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De fleste uddannelser giver overskud for staten i løbet af få år 
 

En erhvervsuddannelse betaler 
sig tilbage til samfundet fra dag ét 
 

Det betaler sig at klæde de unge godt på til arbejdslivet ved at give dem en uddannelse. Der 

går således ofte kun få år, før uddannelsesinvesteringen begynder at give overskud. Målt på 

velstanden giver en erhvervsuddannelse overskud fra dag ét, mens der går op til 4-5 år før en 

videregående uddannelser er betalt tilbage. Når der ses på nettoeffekten på de offentlige fi-

nanser, giver en erhvervsuddannelse allerede overskud ét år efter, at de unge er kommet ud 

på arbejdsmarkedet, mens det tager nogle år, før investeringen i en videregående uddannelse 

er betalt tilbage.   

af senioranalytiker Mie Dalskov Pihl 7. maj 2012 

Analysens hovedkonklusioner 
 

• Tidligere analyser fra AE har vist, at der er milliongevinster af alle typer af uddannelser i 
Danmark. Som denne analyse viser, er der imidlertid stor forskel på, hvornår uddannel-
sesinvesteringen er betalt tilbage til samfundet og statskassen. 
 

• For alle alderstrin kaster de erhvervsfaglige uddannelser mere af sig, end de koster. Det 
betyder, at en gennemsnitlig erhvervsfaglig uddannelse allerede er betalt tilbage, når de 
unge har fuldført, når der måles på, hvad uddannelsen giver i produktivitet og velstand. 

 

• En kort videregående uddannelse er betalt hjem på 3 år, mens en mellemlang uddannel-
se tager 5 år at betale tilbage, og en lang videregående uddannelse tager 4 år.  
 

• Målt på de offentlige finanser tager det under ét år, før en erhvervsuddannelse er betalt 
tilbage. De videregående uddannelser tager 6-8 år at betale tilbage.  
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Langt de fleste uddannelser betaler sig hurtigt tilbage 
At give unge en uddannelse er en guldrandet investering. Både for samfundet og for den enkelte. Sam-
fundet får mere velstand, større skatteindtægter og mindre udgifter til overførselsindkomster, når man 
udstyrer folk med en uddannelse, fordi uddannelse skaber større jobsikkerhed og en højere timeløn.  
 
Denne analyse sætter fokus på, hvor hurtigt de uddannelser, som folk får, er betalt tilbage. Der måles 
altså på, hvornår uddannelsen begynder at give et nettooverskud set over livet, når man indregner de 
årlige indtægter, som uddannelsen kaster af sig, og de udgifter, der er forbundet med at give uddannel-
sen.   
 

Boks 1. Flere måder at gøre værdien af en uddannelse op 
AE’s livsindkomstmodel kan regne på mange typer af indkomst. I denne analyse bruges to forskellige typer livsindkomst:  
 
Livsværditilvækst: Når det samfundsøkonomiske afkast beregnes, bruges den livsindkomst, der kaldes ”livsværditilvæk-
sten”, der er en slags ”brutto”-livsindkomst over for samfundet, hvor uddannelsesomkostningerne er fratrukket. Livsind-
komsten måles som summen af erhvervsindkomst og bidrag fra arbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger. 
Livsværditilvælsten bruges til at beregne den samfundsøkonomiske gevinst af uddannelserne.  
 
Livsbidrag til de offentlige finanser: Det samlede bidrag til de offentlige finanser målt på summen af indbetalte skatter og 
de samlede udgifter til overførselsindkomster (ekskl. boligstøtte og børnetilskud). Desuden er taxameterudgiften til uddan-
nelsen trukket fra. Livsbidraget viser det umiddelbare nettobidrag til de offentlige finanser.   

 

Erhvervsuddannelserne giver overskud fra dag ét målt på velstanden 
At give unge en uddannelse skal ses som en investering. Samfundet har direkte udgifter til at give de 
unge en uddannelse samtidig med, at de studerende har en lav indkomst eller slet ingen erhvervsind-
komst (indirekte omkostninger). Dermed er værditilvæksten (indtjeningen) for de personer, der er i 
gang med en uddannelse, typisk negativ eller meget lav. Når uddannelsen er afsluttet, stiger indkom-
sten, og typisk topper den årlige indkomst mellem 40 og 50-års alderen for til sidst at flade ud igen, 
når man nærmer sig pensionsalderen og typisk ikke har nogen erhvervsmæssig indkomst.  
 
Sammenligner man med et ufaglært liv, hvor der ikke er udgifter til uddannelse, og indkomsten alt an-
det lige er højere tidligt i livet, da mange er på arbejdsmarkedet, så kan man igennem livet illustrere de 
årlige bidrag til den samfundsøkonomiske gevinst. Dette er illustreret i figur 1, der viser de årlige akku-
mulerede bidrag til den samfundsmæssige gevinst. Ved 80-års alderen (på højre akse) ses den samle-
de gevinst af den enkelte uddannelse, når man sammenligner med de ufaglærte, der ligner de uddan-
nede bedst1

 
.   

