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Effekter af voksenuddannelse 
 

Ufaglærte øger deres løn  
gennem voksenuddannelse  
 

Hver femte voksen i arbejdsstyrken har ikke anden uddannelse end grundskolen, og i 2020 

kommer vi til at mangle faglærte hænder. AE har kortlagt effekterne af voksenuddannelse ved 

helt konkret at måle, hvordan det er gået ufaglærte i alderen 25 til 50 år, der gennemførte en 

erhvervsfaglig uddannelse. Kortlægningen viser, at der for voksne ufaglærte er positive effek-

ter på både beskæftigelse og løn ved at tage en faglært uddannelse. Indkomstfremgangen blev 

øget med omkring 15.000 kr. årligt. De ufaglærte, der var ledige inden uddannelsesløftet, op-

lever en dobbelt så stor fremgang nemlig omkring 30.000 kr. årligt efter nogle år. 

Af senioranalytiker Mie Dalskov Pihl  4. oktober 2013 

Analysens hovedkonklusioner 

• Knap 20 pct. af arbejdsstyrken har ikke a uddannelse end grundskolen. Samtidig er det 
kun omkring 1 pct. af de ufaglærte, der hvert år tager en erhvervsuddannelse og bliver 
faglærte. Set i lyset af, at der frem mod 2020 vil der være overskud af 80.000 ufaglærte 
og komme til at mangle 30.000 faglærte hænder, er behovet for opkvalificering af de 
ufaglærte stort. 
 

• Op til 6 år efter, en ufaglært mellem 26-59 år har taget en faglært uddannelse, øges be-
skæftigelsesfrekvensen typisk med 4 procentpoint. Samtidig stiger erhvervsindkomsten 
med omkring 15.000 kr. årligt (2013-priser). For ledige ufaglærte er effekterne omkring 
det dobbelte. 
 

• For statskassen betyder uddannelsesløftet af de ufaglærte en forøget skatteindtægt og 
en reduktion i udbetaling af overførsler. Særligt hvad angår den gruppe af ufaglærte, der 
var berørt af ledighed inden uddannelsesløftet, er gevinsterne store. De nyuddannede 
voksne bidrager over dobbelt så meget til statskassen, som de gjorde, før de blev faglær-
te. Herved forbedres de offentlige finanser med ca. 600.000 kr. over et livsforløb. 
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Stort potentiale i at uddanne voksne ufaglærte 

Når der tales om uddannelse i den offentlige debat, handler det ofte om de unge. Resultaterne i denne 

analyse viser imidlertid, at der er rigtig god grund til ikke kun at fokusere på de unge – men også at rette 

blikket mod de voksne, som i dag ikke har en uddannelse. 

 

En opgørelse af arbejdsstyrkens uddannelsesniveau viser, at cirka hver femte 26-59-årige ikke har an-

den uddannelse end grundskolen. Det ses i figur 1A. Derudover er det kun omkring 1 pct. af de ufaglær-

te, der hvert år tager en erhvervsuddannelse og bliver faglærte. Som det fremgår af figur 1B, har ni-

veauet ligget ret konstant de seneste 12 år. 

 

I år 2020 vil der være et overskud af 80.000 ufaglærte, der kun har en grundskoleuddannelse, mens 

der samtidig kommer til at mangle 30.000 faglærte. Derfor bør der sættes øget fokus på voksenud-

dannelse i Danmark. 

 

Figur 1A. Arbejdsstyrkens uddannelsesniveau 

 
 

 Figur 1B. Andel ufaglærte, der får faglært løft 

 
 

Anm.: Excl. personer, der er i gang med en uddannelse. 26-59-årige. Uddannelsesni-
veau ultimo 2011 for personer 1. januar 2012. 
Kilde: AE pba. Danmarks Statstiks registerdata (2012) 

 Anm.: Andel 25-50-årige, der får et uddannelsesløft, dvs. gennemfører en faglært 
uddannelse i året. Der ses bort fra dem, der fortsat er i gang med en uddannelse. Kun 
personer, der 5-6 år forinden var i arbejdsstyrken og ej er i gang med en uddannelse.  
Kilde: AE pba. Danmarks Statistiske registerdata (2000-2012). 

