 1, hvis det er in-
dividets hovedområde, mens værdien er 0 ellers . Således måler den enkelte koef-
ficient til T, E, M og L lønforskellen mellem det specifikke hovedområde og ho-
vedområde i S . Det fremgår, at studerende med hovedområde T, M og L får en 
højere løn i deres første job end S . M-området giver mest i løn; en studerende, der 
er specialiseret her, tjener således i gennemsnit 20 % mere i det første job end en 
kandidat, der er specialiseret på S-området .30 For hovedområde T og L er løn-

30 . Ret beset er den procentvise forskel lig med exp(0 .200)-1=22 %, mens de 0,200 refererer til forskel-
le i logpoint . I dette afsnit 3 refererer vi til de estimerede koefficienter som procentuelle forskelle, selv-
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indkomsten gennemsnitlig set hhv . 14 og 11 % højere end for studerende, der er 
specialiseret i S, mens der ikke er nogen statistisk forskel mellem E og S . Endelig 
ses det også, at højere karaktergennemsnit øger lønnen med knap 2 % for et gen-
nemsnit med en karakter højere .

I de følgende søjler inkluderes mere og mere baggrundsinformation, når der 
læses fra venstre mod højre . Koefficienterne ændrer sig bemærkelsesværdigt lidt, 
efter at flere baggrundsvariabler er inkluderet . I kolonne 4 præsenteres samme 
regression som i kolonne 3, blot med den forskel, at lønnen måles fem år efter 
endt uddannelse . Det fremgår, at lønforskellene er vedvarende, hvilket er konsi-
stent med graferne præsenteret i figur 5 .2 .

Resultaterne, som er præsenteret i tabel 5 .3, er estimeret under antagelse af, 
at det kun er, hvilket hovedområde den studerende vælger, der er vigtigt for løn-
nen, og ikke løneffekten af fordelingen af ECTS-point inden for de fem områder . 
Denne antagelse lempes i tabel 5 .4, hvor lønregressioner præsenteres med fokus 
på fagvalg målt ved fagandele inden for de fem områder . Tabellens opbygning er 
som for tabel 5 .3 . Tabellen viser i første kolonne, som kun kontrollerer for karak-
tergennemsnit som baggrundskarakteristika, at studerende, der tager fag inden 
for T-, M- og L-områderne, får højere løn i deres første job . M giver højest løn; 
en studerende, der tager 10 procentpoint flere af sine point inden for M-området 
sammenlignet med S-området, tjener i gennemsnit 2,71 % mere i det første job . 

om dette kun er approksimativt korrekt . Dette valg er truffet for at gøre teksten mere læsevenlig .

Boks 5.1. I det følgende estimeres lønregressionen

yi=β0 + β’ Zi + α’ Xi + θ t,i + εi

Hvor yi måler (logaritmen til) årslønnen for første fulde kalenderår efter 
afsluttet uddannelse . Zi er en vektor for fagsammensætning, som enten be-
står af information om hovedområde på DTU eller af de fem andele for fag-
sammensætningen; en for hvert af de fire STEM-områder og en for ledelse . 
Xi er en vektor med person-, forældre- og jobkarakteristika, der er medta-
get for at kontrollere for baggrund/evner, som kan være korreleret med den 
enkeltes fagvalg og deres efterfølgende arbejdsmarkedsperformance . θt,i er 
årsdummyer, der er lig med én i det år, en studerende er færdig med ud-
dannelsen . Disse kontrollerer for makroøkonomiske chok, som kan påvir-
ke løn og andre arbejdsmarkedsforhold (se Kahn, 2010; Oreopoulos m .fl ., 
2012) . εi er fejlledet, der dækker over den statistiske usikkerhed . Koeffi-
cientvektoren, β, beskriver effekten af fagvalg .
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Cirka 50 % af de studerende med hovedfokus inden for S tager ingen kurser inden 
for M-området, mens der er studerende, der tager op til 46 % af deres point inden 
for M-området . Dette vil i gennemsnit betyde en løn, der er op til 12,5 % højere i 
det første job svarende til cirka 44 .000 kr . om året . Studerende, der tager alle de-
res fag inden for M-området, har en gennemsnitlig startløn, der er 27,1 % højere 
– svarende til 96 .000 kr . – end en person, der har taget alle sine fag i S .

Som i tabel 5 .3 inkluderes mere og mere baggrundsinformation, når der læses 
fra venstre mod højre . Igen ændrer koefficienterne sig bemærkelsesværdigt lidt, 
efter at flere baggrundsvariabler er inkluderet . Igen findes det, at lønforskellene 
mellem områderne er meget vedvarende .

I et korrelationsstudie kan man aldrig udelukke, at de fundne estimater er fejl-

Tabel 5.3. Lønregression med specialiseringsdummyer

Første job efter endt uddannelse 
(approksimeret med andet år på arbejdsmarkedet)

5 år efter endt 
uddannelse

1 2 3 4

T-dummy 0,142*** 0,127*** 0,127*** 0,115***

(0,02) (0,02) (0,02) (0,03)

E-dummy 0,011 0,028 0,027 0,052*

(0,03) (0,03) (0,03) (0,03)

M-dummy 0,200*** 0,184*** 0,183*** 0,174***

(0,02) (0,02) (0,02) (0,03)

L-dummy 0,103*** 0,108*** 0,107*** 0,135***

(0,03) (0,03) (0,03) (0,03)

Karaktergennemsnit 0,019*** 0,014** 0,014*** 0,016**

(0,01) (0,01) (0,01) (0,01)

Årsdummyer JA JA JA JA

Personkarakteristika JA JA JA

Forældrekarakteristika JA JA

Antal personer 3525 3525 3525 3165

R2 0,037 0,057 0,057 0,051

Bemærk: OLS log-lønregressioner med robuste standardfejl i parentes i alle kolonnerne.  Personkarakteristika: Kvin-
de- og barndummyer og deres krydsprodukt, alder ved starten af uddannelsen samt det adgangsgivende karakter-
gennemsnit. Forældrekarakteristika: Log af indkomst for henholdsvis mor og far, uddannelsesdummy for begge for-
ældre, og hvorvidt faderen har haft et ledelsesjob. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Kilde: Egne beregninger på data fra DTU og Danmarks Statistik.
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behæftede, da der altid vil kunne argumenteres for, at valg ind i hovedområde er 
drevet af noget uobserverbart . I tabel 5 .5 har vi inkluderet information fra tidli-
gere uddannelsesvalg, som medtages i et forsøg på at fange præferencer og evner . 
Motivationen er, at de studerende i tidligere valg afslører deres relative evner og 
præferencer for studieretning . De vil allerede i gymnasiet have valgt en niveau-
kombination af for eksempel matematik og fysik på højniveau, hvis de har præfe-
rencer og evner for disse fag . Hvis de har evner inden for kemi relativt til fysik, er 
det sandsynligt, at de i gymnasiet har valgt kemi på et højere niveau end fysik . El-
ler de vil have valgt en fagpakke i kemi, hvis de har præferencer for de kvalifikatio-
ner, man kan opnå inden for naturvidenskab . Dette kontrollerer vi for i tabel 5 .5 .

Kolonne 1 gengiver basisregressionen fra tabel 5 .4, kolonne 3 . I kolonne 2 
inkluderes fagniveau fra gymnasiet, der benyttes som indikator for de relative 
evner og præferencer inden for området . Det ses, at de opnåede estimater er 
robuste over for inklusion af fagniveau i gymnasiet . I kolonne 3 inkluderes en 

Tabel 5.4. Lønregression med pointandele inden for hovedområder

Første job efter endt uddannelse 
(approksimeret med andet år på arbejdsmarkedet)

5 år efter endt 
uddannelse

1 2 3 4
T-andel 0,184*** 0,162*** 0,161*** 0,156***

(0,03) (0,03) (0,03) (0,04)

E-andel 0,028 0,049 0,049 0,063

(0,03) (0,03) (0,03) (0,04)

M-andel 0,272*** 0,248*** 0,247*** 0,236***

(0,03) (0,03) (0,03) (0,04)

L-andel 0,148*** 0,153*** 0,152*** 0,215***

(0,04) (0,04) (0,03) (0,07)

Karaktergennenmsnit 0,019*** 0,014** 0,014** 0,015**

(0,01) (0,01) (0,01) (0,01)

Årsdummyer JA JA JA JA

Personkarakteristika JA JA JA

Forældrekarakteristika JA JA

Antal personer 3525 3525 3525 3165

R2 0,038 0,057 0,057 0,055

Bemærk: Se tabel 5.3 for bemærkninger. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Kilde: Egne beregninger på data fra DTU og Danmarks Statistik.
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alternativ approksimation for relative evner/præferencer, nemlig valget af fag-
pakke fra de første studieår på DTU . I kolonne 4 medtages både fagniveau fra 
gymnasiet og fagpakke fra de første studieår på DTU . De kvalitative resultater 
for fagandele er forholdsvist robuste over for inklusion af disse mål . Punktesti-
matet for M-andelen falder dog fra omkring 0,25 til 0,16 . Det overordnede ind-
tryk af tabel 5 .5 er, at de estimerede effekter for fagandele er forholdsvist robuste 
over for inklusion af observerbare relative evner og præferencer .31

31 . I tabel 5 .5 blev det dokumenteret, at de estimerede koefficienter til fagandele ikke ændres markant 
ved at inkludere flere baggrundsvariable i lønregressionerne . Selvom dette er tilfældet, kan det stadig-
væk ikke udelukkes, at koefficienterne er påvirket af ”omitted variable bias”, da der ikke er kontrolleret 

Tabel 5.5 Lønregression med pointandele inden for hovedområder og ekstra forklarende va-
riable

Første job efter endt uddannelse (andet år på arbejdsmarkedet)

1 2 3 4 5
T-andel 0,161*** 0,146*** 0,139*** 0,135*** 0,087***

(0,03) (0,03) (0,03) (0,03) (0,03)

E-andel 0,049 0,029 0,038 0,034 0,008

(0,03) (0,03) (0,04) (0,04) (0,04)

M-andel 0,247*** 0,224*** 0,159*** 0,153*** 0,156***

(0,03) (0,03) (0,03) (0,04) (0,03)

L-andel 0,152*** 0,135*** 0,128*** 0,123*** 0,074*

(0,04) (0,03) (0,04) (0,04) (0,04)

Karaktergennemsnit 0,014*** 0,013*** 0,014** 0,013** 0,022**

(0,01) (0,01) (0,01) (0,01) (0,01)

Fagniveau, gym. JA JA

Fagpakke, BA JA JA

Branchedummyer JA

Antal personer 3525 3525 3525 3525 3525

R2 0,057 0,059 0,060 0,060 0,120

Bemærk: OLS log-lønregressioner med robuste standardfejl i parentes i alle kolonnerne. Fagniveau i gymnasiet er 
beskrevet af to dummyer; den første tager værdien 1, hvis en person har kemi på niveau A, og den anden tager vær-
dien 1, hvis en person har fysik på niveau A. Vi har ikke inkluderet en dummy for matematik, da mindre end 1 % har 
matematik på niveau B. Fagpakke er beskrevet ved fire dummyer, der tager værdien 1, afhængig af om ens fagpakke 
på BA-delen var inden for S-, T-, E-, eller M-området. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Kilde: Egne beregninger på data fra DTU og Danmarks Statistik.
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Resultaterne, som er præsenteret i tabel 5 .3, 5 .4 og 5 .5, er estimeret under an-
tagelse af, at alle studerende får lige meget ud af at tage fag inden for fx M-områ-
det uafhængig af deres hovedområde . I Kromann, Sørensen og Walldorf (2017) 
lempes på den antagelse, så løneffekten af ekstra ECTS-point inden for et speci-
fikt område kan variere over hovedområderne . I denne opdeling findes det, at det 
ikke kun er hovedområde, som er vigtigt for lønnen i det første job, men også fag-
sammensætning på tværs af de fem områder .

Til slut vendes fokus mod den branche, man ender med at arbejde i efter endt 
uddannelse . Hvis branchedummyer introduceres i lønregressionerne for at fan-
ge lønvariationen på tværs af brancher, kan man forvente to ekstreme udfald . 
Det ene ekstreme udfald er, at forskellen i punktestimater mellem fagandele for-
svinder fuldstændig, således at lønforskelle mellem civilingeniører alene fanges 
af lønforskelle på tværs af brancher . Dette udfald ville indebære, at fagvalg alene 
er et spørgsmål om at opnå de rette kompetencer under uddannelsen, som kræ-
ves i bestemte brancher . Det andet ekstreme udfald er, at punktestimaterne for 
fagandele ikke ændrer sig, når branchedummyer introduceres . Dette udfald vil 
være overensstemmende med, at fagsammensætningen ikke er relateret til den 
branche, man ender med at arbejde i . Begge ekstreme udfald synes usandsynlige, 
og et udfald et sted imellem de to ekstremer er forventeligt .

Før vi præsenterer estimationsresultater med branchedummyer, beskrives de 
vigtigste brancher for civilingeniører for forskellige fagvalg . De tre mest sand-
synlige brancher for civilingeniører med hovedområde inden for S i det første job 
er: farmaceutiske råvarer (17 %), virksomhedsrådgivning (19 %) og undervisning 
(38 %) . De to sidstnævnte brancher er blandt de tre vigtigste inden for alle fem 
hovedområder . Andelen af civilingeniører, der er ansat i disse to brancher, vari-
erer mellem 8 og 38 % . Inden for T, M og L er programmering og IT-bistand også 
en højt repræsenteret branche (hhv . 12, 36 og 8 %) . Inden for E er sundhedsvæse-
net højt på listen (8 %) . Overordnet viser figur 5 .3, at der er to dominerende bran-
cher; undervisning og rådgivning .

I tabel 5 .5, kolonne 5, inkluderes branchedummyer foruden informationen fra 
kolonne 1 . Koefficienterne på fagandele falder til omkring den halve størrelse, når 

for uobserverbare evner og motivation, som både kan påvirke fagvalg og løn . En metode til at håndtere 
denne udfordring er ved at instrumentere den endogene variabel . Det kræver dog et godt instrument; 
noget, som er meget svært at finde . Vi har kørt IV-estimationer med hovedområdernes gennemsnitlige 
andele (beregnet uden den enkelte studerendes egen andel) for det år, den studerende blev færdig, som 
instrument for den studerendes egen andel inden for de fem områder . Dette instrument er inspireret af 
Rose og Betts (2004) . IV-estimationskoefficienterne forventes at være anderledes end OLS, hvis en me-
get motiveret studerende eller en med høje evner generelt vælger en anderledes fordeling af fag på tværs 
af de fem områder . Koefficientestimaterne ændrer sig ikke markant, hvilket stemmer overens med, at 
resultatet ikke er drevet af, at studerende med fx høje evner vælger en specifik fagsammensætning .
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branchedummyer inkluderes . Dvs . at civilingeniører ser ud til i høj grad at ud-
danne sig til specifikke brancher ved at specialisere sig i relevante kvalifikationer . 
Det skal dog understreges, at fagvalg fortsat korrelerer med lønninger . Eksempel-
vis tjener civilingeniører, som er specialiseret fuldkommen i M, fortsat 15 % mere 
end civilingeniører, som er specialiseret fuldkommen i S . De mindre estimater i 
kolonne 5 skal ikke forstås som modstridende med resultaterne i kolonne 1 . Det 
er blot den effekt, som er tilbage ud over effekten af at uddanne sig til ansættelse 
i bestemte brancher .

5.3.4. Får generalister eller specialister lederjobs?
Ovenstående analyse viste, at fagvalg har stor betydning for gennemsnitslønnen . 
I dette afsnit er fokus på, om studerende med et bredt fagvalg – generalister – i 
højere grad bliver ansat i lederjobs end studerende med et snævert fagvalg – spe-
cialister . Ideen er, at ledere typisk står over for mange forskellige beslutninger, 
hvorfor de vil tendere til at være generalister frem for specialister (Lazear, 2012) .

Nedenfor beskrives det først, hvor mange af stikprøvens civilingeniører der 
har erfaring fra lederjobs . Dernæst beskrives det, hvor specialiserede eller gene-
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Figur 5.3.  Branchefordeling inden for hovedområder

Bemærk: For Engeneering er alle fremstillingsvirksomheder slået sammen. Derudover er “Finans og  
forsikring” lagt under “Rådgivning” både for “Engineering og Science”.

Kilde: Egne beregninger på data fra DTU og Danmarks Statistik.
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raliserede civilingeniørernes uddannelsesprofil er . I denne sammenhæng beteg-
nes civilingeniører med fagvalg, der er spredt ud over få områder, som specia-
lister, mens civilingeniører med fagvalg, der er spredt ud over mange områder, 
betegnes som generalister . Endelig belyses det, om der er en sammenhæng mel-
lem ledelseserfaring og forskellige uddannelsesprofiler .

Ud af de 3 .525 civilingeniører i stikprøven har 153 af dem – svarende til 4,3 
% – mindst en gang bestredet et lederjob og siddet i direktionen i et selskab . Det 
skal understreges, at vi kun kan følge civilingeniørerne i op til 10 år på arbejds-
markedet efter endt uddannelse, og at ikke alle endnu har været på arbejdsmar-
kedet i 10 år efter afsluttet uddannelse . Derfor er antal civilingeniører, som har 
været i lederstillinger, meget lille, og det forventes, at antallet af individer med er-
faring fra lederstillinger vil være stigende, i takt med at stikprøvens individer får 
mere arbejdsmarkedserfaring . Selvom antallet af civilingeniørerne med erfaring 
fra lederstillinger er begrænset, gennemføres en analyse af tendens til at have le-
derjob og fagvalg alligevel, da det vurderes at være vigtigt i forståelsen af fagvalgs 
betydning .

I tabel 5 .6 præsenteres specialiseringsgraden for stikprøvens civilingeniører: 
Kolonne 2 viser, at 5 % af de civilingeniørstuderende er, hvad vi kalder ekstreme 
generalister i den forstand, at de har fag inden for alle fem hovedområder; 28 % 
har fag inden for fire af de fem hovedområder; 40 % har fag inden for tre af ho-
vedområderne; 23 % af de studerende har fag inden for to af områderne og be-
nævnes specialister; mens 3 % af de studerende kun har fag inden for et af områ-
derne og kaldes for ekstreme specialister . Det fremgår også som forventeligt, at 
jo mere generalist man er, desto lavere er andelen af ECTS-point, som man tager 
inden for sit hovedområde (se kolonne 3) . Der er dog stadig stor spredning i ande-

Tabel 5.6. Antal områder, en person har fag inden for, og andelen af point inden for hovedområdet

Antal obs. Andel Gns P10 P90

1 2 3 4 5

Antal områder 
med ECTS- 
point:

1 (ekstreme specialister) 97 2,8 % 1 1 1

2 (specialister) 809 23,0 % 0,85 0,68 0,96

3 1425 40,4 % 0,77 0,58 0,90

4 (generalister) 1001 28,4 % 0,69 0,49 0,84

5 (ekstreme generalister) 193 5,5 % 0,62 0,45 0,77

Bemærk: Kolonne 1 angiver antallet af personer på tværs af, hvor mange områder de har point inden for. Kolonne 2 
angiver andelen af studerende. Kolonne 3 angiver gennemsnitsandelen af ECTS-point inden for hovedområdet. Ko-
lonne 4 og 5 angiver henholdsvis 10 %- og 90 %-percentilen for ECTS-point inden for hovedområdet.

