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Analysen er lavet i samarbejde med FH 
 

Faglærte klarer sig bedre end 
ufaglærte studenter 
 

AE har undersøgt, hvordan studenter, der ikke har fået en erhvervskompetencegivende ud-

dannelse, klarer sig sammenlignet med faglærte. Analysens resultater viser, at ufaglærte stu-

denter klarer sig dårligere end faglærte både i forhold til at være i beskæftigelse og i forhold til 

størrelsen af erhvervsindkomsten for beskæftigede. Det gælder både, når man ser på hvordan 

den gennemsnitlige faglærte klarer sig sammenlignet med ufaglærte studenter, og når man 

tager højde for baggrundsforhold. 

af Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl & stud.polit Cathrine Falbe Pedersen 3. marts 2021 

Analysens hovedkonklusioner 

• AE har undersøgt, hvordan ufaglærte studenter klarer sig sammenlignet med faglærte.  

• Studenterne fra 2010, der ikke har fået en erhvervskompetencegivende uddannelse, kla-
rer sig dårligere, når det gælder beskæftigelse og indkomst end faglærte, der også blev 
uddannet i 2010.  

• Det gælder både når man ser på den gennemsnitlige faglærte og den gennemsnitlige 
ufaglærte student, men også når man tager højde for baggrundsforhold såsom grund-
skolekarakterer, køn og forældrenes uddannelsesniveau. 

• Resultaterne viser, at beskæftigelseschancerne for ufaglærte studenter er 14 procentpo-
int dårligere end for faglærte, når man tager højde for baggrundskarakteristika.  

• Blandt beskæftigede viser resultaterne at ufaglærte studenter typisk har en erhvervsind-
komst, der er ca. 10-30 procent lavere end for faglærte, når man tager højde for bag-
grundsforhold.  
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Svendebrevet er stærkere end studenterhuen alene 

AE har i samarbejde med Fagbevægelsens Hovedorganisation (FH) undersøgt, hvordan studenter uden 

anden uddannelse klarer sig sammenlignet med faglærte. I analysen er der set på hvordan ufaglærte 

studenter klarer sig sammenlignet med faglærte både i forhold til sandsynligheden for at være i beskæf-

tigelse og størrelsen af erhvervsindkomsten 8 år efter uddannelsens afslutning.   

 

Nedenfor beskrives først, hvordan den undersøgte population er defineret. Analysens første del følger 

herefter, hvor det undersøges hvilken umiddelbar forskel der er mellem den gennemsnitlige student 

uden anden uddannelse og den gennemsnitlige faglærte. Analysens anden del er en analyse af hvor godt 

ufaglærte studenter klarer sig sammenlignet med faglærte, når man tager højde for forskellige bag-

grundsforhold.  

 

Om undersøgelsen 

Der er i analysen taget udgangspunkt i faglærte og studenter, der afsluttede deres uddannelse i 2010, 

og som både var en del af befolkningen pr. 1. januar 2010 og 1. januar 2019.  

 

Der ses udelukkende på studenter og faglærte fra 2010, der ultimo 2018 har enten en faglært uddannelse 

eller en studentereksamen som højeste fuldførte uddannelse og ikke er studerende pr. 1/10 2018 på en 

ordinær uddannelse.  

 

For de faglærte gælder, at der ses bort fra EGU (Erhvervsgrunduddannelse), mens der blandt studen-

terne udelukkende er set på studenter fra STX, HF, HTX eller HHX – dvs. der ses bort fra IB og studen-

terkursus. Der er desuden betinget på at de studerende ikke må have en erhvervskompetencegivende 

uddannelse. Det vil sige, at studenterne fra 2010 ikke har afsluttet en erhvervskompetencegivende ud-

dannelse i 2018. Det betyder at studenter fra 2010, som forud for deres studentereksamen har taget en 

erhvervsuddannelse, er udelukket fra analysen. Disse betingelser anvendes for at kunne sammenligne 

hvordan studenter hhv. faglærte anvender deres respektive uddannelser uden øvrig har klaret sig.1  

 