Som det ses af figur 1, er der ingen alderstrin, hvor udgifterne til erhvervsuddannelserne2

  

 er større end 
indtægterne, dvs. for alle år er summen af akkumuleret erhvervsindkomst i forhold til sammenlignelige 
ufaglærte større end uddannelsesomkostningerne, og det betyder, at uddannelsen er betalt tilbage, når 
de unge har fuldført.  

                                                                 
1 Gevinsten af de forskellige uddannelser ses af analysen ”Ikke en eneste uddannelse i Danmark er en dårlig forretning” fra 20. februar 2012. 
2 AE’s Livsindkomstmodel bygger på de faktiske gennemsnitlige fuldførelsestider og aldre jf. Statistikbanken og Undervisningsministeriets tal. I 
modellen er de faglærte i gennemsnit 21 år, når de begynder på uddannelsen, og 24,3 år, når de fuldfører.  
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Figur 1. Årligt bidrag til isoleret uddannelsesafkast, mio.kr. 

 
Anm.: Figuren viser de årlige bidrag til afkastet af uddannelsen, dvs. merlivsværditilvæksten for de uddannede set i forhold til kontrolgruppen (de 
ufaglærte, der ligner mest muligt) fratrukket omkostningerne til uddannelsen. Indkomsten er regnet i 2012-priser på baggrund af lønstigningstak-
ten i ADAM og LO’s skøn (ultimo 2011). Uddannelsesomkostninger er fremskrevet med satsreguleringsprocenten. 
 Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2010) og kørsler i STATA v PSMATCH2 samt beregninger på AE’s Livsindkomstmodel. 

 
Ud fra de årlige bidrag til uddannelsesgevinsten er det muligt at beregne break-even, dvs. det alders-
trin, hvor de akkumulerede erhvervsindtægter for de uddannede er større end indkomsten for de ufag-
lærte i kontrolgruppen samt udgifterne til uddannelsen. Tabel 1 viser, hvornår uddannelsen er betalt 
tilbage. 
 
Erhvervsuddannelserne er, som beskrevet, betalt tilbage, når uddannelsen er færdiggjort. Faktisk er der 
ofte tale om, at uddannelsen er betalt tilbage, endnu før lærlingene er færdiguddannede. De unge, der 
tager en erhvervsuddannelse, tjenere allerede under uddannelsen mere end deres ufaglærte kammera-
ter, og når de statslige udgifter til en erhvervsuddannelse er begrænsede, så viser regnestykket, at er-
hvervsuddannelserne i gennemsnit er betalt tilbage, når uddannelsen er færdiggjort.  
 
Enkelte erhvervsuddannelser er ikke betalt tilbage, når de er fuldført. Det gælder for grafikere og foto-
grafer, SOSU-hjælpere samt chauffører m.v., der er hhv. 1,5 år, knap 4 måneder og lidt mere end 1 må-
ned om at betale uddannelsen tilbage.  
 
En kort videregående uddannelse er i gennemsnit betalt tilbage inden for 3,4 år, mens en mellemlang 
videregående uddannelse er betalt ud efter 4,7 år. Der er dog stor variation inden for uddannelses-
grupperne. En el-installatør er 5,2 år om at betale sig tilbage, mens en datamatiker kun er 2,7 år.  
 
Lange videregående uddannelser er betalt tilbage inden for 4 år i gennemsnit, hvilket svarer til, at de 
færdiguddannede er 32 år.  
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Tabel 1. Uddannelsens tilbagebetalingstid, livsværditilvækst (samlet gevinst) 
 Break-even 

 Alder Antal år efter fuldførelse 

Erhvervsudd. (med det samme) (med det samme) 

Salgsassistenter m.m. (med det samme) (med det samme) 

Tømrere m.m. (med det samme) (med det samme) 

Grafikere, fotografer m.m. 26 1,5 

SOSU-hjælpere 30 0,3 

Øvrige (chauffører, vagter m.m.) 25 0,1 

Korte vid. udd. 28 3,4 

Datamatikere m.m. 26 2,7 

El-installatører m.m. 30 5,2 

Korrespondenter, multimediedesignere m.m. 32 7,9 

Mellemlange vid. udd. 30 4,7 

Pædagoger 31 4,0 

Folkeskolelærere 30 3,0 

Socialrådgivere 31 3,4 

Lange vid. udd. 32 4,0 

Civilingeniører  32 5,9 

Arkitekter 41 14,9 

Økonomer m.m. 30 2,5 

Anm: Tabellen viser den interne rente samt break-even-tidspunktet, når man ser på samfundets investering ved at give folk en uddannelse. Om-
kostningerne er direkte uddannelsesomkostninger (bygnings- og undervisningstaxametre) samt mindre erhvervsindkomst end kontrolgruppen i de 
unge år som følge af, at de unge er under uddannelse. Gevinsterne er større erhvervsindkomst end kontrolgruppen.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2010) og kørsler i STATA v PSMATCH2 samt beregninger på AE’s Livsindkomstmodel. 