Kilde: Egne beregninger på data fra DTU og Danmarks Statistik.
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len af ECTS-point, som man tager inden for sit hovedområde (se kolonne 4 og 5) .
I det følgende er fokus på, om sandsynligheden for at have et lederjob er påvir-

ket af, om man er generalist eller specialist . I tekstboks 5 .2 præsenteres analysens 
benyttede statistiske model .

Tabel 5 .7 viser, at sandsynligheden for at blive leder er større, desto mere ge-
nerelt et fagvalg man har . Dette ses ved et negativt punktestimat til andelen af 
ECTS-point i hovedområdet, hvilket indebærer, at en større andel – dvs . mere 
specialiseret – fører til lavere sandsynlighed for lederjob og omvendt . Studerende, 
der tager 10 procentpoint flere af deres point inden for deres hovedområdet, har 
0,37 % mindre sandsynlighed for at blive leder . Dette er en temmelig lille koeffi-
cient og skal ses i lyset af, at ingeniørerne i stikprøven har en relativt lav kandida-
talder og dermed har bestredet relativt få lederjobs . Hvis det tillades, at effekten 
kan variere, afhængigt af hvilket område man er specialiseret inden for, ses det, 
at resultatet holder for S-, T- og E-området . Det forekommer rimeligt, at det ikke 
er så vigtigt at være generalist, hvis ens hovedområde er L, da disse fag i sig selv 
giver ledelseskompetencer .

Tekstboks 5.2.

Som i Lazear (2012) benyttes en Logit-model til at belyse sammenhængen 
mellem specialiseringsgrad og det at bestride et lederjob .

P (ceoi = 1) = φ (γ0 + γʹ Si + δʹ Xi + θ t,i + ui )

Hvor ceoi er en binær variabel, der tager værdien 1, hvis en person har haft 
et lederjob i mindst et af de år, vi observerer på arbejdsmarkedet, og 0 ellers . 
Si måler en persons specialiseringsgrad og ui er fejlledet, der dækker over 
den statistiske usikkerhed . De øvrige variable er beskrevet i relation til løn-
regressionen ovenfor . Variablen, der benyttes som proxy for, om individer 
er generalister eller specialister, er andelen af point inden for hovedområdet 
som præsenteret i kolonne 3 i tabel 5 .6 . Med andre ord angiver en høj an-
del af point inden for hovedområdet specialist, mens en lav andel angiver 
generalist . Hvis generalister har større sandsynlighed for at blive ledere, vil 
variablen indgå med negativt fortegn i regressionen .
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5.4. Fagvalg på CBS, lederjobs og lønninger

I dette afsnit vendes blikket mod uddannelsen inden for virksomhedsøkonomi 
på CBS . Som i foregående afsnit er fokus på fagsammensætningen inden for en 
kandidatuddannelse i forhold til den efterfølgende succes på arbejdsmarkedet . 
Igen estimeres lønregressioner og sandsynligheden for at blive leder med infor-
mation om fagvalg som forklarende variabler . Med andre ord benyttes de samme 
to regressionsligninger som i analysen af DTU i afsnit 5 .3, tekstboks 5 .1 og 5 .2 .

Det vises, at valg af kurser i ledelse er en vigtig markør for at forudsige ansæt-
telse i en lederstilling . Desuden er cand .merc .er, der er generalister inden for flere 
forskellige klassiske handelshøjskolefag – finansiering, markedsføring, organise-

Tabel 5.7. Leder Logit-regressioner

Afhængig variabel Leder

1 2

Pointandel inden for -0,037**

hovedområde (0,02)

Pointandel inden for S -0,039*

(hovedområde) (0,02)

Pointandel inden for T -0,036*

(hovedområde) (0,02)

Pointandel inden for E -0,051**

(hovedområde) (0,02)

Pointandel inden for M  -0,028

(hovedområde) (0,02)

Pointandel inden for L -0,028

(hovedområde) (0,02)

Antal personer 3473# 3473#

Pseudo R2 0,054 0,058

Bemærk: De to kolonner viser marginer fra logit-regressioner med robuste standardfejl i parentes, hvor den afhæn-
gige variabel er, hvorvidt en person har haft et ledelsesjob mindst en gang i de år, vi observerer dem. I begge regres-
sioner har vi følgende kontrolvariable med: Årsdummy. Personkarakteristika: Kvinde- og barndummyer og deres 
krydsprodukt, alder ved starten af uddannelsen samt det adgangsgivende karaktergennemsnit. Forældrekarakteri-
stika: Log af indkomst for henholdsvis mor og far, uddannelsesdummy for begge forældre, og hvorvidt faderen har 
haft et ledelsesjob. Vi bruger kontrolvariablene det sidste år, vi observerer en person.  #Antal observationer er min-
dre her, da der inden for nogle årsdummyer ingen variation er i den afhængig variabel. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Kilde: Egne beregninger på data fra DTU og Danmarks Statistik.
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ring, ledelse og regnskab – mere tilbøjelige til at få job som ledere . Der er stor va-
riation i lønnen på tværs af fagvalg . Især fag i finansiering og regnskab er relateret 
til højere løn . Omvendt bidrager fagvalg uden for klassiske handelshøjskolefag 
ikke til højere løn eller større tendens til at bestride et lederjob .

Sammenhængen mellem godt lederskab og virksomhedsproduktivitet har 
fået stor opmærksomhed i løbet af det seneste årti . Litteraturen har vist, at varia-
tion i ledelsespraksis er relateret til variation i produktivitet, at ledere er vigtige 
for virksomhedens produktivitet, at højtkvalitetsledere forbedrer arbejdstager-
nes produktivitet betydeligt, og at ledere med generelle ledelsesmæssige færdig-
heder får betydeligt højere lønninger . Disse resultater peger alle på ledelsesprak-
sis som en måde at forbedre virksomhedens effektivitet på .

Det forekommer rimeligt at antage, at ledelsespraksis er vigtig for virksom-
hedsperformance, og at virksomhederne har gavn af at have ledere med stærke 
ledelsesmæssige kvalifikationer . Man kan tænke på ledelsesmæssige kvalifikatio-
ner ved enten (1) den viden og erfaring, der er opnået ved at arbejde i forskellige 
stillinger eller som leder (ledelsesmæssige kvalifikationer fra arbejdsmarkedet), 
eller (2) de kvalifikationer, man opnår ved at lære generelle færdigheder og teori i 
en videregående uddannelse (ledelsesmæssige kvalifikationer fra ledelsesuddan-
nelse) . I det følgende fokuseres der på sidstnævnte type ledelsesmæssige kvalifi-
kationer .

Analyserne er baseret på detaljerede uddannelsesmæssige oplysninger om 
cand .merc .er fra CBS i årene mellem 1986 og 1996 . Mellem 1984 og 1991 udbød 
CBS kun en kandidatuddannelse i virksomhedsøkonomi, nemlig cand .merc . Ud-
dannelsesstrukturen blev reformeret i 1992, og i stedet for en meget generel kan-
didatuddannelse med mange valgfag introducerede CBS en række forskellige 
kandidatuddannelser . For at sammenligne virkningen af enkeltpersoners speci-
fikke kursusvalg – i modsætning til virkningen af forskellige kandidatprogram-
mer – på arbejdsmarkedsresultater benyttes derfor en stikprøve af studerende, 
der blev indskrevet før 1992 . 1996 var det sidste år, hvor studerende kunne blive 
kandidat efter den gamle ordning . På den baggrund er stikprøven begrænset til 
studerende, der blev kandidater før 1996 . Alle personer uden dansk cpr-nummer 
og personer uden arbejdsmarkeds- og baggrundsinformation er ekskluderet fra 
analysen .

Stikprøven udgør 1 .835 personer fra samme kandidatuddannelse . Som for 
DTU er der stor variation i fagvalg . Uddannelsesdata indeholder information om 
uddannelsesresultater på CBS, specifikke kursustyper og omfanget af uddannel-
sesspecialisering/diversificering .

For at teste, om uddannelsesdiversificering øger sandsynligheden for at bli-
ve leder, inkluderer uddannelsesporteføljen også mål for den uddannelsesmæs-
sige diversitet . CBS tilbyder en bred vifte af fag på tværs af 14 institutter . Som 
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sådan forventes diversificering på tværs af alle institutter ikke nødvendigvis at 
være positivt relateret til at blive leder . Gamle studiehåndbøger fra CBS under-
støtter denne hypotese, da der foreslås bestemte kursuskombinationer for for-
skellige karrierer, hvilket indikerer, at ikke alle kurser er velegnede til alle for-
mer for arbejdsmarkedsdeltagelse . For at afprøve, hvordan typen og omfanget 
af uddannelsesdiversificering er forbundet med at blive leder, konstruerer vi to 
forskellige mål for uddannelsesmæssig diversificering . Det første mål – Diversi-
fikation 1 – tæller det samlede antal institutter, hvor en studerende tog kurser, og 
det andet mål – Diversifikation 2 – tæller antallet af traditionelle business school-
institutter, hvor en studerende tog fag .

Fagsammensætningen for cand .merc .-uddannede fremgår af tabel 5 .8 . Der 
skelnes mellem personer, som har været ansat som leder, og personer, der ikke 

Tabel 5.8. Fagsammensætning for ledere og ikke-ledere

Alle 
(1)

Ikke-ledere 
(2)

Ledere 
(3)

Forskel 
(4)

Andel, der har taget 
fag inden for

Ledelse 0,70 0,69 0,82 -0,13***

(0,46) (0,46) (0,39)

Regnskab 0,17 0,16 0,22 -0,060**

(0,38) (0,37) (0,42)

Markedsføring 0,61 0,61 0,62 -0,012

(0,49) (0,49) (0,49)

Finansiering 0,23 0,22 0,30 -0,081**

(0,42) (0,41) (0,46)

Organisation 0,38 0,39 0,33 0,062*

(0.49) (0,49) (0,47)

Diversifikation 1 2,91 2,90 3,00 -0,098

(0,88) (0,88) (0,83)

Diversifikation 2 2,09 2,07 2,29 -0,22***

(0,70) (0,71) (0,63)

Karaktergennemsnit 8,50 8,50 8,52 -0,026

(0,83) (0,83) (0,82)

Antal personer 1835 1612 223 1835

Bemærk: Standardfejl i parentes afrapporteres for kolonne 1-3. Kolonne 4 afrapporterer den gennemsnitlige forskel 
mellem stikprøverne for individer med og uden ledelseserfaring. *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Kilde: Egne beregninger på data fra CBS og Danmarks Statistik.
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har . Desuden præsenteres forskellen mellem de to typer, og det testes, om forskel-
le er signifikante ved brug af t-test .

Det fremgår, at personer, som har været ledere efter endt uddannelse, i højere 
grad har taget fag i ledelse, finansiering og regnskab sammenlignet med perso-
ner, som ikke har været ledere . Desuden ses det, at personer, som har været lede-
re, har taget fag fra flere traditionelle handelshøjskoleinstitutter, end ikke-ledere 
har .

I tabel 5 .9 præsenteres regressioner for sandsynligheden for at have været le-
der samt lønregressioner . Det fremgår, at cand .merc .er med fag inden for ledelse, 

Tabel 5.9. Leder Logit-regressioner og løn OLS-regressioner

(1)

Leder 

(2) (3) (4)

Løn 

(5) (6)

Ledelse 0,056*** 0,074***

(0,015) (0,021)

Regnskab 0,061** 0,110***

(0,025) (0,032)

Markedsføring 0,031* 0,053**

(0,017) (0,022)

Finansiering 0,026 0,171***

(0,021) (0,029)

Organisation 0,018 -0,017

(0,017) (0,021)

Diversifikation 1 0,010 0,022**

(0,008) (0,011)

Diversifikation 2 0,040*** 0,074***

(0,010) (0,013)

Antal personer 1835 1835 1835 1795 1795 1795

R2# 0,103 0,091 0,100 0,236 0,199 0,210

Bemærk: I kolonne 1-3 er den afhængige variabel en dummyvariable, som er lig med 1, hvis individet har været le-
der mindst én gang gennem tidsperioden 2000-2010. I kolonnerne 4-6 er den afhængige variable logaritmen til 
den gennemsnitlige timeløn for perioden 2000-2010. I kolonne 1-3 afrapporteres den gennemsnitlige marginale ef-
fekt (AME). Alle regressioner inkluderer følgende kontrolvariable: karaktergennemsnit fra cand.merc.-uddannelse, 
dummy for køn, alder ved påbegyndt uddannelse, dummy for om far har bestredet en lederstilling, dummy for 
om forælder i år 2000, dummy for om gift i år 2000, alder og alder kvadreret i år 2000.#) Pseudo R2 for søjle 1-3 *** 
p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1.

Kilde: Egne beregninger på data fra CBS og Danmarks Statistik.
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regnskab og markedsføring har større sandsynlighed for at blive ledere . Hvis en 
cand .merc .er har fag inden for alle tre områder, er sandsynligheden næsten 15 
% højere for at blive leder end for en cand .merc . uden disse tre fag . Det fremgår 
desuden, at diversifikation inden for klassiske handelshøjskolefag øger sandsyn-
ligheden for at blive leder, mens general diversifikation ikke øger sandsynlighe-
den .

Desuden fremgår det også af tabel 5 .9, at fagvalget er vigtigt for cand .merc .
ers løn . Cand .merc .er med fag inden for ledelse, regnskab, markedsføring eller fi-
nansiering har højere løn end cand .merc .er uden . Eksempelvis har en cand .merc . 
med fag i ledelse og markedsføring en løn, som gennemsnitlig er (0,074+0,053=) 
0,127 højere end en uden disse fag, en cand .merc . med både finansiering og regn-
skab har en løn, som overstiger lønnen med (0,171+0,110=) 0,281 gennemsnitlig 
for en cand .merc . uden disse fag, mens en cand .merc . med finansiering, regnskab 
og ledelse har en løn, som gennemsnitlig er (0,074+0,110+0,171=) 0,355 højere 
end en cand .merc . uden disse fag . De refererede forskelle er angivet i log-point, 
som approksimativt er lig med den procentuelle forskel for forholdsvis små for-
skelle . For større forskelle er approksimationen ikke så præcis, således at de tre 
nævnte forskelle henholdsvis svarer til 13,5, 32,4 og 42,6 % .32 Med andre ord så 
kan cand .merc .er med fag inden for klassiske handelshøjskolefag i gennemsnit 
tjene op til 40 % mere end cand .merc .er uden . I tabellen fremgår det desuden, at 
diversifikation i fagvalg øger lønnen . Dette er især tilfældet for diversifikation in-
den for klassiske handelshøjskolefag .

5.5. Konklusion

Hovedkonklusionen i dette kapitel er, at fagvalg har en signifikant statistisk og 
økonomisk betydning for lønniveauet . De fag, studerende vælger inden for en 
specifik lang videregående uddannelse, er højt korreleret med lønnen, og dette 
er også tilfældet, når der kontrolleres for både familie- og personkarakteristika . 
Desuden vises det, at fagvalg er associeret med, om man bliver ansat i en leder-
stilling på et tidspunkt efter endt uddannelse . Disse resultater findes både for ci-
vilingeniører fra DTU og for cand .merc .er fra CBS .

Mere specifikt viser kapitlet, at det ikke kun er en vigtigt beslutning, hvorvidt 

32 . I stikprøven har 818 cand .merc .er fag i både markedsføring og ledelse, mens 240 ikke har taget fag 
inden for nogen af de to områder . Dette skal holdes op mod en stikprøve på 1 .795 cand .merc .er, som har 
observeret lønindkomst . Desuden har 186 cand .merc .er fag inden for ledelse og regnskab mod 417 
cand .merc .er, som ikke har taget fag i disse to områder . Endelig har 90 cand .merc .er taget fag i ledelse, 
regnskab samt finansiering mod 354 cand .merc .er, som ikke har taget fag inden for de tre områder .
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man vil læse til civilingeniør eller cand .merc ., men også hvilket hovedområde der 
vælges, og mere generelt at hele fagsammensætningen har signifikant betydning 
for lønnen ikke kun i det første job, men i de første mange år på arbejdsmarkedet . 
Fagvalget kan således have store økonomiske konsekvenser . Derudover påvirker 
fagsammensætningen sandsynligheden for at blive CEO .

Information om betydningen af fagsammensætningen er afgørende for et vel-
informeret valg for den studerende . Oplysningen kan være med til at kaste lys 
over hvilke områder virksomhederne efterspørger mest, og dermed er villige til 
at betale højere løn for . Denne information kan de studerende bruge til at opti-
mere deres fagsammensætninger ift . deres karrieremuligheder .33 For uddannel-
sesinstitutionerne viser studiet, at nogle områder er vigtigere end andre i forhold 
til høj løn, som potentielt afspejler produktiviteten .

En begrænsning for dette kapitels analyser er, at de estimerede effekter ikke 
nødvendigvis er kausale . Som nævnt i indledningen, kan det ikke udelukkes, at 
sammenhængene kan være skabt af uobserveret variation i de studerendes evner 
eller motivation . I den forstand er de præsenterede analyser korrelationsstudier 
og ikke kausale studier . Det er dog værd at bemærke, at de etablerede resultater er 
robuste over for inklusion af indikatorer for evner og motivation i estimationer-
ne . Selv når der i DTU-analysen kontrolleres for fag taget på de studerendes første 
del af studiet med henblik på at inkludere mål for evner og motivation, forbliver 
fagvalg vigtige . I fremtidig forskning på de to datasæt, som er benyttet i dette ka-
pitel, vil det forsøges at etablere kausale resultater .
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6. Spillover-effekter af uddannelse på 
arbejdspladsen

Kristian Hedeager Bentsen, Jakob R. Munch og Georg Schaur

6.1. Indledning

Der argumenteres ofte for, at ansatte i virksomhederne lærer af højtuddannede 
kolleger, så de dermed bliver mere produktive . Spillover-effekter af uddannelse 
har betydning for produktivitetsvæksten i økonomien, og de benyttes ofte som 
begrundelse for, at staten bør subsidiere videregående uddannelser, jf . kapitel 1 . 
Spillover-effekter af uddannelse på arbejdspladsen kan vise sig på flere måder . 
Der kan være spillover-effekter på tværs af stillingsgrupper, hvis fx ansættelse 
af en højtuddannet i en stillingsgruppe medfører, at arbejdsgange i andre stil-
lingsgrupper forbedres og dermed øger produktiviteten blandt andre grupper af 
medarbejdere . Der kan også være spillover-effekter af uddannelse for de nærme-
ste medarbejdere i den stillingsgruppe, hvor den højtuddannede ansættes . Med-
arbejderne kan tilegne sig ny viden fra den nyansatte og kan dermed blive mere 
produktive . I dette kapitel fokuserer vi på spillover-effekter af uddannelse på ar-
bejdspladsen inden for stillingsgrupper .