 

I denne analyse er der regnet på gevinsterne af at give voksne ufaglærte en erhvervsfaglig uddannelse. 

Konkret måles der på, hvordan det er gået ufaglærte i alderen 25 til 50 år, der gennemførte en er-

hvervsfaglig uddannelse i 2006-05. Læs mere om metoden i boks 2 sidst i analysen.  

 

Voksenuddannelse giver øget indkomst og større chance for job 

Der er store gevinster på både erhvervsindkomst- og beskæftigelsesfronten, når en ufaglært får et fag-

lært uddannelsesløft. Op til 6 år efter, en ufaglært mellem 26-59 år har taget en faglært uddannelse, 

øges beskæftigelsesfrekvensen typisk med 4 procentpoint. Samtidig stiger erhvervsindkomsten med 

omkring 15.000 kr. årligt (2013-priser), som det kan ses af figur 2A og 2B. 

 

Figurerne viser ydereligere, at gevinsterne på både beskæftigelse og indkomst er større for de ufaglær-

te, der var berørt af ledighed fem år før uddannelsesløftet, end for dem, der var i beskæftigelse. 1  

 

Beskæftigelsesfrekvensen efter den ufaglærte har gennemført en faglært uddannelse vokser med om-

kring 10 procentpoint for ledige, mens den øges med omkring 4 procentpoint for de beskæftigede. 

 

                                                                 
1 ”Beskæftigede” havde en beskæftigelsesfrekvens på mindst 75 pct. fem år før uddannelsesløftet. ”Ledige” var berørt af ledighed i mindst et af 

kvartalerne fem år før uddannelsesløftet. Heri indgår dagpengeledighed samt arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere.  
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At gevinsten er særligt stor for de ledige ufaglærte illustrerer, at det at få en erhvervskompetencegi-

vende uddannelse er en god adgangsbillet til et job, og dermed reducerer ledighedsrisikoen for den en-

kelte. 

 

De ufaglærte, der var ledige inden uddannelsesløftet, oplever en indkomstfremgang på omkring 

30.000 kr. årligt efter nogle år. De positive indkomsteffekter afspejler primært højere beskæftigelse, 

men kan også skyldes højere timeløn.  Timelønnen er dog ikke undersøgt nærmere. 

 

Figur 2A. Effekt af faglært uddannelsesløft til 
ufaglærte voksne, beskæftigelsesfrekvens 

 
 

 Figur 2B. Effekt af faglært uddannelsesløft til 
ufaglærte voksne, erhvervsindkomst 

 
 

Anm.: Beskæftigelseseffekten er beregnet pba. af RAS-statistikken.  
Kilde: AE pba. egne beregninger i STATA på DST-registerdata. 

 Anm.: Erhvervsindkomsten dækker lønindkomst, overskud af egen virksomhed samt 
arbejdsgivers pensionsbidrag. Fremskrevet til 2013-niveau. Effekterne er estimeret 
ved at sammenligne indkomsten for dem, der har fået et uddannelsesløft og deres 
kontrolpersoner.   
Kilde: AE pba. egne beregninger i STATA på DST-registerdata.  

 

Uddannelsesløft giver kroner til det offentlige 

Det er ikke kun på beskæftigelsen og indkomsten, at der er gevinster af at give ufaglærte voksne en 

faglært uddannelse. Figur 3A og 3B viser, hvordan skatteindbetalinger og offentlige overførsler udvikler 

sig i årene efter uddannelsesløftet.  