Da der ikke findes karakteroplysninger fra folkeskolens afgangsprøve fra før 2002 er der desuden indlagt 

den betingelse, at der kun er medtaget personer, der har afsluttet folkeskolen fra 2002 og frem. Det 

betyder dels at der ses bort fra faglærte og studenter uden anden uddannelse, der ikke har taget deres 

9. klasse i Danmark, og dels at der i praksis ses bort fra personer, der er ældre end 32 år. De, der er 32 

år i slutningen af 2018, har været 16 år i 2002. Dog indgår et lille antal personer, der gik til afgangsprøve 

senere end da de var 16 år. Disse personer er i alderen 33-36 år og udgør et fåtal på 170 personer.  

  

Hovedparten af populationen har opnået deres uddannelse igennem det ordinære uddannelsessystem 

(99 pct.), mens den sidste andel (1 pct.) har opnået sin uddannelse f.eks. gennem voksenuddannelses-

systemet2.  

 

Populationen er suppleret med oplysninger om:  

- Køn 

 
1 14 pct. af de faglærte fra 2010 har en studentereksamen svarende til ca. 1.500 personer. Heraf har de 1.330 personer fået deres studentereksamen 

før 2010, mens 160 personer har taget en studentereksamen efter 2010. Alle har faglærte i analysen fra 2010 har en faglært uddannelse som højeste 

fuldførte uddannelse i 2018. 
2 Betingelsen om at man skal have taget sin 9. klasse i Danmark fra 2002 og frem betyder implicit at nytilkomne indvandrere med udenlandsk 

uddannelsesbaggrund ikke er omfattet af analysen. Betingelsen om at 9. klasse skal være taget i Danmark bruges fx også af UVM til Profilmodellen.  
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- Herkomst 

- Alder i 2010 – dvs. på tidspunktet for færdiggørelse af hhv. svendeprøve el. studentereksamen. 

- Forældrenes højeste fuldførte uddannelse pr. 1. januar 2010. Forældres højest fuldførte uddan-

nelse er fundet som uddannelsen til den forælder med højest fuldførte uddannelse. Findes kun 

en forælder er det dennes oplysninger, der indgår som de højeste.  I de tilfælde, hvor der ikke 

kan findes nogen forældre indgår de som om forældrenes uddannelse er uoplyst.  

- Bopælslandsdel pr. 1. januar 2010, dvs. det år de fuldfører ungdomsuddannelsen. 

- Grundskolekarakter i dansk eller matematik ved folkeskolens afgangsprøve. Karaktererne er 

fundet med udgangspunkt i resultaterne fra dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve 

i 9. klasse. Der er kun fundet et gennemsnit hvis eleven har aflagt alle de obligatoriske prøver i 

det pågældende fag. I beregningen af gennemsnittet indgår ordenskarakterer ikke. Karaktererne 

er blevet uddelt efter 13-talsskalaen, men er omregnet til 7-trinsskalaen.   

 

Med ovennævnte afgræsninger findes en population på i alt 13.390 personer, hvoraf knap 2.500 er stu-

denter, mens de resterende knap 10.900 altså er faglærte3.  

 

Tabel 1 indeholder baggrundskarakteristika opdelt efter om man har en faglært eller en gymnasial ud-

dannelse.  

 

Tabel 1. Baggrundsoplysninger for studenter og faglærte 

 Antal Pct. 

  Studenter Faglærte I alt  (af studenter)  (af faglærte)   

Køn      

Kvinde 920 3.770 4.680 37,2 34,6 

Mand 1.560 7.150 8.710 63,2 65,5 

Alder ved eksamen 

Under 20 år 1.920 2.160 4.080 77,7 19,8 

Mellem 20 og 22 år 500 7.440 7.940 20,2 68,2 

Over 22 år 50 1.310 1.360 2,0 12,0 

Herkomst      

Dansk oprindelse 2.140 10.230 12.370 86,6 93,8 

Vestlig oprindelse 30 70 100 1,2 0,6 

Ikke-vestlig oprindelse 300 610 910 12,1 5,6 

Forældres højest fuldførte uddannelse 

Grundskole, gymnasial el. uop-
lyst 

340 1.840 2.180 13,8 16,9 

Faglært 920 6.560 7.480 37,2 60,1 

KVU el. MVU 850 2.230 3.080 34,4 20,4 

LVU inkl. BA og ph.d. 360 280 640 14,6 2,6 

Dimissionslandsel      

 
3 Blandt studenter-årgangen fra 2010 var der oprindeligt 2.700 personer, der ikke har fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse og ikke er 