Der er kun begrænset viden om eksistensen af spillover-effekter af videregå-
ende uddannelse på arbejdspladsen . Det skyldes blandt andet, at der er skrappe 
krav til data for at kunne bestemme sådanne effekter . Man skal kunne tilknytte 
ansatte til deres arbejdspladser og kunne følge dem over tid, man skal have infor-
mation om de ansattes uddannelser og lønniveau, og man skal kunne definere de 
nærmeste medarbejdere på arbejdspladsen, der er relevante i forhold til spillovers 
for hver enkelt ansat (såkaldte peer-grupper) . Sådanne data er tilgængelige i Dan-
mark, og i dette kapitel undersøger vi, om ansættelse af personer med videregå-
ende uddannelse på arbejdspladser i den private sektor i Danmark medfører, at 
de nærmeste medarbejderes løn og produktivitet stiger .

Selv med detaljerede data vanskeliggøres analyser af spillover-effekter af ud-
dannelse af, at det som udgangspunkt ikke er tilfældigt, hvilke personer der an-
sættes på bestemte arbejdspladser og i bestemte stillingsgrupper . Fx kan arbejds-
tagere udsættes for forskelligt uddannelsesniveau i peer-gruppen ved at finde 
ansættelse på en ny arbejdsplads . I analysen kontrollerer vi for denne type mobi-
litet, så effekten af nyansatte højtuddannede medarbejdere i en given peer-grup-
pe på den enkeltes løn og produktivitet isoleres . Vi kontrollerer således for ansat-
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tes uobserverede evner, produktivitetsstød til arbejdspladsen, stillingsspecifikke 
stød og uobserverede karakteristika ved matchet mellem arbejdsplads, arbejds-
tager og stillingsgruppe . For yderligere detaljer om analysen henvises til Bentsen 
m .fl . (2018) .

De fleste eksisterende studier har undersøgt uddannelsesspillovers på et mere 
aggregeret niveau . For eksempel har flere artikler analyseret, om uddannelses-
niveauet i arbejdsstyrken i den lokale økonomi påvirker løn og produktivitet (se 
fx Acemoglu og Angrist, 2000; Moretti 2004a og Moretti, 2004b) . En udfordring 
ved denne tilgang er, at uobserverede forhold spiller en større rolle for resulta-
terne . Andre undersøgelser benytter mere disaggregerede data, hvor spillovers 
kan bestemmes mere præcist . Fx finder Mas og Moretti (2009), at der er pro-
duktivitetsspillovers blandt kassemedarbejdere i supermarkeder, og Cornelissen 
m .fl . (2017) finder produktivitetsspillovers inden for detaljerede stillingsgrupper 
i tyske virksomheder . I disse to studier er der imidlertid ikke fokus på uddan-
nelsesnivauet i de ansattes peer-grupper . Battu m .fl . (2003) benytter i stedet data 
for britiske virksomheder og deres ansatte og finder, at uddannelsesintensiteten i 
virksomheden har en positiv indflydelse på medarbejdernes løn . I Danmark har 
Munch og Skaksen (2008) og Junge og Skaksen (2010) fundet lignende resulta-
ter . En udfordring ved disse studier er, at uobserverede virksomhedsforhold po-
tentielt spiller en rolle for resultaterne . For eksempel kan man forestille sig, at en 
virksomhed, der oplever stigende efterspørgsel, både vil ansætte flere højtuddan-
nede og samtidig aflønne de ansatte bedre .

Analysen viser, at der er positive spillover-effekter af at ansætte medarbejdere 
med kandidatgrader i danske virksomheder . Resultaterne fra grundmodellen vi-
ser således, at når et arbejdssted ansætter en ny medarbejder med en kandidat-
grad, stiger timelønnen for alle øvrige medarbejdere i den pågældende stillings-
gruppe på arbejdsstedet . Effekterne for den enkelte medarbejder er små, men 
fordi de gælder for alle medarbejdere i stillingsgruppen, kan de potentielt være af 
stor betydning samlet set . Vi finder også, at effekterne afhænger af stillingsgrup-
pen, og hvilke uddannelsesretninger man betragter . For eksempel finder vi, at det 
særligt er ansættelse af medarbejdere med kandidatgrader i samfundsvidenska-
belige discipliner, der medfører spillover-effekter .

Kapitlet er organiseret på følgende måde . Afsnit 6 .2 beskriver det anvendte 
datasæt, og hvordan peer-grupper på danske arbejdssteder defineres . Afsnit 6 .3 
forklarer kort den empiriske tilgang . Afsnit 6 .4 præsenterer resultaterne, og til 
sidst er der en kort konklusion på kapitlet .
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6.2. Data og peer-grupper på danske arbejdssteder

Et centralt spørgsmål er, hvordan man definerer medarbejdergruppen på et ar-
bejdssted, som den enkelte har størst chance for at lære af med deraf følgende 
produktivitets- og lønstigninger . Det er afgørende, at gruppen defineres så snæ-
vert, at kun medarbejdere, den enkelte interagerer med, inkluderes . Samtidig 
har det betydning, om man udfører de samme opgaver . Derfor definerer vi peer-
grupperne på baggrund af detaljerede stillingsgrupper på danske arbejdssteder . 
Dermed er målet at fastslå, om de nærmeste medarbejdere tilegner sig ny viden 
fra nyansatte højtuddannede i stillingsgruppen . Det kan imidlertid ikke udeluk-
kes, at vi også fanger andre typer afsmittende interaktion mellem medarbejderne 
i stillingsgruppen . Fx kan nye højproduktive medarbejdere medføre et øget so-
cialt pres, for at mindre produktive medarbejdere øger produktiviteten . En anden 
mulighed er, at nyansatte højtlønnede medarbejdere medfører et krav fra eksiste-
rende ansatte i samme stillingsgruppe om højere løn, hvilket fejlagtigt kan indi-
kere højere produktivitet .

Vi benytter data for alle danske virksomheder i den private sektor og deres 
ansatte i perioden 1995-2008 via IDA-databasen i Danmarks Statistik . For stør-
stedelen af de ansatte er der oplysninger om detaljerede stillingsbetegnelser base-
ret på den såkaldte DISCO-fagklassifikation . DISCO er en dansk udgave af Inter-
national Labour Offices officielle nomenklatur for arbejdsfunktioner, ISCO-88 . 
Som udgangspunkt benytter vi det mest detaljerede firecifrede niveau af klassifi-
kationen, hvor der er omkring 350 forskellige stillinger i datasættet . Vi anvender 
kun oplysninger om stillingsgrupper, når de er indrapporteret af arbejdsgiveren 
med høj kvalitet, og udelader således blandt andet observationer, der er imputeret 
af Danmarks Statistik .

Med oplysninger om de ansattes stillingskoder kan vi definere peer-gruppen 
for hver ansat på et arbejdssted som alle øvrige medarbejdere i den ansattes stil-
lingsgruppe . Vores datasæt indeholder 1 .603 .373 ansatte, 74 .660 arbejdssteder og 
1 .088 .386 forskellige peer-grupper . Den gennemsnitlige arbejdstager findes i da-
tasættet 5,23 år, arbejder på 1,76 forskellige arbejdssteder og har været ansat i 
1,99 forskellige peer-grupper i løbet af årene 1995-2008 . Der er i gennemsnit 2,62 
peer-grupper pr . arbejdssted, og peer-grupperne har i gennemsnit otte ansatte .

Vi er interesserede i at bestemme effekten af at arbejde sammen med andre 
højtuddannede, og vi definerer derfor uddannelsesintensiteten i peer-gruppen 
som andelen af medlemmer i peer-gruppen, der har en kandidatgrad . Vi eksperi-
menterer også med andre udgaver af uddannelsesintensiteten, fx kandidatgrader 
i bestemte uddannelsesretninger eller som andelen, der mindst har en bachelor-
grad . Med henblik på at måle spillover-effekten af uddannelse er det ændringer 
i uddannelsesintensiteten, fx som følge af nye medarbejdere i peer-gruppen med 
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en videregående uddannelse, der er interessant . Der sker ændringer i peer-grup-
pens sammensætning for langt de fleste ansatte i datasættet . For 90 % af de an-
satte sker der således ændringer i sammensætningen af deres peer-grupper . En 
alternativ beregning viser, at i gennemsnit bliver cirka hvert femte medlem af en 
peer-gruppe erstattet hvert år .

I løbet af årene 1995-2008 er der sket en forholdsvis kraftig stigning i ande-
len af de ansatte i den private sektor med en kandidatgrad . Den er således næ-
sten fordoblet fra godt 4 % i 1995 til knap 8 % i 2008, jf . figur 6 .1 . Denne udvik-
ling dækker over, at andelen af de ansatte med henholdsvis STEM-uddannelse 
(”Science, Technology, Engineering and Math”), humanistisk uddannelse, og 
samfundsvidenskabelig uddannelse er steget sådan, at der i 2008 var ca . 4 % med 
STEM-uddannelse, knap 3 % med samfundsvidenskabelig uddannelse og ca . 1 % 
med humanistisk uddannelse .34 Omfanget af højtuddannede i datasættet bety-
der, at ca . 28 % af observationerne er for ansatte i en peer-gruppe med mindst et 
medlem med en kandidatgrad, og ca . 40 % af de ansatte er på et tidspunkt ansat 
i en peer-gruppe med mindst et medlem med en kandidatgrad . Blandt ansatte, 
der observeres i to på hinanden følgende år, oplever ca . 32 % en ændring i ud-

34 . Vi benytter uddannelsesopdelingen i Kvalitetsudvalget (2015) .
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Figur 6.1. Andel ansatte i den private sektor med kandidatgrad, 1995-2008
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Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.
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dannelsesintensiteten i peer-gruppen . Det vil sige, at der er ganske stor variation i 
uddannelsesintensiteten, hvilket er afgørende i forhold til den empiriske analyse .

Vi har ikke et præcist mål for den enkelte ansattes produktivitet . I stedet må-
ler vi effekten af peer-gruppens uddannelsesintensitet på den ansattes timeløn . 
Dermed undersøges, om ansatte belønnes for højere produktivitet via højere ti-
meløn . Timelønnen er beregnet som den årlige lønindkomst (inklusive indbeta-
linger til arbejdsmarkedspensioner) divideret med det årlige antal timer, man har 
arbejdet . Det er velkendt, at det årlige antal timer er behæftet med målefejl, da de 
er baseret på indbetalinger til ATP . For at minimere betydningen af sådanne må-
lefejl udelader vi den øverste og nederste percentil i timelønsfordelingen .

6.3. Empirisk tilgang

Vi ønsker at bestemme effekten af uddannelsesintensiteten i peer-gruppen på den 
ansattes løn, og samtidig ønsker vi at kontrollere for andre mulige faktorer, der 
påvirker individets løn . Vi benytter derfor regressionsanalyse, hvor (logaritmen 
til) den ansattes timeløn regresseres på uddannelsesintensiteten i den ansattes 
peer-gruppe samt en række andre kontrolvariable . Vi kontrollerer således for ob-
serverbare karakteristika, der har indflydelse på lønnen, som fx individets alder 
og erhvervserfaring .

Som nævnt indledningsvist vanskeliggøres analyse af spillover-effekter af ud-
dannelse af, at det potentielt ikke er tilfældigt, hvilke personer der ansættes på 
bestemte arbejdspladser og i bestemte stillingsgrupper . For at kontrollere for den-
ne type sortering af ansatte ind på arbejdspladser og i stillingsgrupper inkluderer 
vi også en række såkaldte ”fixed effects”, jf . boks 6 .1 .

6.4. Resultater

I dette afsnit præsenterer og diskuterer vi resultaterne fra regressionsanalysen 
beskrevet i foregående afsnit . Tabel 6 .1 indeholder resultater fra flere versioner 
af analysen, hvor der sekventielt inkluderes flere kontrolvariable . I model A in-
kluderes observerbare karakteristika for alder og erhvervserfaring samt deres 
kvadrerede udgave, og der kontrolleres også for sortering af ansatte ind i peer-
grupper . Der tages også højde for varierende trends i aflønningen inden for stil-
lingsgrupper på hele arbejdsmarkedet . Endelig tages der også højde for forskelle 
i aflønningen mellem arbejdssteder, der fx skyldes størrelse af arbejdsstedet eller 
branchespecifikke forhold . I denne version af modellen finder vi, at en stigning i 
uddannelsesintensiteten målt ved andelen af medarbejdere i peer-gruppen med 
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en kandidatgrad, APGE (”average peer group effect”), på 1 procentpoint medfø-
rer en stigning i lønnen for den ansatte på 0,0161 % .

Model A tager højde for, at ansatte på arbejdssteder, der aflønner relativt godt, 
kan være ansat i peer-grupper med mere produktive medarbejdere . Den fanger 
derimod ikke, at nogle arbejdssteder kan aflønne særlige stillingsgrupper bedre, 
end hvad der er normalt på arbejdsmarkedet, og at det potentielt kan tiltrække 
bedre ansatte i disse stillingsgrupper . Dette kontrollerer vi også for i model B,  og 
vi finder, at effekten af peer-gruppevariablen reduceres til 0,0098 %, men den er 
stadig positiv og signifikant forskellig fra nul . Det vil sige, at også i denne model 
er der tegn på, at lønnen stiger for medarbejderne i en peer-gruppe, hvis der an-
sættes medarbejdere i peer-gruppen med mindst en kandidatgrad .

Boks 6.1. Regressionsanalyse med fixed effects

I regressionsanalyse kan man kontrollere for uobserverede karakteristika 
for fx ansatte, arbejdssteder, stillingsgrupper og år (eller kombinationer 
heraf) ved at inkludere såkaldte fixed effects . Hvis der fx inkluderes fixed 
effects for ansatte, kontrolleres der for tidsinvariante forhold som fx køn, 
evner og motivation for den enkelte ansatte . Herved tages der også bedre 
højde for sortering af ansatte ind i peer-grupper . Fixed effects for ansatte 
opfanger også det såkaldte private afkast af uddannelse, der opstår, når hø-
jere uddannede ansatte får højere løn (vi ekskluderer et lille antal medar-
bejdere fra datasættet, der opnår højere uddannelse, mens de er i beskæf-
tigelse) .

Som i Cornelissen m .fl . (2017) inkluderer vi fixed effects for ansatte samt 
stillingsspecifikke fixed effects for hvert år for at fange varierende trends i 
aflønningen inden for stillingsgrupper . Hvis virksomhederne er opmærk-
somme på eventuelle uddannelses-spillovers for bestemte stillingsgrupper 
og af den grund aflønner stillingsgrupperne bedre på hele arbejdsmarke-
det, vil det fanges af sådanne fixed effects . Ændringer i virksomhedens ef-
terspørgsel eller produktivitet kontrollerer vi for ved at inkludere fixed ef-
fects for alle arbejdssteder i hvert år . Endelig inkluderer vi også fixed effects 
for alle kombinationer af stillingsgrupper og arbejdssteder . Herved kon-
trolleres for, at bestemte arbejdssteder kan aflønne bestemte stillingsgrup-
per anderledes end andre arbejdssteder og stillingsgrupper .

I udvidede udgaver af regressionsanalysen inkluderer vi fixed effects for 
henholdsvis kombinationen af arbejdssteder og arbejdstagere . Herved ude-
lukkes variation i data, der forårsages af, at den ansatte skifter arbejdssted .
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Model B tager ikke højde for, at virksomheder og deres arbejdssteder kan ud-
sættes for stød, der ændrer virksomhedens performance og samtidig tilskynder 
virksomheden til at ansætte flere højtuddannede i alle stillingsgrupper . Hvis der 
fx implementeres ny teknologi på arbejdspladsen, kan produktiviteten stige, og 
dermed aflønnes medarbejderne bedre, hvis overskuddet i nogen grad deles med 
dem . Den nye teknologi kan samtidig medføre, at arbejdsstedet har behov for 
flere højtuddannede medarbejdere . En anden mulighed er, at virksomheden kan 
opleve stigende efterspørgsel fx på eksportmarkederne . Det kan igen skabe stør-
re overskud og aflønning, og samtidig kan der være behov for flere højtuddan-
nede medarbejdere (se også Munch og Skaksen, 2008) . Denne type stød tager vi 
højde for i model C, der svarer til den mest detaljerede specifikation i Cornelissen 
m .fl . (2017) . Igen finder vi, at effekten af peer-gruppevariablen reduceres, men selv 
i denne detaljerede specifikation er den stadig positiv og signifikant forskellig fra 
nul . En stigning i uddannelsesintensiteten i peer-gruppen med en kandidatgrad på 
1 procentpoint medfører således en stigning i lønnen for den ansatte på 0,0049 % .

For den enkelte ansatte kan en ændring i uddannelsesintensiteten i peer-
gruppen opstå af flere grunde . Dels kan arbejdsstedet ansætte flere højtuddanne-
de i den enkeltes peer-gruppe, eller højtuddannede fra peer-gruppen kan forlade 
arbejdsstedet . Ligeledes kan mobilitet af lavtuddannede ændre uddannelsesin-
tensiteten . Dels kan individet skifte arbejdssted og derved blive medlem af en ny 
peer-gruppe . I model C indgår den sidste type variation i data til at bestemme 
spillover-effekten . Med henblik på at kaste lys over, hvilken type variation der er 
afgørende for spillover-effekten, udvider model D den empiriske tilgang, så det 

Tabel 6.1 Spillover-effekter på lønninger

A B C D E

APGE 0,0161*** 0,0098*** 0,0049*** 0,0028* 0,0042***

Alder 0,0447*** 0,0417*** 0,0416*** 0,0358*** 0,0416***

Alder2 -0,0006*** -0,0005*** -0,0005*** -0,0004*** -0,0005***

Erfaring 0,0312*** 0,0295*** 0,0291*** 0,0034*** 0,0291***

Erfaring2 -0,0004*** -0,0004*** -0,0004*** -0,0003*** -0,0004***

R2 0,835 0,847 0,855 0,901 0,855

Observationer 8.034.749 8.010.477 7.995.383 7.112.673 7.995.383

Noter: Den afhængige variabel i alle modeller er log(timeløn). I kolonne A-C og E droppes ansatte, som på et tids-
punkt, mens de er i stikprøven, øger deres uddannelse til kandidatniveau eller derover. I kolonne D droppes kun de 
observationer, som skifter uddannelsesniveau i den tid, de er i en virksomhed. Antal observationer mellem model-
lerne varierer, fordi observationer, der optræder alene i en gruppe, der bruges til at beregne fixed effects, droppes. 
Standardfejl (ikke vist) er clustret på arbejdssted-års-niveau. Stjerner angiver signifikansniveau. *: p<0,1; **: p<0,05; 
***: p<0,01.
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kun er variation af den første type, dvs . ændringer i uddannelsesintensiteten i 
peer-gruppen på det pågældende arbejdssted, der er bestemmende for spillover-
effekten . Her finder vi igen en positiv spillover-effekt, men effekten er næsten 
halveret i forhold til model C, så den nu er 0,0028 %, når uddannelsesintensite-
ten stiger med 1 procentpoint . Der er således tegn på, at begge typer datavaria-
tion spiller en rolle for spillover-effekternes størrelse . Vi er som udgangspunkt 
ikke særskilt interesseret i den ene frem for den anden type effekt og benytter 
derfor i andre udvidelser af modellen nedenfor specifikationen fra model C .

