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Uddannelse, indkomst og beskæftigelse 
 

Uddannelse giver et markant 
længere arbejdsliv 
 

Det giver 2-10 mio. kr. mere, at man tager en erhvervskompetencegivende uddannelse sam-

menlignet med, hvis man var forblevet ufaglært. Samfundet har også milliongevinster, hver 

gang den enkelte tager en uddannelse, da skatteindbetalingerne øges, mens indkomstover-

førslerne reduceres. En del af forklaringen – især her under krisen - er, at jobsikkerheden øges 

med en uddannelse i bagagen. Ufaglærte har i gennemsnit 22 års fuldtidsbeskæftigelse gen-

nem livet, mens personer med en uddannelse er i arbejde 35-37 år.  

 

af senioranalytiker Mie Dalskov Pihl   3. april 2013 

Analysens hovedkonklusioner 

• En gennemsnitlig ufaglært tjener 10,3 mio. kr. efter skat gennem livet.  Faglærte tjener i 
gennemsnit knap 13 mio. kr., mens personer med korte videregående uddannelser ligger 
på godt 15 mio. kr. og mellemlange videregående uddannelser ligger på knap 16 mio. kr. 
Akademikere tjener i gennemsnit 22 mio. kr. gennem livet efter skat.  
 

• Renses tallene for baggrundsfaktorer ses det, at gevinsterne typisk er stigende med ud-
dannelsesniveauet, og at gevinsten er størst for tekniske, sundhedsfaglige og samfunds-
videnskabelige uddannelser.  
 

• Ud fra beskæftigelsesgraden er det beregnet, hvor mange års beskæftigelse de forskelli-
ge uddannelsesgrupper typisk har gennem livet fra 18 til 80 års alderen. I gennemsnit 
har ufaglærte 22,2 års fuldtidsbeskæftigelse gennem livet, mens personer med er-
hvervskompetencegivende uddannelser har 35-37 års fuldtidsbeskæftigelse, det vil altså 
sige 13-15 år mere. 
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Uddannelse giver højere livsindkomst 

AE har regnet på livsindkomsten for forskellige uddannelsesgrupper. Beregningerne bygger på stilise-

rede livsforløb, hvor livsindkomsten er sammensat ud fra indkomsten fra 18 til 80 årsalderen for de 

forskellige uddannelsesgrupper, når man både tager højde for indkomst før, under og efter uddannelsen 

er fuldført. I beregningerne er der taget højde for faktiske gennemførelsestider og startaldre på uddan-

nelserne. Metoden er beskrevet i boks 1. 

 

Tabel 1 viser den disponible livsindkomst for de fem hoveduddannelsesgrupper og en række udvalgte 

uddannelser. En gennemsnitlig ufaglært tjener 10,3 mio. kr. efter skat gennem livet.  Faglærte tjener i 

gennemsnit knap 13 mio. kr., mens personer med korte videregående uddannelser ligger på godt 15 

mio. kr. og mellemlange videregående uddannelser ligger på knap 16 mio. kr. Akademikere tjener i 

gennemsnit 22 mio. kr. gennem livet efter skat.  

 

Den gennemsnitlige livsindkomst er altså markant højere for personer med en uddannelse end for 

ufaglærte, når man ser på, hvad der er tilbage efter skat gennem livet. En livsindkomst på cirka 13 mio. 

kr. svarer til 210.000 kr. årligt fra det 18. til det 80. år, mens en livsindkomst på 20 mio. kr. svarer til 

320.000 kr. årligt. Livsindkomsten har betydning for det liv og de muligheder den enkelte har gennem 

livet. Højere livsindkomst betyder et højere rådighedsbeløb og flere valg i forhold til bolig, rejser, trans-

port og alt i alt levestandard.   
 

 

Tabel 1. Disponibel livsindkomst for udvalgte uddannelser, 18-80 år (2013-priser) 

 Disponibel livsindkomst 18-80 år Sammenlignet med ufaglærte 

 Mio. kr. Indeks 

Ufaglært 10,3 100,0 

Faglært 12,9 125,1 

Elektrikere, el-montører 14,9 144,8 

Salgsassistenter 12,6 122,4 

Mekanikere, operatører 14,6 141,9 

Kokke, tjenere 12,4 120,1 

Kort videregående uddannelser 14,7 142,8 

Multimediedesignere, tolke 13,2 127,7 

Markedsførings- og finansøkonomer 15,9 154,3 

Maskinteknikere, andre teknikere 15,3 148,0 

Mellemlange videregående uddannelser 15,7 152,2 

Pædagoger 12,9 125,0 

Bygningskonstruktører 15,9 154,6 

Maskinmestre 19,3 187,7 

Lange videregående uddannelser 21,6 209,9 

Humanistiske kandidater 16,6 161,0 

Civilingeniører 23,6 228,5 

Læger 29,8 289,2 

Anm: Tabellen viser den disponible livsindkomst i 2013-priser beregnet i AE’s livsindkomstmodel på baggrund af indkomstdata fra 2011. Den di-