 
Generelt stiger skatteindbetalingerne efter uddannelsesløftet, idet den enkelte nyuddannede faglærte 

betaler mere i skat, end da vedkommende var ufaglært. Som man kan se på figur 3A, er skatteindbeta-

lingen 4-6 år efter uddannelsesløftet typisk omkring 5.000 kr. større per person årligt. For de løftede, 

der var berørt af ledighed før uddannelsesopgraderingen, er gevinsten noget større, nemlig på omkring 

9.000 kr. årligt (2013-priser). 

 

Foruden gevinsterne ved den højere skatteindtægt, vinder statskassen også på, at der ved uddannel-

sesløftet sker en reducering i udbetaling af overførsler. Generelt reduceres overførslerne fra det offent-

lige med ca. 8.000 kr. (2013-priser). Særligt i forhold til de ufaglærte, der var ledige fem år før uddan-

nelsesløftet, er gevinsten stor. Selv seks år efter endt uddannelse, er de offentlige udgifter til overførs-

ler reduceret med omkring 15.000 kr. 
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Figur 3A. Effekt af faglært uddannelsesløft til 
ufaglærte voksne, skatteindbetalinger 

 
 

 Figur 3B. Effekt af faglært uddannelsesløft til 
ufaglærte voksne, overførsler 

 
 

Anm.: Samlede personskatteindbetalinger. 2013-priser.   
Kilde: AE pba. egne beregninger i STATA på DST-registerdata. 

 Anm.: Offentlige overførsler.   
Kilde: AE pba. egne beregninger i STATA på DST-registerdata.  

 

Uddannelse kan ses som statens investering i den enkelte. Selv om det koster penge at give folk en ud-

dannelse, er pointen, at uddannelsesudgiften tjener sig mange gange hjem i form af skatter og produk-

tivitet, når den uddannede senere træder ind på arbejdsmarkedet. 

 

Denne logik er oplagt i forhold til unge, der tager en uddannelse; de har mange år på arbejdsmarkedet 

foran sig. Men selv om voksne har færre år til at betale uddannelsesinvesteringen tilbage i, er der sta-

dig betydelige gevinster af at give ufaglærte en faglært uddannelse, når man måler over livsforløbet. 

 

I tabel 1 ses bruttogevinsterne af at give ufaglærte en faglært uddannelse frem til 62-års alderen. I gen-

nemsnit er ufaglærte, der tager en faglært uddannelse, 38 år, når de fuldfører en faglært uddannelse. 

Det er antaget, at effekten for 38-årige er lig effekten i året for uddannelsesløftet (år 0), mens effekten 

for 39-årige er lig effekten 1 år efter osv. Det er antaget, at effekten fra det 7. år efter løftet er lig med 

6-års effekten.  

 
 

Tabel 1. Bruttolivseffekter af faglært uddannelsesløft til ufaglærte voksne 

 Ufaglærte, der var beskæftiget 5 år før 
uddannelsesløftet 

Ufaglærte, der var berørt af ledighed 5 
år før uddannelsesløftet 

 1.000 kr. Pct.  1.000 kr. Pct. 

A) Erhvervsindkomst 330 4,8 730 13,2 

B) Skatteindbetalinger 100 4,2 200 9,3 

C) Overførsler -210 -20,6 -400 -24,2 

B) - C) Offentlig saldo 310 22,1 600 130,6 

Anm: Gennemsnitlig bruttogevinst af faglært uddannelsesløft til voksne ufaglærte, der har været fuldtid på arbejdsmarkedet inden uddannelsesløf-

tet. Livsgevinst beregnet fra 38 til 62 år. Gennemsnitligt uddannelsesløft 38 år. Antaget at gevinstprofilen i tiden efter uddannelsesløftet følger 

figur 5-6.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistisk registerdata.  