Ændringer i peer-gruppens uddannelsesintensitet kan som sagt ske som følge 
af ansættelse af nye medarbejdere, eller når eksisterende medarbejdere forlader 
peer-gruppen . En ændring kan imidlertid også ske, hvis det enkelte peer-gruppe-
medlem opnår en kandidatgrad sideløbende med ansættelsen . Kun ganske få an-
satte opnår en kandidatgrad i løbet af ansættelsen, men for at undersøge, om det 
har en betydning for spillover-effektens størrelse, definerer vi i model E uddan-
nelsesintensiteten i peer-gruppen udelukkende på baggrund af medarbejdere, der 
tilknyttes eller forlader peer-gruppen . For ansatte, der skifter uddannelsesstatus 
i løbet af ansættelsen, benyttes den initialt observerede uddannelse, når individet 
tilknyttes peer-gruppen .35 Vi finder her, at resultaterne er stort set identiske med 
resultatet for model C . En stigning i uddannelsesintensiteten i peer-gruppen som 
følge af tilgang til peer-gruppen af medarbejdere med kandidatgrad på 1 procent-
point medfører således en stigning i lønnen for den ansatte på 0,0042 % . Vi anser 
dette resultat som hovedresultatet i tabel 6 .1, og fremadrettet ser vi på udvidelser 
af denne model .

Med henblik på at forstå størrelsesordenen af dette resultat kan vi sammen-
ligne en peer-gruppe på 10 ansatte med en peer-gruppe på 100 ansatte, hvor halv-
delen af de ansatte i begge tilfælde har en kandidatgrad . Hvis en medarbejder 
uden kandidatgrad udskiftes med en medarbejder med kandidatgrad, vil uddan-
nelsesintensiteten i den lille peer-gruppe stige fra 0,5 til 0,6 eller med 10 procent-
point . Det vil i dette tilfælde medføre en stigning i timelønnen på 0,042 % for de 
ni øvrige medarbejdere i peer-gruppen . I den store peer-gruppe vil samme eks-
periment øge uddannelsesintensiteten med blot 1 procentpoint (fra 0,50 til 0,51) . 
Her vil timelønnen for de øvrige 99 medarbejdere i den store peer-gruppe stige 
med 0,0042 % . Det er altså sådan, at den kvantitative effekt for den enkelte med-
arbejder er mindre i store peer-grupper, når der ansættes en ny medarbejder med 
kandidatgrad . Samtidig kan det imidlertid tænkes, at effekten af ændringer i ud-
dannelsesintensiteten varierer på tværs af peer-gruppestørrelse . Det undersøger 
vi nærmere i afsnit 6 .4 .1 nedenfor .

35 . Denne model undgår dermed det såkaldte reflektionsproblem (Manski 1993), idet uddannelsesin-
tensiteten i peer-gruppen da vil være forudbestemt .
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Det er ikke ligetil at sammenligne resultaterne med, hvad litteraturen hid-
til har fundet, pga . store forskelle i data og empirisk tilgang . Fx fokuserer Mo-
retti (2004b) på uddannelses-spillovers i lokale arbejdsmarkeder og finder, at en 
1 procentpoint stigning i andelen af ansatte med videregående uddannelse øger 
lønnen mellem 0,6 og 1,2 % . Junge og Skaksen (2010) fokuserer på den samlede 
uddannelsesintensitet i danske virksomheder (opdelt på uddannelsesretninger) 
og finder, at en 1 procentpoint stigning i andelen af medarbejderne i virksomhe-
den med videregående uddannelse medfører en stigning i timelønnen på mellem 
0,08 og 0,62 % .  Til sammenligning finder vi her væsentligt lavere effekter, hvilket 
især kan tilskrives to forhold . For det første måler vi spillover-effekter i stillings-
grupper på arbejdsstedet, mens både Moretti (2004b) og Junge og Skaksen (2010) 
måler effekterne på et mere aggregeret niveau . For det andet kontrollerer vi for 
en lang række uobserverede forhold, der tager højde for stød til arbejdssteder og 
stillingsgrupper, sortering ind i peer-grupper og tidsinvariant uobserveret hete-
rogenitet for de ansatte . Vores resultater viser med andre ord, at spillover-effekter 
af uddannelse eksisterer, men at de for den enkelte ansatte er små . Samtidig skal 
det bemærkes, at effekterne gælder for alle medlemmerne af peer-gruppen, så af-
hængig af peer-gruppens størrelse vil ansættelse af en enkelt medarbejder med 
kandidatgrad potentielt øge lønnen for mange medarbejdere .

6.4.1. Udvidelser af analysen
Et interessant spørgsmål er, om spillover-effekterne i særlig grad afhænger af, 
hvilket uddannelsesniveau det enkelte individ har . I tabel 6 .2 tager vi udgangs-
punkt i model E fra tabel 6 .1 og undersøger i første søjle, om effekterne har sam-
me størrelsesorden, når individer med kandidatuddannelse ekskluderes fra data-
sættet . Det vil sige, at spørgsmålet er, om ansatte med kortere uddannelse end en 
kandidatgrad oplever spillover-effekter, når personer med kandidatgrad ansættes 
i peer-gruppen . Vi finder, at når uddannelsesintensiteten stiger med 1 procent-
point, stiger timelønnen med 0,0045 % . Det vil sige, at effekten er stort set uæn-
dret i forhold til situationen, hvor alle medarbejdere på arbejdspladsen inklu-
deres i analysen . Der er dermed tegn på, at spillover-effekterne gælder for både 
højt- og lavtuddannede medarbejdere .

Et andet spørgsmål er, om spillover-effekterne afhænger af, hvilken uddannel-
se individet har . Junge og Skaksen (2010) fandt således, at uddannelsesretningen 
har betydning, og det kan også tænkes, at længden af uddannelsen har betydning . 
I anden søjle i tabel 6 .2 definerer vi uddannelsesintensiteten i peer-gruppen efter, 
om peer-gruppemedlemmerne har mindst en bachelorgrad . Her finder vi igen 
en positiv spillover-effekt, men den er mindre end før . Dette skal ses i lyset af, at 
der naturligvis er flere peer-gruppemedlemmer med mindst en bachelorgrad, og 
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dermed vil der også være mere mobilitet ind og ud af peer-grupperne . I tredje 
søjle gentager vi dette eksperiment, men hvor uddannelsesintensiteten er define-
ret sådan, at alle med mindst en erhvervsfaglig uddannelse indgår i beregningen . 
Igen finder vi en positiv, men mindre spillover-effekt . Der er således tegn på, at 
også kortere uddannelser kan have positive spillover-effekter på medarbejderne 
i samme stillingsgruppe . I fjerde søjle definerer vi uddannelsesintensiteten efter, 
hvilken type kandidatuddannelse individet har . Vi skelner mellem individer med 
STEM-uddannelse (”Science, Technology, Engineering and Math”), humanistisk 
uddannelse og samfundsvidenskabelig uddannelse . Her finder vi, at det særligt 
er samfundsvidenskabelige uddannelser, der har en positiv spillover-effekt, mens 
STEM-uddannelser har en mindre og insignifikant positiv effekt . Humanistiske 
uddannelser har heller ikke effekt på medarbejdernes timeløn . Her skal det be-
mærkes, at andelen af ansatte i den private sektor med humanistiske uddannel-
ser i datasættet er mindre end 1 %, mens der er hhv . 3 og 2 % med STEM- og 
samfundsvidenskabelige kandidatgrader . At det i særlig grad er kandidater med 
samfundsvidenskabelige grader, kan eventuelt forklares ved, at denne type med-
arbejdere har særlige evner i forhold til at organisere arbejdet i peer-gruppen og 
derved mere direkte påvirker peer-gruppemedlemmernes produktivitet .

I tabel 6 .3 undersøger vi, om spillover-effekterne i særlig grad er at finde i be-
stemte stillingsgrupper . Vi skelner således mellem otte forskellige hovedstillings-

Tabel 6.2. Alternative uddannelsesvariable

Uddannelsesvariabel (1) (2) (3) (4)

Ansatte uden LVU 0,0045***

BA-udd. og derover 0,0027**

Erhvervsudd. og derover 0,0014**

STEM-uddannelser 0,0024

Humaniora 0,0005

Samfundsvidenskab 0,0068***

R2 0,843 0,855 0,877 0,855

Observationer 7.552.379 7.117.986 7.368.424 8.007.183

Noter: Den afhængige variabel i alle modeller er log(timeløn). Alle modeller inkluderer samme fixed effects som 
model E i tabel 6.1 og kontrollerer også for alder, alder kvadreret, erfaring og erfaring kvadreret (ikke vist). Kollonne 
A følger samme specifikation som model E i tabel 6.1, men hvor kun ansatte uden lang videregående uddannelse 
beholdes i stikprøven. Kollonne B inkluderer alle ansatte, men APGE-variablen beregnes på baggrund af uddannelse 
på mindst bachelorniveau. Kolonne C benytter mindst erhvervsfaglig uddannelse til beregning af APGE. I kolonne 
D anvendes igen uddannelse på mindst kandidatniveau, men hvor der opdeles på tre brede uddannelsesretninger, 
og alle tre variable indgår i modellen samtidig. Stjerner angiver signifikansniveau. *: p<0,1; **: p<0,05; ***: p<0,01.
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grupper i ISCO88 stillingsgruppeklassifikationen og analyserer, om effekten af 
kandidatuddannelsesintensiteten afhænger af, hvilken af de otte stillingshoved-
grupper det enkelte individ er ansat i . Det viser sig, at spillover-effekterne er mest 
udtalt i stillingsgruppen med teknikere og assistenter (”arbejde, der forudsætter 
viden på mellemniveau”), mens der også er en mindre effekt i stillingsgruppen 
med ”Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde” . Derimod er der ikke effekter 
at spore i stillingsgrupper, der forudsætter viden på lavere niveau .

Som nævnt har peer-gruppens størrelse betydning for den kvantitative for-
tolkning af resultaterne, og i tabel 6 .4 belyser vi, om spillover-effekterne afhæn-
ger af peer-gruppens størrelse . Vi skelner mellem tre grupper: peer-grupper med 
1-10 ansatte, med 11-100 ansatte og med over 100 ansatte . Vi finder i første søjle, 
at der er positive spillover-effekter for den største og mindste peer-gruppe, og at 
effekten er størst for medarbejdere i store peer-grupper, hvilket modvirker det 
forhold, at ansættelse af en enkelt medarbejder med en kandidatgrad øger ud-
dannelsesintensiteten mindre i store peer-grupper . Effekterne er også signifikan-
te i den midterste størrelsesgruppe, hvis der yderligere kontrolleres for selve peer-
gruppestørrelsen i modellen, jf . anden søjle i tabel 6 .4 .

Endelig undersøger vi også i tredje søjle i tabel 6 .4, om spillover-effekterne af-
hænger af arbejdsstedets størrelse . Vi skelner igen mellem tre grupper: arbejds-
steder med op til 50 ansatte, arbejdssteder med 51-750 ansatte og arbejdssteder 

Tabel 6.3. Effekter opdelt på stillingsgrupper

(1)

Ledelsesarbejde 0,0031

Arbejde, der forudsætter viden på højeste niveau 0,0019

Arbejde, der forudsætter viden på mellemniveau 0,0061***

Almindeligt kontor- og kundeservicearbejde 0,0082*

Service- og salgsarbejde 0,0135

Håndværkspræget arbejde -0,0023

Operatør-, montør- og transportarbejde 0,0120

Andet manuelt arbejde -0,0091

R2 0,855

Observationer 7.995.383

Noter: Den afhængige variabel i alle modeller er log(timeløn). Alle modeller inkluderer samme fixed effects som 
model E i tabel 6.1 og kontrollerer også for alder, alder kvadreret, erfaring og erfaring kvadreret (ikke vist). Hver koef-
ficient viser den estimerede effekt af APGE ganget med en indikatorvariabel, der er lig med 1 ,hvis den ansatte arbej-
der i den pågældende stillingsgruppe (og 0 ellers). Stjerner angiver signifikansniveau. *: p<0,1; **: p<0,05; ***: p<0,01.
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med mere end 750 ansatte . Tabel 6 .5 viser, at spillover-effekterne særligt er at fin-
de på små og store arbejdssteder, men der er også positive effekter på mellemstore 
arbejdssteder .

6.5. Konklusion

Det fremhæves ofte, at højere uddannelse blandt ansatte på en arbejdsplads på-
virker produktiviteten for de nærmeste medarbejdere positivt, fordi den enkelte 
kan lære af nye ansatte med høj uddannelse . I dette kapitel har vi undersøgt, om 
der eksisterer sådanne uddannelses-spillovers på arbejdssteder i den private sek-
tor i Danmark . Vi finder belæg for, at der er positive spillover-effekter på time-
lønnen ved at ansætte nye medarbejdere med en kandidatgrad for medarbejdere 
i samme stillingsgruppe på arbejdsstedet . En højere timeløn kan ses som udtryk 
for, at produktiviteten for medarbejderne er steget . Vi finder også, at det i særlig 
grad er ansættelse af nye medarbejdere med kandidatgrader i samfundsviden-
skabelige discipliner, der medfører spillover-effekter, mens der ikke kan doku-
menteres klare effekter for ansættelse af kandidater inden for STEM- og humani-
stiske uddannelser .

De dokumenterede effekter er små både set i forhold til den eksisterende litte-
ratur og absolut set . I vores hovedmodel vil en stigning i uddannelsesintensiteten 

Tabel 6.4. Effekter opdelt på størrelse af hhv. peer-gruppe og arbejdssted

(1) (2) (3)

Peer-grupper med op til 10 ansatte 0,0041*** 0,0039***

Peer-grupper med 11-100 ansatte 0,0038 0,0048**

Peer-grupper med over 100 ansatte 0,0167*** 0,0158***

Arbejdssteder med op til 50 ansatte 0,0051**

Arbejdssteder med 51-750 ansatte 0,0024*

Arbejdssteder med over 750 ansatte 0,0125***

R2 0,855 0,855 0,855

Observationer 7.995.383 7.995.383 7.995.383

Noter: Den afhængige variabel i alle modeller er log(timeløn). Alle modeller inkluderer samme fixed effects som 
model E i tabel 6.1 og kontrollerer også for alder, alder kvadreret, erfaring og erfaring kvadreret (ikke vist). Hver 
koefficient viser den estimerede effekt af APGE ganget med en indikatorvariabel, der er lig med 1, hvis den ansatte 
arbejder i hhv. en peer-gruppe eller arbejdssted af den størrelse, der er angivet  (og 0 ellers). I model (2) er indika-
torvariable for peer-gruppestørrelse inkluderet uden interaktion (koefficienter insignifikante og ikke vist). Stjerner 
angiver signifikansniveau. *: p<0,1; **: p<0,05; ***: p<0,01.
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i peer-gruppen på 1 procentpoint således blot betyde en stigning i lønnen for de 
nærmeste medarbejdere på 0,0042 % . Det skal bemærkes, at effekten gælder for 
alle medarbejdere i peer-gruppen, så samlet set får effekterne større betydning . 
De relativt små effekter kan forklares ved, at vi benytter en væsentligt mere præ-
cis empirisk tilgang, der udnytter, at vi kan definere peer-grupper inden for ar-
bejdssteder, og at vi kan kontrollere for en lang række skævvridende effekter, som 
den hidtidige litteratur ikke har håndteret .

Kapitlet har fokuseret på de snævre uddannelses-spillovers, der findes mel-
lem ansatte inden for stillingsgrupper på arbejdsstederne . Der kan imidlertid 
også være spillover-effekter af uddannelse på tværs af stillingsgrupper, hvis fx 
nye højtuddannede i en stillingsgruppe bevirker, at produktiviteten stiger i andre 
stillingsgrupper . Eksistensen af sådanne spillover-effekter vil betyde, at uddan-
nelse har større afsmittende betydning for medarbejderne på arbejdspladsen, end 
resultaterne viser i dette kapitel .
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7. Underudnyttelse af 
uddannelsesmæssige kompetencer

Af Jan Rose Skaksen

7.1. Indledning

Uddannelse kan betragtes som en investering – og for mange er det den økono-
misk set vigtigste investering i livet . Uddannelsesvalget har således afgørende be-
tydning for livsindkomsten, og nogle har større succes end andre med at vælge 
uddannelse, der efterfølgende efterspørges på arbejdsmarkedet (se også kapitler-
ne 3, 4 og 5) .

I dette kapitel analyseres det økonomiske ressourcespild målt som løntabet 
ved, at personer ansættes i job, der er på et lavere niveau, end deres uddannelses-
mæssige kompetencer tilsiger . Dvs . de ansættes i job, hvortil de reelt er overud-
dannede .36  Et illustrativt eksempel er filosoffen, der ansættes som taxichauffør . 
Det er her oplagt, at filosoffen er overuddannet til jobbet som taxichauffør, og der 
er formodentligt et løntab i forhold til, hvis filosoffen blev ansat i et job, der nor-
malt kræver en lang videregående uddannelse .

Det skal understreges, at der i kapitlet ikke ses på et eventuelt ressourcespild 
som følge af selve omkostningerne ved at opnå en uddannelse, der ikke udnyt-
tes . Der ses heller ikke på et evt . ressourcespild ved at vælge en type uddannelse, 
der giver anledning til et job, hvor lønnen er lav, frem for en anden, hvor lønnen 
kunne have været højere .37 Der ses udelukkende på løntabet ved, at uddannede 
er beskæftiget i job, der typisk kræver uddannelsesmæssige kompetencer på et 
lavere niveau end dem, de har .  For flere detaljer omkring analysen henvises til 
Clausen og Skaksen (2017) .

I kapitlet inddrages underudnyttelse af uddannelsesmæssige kompetencer ge-
nerelt for hele arbejdsmarkedet – dvs . for alle længder af uddannelse . De dyreste 
uddannelser er dog typisk de lange videregående uddannelser, og der vil derfor 
være ekstra fokus på disse . Det vil således blive analyseret, om overuddannelse 
blandt dem med lange videregående uddannelser gælder for særlige typer – fx 
dem med humanistiske uddannelser .

Analysen viser, at der generelt set for arbejdsmarkedet som helhed har været 

36 . For en oversigtsartikel om analyser af overuddannelse, se fx Leuven og Oosterbeek (2011) .
37 . Denne type ressourcespild var emnet for kapitel 4 .
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en vis tendens til, at en voksende andel arbejder i job, der typisk er besat af perso-
ner med et lavere uddannelsesniveau end det, de har . I 1999 gjaldt det for ca . 29 % 
af de beskæftigede med en erhvervsfaglig eller et højere uddannelsesniveau, og i 
2015 er denne andel vokset til 32 % . Hvis der ses på de lange videregående uddan-
nelser, var der i 1999 ca . 42 %, og denne andel er i 2015 vokset til 51 % . På trods 
af, at en stor andel af de beskæftigede på arbejdsmarkedet således arbejder i job, 
der tilsyneladende er under deres uddannelsesmæssige niveau, viser det sig, at 
det samlede løntab ved dette kun er på ca . 1,7 % for arbejdsmarkedet som helhed 
i 2015 . Dette niveau har dog været svagt voksende og var i 1999 ca . 1,5 % .

Dvs . at selvom mange, og en voksende andel, arbejder i job, der formelt set er 
under deres uddannelsesmæssige niveau, er deres produktivitet i disse job ikke me-
get mindre, end hvis de havde arbejdet i job på deres uddannelsesmæssige niveau .