 
Tabel 2 viser den interne rente, som uddannelserne kaster af sig. Jo højere intern rente, des bedre in-
vestering er der tale om.  
 
Den interne rente for de videregående uddannelser ligger på 14-17 procent, når det gælder de overord-
nede grupper. Inden for de enkelte uddannelser er der dog en del større variation. Tekniske og sam-
fundsvidenskabelige uddannelser lader til at have en lidt større intern rente.  
 
Da den interne rente-metode er meget følsom over for små ændringer i indkomsterne tidligt i livet, er 
den interne rente ikke regnet for erhvervsuddannelserne. For mange af uddannelserne kan man rent 
investeringsteoretisk slet ikke tale om en investering, da der ikke er en omkostning, eller kun meget 
små omkostninger, forbundet med at give folk en erhvervsuddannelse. Faglærte har en relativt høj ind-
komst under uddannelsen sammenlignet med kontrolgruppen, samtidig med at de egentlige uddannel-
sesomkostninger (taxametre) er meget små3

 

. Det, at der ikke er beregnet en intern rente, betyder IK-
KE, at erhvervsuddannelserne er en dårlig forretning. Snarere tværtimod. Grunden til, at man ikke kan 
beregne en (sammenlignelig) intern rente, er, at investeringsomkostningerne er meget små.  

 

                                                                 
3 Forsøger man at foretage beregningen alligevel, vil man enten ikke få en intern rente, eller også vil den være mere høj på 100 pct. eller mere.  



De fleste uddannelser giver overskud for staten i løbet af få år 
En erhvervsuddannelse betaler sig tilbage til samfundet fra dag ét 

  5 

Boks 2. Den interne rente af uddannelse 
Uddannelse af unge medfører som hovedregel nettoudgifter under uddannelsen og nettoindtægter efter uddannelsen – bå-
de for den enkelte og for samfundet. Man kan vælge at betragte disse betalingsstrømme som et egentligt investeringspro-
jekt – med investeringsudgifter i starten og afkast på længere sigt – og beregne forrentningen af dette investeringsprojekt 
målt ved den interne rente.  
 
Den interne rente udtrykker hvor stor en gevinst, der er forbundet med at gå fra ufaglært til at have den givne uddannelse, 
og den viser, hvilket afkast investeringen kaster af sig.  
 
Den interne rente udregnes som den rente, der sikrer, at nutidsværdien af de samlede omkostninger gennem livet er lig med 
nutidsværdien af alle gevinster gennem livet. Hvis renten er nul eller negativ, så er gevinsterne ikke større end omkostnin-
gerne, og des højere intern rente, des bedre investering er der tale om.  
 
Når man diskonterer, vil betalingsstrømme i begyndelsen af livet vægte højere end betalingsstrømme i slutningen af livet. 
Derfor har det stor betydning, hvad der sker tidligt i livsforløbet.  
 
Grunden til, at der i analyserne anvendes flere afkastmål, er, at den faktiske gevinst i livsindkomst godt kan være af en be-
skeden størrelse, selvom den interne rente er relativt stor. Det skyldes, at afkast-raten af en lille initial investering kan være 
stor selv ved en forholdsvis lille årlig indkomstgevinst. 

 
 

Tabel 2. Uddannelsens interne rente, livsværditilvækst (samlet gevinst) 
 Pct. 

Erhvervsudd. - 

Korte vid. udd. 17,0 

Datamatikere m.m. 21,0 

El-installatører m.m. 13,8 

Korrespondenter, multimediedesignere m.m. 10,0 

Mellemlange vid. udd. 14,6 

Pædagoger 11,8 

Folkeskolelærere 14,8 

Socialrådgivere 14,5 

Lange vid. udd. 14,3 

Civilingeniører  12,7 

Arkitekter 6,6 

Økonomer 18,4 

Anm: Tabellen viser den interne rente samt break-even-tidspunktet, når man ser på samfundets investering ved at give folk en uddannelse. Om-
kostningerne er direkte uddannelsesomkostninger (bygnings- og undervisningstaxametre) samt mindre erhvervsindkomst end kontrolgruppen i de 
unge år som følge af, at de unge er under uddannelse. Gevinsterne er større erhvervsindkomst end kontrolgruppen.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2010) og kørsler i STATA v PSMATCH2 samt beregninger på AE’s Livsindkomstmodel. 

 
Bilagstabel 1 viser, hvornår alle uddannelser er betalt tilbage.  
 