  

Set over livet betyder et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært niveau, at erhvervsindkomsten øges 

med 330.000 kr. for beskæftigede og 730.000 kr. for de ufaglærte, der var berørt af ledighed inden 

løftet. Det svarer til en indkomstforøgelse på 5 procent for beskæftigede, og 13 procent for personer, 

der var ledige før løftet. De offentlige finanser forbedres alt i alt med 310.000 kr. for beskæftigede som 

følge af øgede skatteindbetalinger og lavere udgifter til overførselsindkomster. For ufaglærte, der var 

berørt af ledighed inden løftet, forbedres de offentlige finanser med 600.000 kr. Relativt set forbedres 
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bidraget til den offentlige økonomi med 22 procent for de ufaglærte, der var i beskæftigelse før løftet, 

mens samfundsbidraget for de, der var berørt af ledighed, mere end fordobles.2 

 

Så på trods af, at de uuddannede 26-59-årige allerede har haft flere år på arbejdsmarkedet som ufag-

lærte, inden de uddanner sig, er der stadig store samfundsmæssige gevinster forbundet med at give 

dem en uddannelse. 

 

Renses for uddannelsesomkostninger er der fortsat store gevinster 

For at vurdere, hvor god en forretning det er at løfte ufaglærte voksne til faglært niveau, er det nødven-

digt at tage højde for uddannelsesomkostningerne. Omkostningerne afhænger imidlertid af, hvordan 

uddannelsen er fuldført.  

 

Det er dog ikke muligt via Danmarks Statistiks registeroplysninger at se, hvordan uddannelsen helt 

konkret er gennemført. Derfor har vi set på nettoeffekterne af at uddanne voksne, hvis de fuldfører via 

forskellige veje. Tabel 2 viser livseffekterne netto, dvs. når man fraregner de forskellige priser alt efter 

hvilken uddannelsesvej, der er tale om. For beskæftigede ligger gevinsterne ved en ordinær erhvervs-

uddannelse netto på op til 140.000 kr., når man ser på velstandseffekt, mens effekten er noget større 

målt på de offentlige finanser, hvor der er gevinst i omegnen af 110-170.000 kr. For de ufaglærte, der 

var berørt af ledighed inden uddannelsesløftet, er gevinsterne noget større. Velstandsgevinsten ligger 

på 5-600.000 kr., mens de offentlige finanser forbedres med 400-500.000 kr.  

 

Tabel 2. Nettolivseffekter af at givet et faglært uddannelsesløft til ufaglærte 

 Beskæftigede Ledige 

 Ordinær EUD, 
voksenlærling 

Ordinær EUD, 
voksenelev 

GVU Ordinær EUD, 
voksenlærling 

Ordinær EUD, 
voksenelev 

GVU* 

 1.000 kr. 

Velstandseffekt 70 140 240 490 590 660 

Bidrag til offentli-

ge finanser 
110 170 230 380 480 530 

Anm: 2013-priser. Gevinster fra 38-62 år af at et faglært løft til voksne ufaglærte. Opdelt på hvordan uddannelsen er gennemført. Læs mere i boks 

1.  Velstandseffekt viser, hvor meget mere den enkelte forventes at tjene før skat (løn, pension, virksomhedsoverskud) fratrukket uddannelsesom-

kostninger og/eller offentlige tilskud til uddannelsen. Bidrag til offentlige finanser viser gevinsten som øgede skatteindtægter og reducerede over-

førsler fratrukket uddannelsesomkostninger og/eller tilskud. Det er antaget, at et gennemsnitligt GVU-forløb varer 23 uger (se note 23).  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata, gennemførelsestider fra UVM, Danske Erhvervsskoler, egne beregninger.  

 

Som det ses, er såvel velstandseffekten som bidraget til de offentlige finanser for både de ledige og de 

beskæftigede højere ved at give ufaglærte en Grunduddannelse for voksne (GVU) end en ordinær er-

hvervsuddannelse. Det kan ses i sammenhæng med, at GVU netop er en slags ”genvej” for de med er-

hvervserfaring. En nyligt offentliggjort rapport fra EVA viste, at 10-15 gange flere i perioden 2009-2011 

har gennemført en faglært uddannelse via de ordinære erhvervsuddannelser sammenlignet med GVU.  