i gang med en uddannelse 8 år efter. De 2.500 personer er efter krav om 9. klasse i Danmark og fuldførelse af 9. klasse fra 2002. De 2.700 personer 

svarer til cirka 8 procent af en studenterårgang. Gruppen af faglærte i analysen på cirka 11.000 personer er de tilbageværende af en bruttopopulation 

af cirka 23.000 faglærte, der færdiggjorde deres uddannelse i 2010, og som så opfylder kravene om bl.a. 9. klasse fra Danmark fra 2002 og frem.  
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Københavns by 330 810 1.140 13,4 7,4 

Københavns omegn inkl. Born-
holm 

320 940 1.260 13,0 8,6 

Nordsjælland 240 620 860 9,7 5,7 

Østsjælland 140 470 610 5,7 4,3 

Vestsjælland 230 1.270 1.500 9,3 11,6 

Fyn 200 970 1.170 8,1 8,9 

Sydjylland 290 1.800 2.090 11,7 16,5 

Østjylland 340 1.600 1.940 13,8 14,7 

Vestjylland 170 1.030 1.200 6,9 9,4 

Nordjylland 210 1.410 1.620 8,5 12,9 

Karaktergns. i matematik ved afgangsprøven i 9. klasse 

Under 02 eller manglende 
prøver 

140 2.030 2.170 5,7 18,6 

02 til under 4 230 2.260 2.490 9,3 20,7 

4 til under 7 600 3.430 4.030 24,3 31,4 

7 eller mere 1.510 3.190 4.700 61,1 29,2 

Karaktergns. i dansk ved afgangsprøven i 9. klasse 

Under 02 eller manglende 

prøver 
90 1.820 1.910 3,6 16,7 

02 til under 4 220 2.970 3.190 8,9 27,2 

4 til under 7 860 4.220 5.080 34,8 38,7 

7 eller mere 1.310 1.910 3.220 53,0 17,5 

Anm: Der er afrundet til nærmeste 10’er. Summer og andele er beregnet på baggrund af de afrundede tal.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  

 

Tabel 1 viser, at der en række forskelle på de to populationer. Der er en lille overrepræsentation af kvinder 

blandt studenter i forhold til gruppen af faglærte. Studenterne er yngre end de faglærte ved afslutning af 

deres uddannelse – 78 pct. er under 20 år, mens størstedelen af de faglærte er mellem 20 og 22 år. Der 

er flere personer med ikke-vestlig oprindelse blandt studenter.  

 

Der er også forholdsvis stor forskel, når det kommer til forældrenes uddannelsesniveau. For faglærte 

gælder at 60 pct. har forældre med erhvervsuddannelse, som højeste uddannelse mens den tilsvarende 

andel blandt studenterne er 37 pct. For studenterne gælder det derimod at halvdelen (49 pct.) har for-

ældre med en videregående uddannelse, mens tilsvarende andel for de faglærte er 23 pct. Flere af stu-

denterne er bosat i København og omegn, mens der er flere faglærte på Vestsjælland, Vestjylland og 

Nordjylland.  Studenterne har til folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse klaret sig bedre inden for både 

matematik og dansk.  

 

Tabel 2A og 2B viser en række udvalgte karakteristika for studenterne alene. Det ses af tabel 2A at be-

standen af ufaglærte studenter består af flest STX’ere, en del HF’ere og dernæst HHX’ere og HTX’ere.  
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Tabel 2A. Fordeling af ufaglærte studenter 

 stx hf hhx htx 
Studenter i 

alt 

Antal 1.210 580 490 190 2.470 

Pct. 49,0 23,5 19,8 7,7 100,0 

Kilde: AE på baggrund af DST-registerdata. 