sponible livsindkomst er summen af erhvervsindkomst, overførselsindkomst og kapitalindkomst fratrukket skatter.  Indekset viser forholdet mellem 

livsindkomsten for den givne uddannelse i forhold til ufaglærte. Dette er ikke det samme som gevinsten af uddannelsen, men blot forskel på gen-

nemsnitlig indkomst.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2011) og beregninger i STATA.  
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Det gælder stort set gennem hele livet at ufaglærte tjener mindre end personer med en erhvervskom-

petencegivende uddannelse. Det ses i figur 1, der viser den disponible indkomstprofil gennem livet for 

de forskellige uddannelser. Kun i de unge år, mens akademikerne er ved at færdiggøre deres uddannel-

se, har ufaglærte lidt højere indkomst end studerende.  

 

Det er bemærkelsesværdigt, at indkomsten for den gennemsnitlige ufaglærte i de unge år er på niveau 

eller lidt under indkomsten for faglærte, der typisk er under uddannelse i disse år. Selvom lærlingene 

ikke har færdiggjort deres uddannelse så har de med en læreplads i hånden typisk bedre arbejdsmar-

kedstilknytning end mange ufaglærte unge.   

 

Det ses ligeledes på figur 1, at des længere uddannelse man tager, des længere tid går der før end man 

kommer ud på arbejdsmarkedet og indkomsten begynder at stige. Investeringen i en uddannelse er 

dog godt givet ud.  

  

Figur 1. Disponibel indkomst gennem livet, 18-80 år (2013-priser) 

 

Anm: Figuren viser den disponible livsindkomst i 2013-priser gennem livet beregnet i AE’s livsindkomstmodel på baggrund af indkomstdata fra 

2011. Den disponible livsindkomst er summen af erhvervsindkomst, overførselsindkomst og kapitalindkomst fratrukket skatter. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2011) og beregninger i STATA.  

 

Millionstore gevinster af uddannelse 

Gevinsten af en uddannelse kan ikke blot findes ved at se på de gennemsnitlige livsindkomster. En høj 

livsindkomsten skyldes mange faktorer på en gang, hvoraf uddannelsen kun er en del af forklaringen. 

Det betyder med andre ord at andet end lige netop uddannelse er med til at påvirke livsindkomsten, 

hvorfor man er nødt til at forsøge at holde alle andre baggrundsfaktorer ude end uddannelsen. Dette er 

gjort via propensity score matching, hvor indkomsten for personer med fx en tømreruddannelse holdes 

op imod indkomsten for en sammenlignelig ufaglært, dvs. en ufaglært, der på en række parametre lig-

ner tømreren.1  

 

Tabel 2 nedenfor viser afkastet af de forskellige uddannelser. Selvom man tager højde for baggrunds-

faktorer er der milliongevinster af at tage en uddannelse i Danmark. Når en faglært fuldfører uddannel-

                                                                 
1 Kontrolpersonerne er udvalg vha. variable for: alder, køn, antal børn, familietype, herkomst, mors uddannelsesniveau og retning (sundhed, sam-

fundsfag, teknik, humaniora, pædagogiske), fars uddannelsesniveau og retning (sundhed, samfundsfag, teknik, humaniora, pædagogiske). 
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sen henter vedkommende en gevinst knap 2 mio. kr., hvilket svarer til at livsindkomsten for faglærte er 

15 procent højere end den ville have været, hvis den samme person var forblevet ufaglært.  

 

For korte og mellemlange videregående uddannelser ligger gevinsten på omkring 3-4 mio. kr. svarende 

til 30-40 procent højere indkomst, mens uddannelsesgevinsten for akademikere ligger på knap 10 mio. 

kr. For de videregående uddannelser dækker gevinsten både den videregående uddannelse og den 

gymnasiale uddannelse.    

 

Der er stor variation i uddannelsesgevinsterne inden for uddannelsesgrupperne. Fx er gevinsten for en 

elektriker på 3,0 mio. kr., mens gevinsten for en salgsassistent ligger på godt det halve.  

 

Det ses, at gevinsterne typisk er stigende med uddannelsesniveauet, og at gevinsten er størst for tek-

niske, sundhedsfaglige og samfundsvidenskabelige uddannelser.  

 

Tabel 2. Disponibel uddannelsesgevinst, 18-80 år (2013-priser) 

 Livsindkomst for uddannede sammenlignet med kontrolpersoner (ufaglærte, der ligner 

de uddannede) 

 Mio. kr. Pct. 