Erhvervsuddannelserne betaler sig hjem inden for et år målt på statskassen 
Man kan også gøre gevinsten af uddannelse op ud fra livsbidraget til de offentlige finanser. Figur 2 vi-
ser de årlige akkumulerede bidrag til den samlede gevinst af uddannelserne, når man måler i forhold til 
de offentlige finanser. Her måles altså på samfundets investering, når der ses på udgifter til uddannelse 
og overførsler samt på indtægterne fra skatter. Yderst på aksen til højre ses gevinsten af uddannelser-
ne. En lang videregående uddannelse giver i gennemsnit 7,5 mio. kr. i gevinst, dvs. det er, hvad de ud-
dannede bidrager med i forhold til sammenlignelige ufaglærte, også når der tages højde for, hvad ud-
dannelsen koster.  
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Det ses på figuren, at erhvervsuddannelserne målt på de offentlige finanser er en reel investering, da 
der er år tidligt i livsforløbet, hvor der er omkostninger til at give de unge en uddannelse. I de unge år 
indbetaler de unge, der i gang med en uddannelse, mindre i skat, samtidig med at de koster mere i ud-
dannelsesomkostninger og overførsler end de ufaglærte, der ligner lærlingene.  
 

Figur 2. Årligt bidrag samlet uddannelsesafkast målt på offentlige finanser 

 
Anm.: Figuren viser de årlige bidrag til afkastet af uddannelsen målt på de offentlige finanser for de uddannede set i forhold til kontrolgruppen (de 
ufaglærte, der ligner mest muligt). Indkomsten er regnet i 2012-priser på baggrund af lønstigningstakten i ADAM og LO’s skøn (ultimo 2011). Ud-
dannelsesomkostninger er fremskrevet med satsreguleringsprocenten. 
 Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2010) og kørsler i STATA v PSMATCH2 samt beregninger på AE’s Livsindkomstmodel. 

 
Tabel 3 viser, hvor hurtigt uddannelserne betaler sig tilbage på de årlige nettobidrag til de offentlige 
finanser. Selvom det koster på de offentlige finanser at udstyre de unge med en erhvervsuddannelse, 
så går der mindre end ét år (8,4 måneder) i gennemsnit, før end uddannelsen er betalt tilbage. Efter 8 
måneder vil en gennemsnitlig faglært have bidraget med mere til statskassen end en sammenlignelig 
ufaglært. En faglært er i gennemsnit 25 år, når de har betalt uddannelsen tilbage.  
 
Som det ses, er der forskel på erhvervsuddannelserne (se fx bilagstabel 2). Tømreruddannelsen er be-
talt tilbage med det samme, mens det tager lidt mere end én måned at betale uddannelsen til salgsas-
sistent tilbage. Uddannelsen til køkkenassistent tager derimod knap et år at betale tilbage.  
  

Tabel 3. Uddannelsens tilbagebetalingstid målt på de offentlige finanser 
 Samlet afkast 

 Intern rente Break-even 

 Pct. Alder Antal år efter fuldførelse 

Erhvervsudd. - 25 0,7 

Salgsassistenter m.m. - 23 0,1 

Tømrere m.m. - (med det samme) (med det samme) 

Køkkenassistent - 24 0,9 

Korte vid. udd. 9,9 31 6,4 
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Datamatikere m.m. 7,6 34 10,7 

El-installatører m.m. 4,6 42 17,2 

Mellemlange vid. udd. 9,4 33 7,7 

Folkeskolelærere 5,4 43 16,0 

Journalister m.m. 6,3 39 11,9 

Lange vid. udd. 10,0 35 7,0 

Civilingeniører  7,5 39 12,9 

Arkitekter 3,1 51 24,9 

Anm: Tabellen viser den interne rente samt break-even-tidspunktet, når man ser på samfundets investering ved at give folk en uddannelse målt på 
de offentlige finanser. Der ses på uddannelsesomkostninger (bygnings- og undervisningstaxametre) og uddannelsesgruppens skatteindbetalinger 
samt træk på overførsler sammenlignet med kontrolgruppens. Beregningerne er lavet for det samlede afkast, dvs. der måles på afkastet af den 
angivne uddannelse og ungdomsuddannelsen.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2010) og kørsler i STATA v PSMATCH2 samt beregninger på AE’s Livsindkomstmodel. 

 
Den interne rente over for de offentlige finanser ved de videregående uddannelser ligger på 9-10 pro-
cent, hvilket skal ses som den rente, investeringen kaster af sig4

 

. En kort videregående uddannelse er i 
snit betalt tilbage efter 6,4 år, eller når de uddannede typisk fylder 31 år. 

For personer med en mellemlang videregående uddannelse går der i snit knap 8 år, før uddannelsen er 
betalt, hvilket svarer til, at de uddannede runder 33 år. De lange videregående uddannelser er betalt 
tilbage efter 7 år, men pga. at unge ofte begynder senere på de lange videregående uddannelser, så er 
break-even-alderen 35 år.  
 