En vigtig pointe i kapitlet er, at løntabet ved, at beskæftigede ansættes under 
deres uddannelsesmæssige niveau, på mange måder kan sammenlignes med ar-
bejdsløshed . I begge tilfælde er der en manglende udnyttelse af de uddannelses-
mæssige kvalifikationer . En væsentlig forskel er dog, at ved arbejdsløshed er løn-
tabet 100 %, hvorimod en ansættelse under det uddannelsesmæssige niveau giver 
et betragteligt mindre løntab, selv hvis en person er ansat langt under det uddan-
nelsesmæssige niveau .

I det følgende afsnit er der en diskussion af, hvordan det er muligt at måle 
overuddannelse, og specifikt hvordan overuddannelse måles i dette kapitel . I af-
snit 7 .3 præsenteres beregninger af overuddannelse for forskellige uddannelses-
grupper, og i afsnit 7 .4 er der beregninger af løntabet ved underudnyttelse af ud-
dannelsesmæssige kompetencer . Endelig er der en konklusion i afsnit 7 .5 .

7.2. Hvordan måles overuddannelse?

Som nævnt ovenfor betyder overuddannelse, at den viden og de færdigheder, der 
er opnået gennem uddannelsessystemet, ikke udnyttes fuldt ud på arbejdsmar-
kedet . Dermed har overuddannelse oplagte lighedspunkter med arbejdsløshed . 
Både i tilfældet med arbejdsløshed og overuddannelse er der human kapital, der 
ikke bliver udnyttet, hvilket set fra samfundets side afspejler et spild af ressour-
cer . Et andet lighedspunkt er, at ligesom vedvarende arbejdsløshed med tiden kan 
føre til devaluering af arbejdsevnen, kan manglende udnyttelse af kvalifikationer 
også medføre, at der på langt sigt er en devaluering af viden og færdigheder op-
nået gennem uddannelsessystemet . Dvs . at både arbejdsløshed og overuddannel-
se er karakteriseret ved ikke blot at give en måske midlertidig dårlig udnyttelse 
af arbejdskraftressourcerne, men kan på længere sigt vedvarende devaluere den 
grundlæggende værdi af arbejdskraftressourcerne .
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Der er dog også væsentlige forskelle mellem arbejdsløshed og overuddan-
nelse . For det første er det oplagt, at arbejdsløshed er et mere omfattende spild 
af human kapital end overuddannelse, idet graden af udnyttelse er nul . For det 
andet er arbejdsløshed i særlig grad en byrde for velfærdsstaten . Arbejdsløshed 
vil i mange tilfælde berettige til arbejdsløshedsunderstøttelse eller kontanthjælp, 
hvilket skal finansieres gennem skatter eller på anden vis . Endelig er en væsentlig 
forskel, at arbejdsløshed kan måles med langt større præcision end overuddan-
nelse, og dermed er det lettere at give det vedvarende politisk opmærksomhed .

7.2.1. Metoder til måling af overuddannelse
Overuddannelse måles principielt set ved at sammenligne det ”faktiske uddan-
nelsesniveau” med det ”krævede uddannelsesniveau” i forhold til konkrete job . 
Det helt centrale for at opnå gode mål for overuddannelse er derfor at få gode mål 
for det krævede uddannelsesniveau til de forskellige job . Der er grundlæggende 
set tre måder, hvorved man kan få sådanne mål: ved jobanalyser, ved selvvurde-
ring og ved realiserede match .

Jobanalyser går ud på, at eksperter vurderer de reelle krav til forskellige job . 
Hvis disse eksperter er tilstrækkeligt omhyggelige, kan denne metode give et ide-
elt mål for det krævede kompetenceniveau . Da der imidlertid er mange job, der 
skal beskrives, og da der typisk er mange dimensioner i forskellige job, er det en 
metode, der er forbundet med meget store omkostninger . På grund af de store 
omkostninger anvendes metoden sjældent, og når den anvendes, vil det ofte give 
anledning til store målefejl .38

Selvvurderinger går ud på at spørge de beskæftigede, hvilke uddannelsesmæs-
sige krav der er til deres nuværende job . Fordelen ved denne metode er, at de, der 
formodentlig ved mest om kravene til et job, er dem, der udfører det . En væsent-
lig ulempe er, at vurderingerne er subjektive, og svarene afhænger meget af for-
muleringen af spørgsmålene . Der kan også være en tendens til, at de beskæftigede 
overdriver niveauet af de krav, der er gældende til deres job, og det kan reelt være 
vanskeligt for beskæftigede at vurdere, hvor godt personer med andre uddannel-
ser ville performe i jobbet .

Ved realiserede match anvendes det typiske uddannelsesniveau i forskellige 
typer af job som mål for, hvad der er det nødvendige uddannelsesniveau for at 
bestride et job . Hvor de to andre ovenfor nævnte metoder i princippet forsøger at 
måle det teknologisk nødvendige kompetenceniveau for at bestride et job – dvs . 
de forsøger udelukkende at måle på efterspørgselssiden – så er metoden med rea-
liserede match mere udtryk for en markedsligevægt . Det betyder fx, at hvis der er 

38 . Se fx Hartog (2000) .
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en generel tendens til, at arbejdsstyrken er overuddannet i forhold til de opgaver, 
der skal løses, vil metoden tendere imod at undervurdere graden af overuddan-
nelse . Det skyldes, at de uddannelsesniveauer, der observeres som typiske i for-
skellige typer af job, vil have en tendens til at være højere end dem, der objektivt 
set kræves for at bestride de pågældende job .

En væsentlig fordel ved ”realiserede match” i forhold til ”selvvurderinger” er, 
at opgørelserne er objektive . Og en væsentlig fordel i forhold til ”jobanalyser” er, 
at det typisk er forbundet med langt færre omkostninger at gennemføre analyser, 
der anvender ”realiserede match”, og det er derfor muligt i højere grad at følge en 
udvikling over tiden .

7.2.2. Måling af overuddannelse i denne analyse
 Da en af ambitionerne med analysen i dette kapitel er, at det bliver muligt med 
jævne mellemrum at opgøre udviklingen i graden af og i særdeleshed omkost-
ningen ved overuddannelse, anvendes metoden med ”realiserede match” .

Hvad angår jobtyper, anvendes den såkaldte DISCO-fagklassifikation, som er 
den danske version af International Labour Office og EU’s officielle nomenkla-
tur for arbejdsfunktioner, der frem til 2009 er ISCO-88, og fra 2010 og fremefter 
ISCO-08 . Revisionen af DISCO-fagklassifikationen fra 2010 og fremefter giver et 
databrud mellem 2009 og 2010, hvilket vanskeliggør sammenligneligheden mel-
lem tallene før og efter 2010 .

DISCO-fagklassifikationen findes på forskellige aggregeringsniveauer, hvor 
der på det mest aggregerede niveau er 10 forskellige typer af job . Vi benytter i 
det følgende niveau 4, hvor der er 505 forskellige typer af job .39 Ved opgørelse af 
DISCO-koder er der forskellige kilder, og i det følgende anvendes kun de DISCO-
værdier, der følger af indberetninger fra arbejdsgivere, hvor kvaliteten ifølge 
Danmarks Statistik er størst .40 Det betyder til gengæld, at der er personer, for 
hvem DISCO-koden er uoplyst . I de analyser, der baseres på DISCO-oplysninger, 
ses der bort fra disse personer . Det varierer lidt over tiden, hvor stor en andel de 
uoplyste udgør .

DISCO-koderne inddeles efter det uddannelsesniveau, der er det typiske for 
den pågældende DISCO-kode . Det gøres efter følgende fremgangsmåde:
1 . Jobfunktioner, der kræver lang videregående uddannelse: Mere end 50 % af de 

beskæftigede har en lang videregående uddannelse .
2 . Jobfunktioner, der kræver mellemlang videregående uddannelse: Mindre end 

50 % har en lang videregående uddannelse, men mere end 50 % har enten en 

39 . Frem til 2009 er der 492 typer af job .
40 . Se http://www .dst .dk/da/Statistik/dokumentation/Times/personindkomst/discoalle-indk
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lang eller en mellemlang videregående uddannelse .
3 . Jobfunktioner, der kræver en kort videregående uddannelse: Mindre end 50 % 

har en lang eller mellemlang videregående uddannelse, men mere end 50 % 
har en videregående uddannelse .

4 . Jobfunktioner, der kræver erhvervsuddannelse: Mindre end 50 % har en vide-
regående uddannelse, men mere end 50 % har en erhvervsuddannelse eller en 
videregående uddannelse .

5 . Jobfunktioner, der kræver lav uddannelse: resten .

Ved inddeling i de forskellige kategorier er der anvendt poolede data for hen-
holdsvis perioden 1999-2009 og for perioden 2010-2013 . Det betyder, at jobfunk-
tioner ikke skifter uddannelseskategori i perioden 1999-2009 – og i perioden 
2010-2014 .

7.2.3. Udviklingen i uddannelseskvalifikationer og typer af job
Der har i mange år været en tendens til et øget uddannelsesniveau, hvilket også 
fremgår af figur 7 .1, der viser uddannelsessammensætningen i arbejdsstyrken for 
aldersgruppen 18-64 år . I denne figur, såvel som i analyserne i øvrigt i dette kapi-
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Figur 7.1. Uddannelsessammensætningen af arbejdsstyrken, 1999-2015

Note: RAS opdateres i 2008, hvilket får andelen af ufaglærte til at stige.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.
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tel, er ufaglærte defineret som personer, der ikke er faglærte eller har en videre-
gående uddannelse . Dermed betegnes alle, der kun har grundskole eller en gym-
nasieuddannelse, som ufaglærte . Det kan naturligvis diskuteres, hvorvidt de, der 
(kun) har studentereksamen, skal betegnes som ufaglærte, men faktum er, at de 
ikke har en uddannelse, der giver specifikke kompetencer i forhold til arbejds-
markedet (se også diskussionen i kapitel 3) .

Der har været en klar tendens til, at en mindre andel er ufaglærte, og en svag 
tendens til, at en mindre andel er faglærte . Til gengæld er der en voksende andel 
af arbejdsstyrken, der har en mellemlang eller lang videregående uddannelse .

Ud over, at der er sket forskydninger i længden af uddannelse i arbejdsstyr-
ken, er der også sket forskydninger i typer af uddannelse . Blandt dem med lang 
videregående uddannelse fremgår forskydningerne af figur 7 .2 .

Det fremgår således, at der en voksende andel, der har uddannelser inden for 
humaniora og samfundsvidenskab – hvorimod en faldende andel bliver uddan-
net inden for teknik og sundhed .

I figur 7 .1 er vist udviklingen i arbejdsstyrkens uddannelsesniveau . I figur 7 .3 
illustreres derimod udviklingen i fordelingen af job i forhold til, hvad der er det 
typiske uddannelsesniveau i de pågældende job . Definitionen af det typiske ud-
dannelsesniveau er som diskuteret ovenfor .
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Figur 7.2. Sammensætning af lang videregående uddannelse på typer, 1999-2015

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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Det er interessant at bemærke, at antallet af job, der kræver faglærte kvalifika-
tioner, stort set er konstant i perioden med en lille stigning i de seneste år, mens 
andelen af faglærte (se figur 7 .1) er faldende . Det er også interessant at bemærke, 
at andelen af faglærte job er højere end andelen af faglærte . Det modsatte gør sig 
gældende for de lange videregående uddannelser, hvor andelen af personer med 
lang videregående uddannelse i arbejdsstyrken er højere end andelen af job, der 
typisk besættes af personer med lang videregående uddannelse .

7.3. Overuddannelse for forskellige uddannelsesgrupper

Et meget enkelt mål for graden af overuddannelse fås ved at opgøre, hvor stor en 
andel af de beskæftigede der er ansat i job, der typisk kræver et lavere uddannel-
sesniveau . I figur 7 .4 er det vist, hvor stor en andel af de beskæftigede med forskel-
lige uddannelsesniveauer der arbejder i job, der typisk varetages af personer med 
et lavere uddannelsesniveau .

Det ses, at for arbejdsmarkedet som helhed er det 22 % af de beskæftigede, der 
vurderet på denne måde arbejder under niveau i 2015 – og det ses, at der har væ-
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Figur 7.3. Fordelingen af beskæftigede på uddannelsesniveauer af jobfunktioner, 1999-2015

Note: Der medtages kun data for personer med tilknyttede DISCO-koder, hvor kvaliteten  ifølge 
Danmarks Statistik er størst.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.
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ret en tendens til, at andelen har været voksende . I 1999 var det således 18 % . Hvis 
der ses bort fra de ufaglærte, som ikke kan være beskæftiget under niveau, er det 
ca . 32 %, der arbejder under niveau i 2015 . Det er i øvrigt bemærkelsesværdigt, at 
det især er personer med kort og lang videregående uddannelse, der arbejder un-
der niveau . Men selv for personer med en faglært uddannelse er der i 2015 23 %, 
der med dette mål arbejder under niveau – en andel, der dog har været faldende . 
Det er desuden kun for de faglærte, at andelen har været faldende, og for alle øv-
rige har andelen været voksende .

Med hensyn til omfanget af overuddannelse for personer med en lang videre-
gående uddannelse, når der anvendes dette mål, er udviklingen for de forskellige 
typer illustreret i figur 7 .5 . I figuren vises det, hvor stor en andel der er beskæfti-
get i job, der ikke kræver lang videregående uddannelse .

Det ses, at det er inden for sundhedsområdet, at der er færrest, der arbejder 
under niveau . Det afspejler, at hvis man er uddannet læge, vil man i langt de fleste 
tilfælde også arbejde som læge . For de andre typer af lange videregående uddan-
nelser er der til gengæld rigtig mange, der ikke arbejder i job, der kræver lang vi-
deregående uddannelse . Det forekommer umiddelbart overraskende, at så mange 
med en lang teknisk uddannelse ikke arbejder i job, der typisk kræver en lang vi-
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Figur 7.4. Andel personer, der arbejder i job under det uddannelsesmæssige niveau, 1999-2015

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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deregående uddannelse .  En del af forklaringen er, at hvad angår ingeniøruddan-
nelser, er der en blanding af lange og mellemlange videregående uddannelser, og 
de forskellige typer af ingeniører besætter tilsyneladende i høj grad samme typer 
af job . Det ses også ved, at rigtig mange af ingeniørerne med en lang videregående 
uddannelse, der ikke arbejder i job, der kræver en lang videregående uddannelse, 
i stedet arbejder i job, der kræver mellemlang videregående uddannelse .

Det er interessant at bemærke, at der er en generel tendens til, at der er en 
voksende andel med lange videregående uddannelser, som arbejder i job, der til-
syneladende ikke kræver lange videregående uddannelser . En sådan udvikling 
kan skyldes flere forskellige forhold . For det første, at der ikke er tilstrækkelig 
med job inden for de områder, der tidligere anvendte personer med lange vide-
regående uddannelser . Personer med lange videregående uddannelser vil derfor 
sprede sig til områder, hvor de ikke tidligere var den typiske type arbejdskraft . 
For det andet kan det skyldes, at job udvikler sig på en måde, så de i højere grad 
kræver personer med lange videregående uddannelser end tidligere . Endelig kan 
det skyldes, at kvaliteten af de lange videregående uddannelser er faldende, så de 
reelle kompetencer svarer til, hvad der tidligere var at finde på et lavere uddan-
nelsesniveau .
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Figur 7.5.  Andel af personer med lang videregående uddannelse, der arbejder i job, der ikke 
kræver lang videregående uddannelse, 1999-2015, pct.

Kilde: Egne beregninger på basis af tal data fra Danmarks Statistik.
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7.4. Løntab ved ansættelse under uddannelsesmæssigt 
niveau

I ovenstående afsnit var der fokus på, hvor mange der arbejder i jobtyper, der 
normalt varetages af personer med et lavere uddannelsesmæssigt niveau . I hvor 
høj grad dette er et problem, afhænger af, om de ved at arbejde under niveau får 
en løn, der er væsentligt lavere end den løn, de ville få ved at arbejde på niveau . 
Hvis ikke det er tilfældet, vil det afspejle, at de uddannedes produktivitet ikke er 
særlig afhængig af, hvilken type af job de varetager .

Som diskuteret ovenfor er overuddannelse ligesom arbejdsløshed udtryk for 
en underudnyttelse af arbejdsstyrkens kompetencer . I dette afsnit anvendes et 
mål for løntab ved overuddannelse eller mere præcist løntab ved underudnyttelse 
af de uddannelsesmæssige kompetencer . Målet er på mange analogt måder til det 
traditionelle arbejdsløshedsmål, hvor arbejdsløshed svarer til, at underudnyttel-
sen af de uddannelsesmæssige kompetencer er 100 % .

Det antages, at for den del af arbejdsstyrken, der er beskæftiget på niveau (el-
ler over), er der ikke et løntab – ligegyldig hvilken løn de modtager – idet deres 
uddannelsesmæssige kompetencer bliver fuldt ud anvendt . Desuden antages det, 
at for personer, der er ansat under niveau, er der kun et løntab, hvis deres løn er 
lavere, end hvis de var ansat på niveau – og løntabet måles som den opnåede løn i 
forhold til den løn, der ville være opnået ved ansættelse på niveau . Dvs . hvis løn-
nen for en person med en lang videregående uddannelse inden for samfundsvi-
denskab, der er ansat som ufaglært, er 20 % under den løn, vedkommende ville 
få, hvis ansættelsen var på niveau, så er løntabet ved underudnyttelse af de ud-
dannelsesmæssige kompetencer 20 % .

For at beregne lønkonsekvenser af forskellige kombinationer af uddannelse 
og jobtype estimeres for hvert år et antal lønligninger, der relaterer lønnen til 
uddannelse, jobtype, køn og alder . Ved hjælp af disse lønligninger kan det fx be-
regnes, hvad lønnen i 2015 typisk er til en person med en humanistisk lang vi-
deregående uddannelse, der arbejder i en jobfunktion, der normalt varetages af 
faglærte . Denne løn kan så sammenlignes med lønnen til en person med en hu-
manistisk uddannelse, der arbejder i et job, der svarer til det uddannelsesmæs-
sige niveau, og det bliver derved muligt at beregne løntabet ved, at personen med 
en lang videregående humanistisk uddannelse arbejder i et faglært job . Disse be-
regnede løntab for de enkelte kan aggregeres på forskellig vis, men viser altid det 
gennemsnitlige procentvise løntab for de personer, der medtages i den gruppe, 
som betragtes . Tabene tenderer imod at blive store, hvis enten der er mange, der 
arbejder under niveau, eller hvis der er store løntab ved at arbejde under niveau . 
Begge forhold kan naturligvis variere over tiden . Detaljer omkring beregninger-
ne findes i Clausen og Skaksen (2017) .
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Ved at benytte denne metodik er det muligt at beregne det samlede løntab ved 
underudnyttelse af de forskellige uddannelsesgrupper, og resultatet for 2015 er 
givet i tabel 7 .1 .

Det ses, at løntabet varierer meget over både niveau og retning af uddannel-
serne . De største løntab findes for humaniora og naturvidenskab inden for de 
korte videregående uddannelser, men der er her tale om meget små grupper af 
uddannelser . For de lange videregående uddannelsers vedkommende findes de 
største løntab inden for humaniora og sundhed . Det sidste kan virke overrasken-
de, da det fremgik af figur 7 .5, at der er en ret lille andel inden for sundhed, der 
arbejder under niveau . Forklaringen er, at der til gengæld er et relativt stort løn-
tab, når personer med en lang videregående uddannelse inden for sundhed an-
sættes under niveau . For de mellemlange videregående uddannelsers vedkom-
mende er de største løntab inden for naturvidenskab og samfundsvidenskab .