 

Af tabel 2B ses karakterfordelingen på karaktergennemsnittet af studenternes studentereksamen4. Om-

kring hver femte har fået 7 eller mere, halvdelen har fået mellem 4 og 7, mens cirka en tredjedel har fået 

under 4. Sammenligner man med tabel 1, så ses det da, at færre ufaglærte studenter har fået mindst 7 

ved deres studentereksamen end ved folkeskolens afgangsprøver.  

 

Tabel 2B. Fordeling af ufaglærte studenter på karakterer til studentereksamen 

Karaktergennemsnit STX HF HHX HTX 
Studenter i 

alt 

Under 4 31,4 37,9 38,8 26,3 34,3 

4 til under 7 46,3 39,7 49,0 57,9 46,0 

7 eller mere 22,3 22,4 12,2 15,8 19,8 

I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Kilde: AE på baggrund af DST-registerdata.  

 

Deskriptive resultater  

Formålet med analysen er at undersøge, hvordan ufaglærte studenter og faglærte klarer sig 8 år efter de 

fik deres uddannelse. I undersøgelsen er der fokus på beskæftigelse og erhvervsindkomst. Nedenfor føl-

ger to afsnit, der beskriver hhv. de to outcome-mål og hvordan ufaglærte studenter og faglærte klarer 

sig rent deskriptivt i forhold til beskæftigelse og indkomst.  

 

Beskæftigelsesstatus 

Studenter og faglærtes beskæftigelsesstatus findes ud fra den primære beskæftigelse i den registerba-

serede arbejdsstyrkestatistik (RAS), som er opgjort ultimo november 2018. Personer i beskæftigelse 

dækker således både over selvstændige og lønmodtagere.  

 

Nedenfor i tabel 3 ses den umiddelbare forskel i andelen af beskæftigede blandt ufaglærte studenter og 

faglærte. I gennemsnit er 71,3 procent af de ufaglærte studenter i arbejde, mens det gælder 88,1 procent 

af de faglærte. På tværs af de forskellige baggrundsfaktorer ses det at faglærte generelt har en beskæf-

tigelse, der er ca. 15-25 procentpoint større end ufaglærte studenter. Figur 1A og 1B illustrerer forskellen 

i beskæftigelsen mellem faglærte og ufaglærte studenter på tværs af matematikkarakterer og forældre-

nes højeste fuldførte uddannelse. Det ses at forskellen, når man holder karaktererne og forældrenes ud-

dannelse konstant ligger på ca. 15-25 procentpoint i beskæftigelse.  

 

Dykker man ned i tallene bag ved, så viser det sig, at gruppen af personer, der ikke er i beskæftigelse 

dvs. hhv. 28,7 procent blandt studenterne og 11,9 procent blandt de faglærte dækker over, at der blandt 

 
4 Ca. 110 af de 2.470 personer mangler oplysninger om eksamensgennemsnit fra deres studentereksamen. De er inkluderet i ”under 4”-  
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studenterne er 90,3 procent uden for arbejdsstyrken, mens der blandt de faglærte er 73,1 procent af 

disse, der er uden for arbejdsstyrken.5   

Tabel 3. Gennemsnitlig beskæftigelsesandel fordelt på baggrundsforhold 

  Student Faglært Forskel 

  Pct. Pct. Procentpoint 

AlleAlleAlleAlle 71,3 88,1 16,8 

KønKønKønKøn       

   Kvinde 65,2 81,4 16,2 

   Mand 75,0 91,6 16,6 

AlderAlderAlderAlder       

   Under 20 år 73,4 86,6 13,1 

   Mellem 20 og 22 år 62,0 89,0 27,0 

   Over 22 år 80,0 85,5 5,5 

HerkomstHerkomstHerkomstHerkomst       

   Dansk oprindelse 72,9 89,0 16,1 

   Vestlig oprindelse 66,7 100,0 33,3 

   Ikke-vestlig oprindelse 60,0 73,8 13,8 

Forældrenes højeste fuldførte uddannelseForældrenes højeste fuldførte uddannelseForældrenes højeste fuldførte uddannelseForældrenes højeste fuldførte uddannelse       