Endnu engang er der meget stor forskel på de enkelte uddannelser. Måler man på gevinsten af al ud-
dannelse siden folkeskolen, er en arkitektuddannelse først betalt tilbage ved 51-årsalderen, mens en 
civilingeniøruddannelse er betalt tilbage ved 39-årsalderen.  
 
I bilagstabel 2 ses en oversigt over de enkelte uddannelsers tilbagebetalingstid over for de offentlige 
finanser. 
 

Boks 2. Sådan måler vi livsindkomst og afkast af uddannelse 
 Livsindkomstanalysen er lavet på Danmarks Statistiks registerdata, der indeholder oplysninger om befolkningen pr. 1. januar 
2010 samt indkomstoplysningerne fra 2009. Analysen er lavet på en 20-procents stikprøve af hele befolkningen i alderen 
18-80 år og indeholder knap 800.000 personer (730.000 personer, når der ses bort fra de ufaglærte, der har taget en 
gymnasial uddannelse).   
 
Livsindkomsterne er fremskrevet til 2012-niveau med lønstigningstakten fra ADAM frem til 2010, og dernæst LO’s lønskøn 
frem til 2012. Opdateres når LO’s endelige prognose foreligger.  
 
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. 
 
Livsindkomsten er beregnet ved – for hver uddannelsesgruppe – at summere den gennemsnitlige indkomst (eller andre mål-
variable) i de enkelte aldersgrupper fra 18 år til 80 år for en given uddannelse. Livsindkomsterne er målt på forskellige ind-
komstbegreber.  
 
Når det samfundsøkonomiske afkast beregnes, bruges den livsindkomst, der kaldes ”livsværditilvæksten”, der er en slags 

                                                                 
4 AE’s Livsindkomstmodel bygger på de faktiske gennemsnitlige fuldførelsestider og aldre jf. Statistikbanken og Undervisningsministeriets tal. I 
modellen er de faglærte i gennemsnit 21 år, når de begynder på uddannelsen, og 24,3 år, når de fuldfører.  
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”brutto”-livsindkomst over for samfundet. Livsindkomsten måles som summen erhvervsindkomst og bidrag til arbejdsgiver-
administrerede pensionsindbetalinger5. Når det privatøkonomiske afkast af uddannelsen beregnes, bruges den disponible 
livsindkomst6

Når der ses på effekten på de offentlige finanser, ses der kun på den direkte effekt via indbetalte skatter og udgifter til over-
førselsindkomster (ekskl. boligstøtte og børnetilskud)

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

7

 
 

Livsforløbene for de forskellige uddannelser er sat sammen ud fra de forventede fuldførelsesaldre8 og fuldførelsestider9

 

 på 
uddannelserne, således at livsforløbet både har tiden med før uddannelse til under uddannelse og efter uddannelsen er fuld-
ført. I de tre stadier er anvendt forskellige gennemsnitlige indkomster alt afhængig af, hvornår personer med den givne ud-
dannelse typisk begynder på uddannelsen og færdiggør den. 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. Indkom-
sten under uddannelse er den gennemsnitlige indkomst for personer, der er under uddannelsen, mens indkomsten efter er 
beregnet blandt dem, der har gennemført den pågældende uddannelse. Beregningerne tager således højde for løn under 
uddannelsen og indkomst fra studiearbejde.  

Statens omkostninger til uddannelsen er fratrukket, dvs. bygnings- og undervisningstaxametre (Kilde: ”Tal, der taler 2009” 
fra Undervisningsministeriet). Uddannelsesomkostningerne er fremskrevet til 2012-niveau med satsreguleringsprocenten 
ud fra Finansministeriets Familietypemodel. 
 
Analysen er udført på de fem hoveduddannelsesgrupper samt på 59 uddannelsesgrupper. Alle bachelorer på lange videre-
gående uddannelser, der er i gang med deres uddannelse, er sidestillet med kandidatstuderende, mens alle færdiguddanne-
de bachelorer (der ikke er i gang med overbygningsuddannelsen) bliver betragtet som personer med mellemlange uddan-
nelser.  
 
Når AE laver analyser vedr. indkomst og fattigdom, afgrænses de personer, der tages med, ud fra en række kriterier, der 
ligner FM’s kriterier. Det drejer sig blandt andet om, at personerne skal være fuldt skattepligtige i Danmark i det pågælden-
de år, og at den ækvivalerede indkomst ikke må være ekstremt lille eller stor. Man kan læse mere om afgrænsninger i papi-
ret ”Teknisk baggrundspapir om indkomstdefinitioner og datagrundlag” på www.ae.dk.  
 