De lønforskelle, der observeres mellem personer, der har forskelligt uddannel-
sesmæssigt niveau, skyldes ikke blot selve uddannelsen men også andre forhold, 
og ikke mindst at der kan være forskelle i niveauet af evner mellem dem, der tager 
uddannelse, og dem, der ikke gør . Dvs . at der ikke er estimeret en kausal sam-
menhæng mellem løn og uddannelse . I Clausen og Skaksen (2017) findes dog et 
sæt af alternative beregninger, hvor gymnasiekarakterer er anvendt til at kontrol-
lere for evner . I disse beregninger er løntabene ved at være ansat under niveau 
som forventet lidt mindre end de ovenfor rapporterede, men det overordnede 
mønster er det samme .

I nedenstående figur er det illustreret, hvordan løntabene har udviklet sig over 
tiden .

Det ses, at der er en tendens til, at løntabene har været svagt voksende . Det 
ses specifikt for kurven: ”Alle (ekskl . ufaglærte)”, der viser udviklingen i det gen-
nemsnitlige løntab på arbejdsmarkedet for dem, der har en uddannelse . Når de 
ufaglærte tages med i gennemsnittet, trækker det niveauet ned, men udviklingen 

Tabel 7.1. Procentvis løntab ved underudnyttelse af uddannelse, 2015

 
Faglært KVU MVU LVU

Sundhed 1,7 1,4 0,4 2,3

Humaniora 3,3 26,1 2,3 2,4

Natur 3,6 10,7 5,8 0,6

Samfund 4,6 1,4 4,7 0,5

Teknik 2,5 1,8 2 0,6

Kilde: Egne beregninger på basis af data fra Danmarks Statistik.
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i løntabet opad . Det skyldes, at de ufaglærte pr . definition ikke kan være overud-
dannede, og de ufaglærte udgør en faldende andel af arbejdsmarkedet . Det er be-
mærkelsesværdigt, at det største løntab findes for de faglærte, hvor løntabet er ca . 
3,4 % . Dette på trods af at det er for de faglærte, at den mindste andel arbejder i 
job under deres uddannelsesmæssige niveau (se figur 7 .4) .

Der har været særlig stor interesse omkring de lange videregående uddannel-
ser – og i figur 7 .7 vises udviklingen i løntabet ved underudnyttelse af de forskel-
lige typer af lange videregående uddannelser .

Det ses, at løntabet er ca . 2,4 % for humanister samt for personer uddannet in-
den for sundhedsområdet, hvilket er det højeste niveau for de lange videregående 
uddannelser . Især udviklingen inden for sundhedsområdet er bemærkelsesvær-
dig, idet der er en kraftig stigning i løntabet fra 2008 og frem . Det skal her be-
mærkes, at der som nævnt ovenfor er ændringer i klassificeringen af job (DISCO-
koder), der gør, at tallene for 2009 og før strengt taget ikke kan sammenlignes 
med tallene for 2010 og senere . Selv hvis man ser bort fra stigningen fra 2009 til 
2010, er der dog en klar tendens til, at løntabene ved underudnyttelse af uddan-
nelse er voksende inden for sundhedsområdet . Det skyldes, at andelene med lang 
videregående uddannelse inden for sundhed, der er ansat i job, der normalt va-
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Figur 7.6. Procentvis løntab ved underudnyttelse af uddannelser med forskellige længder, 
1999-2015
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retages af personer med mellemlang videregående uddannelse, er voksende . Da 
den relative løn for disse endvidere er faldende i perioden fra 2009 og frem, sti-
ger graden af overuddannelse støt fra 2008 og fremefter . Det mindste løntab ved 
overuddannelse findes blandt de samfundsvidenskabeligt uddannede, hvor tabet 
kun er 0,5 % .

7.5. Konklusion

I dette kapitel har der været fokus på graden af og i særdeleshed løntabet ved 
overuddannelse, hvor overuddannelse opgøres som personer ansat i job, der ty-
pisk varetages af personer med et lavere uddannelsesmæssigt niveau end det, de 
selv har . Med denne definition viser det sig, at i 2015 er ca . 32 % af de beskæftige-
de med en erhvervsfaglig, eller højere uddannelsesniveau, overuddannede . Den-
ne andel har haft en svagt stigende tendens i de seneste 15 år, og i 1999 var tallet 
ca . 29 % . Der er dog stor variation mellem de forskellige længder og typer af ud-
dannelser i forhold til, hvor stor en andel der målt på denne måde er overuddan-
net . Der er over 60 % af dem med korte videregående uddannelser, der er over-
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Figur 7.7. Procentvis løntab ved underudnyttelse af forskellige typer af lange videregående ud-
dannelser, 1999 -2015, pct.
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uddannede, og ca . 50 % af dem med lange videregående uddannelser i 2015 . Til 
gengæld er der kun ca . 25 % af dem med faglærte uddannelser og mellemlange vi-
deregående uddannelser, der er overuddannede i forhold til deres beskæftigelse . 
Hvis man ser på typer af lange videregående uddannelser, er der flest overuddan-
nede blandt de teknisk uddannede – efterfulgt af de samfundsfagligt og de hu-
manistisk uddannede . Årsagen til, at de teknisk uddannede ligger højt, skyldes, 
at mange arbejder i job, hvor der typisk anvendes personer (ingeniører) med en 
mellemlang videregående uddannelse .

I forhold til at vurdere ressourcetabet – målt som tabet af løn – ved underud-
nyttelse af de uddannelsesmæssige kompetencer er det naturligvis også afgøren-
de, hvilken løn man får, hvis man ansættes i job, der typisk varetages af personer 
med lavere uddannelse . I kapitlet anvendes derfor et mål, der både tager hensyn 
til, hvorvidt man er ansat under niveau, og den løn, man får, hvis det er tilfældet .

Målet kan sammenlignes med et arbejdsløshedsmål, idet det viser udnyttel-
sesgraden af uddannelsesmæssige kompetencer for personer med den pågælden-
de type uddannelse – hvor fuld udnyttelse er ansættelse på det uddannelsesmæs-
sige niveau med den løn, det typisk indebærer . Der er tale om et ex post-mål, dvs . 
at der ikke ses på et evt . tab ved at tage en bestemt type uddannelse frem for en 
anden, men udelukkende på tabet ved, at personer, der har fået en uddannelse, 
ansættes under deres uddannelsesmæssige niveau .

Med dette mål viser det sig, at løntabet på det danske arbejdsmarked som hel-
hed ved underudnyttelse af de uddannelsesmæssige kompetencer er ca . 1,7 % i 
2015 . Der er en vis variation for de forskellige længder af uddannelser – og den er 
højest for de faglærte og dem med en kort videregående uddannelse, hvor lønta-
bet er ca . 3,4 % i 2015 . Hvis der ses på forskellige typer af lange videregående ud-
dannelser, er løntabet ved underudnyttelse af uddannelse højest og ca . 2,3 % for 
de humanistisk uddannede og for sundhedsuddannede i 2015 . For de samfunds-
videnskabeligt uddannede er løntabet 0,5 %, hvilket er det laveste niveau .
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8. Makroøkonomiske konsekvenser af 
uddannelse

Af Torben M. Andersen og Jan Rose Skaksen

8.1. Indledning

Uddannes der tilstrækkeligt mange unge, og med de rigtige uddannelser? Det er 
to vigtige spørgsmål i den uddannelsespolitiske debat . Begge spørgsmål har et 
arbejdsmarkedsperspektiv knyttet til den enkeltes jobmuligheder og virksomhe-
dernes behov . Til spørgsmålet om, tilstrækkeligt mange får en uddannelse, har 
det politiske svar i mange år været: nej . Derfor er det et politisk mål, at mindst 
95 % af en årgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse . En målsætning, der 
endnu ikke opfyldt, idet kun 92 % af en ungdomsårgang forventes at have en 
ungdomsuddannelse 25 år efter 9 . klasse (se UVM, 2017) . Spørgsmålet om ud-
dannelsesretninger diskuteres mest i forhold til de lange videregående uddan-
nelser, og især om der uddannes for mange humanister og/eller for få tekniske 
og naturvidenskabelige kandidater (se fx Produktivitetskommissionen, 2013 og 
Kvalitetsudvalget, 2015) .

Hvilke samfundsøkonomiske konsekvenser har en forøgelse af befolkningens 
uddannelsesniveau, og hvilken betydning har de valgte uddannelsesretninger?  
Disse spørgsmål analyseres nærmere i dette kapitel . Uddannelsesniveauets be-
tydning analyseres ved at løfte 10 .000 personer fra kun at have en grundskoleud-
dannelse til at opnå et højere uddannelsesniveau . Da et højere uddannelsesniveau 
kan udmøntes på mange måder, antages sammensætningen af det øgede uddan-
nelsesniveau at svare til den nuværende sammensætning af uddannelsesniveau-
et ud over grundskoleniveau . På den måde vurderes effekterne af en ændring i 
uddannelsesniveauet for en fastholdt sammensætning af uddannelser . Betyd-
ningen af uddannelsernes sammensætning vurderes for de lange videregående 
uddannelser og konkret ved, at 10 .000 personer skifter fra at få en humanistisk 
uddannelse til at få en teknisk uddannelse . Det tager lang tid, før ændringer i 
både niveauet og sammensætningen af uddannelserne slår fuldt igennem på ar-
bejdsmarkedet . Analyserne vurderer derfor de langsigtede samfundsøkonomiske 
konsekvenser .

I flere kapitler i denne bog ses der på sammenhængen mellem uddannelse og 
indkomst for den enkelte person, og i kapitel 6 også på betydningen af uddan-
nelse i den enkelte virksomhed . Uddannelse har dog ikke kun konsekvenser for 
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den enkelte, der bliver uddannet, eller virksomheden, hvor de er ansat, men også 
afledte konsekvenser for resten af samfundet .

Hvis der fx er flere, der tager uddannelse på et højere niveau, vil det påvirke 
arbejdsmarkedet, idet der vil blive et større udbud af højt uddannet arbejdskraft 
og et mindre udbud af lavt uddannet arbejdskraft . Det vil øge arbejdskraftens 
produktivitet, hvilket vil påvirke lønninger, priser og indkomster . Ændringer i 
produktivitet og lønninger vil have betydning for virksomhedernes investerin-
ger i kapital . Alle disse afledte effekter vil også have betydning for det offentli-
ges skatteindtægter . For at få en fuldt dækkende analyse af konsekvenserne af 
at ændre uddannelsesniveauet eller uddannelsessammensætningen er det nød-
vendigt at tage alle disse afledte effekter med i betragtning . Derfor præsenterer 
dette kapitel en samlet samfundsøkonomisk konsekvensvurdering af ændrin-
ger i niveauet eller sammensætningen af arbejdsstyrkens uddannelse . Konkret er 
analyserne gennemført med DREAM-gruppens model kaldet REFORM . Denne 
model indeholder de væsentligste sammenhænge af betydning for at vurdere de 
samfundsøkonomiske konsekvenser af ændringer i arbejdsstyrkens uddannel-
sesniveau og sammensætning . Detaljer omkring modellen og beregningerne, der 
danner baggrund for de resultater, der fremlægges i dette kapitel, er beskrevet i 
Jensen og Stephensen (2017) .

De to analyserede eksperimenter – at øge uddannelsesniveauet for 10 .000 
personer eller flytte 10 .000 personer fra at have en humanistisk uddannelse til 
at have en teknisk uddannelse – er som udgangspunkt vidt forskellige . Det ene 
mindsker gruppen uden arbejdsmarkedsrelevante uddannelser, og det andet æn-
drer på sammensætningen af de lange videregående uddannelser . På trods af det-
te viser det sig, at de overordnede makroøkonomiske konsekvenser er forbavsen-
de ens . I begge tilfælde vokser bruttonationalproduktet (BNP) med ca . 100 .000 
kr . pr . person, der ændrer uddannelse . På trods af, at BNP-effekten er ret ens i de 
to tilfælde, har det en større samlet værdi for husholdningerne at øge uddannel-
sesniveauet end at ændre uddannelsessammensætningen . En forøgelse af uddan-
nelsesniveauet giver et indkomstløft for gruppen, der får en uddannelse, og fører 
også til en lidt mere lige lønfordeling .

Resten af kapitlet er organiseret på følgende måde . I afsnit 8 .2 er der en kort 
beskrivelse af modellen, der anvendes . Resultaterne præsenteres og diskuteres 
nærmere i afsnit 8 .3, mens der er afsluttende kommentarer i afsnit 8 .4 .

8.2. Analyse af ændringer i arbejdsstyrkens uddannelse

Analyserne af de samfundsøkonomiske konsekvenser af uddannelsesændringer-
ne er udført med DREAM-gruppens REFORM-model . Det følgende giver en kort 
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præsentation af modellen, og en nærmere præsentation og dokumentation kan 
findes i Jensen og Stephensen (2017) .

Modellen gør det muligt at håndtere og kvantificere de væsentligste sam-
fundsøkonomiske sammenhænge knyttet til ændringer i arbejdsstyrkens uddan-
nelse . Der er i modellen lagt særlig vægt på at modellere husholdningernes ud-
dannelsesvalg og branchernes anvendelse af arbejdskraft med forskellige typer 
af uddannelse . Modellen har otte vertikale uddannelseskategorier: grundskole, 
almen gymnasiale, erhvervsgymnasiale, erhvervsfaglige, korte videregående, 
mellemlange videregående, lange videregående og ph .d .er . Uddannelsernes ho-
risontale dimension varierer lidt mellem de forskellige vertikale kategorier, men 
grundlæggende skelnes der imellem: samfundsfaglige, humanistiske, tekniske, 
naturfaglige og sundhedsfaglige . Det betyder, at der i modellen er i alt 33 forskel-
lige typer af uddannelser .

En ændring af arbejdsstyrkens uddannelsesniveau/sammensætning påvirker 
den type arbejdskraft, der er til rådighed for virksomhederne . Det er derfor væ-
sentligt, hvorledes virksomhederne påvirkes af en ændret sammensætning af de 
ansatte på uddannelsesgrupper . Hvis to uddannelsesgrupper kan det samme i 
forhold til virksomhedens behov (produktion), er det uden betydning at skifte 
mellem dem – de er perfekte substitutter . Desto sværere det er for andre uddan-
nelsesgrupper at erstatte en uddannelsesgruppe, desto dårligere substitutter er 
de . I modellen antages det, at det for virksomhederne er lettere at skifte mellem 
ansatte med forskellige typer af uddannelse på samme uddannelsesniveau (hori-
sontalt) end mellem ansatte med forskellige længder af uddannelser (vertikalt) . 
Selvom der i praksis kan forekomme situationer, hvor dette ikke er tilfældet, er 
det en rimelig gennemsnitsbetragtning . For en virksomhed vil der fx som regel 
være stor forskel på at ansætte en ufaglært frem for en cand .polit ., og denne for-
skel vil være større end ved at ansætte en cand .polyt . frem for en cand .polit . Be-
tydningen for virksomheden af at skifte mellem forskellige typer arbejdskraft er 
sammenfattet i den såkaldte substitutionselasticitet .41 En høj substitutionselasti-
citet betyder, at det er let for virksomhederne at udskifte én type arbejdskraft med 
en anden og omvendt med en lav elasticitet . Elasticiteten antages i det følgende at 
være 1,6 mellem arbejdskraft med forskellig uddannelseslængde (vertikal substi-
tution), mens den antages at være 3 mellem forskellige typer af arbejdskraft inden 
for samme niveau (horisontal substitution) .42

På virksomhedssiden antages det, at der er 73 brancher . Virksomhederne i 

41 . Substitutionselasticiteten måler den procentvise ændring i den relative anvendelse af to typer ar-
bejdskraft, når den relative løn mellem de to typer arbejdskraft ændres med 1 % .
42 . I Høegh (2015) diskuteres empirisk viden om substitutionselasticitetens størrelse; på det grundlag 
argumenteres der for en substitutionselasticitet mellem 1,4 og 4 .
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disse brancher producerer ved hjælp af forskellige typer af arbejdskraft, som be-
skrevet ovenfor, samt ved hjælp af realkapital, energi og hjælpevarer leveret af an-
dre virksomheder .

Forbrugerne får nytte af forbrug og fritid, og forbrugernes indkomst kom-
mer fra løn, overførsler fra det offentlige og afkast af opsparing . For at finansie-
re overførselsindkomster samt det offentlige forbrug betaler forbrugerne skatter 
og afgifter . Omkostningerne ved at ændre uddannelsessammensætning indgår i 
analysen .

Som udgangspunkt for at fastlægge den enkeltes uddannelsesvalg antages det, 
at befolkningen har forskellige evner . Konkret antages 10 forskellige ”evnegrup-
per” . Disse evnegrupper er karakteriseret ved at have forskellig produktivitet på 
arbejdsmarkedet . Dem med de ”højeste” evner er mest produktive, hvilket også 
vil afspejles i deres løn . I modellen vil det også være dem med de højeste evner, 
der opnår det højeste uddannelsesniveau . Personer med en højere uddannelse 
opnår derfor af to årsager en løn, der er højere end dem med lavere uddannelse . 
For det første har deres større evner en direkte effekt på produktiviteten, og for 
det andet er deres produktivitet yderligere øget via uddannelse .

Uddannelsesvalget afgøres ikke alene af evner men også af præferencer/mo-
tivation . Det enkelte individ/husholdning afgør, hvilken uddannelse de vil have, 
og hvor meget de ønsker at arbejde . Det betyder, at uddannelsesvalget afhænger 
af den enkeltes beslutning . Når der i det følgende ses på konsekvenserne af æn-
dringer i uddannelseslængden eller uddannelsesretningen, kan det fortolkes som 
en ændring skabt af et skift i præferencer til uddannelse, som giver sig udslag i 
ændrede uddannelsesvalg . Dette præferenceskift kan fx være skabt gennem æn-
dret studievejledning eller lignende .43

Det tager tid at ændre uddannelsessammensætningen, og nedenfor antages 
ændringerne først at være indfaset i 2030, hvor de økonomiske konsekvenser 
vurderes .44 I tolkningen af resultaterne er det vigtigt at være opmærksom på, at 
selv uden de analyserede ændringer vil befolkningens uddannelsesmæssige sam-
mensætning være anderledes i 2030 end i dag . Det skyldes, at de yngre årgange på 
arbejdsmarkedet har et højere uddannelsesniveau end de ældre årgange, hvilket 
slår igennem på arbejdsstyrkens uddannelsesniveau i takt med, at ældre genera-
tioner forlader arbejdsmarkedet, og nye kommer ind . I modellen følger disse æn-
dringer DREAM-gruppens uddannelsesfremskrivning fra 2016 .