   Grundskole, gymnasial el. uoplyst 67,6 84,2 16,6 

   Faglært 72,8 89,0 16,2 

   KVU el. MVU 72,9 89,2 16,3 

   LVU inkl. BA og ph.d. 66,7 85,7 19,0 

DimissionslandsdelDimissionslandsdelDimissionslandsdelDimissionslandsdel       

   Københavns by 72,7 84,0 11,2 

   Københavns omegn inkl. Bornholm 75,0 87,2 12,2 

   Nordsjælland 75,0 91,9 16,9 

   Østsjælland 78,6 87,2 8,7 

   Vestsjælland 73,9 89,0 15,1 

   Fyn 65,0 85,6 20,6 

   Sydjylland 72,4 89,4 17,0 

   Østjylland 70,6 87,5 16,9 

   Vestjylland 64,7 90,3 25,6 

   Nordjylland 66,7 88,7 22,0 

Gennemsnit i Gennemsnit i Gennemsnit i Gennemsnit i matematikmatematikmatematikmatematik    ved afgangsprøverne 9. Kl.ved afgangsprøverne 9. Kl.ved afgangsprøverne 9. Kl.ved afgangsprøverne 9. Kl.       

   Under 02 eller manglende prøver 64,3 82,3 18,0 

   02 til under 4 60,9 85,4 24,5 

   4 til under 7 70,0 89,8 19,8 

   Over 7 74,2 91,8 17,7 

Gennemsnit iGennemsnit iGennemsnit iGennemsnit i    danskdanskdanskdansk    ved afgangsprøverne 9. Kl.ved afgangsprøverne 9. Kl.ved afgangsprøverne 9. Kl.ved afgangsprøverne 9. Kl.    

 
5 De 28,7 pct. ikke-beskæftigede blandt studenter dækker over 2,8 procentpoint ledige og 26,3 procentpoint uden for arbejdsstyrken. Tilsvarende 

for faglærte dækker de 11,9 procent at 3,2 procentpoint er ledige, mens 8,7 procentpoint er uden for arbejdsstyrken.  
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   Under 02 eller manglende prøver 66,7 85,7 19,0 

   02 til under 4 63,6 88,9 25,3 

   4 til under 7 73,3 88,4 15,1 

  Over 7 71,8 88,5 16,7 

Kilde.: AE pba. DST-registerdata.  

 

 

Figur 1A.  Beskæftigelse efter matematik gns. 

 
 

 

Figur 1B. Beskæftigelse efter forældres udd.  

 
 

Kilde: AE pba.DST-registerdata.  Kilde: AE pba.DST-registerdata. 

 

Erhvervsindkomst 

Det undersøges også, hvordan de to grupper klarer sig i forhold til erhvervsindkomsten i 2018. Erhvervs-

indkomsten dækker lønindkomst, honorarer samt overskud af egen virksomhed.  

 

I denne del af undersøgelsen ses kun på personer, der er i beskæftigelse og som har en erhvervsindkomst 

på mere end 46.000 kr. svarende til personfradraget i 2018.6 Disse betingelser reducerer populationens 

størrelse til 11.130 personer hvoraf 1.680 personer er studenter, mens de resterende 85 pct. svarende til 

9.450 personer er faglærte. Således omfatter denne del 68 procent af studenterne, og 87 procent af de 

faglærte. 

 

Givet man er i beskæftigelse og har en indkomst, der er mindst personfradraget, undersøges således, 

forskellen i indkomst mellem ufaglærte studenter og faglærte. Disse afgrænsninger betyder at 90 pct. 

af årsindkomsterne er mellem ca. 130.000 og 580.000 kr.  

 

Tabel 4 viser forskellen i den gennemsnitlige erhvervsindkomst mellem ufaglærte studenter og faglærte 

på tværs af de forskellige grupper.  

 

Figur 2A og 2B viser de umiddelbare forskelle i indkomsten mellem ufaglærte studenter og faglærte 

fordelt efter afgangskaraktererne i matematik og forældrenes højeste fuldførte uddannelse. Sammenlig-

ner man faglærte og ufaglærte studenter med de samme karakterer og forældre med samme uddannel-

sesbaggrund er forskellen i indkomst på 5-25 procent. Nedenfor i modellen vil der blive taget højde for 

endnu flere baggrundsforhold.  
  