Afkast 
Når afkastet af en uddannelse beregnes, ses der på, hvad gevinsten af uddannelsen er for dem, der har taget uddannelsen, 
sammenlignet med de personer, der ikke har taget uddannelsen, men som ligner bedst muligt. Baggrunden for denne meto-
de er, at man ikke har adgang til oplysninger om, hvad indkomsten for uddannelsen ville have været, såfremt en færdigud-
dannet ikke havde taget den pågældende uddannelse. Dem, der ikke har nogen uddannelse, men som ligner dem, der har 
uddannelsen, kaldes kontrolgruppen. Kontrolgruppen er konstrueret, så den så vidt muligt ligner de uddannede på alder, køn, 
antal børn, familietype, herkomst, forældrenes højeste uddannelse, om personen har taget en gymnasial uddannelse og ka-
rakter fra gymnasiet/HF10

 

 via propensity score matching. Det er således forskellige kontrolgrupper, der sammenlignes med 
for de forskellige uddannelser. 

I analysen er der foretaget to forskellige afkastberegninger. I den ene er der sammenlignet med alle ufaglærte, uanset om de 
har en gymnasial uddannelse bag sig eller ej. I denne beregning måles det ”isolerede afkast”, og der er ud over de oven-
nævnte variable også matchet på, om de uddannede har taget en gymnasial uddannelse, og i så fald er der matchet på ka-
raktergennemsnittet fra gymnasiet, hvilket er nyt i forhold til tidligere. Dette vil sige, at for en person med en videregående 
uddannelse vil kontrolgruppen have en gymnasial uddannelse. Fordelen herved er, at man bruger ungdomsuddannelsen og 
karaktergennemsnit som en indikator for den enkeltes ”evner”, der ellers er vanskelige at måle.  
 
I den anden afkastberegning er der ikke matchet på, om personen har taget en gymnasial uddannelse eller karakterer, og 
kontrolgruppen dækker kun personer med folkeskolen som højest fuldførte uddannelse. Her beregnes dermed det ”samle-
de” afkast af al uddannelse til det højest fuldførte niveau. Samtidig er omkostningerne til den gymnasiale uddannelse fra-
trukket i livsværditilvæksten for de uddannede.  
 
Kontrolgruppen er konkret dannet ved at foretage en logistisk regression for de enkelte uddannelser inden for forskellige 
aldersintervaller, hvor responsvariablen er én, hvis den pågældende person har afsluttet uddannelsen, og nul, hvis den på-
gældende ikke har nogen erhvervskompetencegivende uddannelse (dvs. enten folkeskolen eller en gymnasial uddannelse). 
For hver person beregnes den estimerede sandsynlighed for, at den pågældende afslutter uddannelsen – givet de personlige 

                                                                 
5 Variabelbeskrivelse fra Danmarks Statistiks dokumentation: løn (skattepligtig løn inkl. frynsegoder, skattefri løn, jubilæums- og fratrædelsesgodt-
gørelser samt værdi af aktieoptioner) og nettooverskud (nettooverskud af selvstændig virksomhed inkl. udenlandsk virksomhed, nettoindtægt som 
medarbejdende ægtefælle samt honoraraflønning, der er arbejdsmarkedsbidragspligtig, vederlag for foredragsvirksomhed mv.)  
6 Variabelbeskrivelse fra Danmarks Statistiks dokumentation: Disponibel indkomst er inkl. beregnet lejeværdi af egen bolig fratrukket renteudgifter, 
skat mv., betalt underholdbidrag og tilbagebetalt kontanthjælp. Følgende indgår ikke: medicintilskud, lotterigevinster mv., arbejdsgiveradministre-
rede pensionsbidrag (både lønmodtagers og arbejdsgivers andel), hævede kapitalpensioner og andre pensioner hævet i utide, ikke oplyste indkom-
ster til offentlige myndigheder.  
7 Samlede overførselsindkomster: kontanthjælp, aktiveringsydelser, revalidering mm, a-kasseydelser inkl. orlov, sygedagpenge, arbejdsløshedsdag-
penge, offentlige pensioner inkl. efterløn og SU mm.  
8 Kilde: Statistikbanken, tabel U33 (Fuldførte uddannelser efter alder og uddannelse, 2010). 
9 Kilde: Undervisningsministeriets databank, Gns. fuldførelsestid 2010. 
10 Der findes karakterer fra 1978 og frem fra det almene gymnasium og HF, først fra 2000/01 findes for de erhvervsgymnasiale uddannelser. Derfor 
vil de ældre årgange ikke have oplysninger om karakterer.  

http://www.ae.dk/�
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karakteristika nævnt ovenfor. For hver af de personer, der har afsluttet uddannelsen, findes en person, der ikke har afsluttet 
uddannelsen, men som har en beregnet sandsynlighed for at tage uddannelsen, der er så tæt på som muligt ud fra den be-
regnede sandsynlighed for personen, der har afsluttet uddannelsen. På denne måde findes for hver person, der har afsluttet 
uddannelsen, en tilhørende person, der ikke har afsluttet uddannelsen (eller har en kompetencegivende uddannelse), men 
som ligner mest muligt ud fra princippet om ”nærmeste nabo”11

  

. Det er disse personer, der udgør kontrolgruppen. Den an-
vendte metode kaldes i den fagøkonomiske litteratur for ”propensity score matching”.   