Faglært 1,7 14,8 

Elektrikere, el-montører 2,5 19,9 

Salgsassistenter 1,4 12,9 

Mekanikere, operatører 2,4 19,8 

Kokke, tjenere 0,8 7,3 

Korte videregående uddannelser 3,3 29,0 

Multimediedesignere, tolke 2,9 28,6 

Markedsførings- og finansøkono-
mer 

4,7 41,7 

Maskintekniker, andre teknikere 3,1 25,5 

Mellemlange videregående ud-
dannelser 

4,5 40,0 

Pædagoger 2,2 20,1 

Bygningskonstruktører 3,5 28,1 

Maskinmestre 6,7 52,9 

Lange videregående uddannelser 10,0 85,4 

Humanistiske kandidater 5,3 47,2 

Civilingeniører 11,4 93,4 

Læger 18,0 153,1 

Anm: Tabellen viser gevinsten af uddannelsen, dvs. den disponible livsindkomst for personer med den angivne uddannelse set i forhold til en sam-

menlignelig ufaglært (grundskole eller uoplyst uddannelse). Gevinsten er beregnet vha. propensity score matching med 10 naboer.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2011) og beregninger i STATA.    
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Boks 1. Sådan har vi gjort 

Livsindkomsterne er beregnet på befolkningen pr. 1. januar 2012 og på indkomstoplysninger fra 2011. Beregningerne på ho-
veduddannelsesgrupperne bygger på en 50 procents stikprøve af befolkningen.  
 

Ufaglærte dækker personer med en grundskoleuddannelse eller med uoplyst uddannelse.  
 
Livsindkomsterne er fremskrevet til 2013-priser niveau med lønstigningstakten fra ADAM frem og LO’s lønskøn. 

 
Der er ikke foretaget en diskontering af indkomsterne svarende til en implicit antagelse om, at den forventede realløns-
fremgang er lig med den forventede reale diskonteringsrente. 

 
Den disponible livsindkomst er lønindkomst, overførsler, kapitalindkomst, udbetalinger fra pensioner, virksomhedsindkomst 
osv. fratrukket skatteindbetalinger. I den disponible indkomst er pensionsindbetalingerne ikke inkluderet.  

 
Livsforløbene er bygget op ud fra de forventede fuldførelsesaldre (2011)2 og fuldførelsestider (2011)3 på uddannelserne, 
således at livsforløbet både har tiden med før uddannelse til under uddannelse og efter uddannelsen er fuldført. I de tre sta-

dier er anvendt forskellige indkomster alt afhængigt af, hvornår personer med den givne uddannelse typisk begynder på 
uddannelse og færdiggør. Den gennemsnitlige indkomst før uddannelsen er fundet ved hjælp af propensity score matching og 
er konstrueret som kontrolgruppe for dem, der er i gang med en uddannelse. Indkomsten under uddannelse er den gennem-

snitlige indkomst for personer, der er under uddannelsen, mens indkomsten efter er beregnet blandt dem, der har gennem-
ført den pågældende uddannelse. Beregningerne tager således højde for løn under uddannelsen og indkomst fra studiear-
bejde.  

 
Undervisningsudgifter dækker undervisningstaxameter, bygnings- og fællestaxameter (excl. moms) fra Finanslovens takst-
katalog i 2013 og 2012. Der er beregnet vægtede gennemsnitstakster inden for hovedgrupper og de tre største retninger 

(samfundsfag/hum, teknik/nat/sundhed, kunstneriske). Det er de samme takster, der blev anvendt til rapporten ”Kortlæg-
ning af veje og omveje i uddannelsessystemet” udgivet d. 9. januar 2013.  
 

Alle bachelorer på lange videregående uddannelser, der er i gang med deres uddannelse, er sidestillet med kandidatstude-
rende, mens alle færdiguddannede bachelorer (der ikke er i gang med overbygningsuddannelsen) bliver betragtede som 
personer med mellemlange uddannelser.  

 

Tid i job forlænges med mere end tredjedel, når man tager en uddannelse 

På trods af at vi netop nu befinder os i en økonomisk krise, er der altså millionstore gevinster af uddan-

nelse. En del af gevinsten skyldes, at man med en uddannelse minimerer ledighedsrisikoen.  

 

Figur 2 viser, at personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse har markant bedre beskæf-

tigelse end ufaglærte gennem store dele af livet. Den økonomiske krise medfører i disse år lavere be-

skæftigelse for ufaglærte, og det ses tydeligt. I de unge år, hvor de studerende på de videregående ud-

dannelser er i gang med deres uddannelse, har ufaglærte med en beskæftigelsesgrad på 0,3-0,4 en 

beskæftigelse på niveau med de studerende. Fra slutningen af 20’erne bliver ufaglærte dog overhalet 

af de færdiguddannede, og gennem resten af livet har uddannede bedre beskæftigelse end ufaglærte. 