Det er dog ikke kun sammensætningen af arbejdskraftudbuddet, der vil se 
anderledes ud fremadrettet – det vil også sammensætningen af arbejdskraftef-

43 . I modellen håndteres det ved ændringer i en præferenceparameter .
44 . I modellen tages der også hensyn til uddannelsesomkostninger, der er beregnet på basis af finans-
bevillingen i 2014 .
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terspørgslen . Såkaldte ”skill-biased” teknologiske fremskridt har således i mange 
år bidraget til, at efterspørgslen efter højt uddannet arbejdskraft har været vok-
sende . Dette trækker i retningen af at øge lønningerne for de bedre uddannede, 
jf . kapitel 1 . Samtidig har vi imidlertid set en stigning i befolkningens uddannel-
sesniveau, og dette har indtil nu stort set ”balanceret” konsekvenserne af skill- 
biased teknologiske fremskridt . De relative lønninger mellem forskellige typer af 
arbejdskraft har været næsten konstante i flere årtier (se fx FM, 2016) .

Processen med ”skill-biased” teknologiske fremskridt fortsætter, og det er 
derfor nødvendigt at gøre antagelser om denne proces . I det følgende antages det, 
at uden de uddannelsesmæssige ændringer, der analyses i dette kapitel, vil ”skill-
biased” teknologiske fremskridt sikre, at de relative lønninger mellem forskellige 
typer af arbejdskraft fastholdes på det nuværende niveau . Dette svarer til den 
historiske udvikling, jf . ovenfor . I praksis kan ”skill-biased” teknologiske frem-
skridt naturligvis blive anderledes . Hvis de bliver større, vil det bidrage til øgede 
lønninger for højt uddannet arbejdskraft i forhold til lavt uddannet arbejdskraft, 
og omvendt med mindre ”skill-biased” teknologiske fremskridt .

8.3. Samfundsøkonomiske effekter af ændringer i 
arbejdsstyrkens uddannelse

Effekterne af ændringer i arbejdsstyrkens uddannelse vurderes i dette afsnit ud 
fra en række makroøkonomiske nøglevariable, jf . tabel 8 .1 . Der betragtes æn-
dringer i henholdsvis uddannelsesniveau og sammensætning .

I det første eksperiment øges uddannelsesniveauet ved, at yderligere 10 .000 
personer sammenlignet med grundforløbet får en uddannelse over grundsko-
leniveau . Det antages, at de 10 .000 personer fordeles ud på de øvrige uddannelser 
i forhold til den nuværende størrelse af de forskellige grupper . I det andet ekspe-
riment får 10 .000 personer en lang videregående teknisk uddannelse frem for en 

Tabel 8.1. Makroøkonomiske effekter, tusinde kr. pr. person, der ændrer uddannelse

Højere uddannelsesniveau Tek-Hum-ændring

BNP 102 100

Privat forbrug 81 52

Investeringer 17 24

Eksport 305 224

EV 80 48

Kilde: Egne beregninger på basis af Jensen og Stephensen (2017).
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humanistisk uddannelse . Befolkningens fordelingen på uddannelsesniveauer er 
således uændret, men sammensætningen ændres . De to eksperimenter udspæn-
der således ændringer i både niveau (den vertikale) og sammensætningen af ud-
dannelser . For begge ændringer betragtes langsigtseffekterne, hvilket konkret vil 
sige effekterne i 2030 .

Det ses, at BNP i begge eksperimenter vokser med ca . 100 .000 kr . (realt) pr . 
person, der ændrer uddannelse . Da det gælder for 10 .000 personer, vokser BNP 
i begge tilfælde med ca . 1 mia . kr . Den øgede produktion og dermed materielle 
velstand skyldes i begge tilfælde, at arbejdskraftens produktivitet øges . Dette er 
ret oplagt i tilfældet med en forøgelse i uddannelsesniveauet, da et højere uddan-
nelsesniveau er forbundet med en højere produktivitet . Ved en ændret uddannel-
sessammensætning skyldes det, at teknisk uddannede har en højere produktivi-
tet end humanister . Det skal bemærkes, at produktivitet i denne sammenhæng 
er målt ved værdiskabelse, dvs . ud fra den producerede mængde og markedsvær-
dien af produktet/tjenesten .

Investeringerne stiger også, da øget arbejdsproduktivitet gør det mere fordel-
agtigt at investere i et større kapitalapparat .

Begge uddannelsesændringer leder også til en ganske betydelig stigning i eks-
porten . I eksperimentet med et højere uddannelsesniveau er stigningen tre gange 
så stor som stigningen i BNP, og i tek-hum-eksperimentet er stigningen mere end 
dobbelt så stor som stigningen i BNP . I eksperimentet med et højere uddannel-
sesniveau skyldes den højere eksport, at eksportvirksomheder benytter mere ud-
dannet arbejdskraft end andre virksomheder . Når uddannelsesniveauet vokser, 
vil der være en tendens til, at lønnen falder for uddannet arbejdskraft, hvilket gør 
det mere attraktivt at producere til eksport . I tek-hum-tilfældet er forklaringen, 
at eksportvirksomheder relativt set anvender flere ingeniører og færre humani-
ster end resten af økonomien . Når antallet af ingeniører vokser i forhold til antal-
let af humanister, vil det mindske lønningerne for ingeniører, og det vil igen gøre 
det mere attraktivt at producere til eksport . Det er interessant, at eksporteffekten 
er større ved en ændring i uddannelsesniveau end ved ændret sammensætning . 
Ofte argumenteres der for et behov for en ændret uddannelsessammensætning 
med henvisning til behovet for at styrke konkurrenceevne og eksport, men effek-
ten er faktisk større ved en ændring i uddannelsesniveauet .

Den øgede produktion skaber højere indkomster og dermed også et øget for-
brug . Højere uddannelse – enten via et højere niveau eller en ændret sammensæt-
ning – giver således en højere materiel levestandard . Selvom BNP vokser lige me-
get i de to eksperimenter, vokser privatforbruget mere i tilfældet med en generel 
stigning i uddannelsesniveauet end i tek-hum-eksperimentet . Årsagen til denne 
forskel skal findes i en afledt konsekvens for den offentlige sektor og dermed skat-
tebetalingerne . Det antages, at det reale offentlige forbrug fastholdes (bortset fra 
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de afledte uddannelsesomkostninger), dvs . velfærdssamfundets omfang og ind-
retning ændres ikke . Den offentlige sektor bliver imidlertid påvirket indirekte, da 
den anvender relativt meget uddannet arbejdskraft, herunder mange humanister 
i forhold til teknisk uddannede set i forhold til resten af økonomien . Når uddan-
nelsesniveauet vokser, og lønningerne til uddannet arbejdskraft derfor falder, vil 
det tendere imod, at det bliver billigere at producere offentligt forbrug . Derfor 
skal forbrugerne betale mindre i skat, hvilket øger de disponible indkomster og 
dermed forbruget . I tek-hum-eksperimentet vil lønningerne til humanister ten-
dere imod at vokse . Det vil gøre produktionen af offentligt forbrug dyrere . For-
brugerne skal derfor betale mere i skat, og dermed får de en lavere disponibel 
indkomst, og det mindsker forbruget .

De samlede effekter kan sammenfattes i et mål betegnet EV, der angiver den 
ændring i indkomsten, der vil give en velfærdsændring svarende til effekterne af 
de analyserede ændringer i befolkningens uddannelse . EV er et udtryk for net-
toværdien for alle forbrugere/personer i samfundet, når der ud over ændringer i 
privatforbrug også tages hensyn til blandt andet, at der kan være ændringer i om-
fanget af fritid .45 Det ses, at ændringerne i EV er lidt mindre end ændringerne i 
privatforbruget . Det skyldes, at der i begge eksperimenter er en nettoforøgelse af 
beskæftigelsen . I eksperimentet med et øget uddannelsesniveau skyldes dette, at 
personer med uddannelse over grundskoleniveau i højere grad er i beskæftigelse 

45 . Ændringer i offentligt forbrug kunne også påvirke forbrugernes nytte, men niveauet af det offent-
lige forbrug holdes fast .

Tabel 8.2. Ændringer i beskæftigelse, procent

Højere uddannelsesniveau Tek-Hum ændring

Grundskole -1,5 0

Almen gymnasial 0,4 0

Erhvervsgymnasial 0,4 0

Erhversfaglig 0,4 0

Kort videregående 0,4 0

Mellemlang videregående 0,4 0

Lang videregående 0,4 0,2

Humaniora 0,4 -9,5

Teknik 0,4 13,1

Ph.d. 0,4 0

Kilde: Jensen og Stephensen (2017).
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end personer med grundskole som højeste uddannelse . Tilsvarende er årsagen 
i tek-hum-eksperimentet, at ingeniører i højere grad er i beskæftigelse end hu-
manister . EV-målet er fordelingspolitisk neutralt i den forstand, at alle personer/
grupper vægtes ens, og fordelingsprofilen indgår derfor ikke i dette mål .

De to ændringer har imidlertid ikke de samme effekter på tværs af uddannel-
sesgrupper . En væsentlig effekt opstår via ændringer i fordelingen af beskæftigel-
sen på uddannelsesgrupper . I begge tilfælde er der beskæftigelsesstigninger for 
grupper med højere produktivitet . I tabel 8 .2 er det vist, hvordan beskæftigelsen 
ændres i de to eksperimenter .

Når befolkningens uddannelsesniveau stiger, øges beskæftigelsen for alle ud-
dannelsesgrupper, mens der er færre, der kun har en grundskoleuddannelse, og 
derfor falder beskæftigelsen for denne gruppe . Beskæftigelsen stiger til gengæld 
for alle andre grupper, da det er antaget, at de flere uddannede er fordelt over alle 
uddannelsesgrupper . I tek-hum-eksperimentet er der kun ændringer i beskæfti-
gelsen for humanister og ingeniører med lang videregående uddannelse . Der er 
således et fald på 9,5 % for beskæftigelsen af humanister, mens der er en stigning 
på 13,1 % i beskæftigelsen af ingeniører .

Disse beskæftigelsesændringer har konsekvenser for de relative lønninger, 
som vist i tabel 8 .3 .

I eksperimentet med et højere uddannelsesniveau vil beskæftigede med 
grundskoleuddannelse opleve en stigning i lønnen på godt 1 % . Til gengæld fal-
der lønnen med 0,2 eller 0,3 % for alle andre grupper . Årsagen er, at det lavere 
udbud af personer, der kun har en grundskoleuddannelse, presser lønnen op for 

Tabel 8.3. Ændringer i lønninger, procent

Højere uddannelsesniveau Tek-Hum ændring

Grundskole 1,1 0,1

Almen gymnasiel -0,2 0,2

Erhvervsgymnasial -0,2 0,1

Erhversfaglig -0,2 0,1

Kort videregående -0,3 0,1

Mellemlang videregående -0,3 0,2

Lang videregående -0,3 0,0

Humaniora -0,3 3,9

Teknik -0,3 -5,2

Ph.d. -0,3 0,1

Kilde: Jensen og Stephensen (2017).
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denne gruppe . Det større udbud for alle andre uddannelsesgrupper presser deres 
løn ned . Der er langt flere på arbejdsmarkedet, der har uddannelse over grund-
skoleniveau, end der kun har en grundskoleuddannelse . Derfor er der et langt 
større relativt fald i udbuddet af grundskoleuddannede, end der er af relativ stig-
ning i udbuddet af de andre grupper . Det betyder, at lønnen stiger langt mere 
for grundskoleuddannede, end den falder for andre grupper . En forøgelse af ar-
bejdsstyrkens uddannelsesniveau medvirker dermed til at sikre en mere lige ind-
komstfordeling, jf . diskussionen i kapitel 1 .

I tek-hum-tilfældet vokser lønnen for alle grupper på nær for ingeniørerne, 
der oplever et fald på 5,2 % . Årsagen er, at virksomhederne investerer mere, og 
det øger efterspørgslen efter arbejdskraft . Den største lønstigning får humani-
sterne som følge af det ret store fald i udbuddet for denne uddannelsesgruppe .

Ovenstående beregninger er baseret på den antagelse, at den såkaldte substi-
tutionselasticitet er 1,6 mellem de vertikale uddannelsesgrupper og 3 mellem de 
horisontale grupper . Substitutionselasticiteten har betydning for, hvor stor løntil-
pasning der skal til for at absorbere givne ændringer i udbuddet af arbejdskraft 
med specifikke typer af uddannelser . Desto højere elasticiteten er, desto mindre 
bliver lønændringerne ved ændringer i udbuddet . For at analysere betydningen 
af substitutionselasticitetens størrelse er der gennemført analyser med andre vær-
dier for substitutionselasticiteterne . Mere specifikt antages det, at substitutions-
elasticiteten mellem de vertikale grupper er 0,8, mens den fortsat er 3 mellem de 
horisontale grupper . Disse alternative antagelser giver stort set de samme resulta-
ter, og det konkrete valg af substitutionselasticitet på det vertikale niveau er der-
for ikke afgørende for de overordnede konklusioner . I tilfældet med en ændring 
i uddannelsesniveauet bliver lønændringerne større, og mængdeændringerne 
mindre end i grundforløbet, men den samlede effekt på indkomsten er beskeden .

8.4. Konklusion

For at vurdere de samfundsøkonomiske konsekvenser af ændringer i arbejds-
styrkens uddannelse, enten via et øget niveau eller en anden sammensætning, er 
det nødvendigt ikke kun at vurdere de direkte effekter for de berørte, men også 
afledte effekter via ændringer i produktion, beskæftigelse, lønninger m .v . Ana-
lysen viser, at ændringer i arbejdsstyrkens uddannelsesniveau og sammensæt-
ning på uddannelsestyper (fra humanistiske til tekniske uddannelser) har ens-
artede effekter på økonomien . Hvis 10 .000 flere personer får en uddannelse ud 
over grundskolen, eller hvis 10 .000 personer med videregående uddannelse får en 
teknisk i stedet for en humanistisk uddannelse, vil BNP stige med ca . 100 . 000 kr . 
pr . person, der ændrer uddannelse . Det er interessant, at ændringer i uddannelse 
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både i niveau og sammensætning har så ensartede effekter . Begge ændringer vil 
også give anledning til øget forbrug og en større samlet velfærd, hvor effekten er 
størst ved en forøgelse af uddannelsesniveauet .

Ændringer i arbejdsstyrkens uddannelse påvirker lønninger og beskæftigel-
se . Et øget udbud for bestemte uddannelsesgrupper tenderer til at mindske deres 
lønninger (i forhold til grundforløbet uden denne ændring) og omvendt for grup-
per med et reduceret udbud . En forøgelse af uddannelsesniveauet forbedrer der-
for lønnen for personer uden uddannelse og mindsker lønnen for alle uddannede 
grupper . Et skift mellem humanistiske og tekniske uddannelser øger lønningerne 
for førstnævnte og mindsker dem for sidstnævnte gruppe . Indkomstfordelingen i 
samfundet kan således påvirkes via uddannelse .

Ændringerne giver også afledte effekter i den private sektor . Nogle sektorer vil 
oplever lønstigninger og andre lønfald . I begge de analyserede eksperimenter vil 
der være afledte effekter, der øger eksporten . Hensynet til konkurrenceevne og 
eksport er ofte væsentlige argumenter i debatten, og en forøgelse af uddannelses-
niveauet vil give en større fremgang i eksporten end en ændret uddannelsessam-
mensætning . Det bør dog understreges, at en forøgelse af eksporten ikke i sig selv 
er et velfærdsmål, og begge ændringer øger den samlede velfærd i samfundet .

Det er også interessant, at uddannelsespolitikken indirekte påvirker den of-
fentlige sektor . Den offentlige sektor efterspørger relativt mange uddannede, her-
under mange med humanistiske uddannelser, set i forhold til den private sektor . 
Færre humanister og flere teknisk uddannede øger således lønningerne i den of-
fentlige sektor, hvilket alt andet lige gør, at velfærdssamfundets tilbud bliver dy-
rere . Omvendt vil en forøgelse af uddannelsesniveauet tendere til at gøre dem 
billigere . Resultaterne fra analysen er robuste over for ændringer i den afgørende 
parameter for, hvor ”nemt” der i produktionen kan substitueres mellem arbejds-
kraft med uddannelse på forskellige niveauer . Analyserne præsenteret i kapitlet 
giver således en vigtig indsigt i de samfundsøkonomiske konsekvenser af æn-
dringer i arbejdsstyrkens uddannelse .

Analyserne i kapitlet har haft til formål at belyse de samfundsøkonomiske 
konsekvenser af ændringer i arbejdsstyrkens kvalifikationer . Uddannelse har ef-
fekter ud over disse arbejdsmarkedskonsekvenser, men de indgår ikke i analysen .
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9. Sammenfatning

Af Jan Rose Skaksen

En af velfærdssamfundets helt centrale opgaver er at sikre befolkningen adgang 
til uddannelse, og de offentlige udgifter til uddannelse udgør i Danmark godt 6 
% af BNP, hvilket er det tredjehøjeste niveau i OECD . I denne sammenhæng er 
det tilbagevendende spørgsmål i forskellige formuleringer, om samfundet og de 
opvoksende generationer får et tilstrækkeligt stort udbytte af de store investerin-
ger i befolkningens humankapital: Bruger vi for mange eller for få ressourcer på 
uddannelse? Er kvaliteten høj nok? Er uddannelsessammensætningen skæv i for-
hold til de fremtidige behov? Spørgsmålene er nærmest legio . For de unge selv er 
det vigtigt, at de vælger den rigtige uddannelse, der kan sikre dem en varig me-
ningsfyldt placering på arbejdsmarkedet .

Forskergruppen analyserer spørgsmålene om uddannelsessystemet rationali-
tet ud fra såvel samfundets som individets synsvinkel .

Bogens kapitel 1 sætter den teoretiske ramme for de tilgange, der udfoldes 
empirisk i de følgende syv kapitler .

Kapitlet indledes med et forbehold over for de aktuelle strømninger i debat-
ten om uddannelse . Den uddannelsespolitiske diskussion er således ofte baseret 
på den opfattelse, at produktion af forskellige varer og tjenester må ske med en 
helt bestemt sammensætning af arbejdskraften fordelt på uddannelsestyper . Ofte 
er denne sammensætning begrundet i den aktuelle fordeling af uddannelsesty-
per på tværs af jobs og sektorer . Knyttet hertil opfattes visse uddannelser som 
”særligt” vigtige . Denne diskussion ser imidlertid bort fra de tilpasnings- og sub-
stitutionsmuligheder, der i praksis er for at allokere arbejdskraft med forskellige 
uddannelser på forskellige jobfunktioner . Denne fordeling afhænger af de for-
skellige typer af arbejdskraft, deres relative produktivitet og relative lønninger . 
Det er derfor ikke meningsfyldt at gøre absolutte udsagn om betydningen og vig-
tigheden af bestemte uddannelser – spørgsmålet må betragtes relativt .

Det er dog ikke ensbetydende med, at uddannelsesfordelingen er uden betyd-
ning . Tværtimod . Den påvirker handelsmønstre, produktionsstrukturen m .m ., 
og arbejdsstyrkens kvalifikationer er en afgørende parameter for den samlede 
velstand i samfundet . Uddannelsesfordelingen har også stor betydning for ind-
komstfordelingen i samfundet . Ud fra et velstandsperspektiv er uddannelsernes 
kvalitet helt afgørende . Flere uddannede på et givet niveau (den vertikale forde-
ling) bidrager til øget velstand, hvis den marginale gevinst målt ved øget ind-
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komstskabelse overstiger de marginale udgifter til uddannelse . Også for den 
horisontale fordeling, dvs . specialisering, er bidrag til indkomstskabelsen afgø-
rende . I begge tilfælde afhænger det af de komparative fordele i to dimensioner 
– dels produktiviteten set i forhold til andre uddannelsestyper, dels produktivite-
ten i forhold til tilsvarende arbejdskraft i konkurrentlande, begge dele vurderet i 
sammenhæng med de relative lønninger .