 

Bilagstabeller 
 

Bilagstabel 1. Uddannelsens tilbagebetalingstid og intern rente, livsværditilvækst 
 Intern rente Break-even 

 Pct. Alder Antal år eft. fuldfør. 

Erhvervsuddannede - - - 

Øvrige (chauffører, vagter m.m.) - 25 0,1 

Salgsassistenter m.m. - - - 

Bankassistenter, sekretærer m.m. - - - 

Murere, brolæggere m.m. - - - 

Tømrere, bygningsmontørere m.m. - - - 

Malere, VVS-montører m.m. - - - 

Elektrikere, el-montører m.m.  - - - 

Smede, industrimontører m.m.  - - - 

Industriteknikere m.m. - - - 

Mekanikere m.m. - - - 

Grafikere, fotografer m.m. - 26 1,5 

Frisører, kosmetologer m.m.  - - - 

Slagtere, bagere m.m. - - - 

Køkkenassistenter, mejerister m.m. - - - 

Kokke, tjenere m.m. - - - 

Dyrepassere, landmænd m.m. - - - 

SOSU-hjælpere - 30 0,3 

SOSU-assistent - - - 

Tandklinikassistenter m.m. - - - 

Korte videregående udd. 17,0 28 3,4 

Korrespondenter, multimediedesignere m.m. 10,0 32 7,9 

Skuespillere, producere m.m. 6,3 39 11,6 

Akademi- og finansøkonomer m.m. 19,1 27 3,7 

Datamatikere og merkonomer m.m. 21,0 26 2,7 

El-installatører, maskinteknikere m.m. 13,8 30 5,2 

Laboranter 14,5 29 4,2 

Fødevareteknologer, økonomaer m.m. 11,3 34 4,4 

Landbrugstekniker m.m. 15,3 30 3,4 

Farmakonomer, tandplejere m.m. 17,5 27 2,5 

Politi- og fængselsbetjente m.m. 15,1 29 0,2 

                                                                 
11 I matchingen er brugt nærmeste nabo med tilbagelægning. Der er brugt et kalibreringsbånd på 0.0001, og for hovedgrupperne er valgt de 100 
tættest liggende kontrolpersoner, mens der for uddannelsesgrupperne er valgt de 10 tættest liggende kontrolpersoner. På samtlige 19 matchting-
variable balancerer respons- og kontrolgruppe efter matching. Matchingen sørger for, at der netop udvælges de kontrolpersoner, der er identiske  
med de uddannede. På den måde får man renset for baggrundskarakteristika.  
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Mellemlange videregående udd. 14,6 30 4,7 

Pædagoger 11,8 31 4,0 

Folkeskolelærere 14,8 30 3,0 

Journalister, bibliotekarer m.m. 16,2 30 2,9 

Erhvervskorrespondenter m.m. 13,5 31 3,9 

Socialrådgivere 14,5 31 3,4 

Handelsbachelorer 17,2 32 1,8 

Bygningskonstruktører 10,5 34 8,2 

Diplomingeniører 15,8 30 4,2 

Diætister m.m. 9,6 34 7,5 

Maskinmestre, officerer m.m. 15,5 31 3,9 

Bioanalytikere 12,8 31 5,2 

Sygeplejersker m.m. 14,7 29 3,2 

Ergoterapeuter, fysioterapeuter m.m. 11,8 31 5,2 

Lange videregående udd. 14,3 32 4,0 

Humanister, teologer m.m. 10,4 34 5,2 

Konservatorieuddannede m.m. 5,3 45 16,2 

Matematikere, fysikere m.m. 11,2 34 6,4 

Økonomer, civiløkonomer  18,4 30 2,5 

Jurister, politologer m.m.  17,2 31 3,5 

Sociologer, psykologer m.m. 13,0 32 4,5 

Civilingeniører  12,7 32 5,9 

Arkitekter 6,6 41 14,9 

Dyrlæger m.m. 11,2 34 5,9 

Læger 15,7 31 3,2 

Tandlæger, farmaceuter m.m. 16,0 31 3,2 

Forskere 18,0 30 0,2 

Anm: Tabellen viser den interne rente samt break-even-tidspunktet, når man ser på samfundets investering ved at give folk en uddannelse. Om-
kostningerne er direkte uddannelsesomkostninger (bygnings- og undervisningstaxametre) samt mindre erhvervsindkomst end kontrolgruppen i de 
unge år som følge af, at de unge er under uddannelse. Gevinsterne er større erhvervsindkomst end kontrolgruppen. Der er blank for en række ud-
dannelser enten pga., at uddannelsen ikke betaler sig tilbage, eller fordi den altid giver overskud. Der ses kun på samlet afkast af al uddannelse 
siden folkeskolen.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2010) og kørsler i STATA v PSMATCH2 samt beregninger på AE’s Livsindkomstmodel.   
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Bilagstabel 2. Uddannelsens tilbagebetalingstid og intern rente, bidrag til offentlige finanser 
 Intern rente Break-even-alder Break-even-år 