 
6 Dette er gjort for at sikre en pænere population til at lave modellen på.  
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Tabel 4. Gennemsnitlig erhvervsindkomst fordelt på baggrundskarakteristika 

  Student Faglært Relativ forskel 

 Kr. Kr. Pct. 

Køn    

Kvinde 273.950 287.545 5,0 

Mand 334.573 400.365 19,7 

Alder ved eksamen    

Under 20 år 317.314 366.687 15,6 

Mellem 20 og 22 år 302.611 364.557 20,5 

Over 22 år 287.803 361.190 25,5 

Herkomst    

Dansk oprindelse 316.762 366.150 15,6 

Vestlig oprindelse 289.889 369.864 27,6 

Ikke-vestlig oprindelse 294.082 331.571 12,7 

Forældres højest fuldførte uddannelse     

Grundskole, gymnasial el. uoplyst 299.445 347.229 16,0 

Faglært 329.081 363.468 10,4 

KVU el. MVU 311.655 382.110 22,6 

LVU inkl. BA og ph.d. 290.581 358.527 23,4 

Bopælslandsdel    

Københavns by 317.176 365.801 15,3 

Københavns omegn inkl. Bornholm 314.055 365.733 16,5 

Nordsjælland 319.581 379.784 18,8 

Østsjælland 327.893 370.542 13,0 

Vestsjælland 339.363 363.486 7,1 

Fyn 292.074 353.504 21,0 

Sydjylland 314.272 366.450 16,6 

Østjylland 306.777 361.855 18,0 

Vestjylland 326.323 368.784 13,0 

Nordjylland 283.401 360.055 27,0 

Karaktergns. i matematik ved afgangsprøven i 9. klasse    

Under 02 eller manglende prøver 314.544 339.243 7,9 

02 til under 4 324.801 344.537 6,1 

4 til under 7 311.605 364.399 16,9 

Over 7 313.790 392.135 25,0 

Karaktergns. i dansk ved afgangsprøven i 9. klasse    

Under 02 eller manglende prøver 340.272 357.589 5,1 

02 til under 4 308.810 363.963 17,9 

4 til under 7 325.208 366.543 12,7 

Over 7 305.982 367.646 20,2 

I alt  314.149 364.582 16,1 

Anm.: Beskæftigede, med indkomst på mindst 46.000 kr.  
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Kilde: AE pba. DST-registerdata. 

  

Figur 2A. Indkomstforskel på matematikkar. 

 
 

 

Figur 2B. Indkomstforskel på forældres udd. 

 
 

Anm.: Beskæftigede, indkomst > 46.000 kr. Afgangskarakterer i matematik.  
Kilde: AE pba.DST-registerdata.  

 Anm.: Beskæftigede, indkomst > 46.000 kr.  
Kilde: AE pba.DST-registerdata.  

 

Modelberegnet forskel i beskæftigelseschancer  

Som beskrevet er der relativt stor forskel på de to populationers baggrundskarakteristika. Derfor er det 

ikke nok at se på den umiddelbare forskel i, hvordan faglærte og ufaglærte studenter klarer sig. For at 

undersøge, hvordan den samme person klarer sig med en studenterhue alene og en faglært uddannelse, 

har vi undersøgt forskellen ved en regressionsanalyse, hvor der netop tages højde for variation i bag-

grundsforholdene.  

 

Formålet er at forsøge at isolere effekten af at være faglært fra fx effekten af at have klaret sig godt i 

matematik i folkeskolen eller være vokset op med forældre uden en erhvervskompetencegivende ud-

dannelse.  

 

Derfor opstilles en lineær sandsynlighedsmodel for sandsynligheden for at være i beskæftigelse. Der 

kontrolleres således for forskelle i køn, alder, herkomst, forældres uddannelsesbaggrund, landsdel og 

karakterer i dansk og matematik fra folkeskolens afgangsprøve.  