 

Det skal bemærkes, at beregningerne er behæftet med nogen usikkerhed. Dels er de individuelle årlige 

gevinster efter uddannelsesløftet behæftet med en vis usikkerhed gennem estimationerne i sig selv, og 

samtidig er beregningerne også følsomme over for gevinstprofilen gennem livet.  

 

 

                                                                 
2 Forbedringen af de offentlige finanser på 600.000 kr. betyder konkret, at en gennemsnitlig ufaglært, der var ledig i stedet for at bidrage med 

450.000 kr. fra 38 til 62-års alderen, typisk vil bidrage med 1.050.000 kr.  
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Vigtigt med uddannelse til voksne ufaglærte 

Figur 4A-B viser de estimerede effekter af at give voksne ufaglærte en faglært uddannelse, der ikke har 

fået et uddannelsesløft, sammenlignet med dem, der fik en uddannelse. I figurerne er der målt på be-

skæftigelsesfrekvensen og udviklingen i den årlige erhvervsindkomst efter et eventuelt uddannelses-

løft. Det ses, at forbedringen på beskæftigelsen af at løfte de ufaglærte voksne, der ikke har fået et ud-

dannelsesløft, ligger på niveau med gevinsterne for de ufaglærte, som har fået en erhvervsfaglig ud-

dannelse. 

 

Dog er gevinsten af et hypotetisk uddannelsesløft for ufaglærte målt på erhvervsindkomsten noget 

længere tid om at indtræffe end gevinsten for dem, der faktisk får et uddannelsesløft i dag. Først 4 år 

efter uddannelsesløftet er gevinsterne lige store. Så selv om gevinsterne af at uddanne ufaglærte voks-

ne, der endnu ikke har fået et uddannelsesløft, slår lidt senere igennem, er der altså stadig betydelige 

samfundsmæssige gevinster at hente. 

 

Figur 4A. Beskæftigelseseffekt af faglært ud-
dannelsesløft opdelt på løftede og ikke-løftede 

 
 

 Figur 4B. Indkomsteffekt af faglært uddannel-
sesløft opdelt på løftede og ikke-løftede 

 
 

Anm.: Beskæftigelseseffekten er beregnet pba. af RAS-statistikken.   
Kilde: AE pba. DST-registerdata og estimationer i STATA. 

 Anm.: Bruttoeffekter målt som ændring i bruttoerhvervsindkomst. 2013-priser. 
Kilde: AE pba. DST-registerdata og estimationer i STATA. 

 

Det er ikke kun de unge, der skal uddannes. Resultaterne i denne analyse har vist, at der er store vel-

stands- og beskæftigelsesgevinster af uddannelsesløft til voksne – også selv om de allerede har brugt 

mange år på arbejdsmarkedet som ufaglærte. En femtedel af arbejdsstyrken har ikke anden uddannel-

se end grundskolen, og hvert år er det kun 1 procent af de ufaglærte, der fuldfører en erhvervsfaglig 

uddannelse. Det er alt for lidt både set i lyset af det fremtidige behov for uddannet arbejdskraft, og 

især set i forhold til den aktuelt høje ledighed. Den økonomiske krise skulle netop give anledning til at 

opkvalificere arbejdsstyrken. 
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Bilag  

 

Boks 1. Offentlige omkostninger ved at give voksne ufaglærte en faglært uddannelse 

AE har været i kontakt med forskellige ministerier, organisationer og forbund for at indhente oplysninger og viden om om-
kostningerne ved at løfte ufaglærte til faglært niveau.  Alle priser er 2013-niveau. I beregningerne er brugt en gennemsnitlig 
uddannelsestid på 2,8 år for ordinære erhvervsuddannelser.3  