 Pct. Alder Antal år efter fuldfø-
relse 

Erhvervsuddannede - 25 0,7 

Øvrige (chauffører, vagter m.m.) - 26 1,1 

Salgsassistenter m.m. - 23 0,1 

Bankassistenter, sekretærer m.m. - 24 1,1 

Murere, brolæggere m.m. - - - 

Tømrere, bygningsmontørere m.m. - - - 

Malere, VVS-montører m.m. - - - 

Elektrikere, el-montører m.m.  - 22 0,3 

Smede, industrimontører m.m.  - 22 0,1 

Industriteknikere m.m. - 22 0,1 

Mekanikere m.m. - 22 0,1 

Grafikere, fotografer m.m. - 28 3,5 

Frisører, kosmetologer m.m.  - - - 

Slagtere, bagere m.m. - - - 

Køkkenassistenter, mejerister m.m. - 24 0,9 

Kokke, tjenere m.m. - - - 

Dyrepassere, landmænd m.m. - 23 0,4 

SOSU-hjælpere - - - 

SOSU-assistenter - - - 

Tandklinikassistenter m.m. - - - 

Korte videregående udd. 9,9 31,0 6,4 

Korrespondenter, multimediedesignere m.m. 3,3 48,0 23,9 

Skuespillere, producere m.m. 2,5 51,0 23,6 

Akademi- og finansøkonomer m.m. 7,3 36,0 12,7 

Datamatikere og merkonomer m.m. 7,6 34,0 10,7 

El-installatører, maskinteknikere m.m. 4,6 42,0 17,2 

Laboranter 3,0 46,0 21,2 

Fødevareteknologer, økonomaer m.m. 3,5 46,0 16,4 

Landbrugstekniker m.m. - - - 

Farmakonomer, tandplejere m.m. 3,8 45,0 20,5 

Politi- og fængselsbetjente m.m. 4,8 44,0 15,2 

Mellemlange videregående udd. 9,4 33,0 7,7 

Pædagoger 2,5 54,0 27,0 

Folkeskolelærere 5,4 43,0 16,0 

Journalister, bibliotekarer m.m. 6,3 39,0 11,9 

Erhvervskorrespondenter m.m. 3,9 48,0 20,9 

Socialrådgivere 4,7 43,0 15,4 

Handelsbachelorer 10,0 37,0 6,8 
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Bygningskonstruktører 4,1 45,0 19,2 

Diplomingeniører 7,8 38,0 12,2 

Diætister m.m. 2,1 55,0 28,5 

Maskinmestre, officerer m.m. 5,2 43,0 15,9 

Bioanalytikere 4,0 45,0 19,2 

Sygeplejersker m.m. 4,3 45,0 19,2 

Ergoterapeuter, fysioterapeuter m.m. 3,4 51,0 25,2 

Lange videregående udd. 10,0 35,0 7,0 

Humanister, teologer m.m. 5,2 45,0 16,2 

Konservatorieuddannede m.m. - 66,0 37,2 

Matematikere, fysikere m.m. 6,1 41,0 13,4 

Økonomer, civiløkonomer  11,5 34,0 6,5 

Jurister, politologer m.m.  10,6 35,0 7,5 

Sociologer, psykologer m.m. 6,6 40,0 12,5 

Civilingeniører  7,5 39,0 12,9 

Arkitekter 3,1 51,0 24,9 

Dyrlæger m.m. 4,6 45,0 16,9 

Læger 10,1 36,0 8,2 

Tandlæger, farmaceuter m.m. 8,7 36,0 8,2 

Forskere 7,8 40,0 10,2 

Anm: Tabellen viser den interne rente samt break-even-tidspunktet, når man ser på samfundets investering ved at give folk en uddannelse målt på 
de offentlige finanser. Der ses på uddannelsesomkostninger (bygnings- og undervisningstaxametre) og uddannelsesgruppens skatteindbetalinger 
samt træk på overførsler sammenlignet med kontrolgruppens. Beregningerne er lavet for det samlede afkast, dvs. der måles på afkastet af den 
angivne uddannelse og af ungdomsuddannelsen. Indkomsten er regnet i 2012-priser på baggrund af lønstigningstakten i ADAM og LO’s skøn (ul-
timo 2011). Uddannelsesomkostninger er fremskrevet med satsreguleringsprocenten.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2010) og kørsler i STATA v PSMATCH2 samt beregninger på AE’s Livsindkomstmodel. 
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