 

Den endelige model er fundet ved at gå fra en model, der inkluderer samtlige af disse forhold til en hvor 

kun de relevante baggrundsforhold indgår7. De estimerede ”mersandsynligheder” fra denne model ind-

går i tabel 5 nedenfor. I tabellen er alle parametre, der er signifikante på et 20-procentsniveau rapporte-

ret8, mens det ved stjerner er markeret, hvilke der er signifikante på hhv. 10-, 5- og 1-procents signifi-

kansniveau.  

 

Signifikansniveauet angiver med hvor stor sandsynlighed, det kan afvises at hvert parameter er med i 

den sande bagvedliggende model. Jo lavere signifikansniveau, desto større er sandsynligheden for at 

parameteren indgår i den sande underliggende model. 

 

I tabel 5 ses dels de estimerende koefficienter til den lineære sandsynlighedsmodel estimeret som en 

almindelig OLS med en binær afhængig variabel dels fortegn for en estimeret binær model, dvs. en logit. 

Dette er en form for robusthedstjek.  Mere om dette er beskrevet i boks 1.  

 

 
7 Metode og modeludvælgelse er beskrevet nærmere i boks 1.  
8 En enkelt koefficient (forældre KVU el. MVU) er rapporteret selv om denne ikke er signifikant på 20-procentsniveau. Denne indgår i modellen fordi 

de øvrige estimater ændrer sig markant hvis denne udelukkes, hvilket indikerer at den alligevel har betydning.   
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Fordelen ved at estimere en lineær sandsynlighedsmodel er, at hvert estimat svarer til den gennemsnit-

lige ændring i sandsynligheden for at være i beskæftigelse. Det ses af estimaterne at en række af de 

baggrundsforhold som man skulle forvente har betydning for chancerne for at være i arbejde såsom 

karakterer og forældrenes uddannelse har signifikant betydning. Chancerne for at være i arbejde er 

større hvis man har klaret sig godt i skolen, er mand og ikke er indvandrer fra et ikke-vestligt land etc. 

 

Effekten af at have en faglært uddannelse sammenlignet med at være ufaglært student er alt andet lige, 

at beskæftigelseschancerne forbedres med cirka 14 procentpoint. Baselinemodellen viser, at en ufaglært 

student har 68 procent chance for at være i beskæftigelse, mens en faglært med samme karakteristika 

har 81 procent chance.  

 

Dertil betyder effekten på alder, at studenter, der er mellem 20 og 22 år, når de fuldfører deres studen-

tersaksmen, har dårligere chancer for at være i job, mens faglærte i samme aldersgruppe har bedre 

chancer. Imens den generelle beskæftigelsespræmie ved at være faglært er 14 procentpoints forbedring, 

så er den for personer i alderen 20 til 22 år 25 procentpoint.  

 

Tabel 5. Estimerede effekter på beskæftigelseschancerne 

Parameter Estimat  Signifikans 
Signifikant 

 logit* 

95 pct. konfidens-  

interval  

Robust  

p-værdi 

    
Nedre 

grænse 

Øvre 

grænse 
 

Konstant 0,677 *** + 0,648 0,705 0,000 

Faglært 0,136 *** + 0,112 0,159 0,000 

Mand 0,092 *** + 0,079 0,105 0,000 

Faglært x mand    +    

Alder mellem 20 og 22 år -0,093 *** + -0,140 -0,047 0,000 

Alder over 22 år        

Faglært x alder ml. 20 og 22 
år 

0,115 *** + 0,067 0,163 0,000 

Faglært x alder over 22 år       

Forældre, faglært 0,024 *** + 0,006 0,041 0,009 

Forældre, KVU el. MVU 0,012   -0,008 0,032 0,251 

Forældre, LVU -0,038 ** + -0,075 -0,001 0,043 

Vestlig       

Ikkevestlig -0,109 *** + -0,140 -0,078 0,000 

Københavns omegn       

Nordsjælland 0,038 *** + 0,015 0,060 0,001 

Østsjælland       

Vestsjælland       

Fyn -0,040 *** + -0,063 -0,018 0,000 

Vestjylland       

Østjylland -0,013 *  -0,030 0,004 0,138 

Nordjylland       

Sydjylland       
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Dansk gns. under 02 el. 
mangler 