Beskæftigede:  Ledige:  

Ordinær EUD, voksenlærlingeordning: Ordning, der hører 
under den aktive beskæftigelsesindsats, hvor man som vok-
sen (≥25 år) kan tage en ordinær EUD med løntilskud i 
praktiktiden. Uddannelsen skal være på positivlisten, og 
jobcenteret skal visitere den beskæftigede. Virksomheden 
kan få tilskud på 30 kr. i timen i op til 2 år i praktiktiden. AE 
har med hjælp fra AMS regnet sig frem til gennemsnitlig 
pris på tilskud på 67.000 kr. 4  
Derudover har AE beregnet undervisningsudgifterne for 
voksne, der tager en ordinær EUD til i gennemsnit at være 
69.000 kr. pr. elev. 5  
Under uddannelsen tabes i gennemsnit 120.000 kr. i er-
hvervsindkomst6, mens de offentlige finanser forværres 
med 74.000 kr.7 Den samfundsmæssige pris pr. løft er 
260.000 kr., mens de offentlige finanser forværres med 
210.000 kr.  

Ordinær EUD, voksenlærlingeordningen: Ordningen er den 
samme som for beskæftigede. Dog er der ikke begrænsnin-
ger på, hvilken uddannelse det drejer sig om, men den ledige 
skal være 25-29 år. Virksomheden kan få tilskud i op til 4 år, 
således at løntilskuddet beløber sig til 96.000 kr. i gennem-
snit. Prisen for selve uddannelsen er stadig 69.000 kr. De 
tabte erhvervsindtægter er estimeret til godt 75.000 kr., 
hvilket svarer til en forværring af offentlige finanser på 
49.000 kr.8 Den samfundsmæssige pris er derfor på godt 
240.000 kr., mens de offentlige finanser forværres med 
214.000 kr. 
 

Ordinær EUD, voksenelev:    Det er muligt via overenskom-
sterne at opnå voksenlærlingeløn under uddannelsen, når 
man tager en ordinær EUD (≥25 år). Undervisningsudgif-
terne er som ovenfor, ligesom de tabte erhvervsindtægter 
og forværringen af de offentlige finanser under uddannelse. 
Den samfundsmæssige pris er 192.000 kr., mens de offent-
lige finanser forværres med 143.000 kr.  

Ordinær EUD, voksenelev: Som for beskæftigede (dvs. 
samme undervisningsudgifter) men tabte erhvervsindtæg-
ter er noget lavere på godt 75.000 kr., hvilket svarer til en 
forværring af offentlige finanser på 49.000 kr.9 Den sam-
fundsmæssige pris er 144.000 kr., mens de offentlige finan-
ser forværres med 118.000 kr.  

GVU (Grunduddannelse for voksne): Det er antaget, at den 
voksne under ansættelse i en virksomhed får en GVU. Der 
er ingen praktik, kun skole. Prisen på en gennemsnitlig GVU 
på 24 uger (23 uger GVU + 1 uges kompetenceafklaring) er 
54.000 kr. pr. elev i undervisningsudgifter10. Dertil kommer 
den offentligt finansierede VEU-godtgørelse betalt til virk-
somheden, der må undvære den ansatte i 24 uger, hvilket 
AE har beregnet til at ligge på cirka 15.000 kr.11 og tabte 
erhvervsindtægter svarende til 20.000 kr.12 eller forværring 
af offentlige finanser på 12.000 kr. Prisen for en gennem-
snitlig GVU for beskæftigede bliver dermed 89.500 kr. rent 
samfundsmæssigt, og 81.000 kr. målt på de offentlige fi-
nanser.13  

GVU (Grunduddannelse for voksne):Det antages, at under-
visningsudgifterne ved det gennemsnitlige forløb på 24 uger 
er den samme som for beskæftigede. Tabte erhvervsindtæg-
ter er godt 12.000 kr., mens de offentlige finanser forværres 
med 8.000 kr. Godt nok udbetales der stadig dagpenge eller 
kontanthjælp under uddannelsen, men nogle af de ledige 
ville være kommet i arbejde.14 Prisen for en gennemsnitlig 
GVU for ledige bliver dermed 65.000 kr. rent samfunds-
mæssigt, og 62.000 kr. målt på de offentlige finanser. 
 