Arbejdsmarkedets tilpasning til arbejdsstyrkens kvalifikationer afhænger kri-
tisk af substitutionsmulighederne i anvendelsen af arbejdskraft med givne ud-
dannelser . De afhænger både af de teknologiske forhold og af de institutionelle og 
politisk betingede faggrænser . Graden af specialisering i uddannelserne er også 
af betydning . Høj specialisering vil være en fordel i forhold til konkrete kendte 
jobfunktioner, men vil typisk begrænse substitutionsmulighederne . Dette rejser 
også et spørgsmål om den offentlig-private fordeling af uddannelsesomkostnin-
gerne . Hvis gevinsterne af specialisering tilfalder veldefinerede virksomheder/
lønmodtagere, er der mindre behov for offentlig finansiering heraf .

Efter at den teoretiske ramme er sat, går kapitel 2 videre med at fremlægge en 
analyse af, hvem der bliver uddannet til hvad .

Analysen viser, at der er en klar tendens til, at yngre kohorter på arbejdsmar-
kedet har et højere uddannelsesniveau end ældre kohorter . Ikke mindst for ande-
len af unge, der får en lang videregående uddannelse, har der været en stor stig-
ning – og denne tendens forventes at fortsætte i fremtiden .

Når der ses på de lange videregående uddannelser, har der været en tilsvaren-
de klar tendens til, at en voksende andel får en uddannelse inden for humaniora 
eller business og jura . Til gengæld er der en aftagende andel, der får en uddannel-
se inden for det tekniske område samt indenfor sundhedsområdet . Uddannelse 
indenfor naturvidenskab og teknik spiller ifølge mange en helt særlig rolle for in-
novation og vækst . Med dette udgangspunkt er det bemærkelsesværdigt, at både 
blandt gruppen med lang videregående uddannelse og blandt hele gruppen af de 
videregående uddannede har der i de seneste år været en tendens til et fald i an-
delen af 35-39-årige, som har en uddannelse indenfor naturvidenskab og teknik .

Kapitlet dokumenterer videre, at der er en stærk sammenhæng mellem ud-
dannelsesniveau for børn og forældre . Børn af forældre med en kort uddannelse 
har en klar tendens til også selv at få en kort uddannelse – hvorimod børn, hvis 
forældre har en lang uddannelse, også i høj grad får en lang uddannelse . Denne 
sammenhæng gælder selv, hvis der tages hensyn til karakterniveau i gymnasiet . 
Børn, der får høje karakterer i gymnasiet, får i mindre grad en lang videregående 
uddannelse, hvis deres forældre har en kort uddannelse, end børn med noget la-
vere karakterer, men hvis forældre har en lang videregående uddannelse . Den so-
ciale gradient i det danske uddannelsessystem er altså fortsat stærk på trods af en 
universel adgang til uddannelser .
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I kapitel 3 eksponeres det individuelle rationale ved uddannelse . Analysen vi-
ser således, at det individuelle uddannelsesvalg har afgørende betydning for den 
beskæftigelse, løn og indkomst, der kan forventes gennem livet . Kapitlet analy-
serer ikke direkte på livsindkomster, men anvender den realiserede løn og ind-
komst for de 35-39-årige, hvor de fleste har haft tid til at etablere sig på arbejds-
markedet efter endt uddannelse .

Længere uddannelse er som grundregel forbundet med en højere beskæftigel-
sesgrad, en højere timeløn samt en højere indkomst efter skat . De højeste time-
lønninger og indkomster går til personer med en lang videregående uddannelse 
inden for sundhedsområdet . Omvendt opnår humanisterne – og i særdeleshed 
humanister med en lang videregående uddannelse – en forholdsvis lav løn og 
indkomst i forhold til andre med tilsvarende uddannelseslængde .

En del af lønforskellen mellem personer, der har forskellige uddannelsesni-
veauer, skyldes, at der er en sammenhæng mellem uddannelsesniveau og evner . 
Det ses ved, at når der tages hensyn til gennemsnitskarakter ved studentereksa-
men, betyder en lang videregående uddannelse tilsyneladende mindre for lønni-
veauet, end når der ikke tages hensyn til karakterniveauet . Det afspejler, at dem 
med høje studentereksamenskarakterer klarer sig relativt godt – også uden en 
videregående uddannelse . Det er dog vigtigt at understrege, at resultaterne ikke 
nødvendigvis er udtryk for en kausal sammenhæng .

Der er store forskelle på, hvilken indkomst man får alt efter, hvilken uddan-
nelse man gennemfører . Det gælder i forhold til længde af uddannelse, men selv 
blandt uddannelser med samme længde, er der meget store forskelle i de ind-
komster, de fører til . Der kan være mange årsager til disse indkomstforskelle, og 
én mulighed er, at indholdet af studiet eller jobindholdet efter endt uddannelse 
er mere attraktivt ved nogle studier end ved andre . Værdien af disse andre di-
mensioner end indkomst er analyseret i kapitel 4, idet dette ikke-økonomiske af-
kast betegnes som forbrugsværdien af uddannelse . Det er fx velkendt, at business-
uddannelser typisk fører til højere indkomster end humanistiske uddannelser . 
Hvorvidt disse indkomstforskelle skyldes forskellig forbrugsværdi er forsøgt af-
klaret i analysen, der dermed forfølger det individuelle udbytte ved uddannelser . 
Mere specifikt er der sammenlignet mellem fire humanistiske uddannelser fra 
Københavns Universitet og fire businessuddannelser fra CBS . Disse otte studier 
har i en længere årrække haft adgangskrav på samme niveau, og de studerende, 
der sammenlignes, havde reel mulighed for at vælge frit mellem disse otte ud-
dannelser . Endelig tages der i analysen hensyn til forskellige baggrundsvariable 
– bl .a . karakterer i forskellige fag fra gymnasiet, der til en vis grad antages at måle 
forskelle i forskellige typer af evner . Det skal dog understreges, at der fortsat kan 
være forskelle i evner mellem studerende, der vælger humanistiske uddannel-
ser, og studerende der vælger businessuddannelser, som ikke måles ved forskelle 
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i karakterer – og disse ikke-observerbare forskelle er der ikke taget hensyn til i 
analysen . Med dette forbehold viser analysen, at de, der vælger humanistiske ud-
dannelser, har en indkomst, der er 29 % lavere, end de der vælger businessuddan-
nelser . Denne forskel formodes at afspejle en markant højere forbrugsværdi ved 
de humanistiske uddannelser .

Et vigtigt spørgsmål er naturligvis om denne indkomstforskel har en sam-
fundsøkonomisk betydning?

Umiddelbart kan man ikke objektivt fastslå, at afkastet i form af højere ind-
komst ved uddannelse er mere eller mindre værd end andre typer af afkast, der 
kan betegnes som forbrugsværdi . Der er dog den forskel, at mens afkastet i form 
af indkomst beskattes relativt højt i Danmark, så er forbrugsværdien skattefri . 
Dvs . beskatningssystemet bidrager formodentlig til, at de studerende vælger 
mere forbrugsværdi og mindre indkomstafkast, end hvad der er samfundsøko-
nomisk optimalt . Det skal dog understreges, at der kan være andre forhold, der 
gør, at samfundet ønsker denne implicitte subsidiering af uddannelser med høj 
forbrugsværdi .

Kapitel 5 forfølger fortsat det individuelle spor ved at analysere betydningen 
af fagvalg på udvalgte lange videregående uddannelser for den fremtidige ind-
komstdannelse . Konklusionen er, at fagvalg har en statistisk sikker økonomisk 
betydning for lønniveauet . De fag, studerende vælger inden for en specifik lang 
videregående uddannelse, har stor effekt på lønnen, og dette er også tilfældet, når 
der kontrolleres for både familie- og personkarakteristika . Desuden vises det, at 
fagvalg har betydning for, om man bliver ansat i en lederstilling på et tidspunkt 
efter endt uddannelse . Disse resultater findes både for civilingeniører fra DTU og 
for cand .merc .’ere fra CBS .

Mere specifikt viser kapitlet, at det ikke kun er en vigtig beslutning, om man 
vil læse til civilingeniør eller cand .merc ., men også hvilket hovedområde der væl-
ges og mere generelt, at hele fagsammensætningen har en statistisk sikker betyd-
ning for lønnen, ikke kun i det første job, men i de første mange år på arbejdsmar-
kedet . Fagvalget kan således have store økonomiske konsekvenser . Information 
om betydningen af fagsammensætningen er dermed afgørende for et velinfor-
meret valg for den studerende . Oplysningen kan være med til at kaste lys over, 
på hvilke områder virksomhedernes efterspørgsel er høj og dermed er villige til 
at betale højere løn . Denne information kan de studerende bruge til at optimere 
deres fagsammensætninger ift . deres karrieremuligheder . For uddannelsesinsti-
tutionerne viser studiet, at nogle områder er vigtigere end andre i forhold til at 
opnå høj løn . En begrænsning for dette kapitels analyser er, at de estimerede ef-
fekter ikke nødvendigvis er kausale . Det kan således ikke udelukkes, at sammen-
hængene kan være skabt af uobserveret variation i de studerendes evner eller mo-
tivation . I den forstand er de præsenterede analyser korrelationsstudier og ikke 
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kausale studier . Det er dog værd at bemærke, at de etablerede resultater er robuste 
over for inddragelse af indikatorer for evner og motivation i estimationerne .

Det fremhæves ofte, at højere uddannelse blandt ansatte på en arbejdsplads 
påvirker produktiviteten for de nærmeste medarbejdere positivt, fordi den enkel-
te kan lære af nye ansatte med høj uddannelse . I kapitel 6 undersøger bogen, om 
der eksisterer disse såkaldte uddannelsesspillovers på arbejdssteder i den private 
sektor i Danmark . Analysen finder belæg for, at der er positive spillover-effekter 
på timelønnen ved at ansætte nye medarbejdere med en kandidatgrad for medar-
bejdere i samme stillingsgruppe på arbejdsstedet . En højere timeløn kan ses som 
udtryk for, at produktiviteten for medarbejderne er steget . Analysen finder også, 
at det i særlig grad er ansættelse af nye medarbejdere med kandidatgrader i sam-
fundsvidenskabelige discipliner, der medfører spillover-effekter, mens der ikke 
kan dokumenteres klare effekter for ansættelse af kandidater inden for tekniske, 
matematiske og humanistiske uddannelser .

De dokumenterede effekter er imidlertid små både set i forhold til den eksi-
sterende litteratur og absolut set . I den valgte hovedmodel vil en stigning i ud-
dannelsesintensiteten i peer-gruppen på 1 procentpoint således blot betyde en 
stigning i lønnen for de nærmeste medarbejdere på 0,0042 procent . Det skal be-
mærkes, at effekten gælder for alle medarbejdere i peer-gruppen, så samlet set får 
effekterne større betydning . De relativt små effekter kan forklares ved, at analy-
sen benytter en væsentlig mere præcis empirisk tilgang, der udnytter, at forsker-
ne kan definere peer-grupper inden for arbejdssteder, og at der kan kontrolleres 
for en lang række skævvridende effekter, som den hidtidige litteratur ikke har 
håndteret .

Kapitlet har fokuseret på de snævre uddannelsesspillovers, der findes mel-
lem ansatte inden for stillingsgrupper på arbejdsstederne . Der kan imidlertid 
også være spillover-effekter af uddannelse på tværs af stillingsgrupper, hvis fx 
nye højtuddannede i en stillingsgruppe bevirker, at produktiviteten stiger i andre 
stillingsgrupper . Eksistensen af sådanne spillover-effekter vil betyde, at uddan-
nelse har større afsmittende betydning for medarbejderne på arbejdspladsen, end 
resultaterne viser i dette kapitel .

I kapitel 7 fokuseres på omfanget og løntabet ved overuddannelse, hvor over-
uddannelse opgøres som personer ansat i job, der typisk varetages af personer 
med et lavere uddannelsesmæssigt niveau, end det de selv har . Med denne defini-
tion viser det sig, at i 2015 er ca . 32 % af de beskæftigede med en erhvervsfaglig, 
eller højere uddannelsesniveau, overuddannede . En ud af tre danskere med en 
uddannelse er således ansat i et job, hvor kravet til uddannelse er lavere end det, 
de har papirer på .

Denne andel har haft en svagt stigende tendens i de seneste 15 år, og i 1999 
var tallet ca . 29 % . Der er dog stor variation mellem de forskellige længder og 
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typer af uddannelser i forhold til, hvor stor en andel der målt på denne måde er 
overuddannede . Der er over 60 % af dem med korte videregående uddannelser, 
der er overuddannede, og ca . 50 % af dem med lange videregående uddannelser 
i 2015 . Til gengæld er der kun ca . 25 % af dem med faglærte uddannelser og mel-
lemlange videregående uddannelser, der er overuddannede i forhold til deres be-
skæftigelse . Hvis man ser på typer af lange videregående uddannelser, er der flest 
overuddannede blandt de teknisk uddannede – efterfulgt af de samfundsfagligt 
og de humanistisk uddannede . Årsagen til, at de teknisk uddannede ligger højt, 
skyldes, at mange arbejder i job, hvor der typisk anvendes personer (ingeniører) 
med en mellemlang videregående uddannelse .

I forhold til at vurdere ressourcetabet – målt som tabet af løn – ved underud-
nyttelse af de uddannelsesmæssige kompetencer, er det naturligvis også afgøren-
de, hvilken løn man får, hvis man ansættes i job, der typisk varetages af personer 
med lavere uddannelse . I kapitlet anvendes derfor et mål, der både tager hensyn 
til, hvorvidt man er ansat under niveau, og den løn man får, hvis det er tilfældet . 
Målet kan sammenlignes med et arbejdsløshedsmål, idet det viser udnyttelses-
graden af uddannelsesmæssige kompetencer for personer med den pågældende 
type uddannelse – hvor fuld udnyttelse er ansættelse på det uddannelsesmæssige 
niveau med den løn, det typisk indebærer . Der er tale om et ex post mål, dvs . der 
ses ikke på et evt . tab ved at tage en bestemt type uddannelse frem for en anden, 
men udelukkende på tabet ved, at personer, der har fået en uddannelse ansættes 
under deres uddannelsesmæssige niveau .

Med dette mål viser det sig, at løntabet på arbejdsmarkedet som helhed ved 
underudnyttelse af de uddannelsesmæssige kompetencer er ca . 1,7 % i 2015 . Der 
er en vis variation for de forskellige længder af uddannelser – og den er højest for 
de faglærte og dem med en kort videregående uddannelse, hvor løntabet er ca . 3,4 
% i 2015 . Hvis der ses på forskellige typer af lange videregående uddannelser, er 
løntabet ved underudnyttelse af uddannelse højest og ca . 2,3 % for de humani-
stisk uddannede og for sundhedsuddannede i 2015 . For de samfundsvidenskabe-
ligt uddannede er løntabet 0,5 %, hvilket er det laveste niveau .

Et hovedresultat i kapitlet er sammenfattende, at det samfundsmæssige tab 
ved fænomenet overuddannelse i modsætning til udbredte forestillinger er rela-
tivt beskedent .

I den uddannelsespolitiske debat har det været et tilbagevendende synspunkt, 
at det samfundsmæssige rationale ved yderligere uddannelsesekspansion er be-
grænset . Et andet synspunkt har været, at der uddannes for få kandidater med 
en teknisk uddannelse og for mange med en humanistisk . For at vurdere de 
samfundsøkonomiske konsekvenser af ændringer i arbejdsstyrkens uddannelse 
enten via et øget niveau eller en anden sammensætning er det imidlertid nød-
vendigt ikke kun at vurdere de direkte effekter for de berørte, men også afledte 



133Sammenfatning 133

effekter via ændringer i produktion, beskæftigelse, lønninger med mere, hvilket 
er temaet i kapitel 8 .

Analysen viser, at både ændringer i arbejdsstyrkens uddannelsesniveau og 
sammensætning på uddannelsestyper fra humanistiske til tekniske uddannelser 
har positive effekter på økonomien . Hvis 10 .000 flere personer får en uddannelse 
ud over grundskolen, der i gennemsnit modsvarer den nuværende uddannelses-
fordeling, eller hvis 10 .000 personer med videregående uddannelse får en teknisk 
i stedet for en humanistisk uddannelse, vil BNP stige med ca . 100 .000 kr . per per-
son, der ændrer uddannelse . Det svarer til en samlet forøgelse af BNP på en mia . kr .

Det er interessant, at effekterne af ændringer i uddannelse både i niveau og 
sammensætning har så ensartede effekter . Begge ændringer vil også give anled-
ning til øget forbrug og en større samlet velfærd, hvor effekten er størst ved en 
forøgelse af uddannelsesniveauet .

Ændringer i arbejdsstyrkens uddannelse påvirker lønninger og beskæftigel-
se . Et øget udbud for bestemte uddannelsesgrupper tenderer til at mindske deres 
lønninger (i forhold til grundforløbet uden denne ændring) og omvendt for grup-
per med et reduceret udbud . En forøgelse af uddannelsesniveauet forbedrer der-
for lønnen for personer uden uddannelse, og mindsker lønnen for alle uddannede 
grupper . Et skift mellem humanistiske og tekniske uddannelser øger lønningerne 
for førstnævnte, og mindsker dem for sidstnævnte gruppe . Indkomstfordelingen 
i samfundet kan således påvirkes via uddannelse og uddannelsespolitiske beslut-
ninger .

Ændringerne giver også afledte effekter i den private sektor . Nogle sektorer vil 
opleve lønstigninger og andre lønfald . I begge de analyserede eksperimenter, vil 
der være afledte effekter, der øger eksporten . Hensynet til konkurrenceevne og 
eksport er ofte væsentlige argumenter i debatten, og en forøgelse af uddannelses-
niveauet vil give en større fremgang i eksporten end en ændret uddannelsessam-
mensætning . Det bør dog understreges, at en forøgelse af eksporten ikke i sig selv 
er et velfærdsmål, og begge ændringer øger den samlede velfærd i samfundet .

Det er også interessant, at uddannelsespolitikken indirekte påvirker den of-
fentlige sektor . Den offentlige sektor efterspørger relativt mange uddannede, her-
under mange med humanistiske uddannelser, set i forhold til den private sektor . 
Færre humanister og flere teknisk uddannede øger således lønningerne i den of-
fentlige sektor, hvilket alt andet lige gør, at velfærdssamfundets tilbud bliver dy-
rere . Omvendt vil en forøgelse af uddannelsesniveauet tendere til at gøre dem 
billigere . Resultaterne fra analysen er robuste overfor ændringer i den afgørende 
parameter for, hvor ”nemt” der i produktionen kan substitueres mellem arbejds-
kraft med uddannelse på forskellige niveauer . Analyserne, præsenteret i kapitlet, 
giver således en vigtig indsigt i de samfundsøkonomiske konsekvenser af æn-
dringer i arbejdsstyrkens uddannelse .
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