Det gælder også i de år, hvor faglærte står i lære.  

 

En anden vigtig tendens, der ses af figur 2, er at ufaglærtes beskæftigelsesgrad øges med alderen. 

Mens beskæftigelsesgraden for personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse ligger rela-

tivt stabilt fra 30 til 60-års alderen. At beskæftigelsesgraden er relativt lav for ufaglærte i de unge år 

afspejler, at unge ufaglærte har det svært på arbejdsmarkedet.  

 

 

 

 

 

                                                                 
2 Kilde: Statistikbanken, tabel U33 (Fuldførte uddannelser efter alder og uddannelse, 2010). 
3 Kilde: Undervisningsministeriets databank, Gns. fuldførelsestid 2010. 
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Figur 2. Beskæftigelsesgrad gennem livet, 18-80 år 

 

Anm: Figuren viser den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad gennem livet beregnet ud fra AE’s livsindkomstmodel på baggrund af for 2011. Selv-

stændige har pr. definition beskæftigelsesgrad = 1.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2011) og beregninger i STATA.  

 

Ud fra beskæftigelsesgraden er det beregnet, hvor mange års beskæftigelse de forskellige uddannel-

sesgrupper typisk har gennem livet fra 18 til 80 års alderen. I gennemsnit har ufaglærte 22,2 års fuld-

tidsbeskæftigelse gennem livet, mens personer med erhvervskompetencegivende uddannelser har 35-

37 års fuldtidsbeskæftigelse, det vil altså sige 13-15 år mere. 

 

Figur 3. Antal års fuldtidsbeskæftigelse, 18-80 år 

 

Anm: Figuren viser antal års fuldtidsbeskæftigelse gennem livet beregnet ud fra AE’s livsindkomstmodel på baggrund af for 2011. Selvstændige har 

pr. definition beskæftigelsesgrad = 1.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2011) og beregninger i STATA.  

 

Man skal naturligvis huske på, at gruppen af ufaglærte er stor og meget forskelligartet. Nogle ufaglær-

te går gennem livet med lav eller ingen tilknytning til arbejdsmarkedet, mens andre har højere i be-

skæftigelse. 
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Tabel 3 nedenfor viser, hvor mange års fuldtidsbeskæftigelse en række udvalgte uddannelse har gen-

nem livet og samtidig ses hvor mange års ekstra fuldtidsbeskæftigelse de uddannede har, når der 

sammenlignes med ufaglærte, der ligner de uddannede.  

 

En erhvervskompetencegivende uddannelse løfter typisk beskæftigelsen med 9 til 11 år sammenlignet 

med, hvis de samme personer var forblevet ufaglærte. Det svarer til at antallet af fuldtidsår i beskæfti-

gelse øges med mellem 34 og 40 procent.  

 

Tabel 3. Antal års fuldtidsbeskæftigelse og beskæftigelsesgevinst, 18-80 år 

 Antal års fuldtidsbeskæftigelse  Gevinst  

 Antal år Pct. 

Ufaglærte 22,2 -  

Faglærte 34,7 9,0 34,8 

Elektrikere, el-montører 39,7 9,1 29,9 

Salgsassistenter 35,4 9,7 37,7 

Mekanikere, operatører 40,5 10,9 37,0 

Kokke, tjenere 34,7 8,9 34,4 

Korte videregående uddannelser 35,6 9,1 34,4 

Multimediedesignere, tolke 31,1 8,1 35,1 

Markedsførings- og finansøkonomer 38,6 12,7 48,9 

Maskintekniker, andre teknikere 36,4 7,6 26,5 

Mellemlange videregående uddannelser 34,8 9,4 37,3 

Pædagoger 31,9 7,8 32,5 

Bygningskonstruktører 36,3 5,8 19,1 

Maskinmestre 36,8 6,0 19,6 

Lange videregående uddannelser 37,1 10,7 40,2 

Humanistiske kandidater 33,4 8,6 34,5 

Civilingeniører 38,5 9,8 34,2 

Læger 40,5 13,5 50,2 

Anm: Tabellen viser antal års fuldtidsbeskæftigelse gennem livet beregnet ud fra AE’s livsindkomstmodel på baggrund af for 2011. Selvstændige 

har pr. definition beskæftigelsesgrad = 1. Gevinsten er estimeret ud fra propensity score matching med 10 naboer, dvs. der ses på hvor meget større 

beskæftigelsen er i forhold til sammenlignelige ufaglærte.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2011) og beregninger i STATA.  

    