                                                                 
3 Kilde: Beregnet ud fra UVM’s databank for alle erhvervsuddannelser under ét for elever på mindst 25 år. Gennemsnittet for alle er 3,2 år i 2011, 

dvs. der er taget højde for, at voksne ofte får merit.  
4 Der gives kun offentligt løntilskud i praktiktiden. AMS regner med gennemsnitligt 30 ugers praktik pr. år. af 30 kr. i timen i en 37 timers arbejds-

uge i to år = 66.600 kr.  
5 Pba. gennemsnitlig uddannelsestid for voksne over 25 år på 2,8 år samt takster i FFL13 på områderne teknik, merkantil, sundhed og jordbrug, der 

er vægtet sammen og under antagelse af, at man er i skole 30 pct. af tiden, og praktik 70 pct. af tiden.   
6 Estimeret vha. matching, dvs. man har undersøgt, hvad de, der løfter sig, har tjent umiddelbart årene inden løftet sammenlignet med deres kon-

trolpersoner.  
7 Svarende til 43.000/25.000 kr. pr. år. Dette er forskellen mellem det, de uddannede tjener under uddannelsen og deres kontrolpersoner, der ikke 

er i gang. At forskellen ikke er større skyldes dels, at de uddannede modtager løn under praktik, og dels at de, der ikke er i gang med en uddannelse 

kan være ledige, dvs. ikke har indkomst.  
8 Beregningerne tager højde for, at nogle af de ledige, der løftes, alternativt ville have fundet job, hvis de ikke var under uddannelse. Tabet i er-

hvervsindkomst under de 2,8 år i uddannelse er 25.000 kr. mens de offentlige finanser forværres 17.000 kr.  
9 Se note 17. 
10 Beregningen er foretaget af Danske Erhvervsskoler og UVM i fællesskab. Antagelser: 23 ugers GVU forløb samt 1 uges kompetenceafklaring 

samt kompetenceplan. Baseret for regnskabstal fra 2012: 75 % SOSU og 19 % tekniske og 6 % merkantil.  
11 VEU-godtgørelsen i 24 uger til 3.204 kr. = 76.900 kr. Se satser for VEU på uvm.dk. Størstedelen af den udbetalte VEU-godtgørelse finansieres via 

AUB ved bidrag fra arbejdsgiverne. AE har via årsrapporter fra ATP og statsregnskabet beregnet, at den offentlige finansieringsdel af VEU-

godtgørelsen i perioden 2008-2012 har ligget på godt 5 pct.. Det offentliges andel af VEU-udbetalingerne afhænger af VEU-aktiviteten. Ud fra et 

forsigtighedsprincip er der i regnestykket her brugt en antagelse om, at det offentlige finansierer 20 pct. af VEU-godtgørelsen. Derved ligger prisen 

på GVU-forløbet på 24 uger her på 15.400 kr. 
12 At forskellen under de 24 ugers GVU ikke er større skyldes, at mange sendes på GVU af virksomheden med grundløn. Virksomheden modtager i 

stedet VEU-godtgørelse.  
13 Der er stor usikkerhed forbundet med varigheden af et GVU-forløb, da der generelt er mangel på statistik på området. Hvis et forløb i stedet ta-

ger 10 uger, så vil den samfundsmæssige omkostning ligge på 40.000 kr., og de offentlige finanser ville forværres 37.000 kr. Hvis man antager 
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Boks 2. Gevinst af at give voksne ufaglærte en faglært uddannelse 

Analysen bygger på ufaglærte (dvs. grundskole eller uoplyst uddannelse) i alderen 25-50 år, som 5-6 år før de gennemfører 
en faglært uddannelse har været på arbejdsmarkedet på fuld tid (enten som ledig eller beskæftiget). Effekterne på indkomst, 
beskæftigelse, skatteindbetalinger og overførsler er undersøgt ved at sammenligne de ufaglærte, der fuldfører en erhvervs-

faglig uddannelse og den tilhørende kontrolgruppe. Kontrolgruppen er konstrueret, så den så vidt muligt ligner de uddannede 
på en række baggrundsvariable.  
 

Kontrolgruppen er konkret dannet ved at foretage en logistisk regression, hvor responsvariablen er én, hvis den pågældende 
ufaglærte har fuldført en erhvervsfaglig uddannelse, og nul, hvis den ufaglærte ikke har fuldført en erhvervskompetence-
givende uddannelse i 2006 og 2005. For hver person estimeres en sandsynlighed for, at den enkelte har fuldført en erhvervs-

faglig uddannelse – givet en række personlige karakteristika. For hver af de ufaglærte, der har fået en erhvervsfaglig uddan-
nelse, findes et antal ufaglærte, der ikke har, men som har en beregnet sandsynlighed for at tage uddannelsen, der er så tæt 
på som muligt ud fra den beregnede sandsynlighed for den ufaglærte, der har påbegyndt uddannelsen. På denne måde findes 

for hver ufaglært, der har fået en erhvervsfaglig uddannelse, et tilhørende antal ufaglærte, der ikke har fuldført, men som lig-
ner mest muligt ud fra princippet om ”nærmeste nabo”. Det er disse personer, der udgør kontrolgruppen. Estimationen er 
foretaget på en stikprøve af 25 procent blandt de ufaglærte, der ikke er blevet løftet, svarende til 75.000 tilbageværende per-

soner pr. år.   
 
Følgende variable indgår i dannelse af kontrolgruppen. Som udgangspunkt vedrører variablene status for de ufaglærte 5 år før 

gennemførelsen af den erhvervsfaglige uddannelse. 
     

• Befolkning: Køn, alder, civilstand, børn, boligejer/lejer, landsdel,  

• Arbejdsmarkedstilknytning::::    Arbejdsfunktion, erhvervserfaring, ledighedsgrad i de foregående otte kvartaler, 
branche, sektor, antal ansatte på arbejdsstedet, timeløn, relativ timeløn i forhold til timeløn for kollegaer med 
samme arbejdsfunktion      

• Indkomst:::: Arbejdsindkomst samt ændring i arbejdsindkomst.   
• Uddannelse:::: Niveau for grundskoleuddannelse før uddannelsesløft opdelt på 7. klasse, 8. klasse, 9. klasse, 10. 

klasse eller uoplyst.  

 
Ca. 1.400 ufaglærte fik i 2006 et faglært uddannelsesløft. For at mindske usikkerheden på resultaterne er den samme analyse 
udført for i 2005 således, at det samlede antal ufaglærte, der har fået et faglært uddannelsesløft i undersøgelsen kommer op 

på godt 3.000 ufaglærte, der har fået et løft til faglært niveau. Bilagstabel 2 viser, hvilke uddannelse man har løftet sig til. Det 
er ikke muligt at se, konkret hvordan uddannelsen er gennemført.  
 

 

 

                                                                                                                                                                                            
lineær sammenhæng mellem antal uger og udgift ud fra at 24 uger koster 64.000 kr. Hvis en GVU koster 40 uger er den samfundsmæssige pris 

160.000 kr., mens de offentlige finanser forværres 146.000 kr.  
14 EVA-rapporten ”GVU og EUD for personer på 25 år og derover” (2013). Her ses, at 2/3 af deltagerne i GVU får løn under uddannelsen, mens ¼ 

får dagpenge eller kontanthjælp.  