      

Dansk gns. mellem 02 og 4       

Dansk gns. mellem 7 og 12       

Matematik gns. under 02 el. 

mangler 
-0,059 *** + -0,078 -0,039 0,000 

Matematik gns. mellem 02 

og 4 
-0,030 *** + -0,048 -0,013 0,001 

Matematik gns. mellem 7 og 
12 

0,016 ** + 0,002 0,030 0,023 

Anm: *Signifikans på et 10 pct.s niveau. Forskellen mellem en lineær sandsynlighedsmodel og en logit-model er beskrevet nærmere i boks 1. 

* angiver p<.1, ** angiver p<.05, *** angiver p<.01. Der er anvendt robuste standardfejl. N 13.390. Referencepersonen er en dansk kvinde på under 

20 år, som har en studentereksamen, hvis forældre enten mangler uddannelsesoplysninger eller højst har en gymnasial uddannelse, som bor i 

København og har opnået et karaktergennemsnit mellem 4 og 7 i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.  

 

De deskriptive resultater viste umiddelbare forskelle på 15-25 procentpoint i andelen af beskæftigede, 

når man så på ufaglærte studenter og faglærte på tværs af matematikkarakterer og forældrenes ind-

komst. Den helt umiddelbare forskel mellem ufaglærte studenter og faglærte lå på 17 procentpoint, jf. 

tabel 3.  

 

Den estimerede effekt jf. tabel 5 viser en alt andet lige effekt på beskæftigelseschancerne, når man tager 

højde for baggrundsforhold, på 13,6 procentpoint.  

 

I figur 3 ses den estimerede sandsynlighed for at være i beskæftigelse for to udvalgte personer. For en 

dansk pige, der har forældre med en akademisk uddannelse, pæne karakterer, er under 20 år og opvok-

set i Østjylland er chancen for at være i arbejde cirka 64 procent, hvis man har en studentereksamen 

uden anden uddannelse, mens en person med samme baggrundskarakteristika har 78 procent chance 

for at være i beskæftigelse, hvis man er faglært, dvs. en forbedring på ca. 14 procentpoint. Tilsvarende 

er vist en dansk dreng, der har middelkarakterer, er mellem 20 og 22 år og kommer fra Københavnsom-

rådet med faglærte forældre. Her forbedres beskæftigelseschancen fra 70 til 95 procent dvs. 25 pro-

centpoint. 

 

Figur 3. Estimeret beskæftigelsessandsynlighed for to udvalgte standardpersoner 
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Kilde: AE pba. DST-registerdata.  

 

Boks 1. Sådan har vi estimeret sandsynligheden for beskæftigelse 

Modellen i forhold til hvad der bidrager til sandsynlighed for at være i beskæftigelse er estimeret ved opstilling af en lineær 
sandsynlighedsmodel. Den lineære sandsynlighedsmodel antager at sandsynligheden for beskæftigelse afhænger lineært af 
hver af de forklarende variable – således er hvert bidrag konstant. Med denne antagelse kan den predikterede sandsynlighed 

dog overstige 1 eller blive negative, hvilket ikke giver mening, da sandsynligheder af natur er begrænset til intervallet [0;1].  
 
Som alternativ til lineære sandsynlighedsmodeller findes en klasse af non-lineære binære modeller som indbefatter fx logit 

og probit modeller. Disse bygger dog på nogle strengere fordelingsmæssige antagelser ligesom parameter-estimaterne ikke 
i sig selv er meningsfyldte. Tolkningen af en binær model er altså noget vanskeligere end i en almindelig OLS.   
 

Derfor vælger vi at fortsætte med den lineære sandsynlighedsmodel, dvs. en OLS, men bruger en logit-model som et ro-
busthedstjek. Vi bruger den linære sandsynlighedsmodel fordi den bl.a. er lettere at tolke på, og det er kun i de yderlige haler 
af fordelingen, der kan forekomme problemer med prædiktioner udenfor [0;1]-intervallet. Ofte når man ikke skal bruge mo-

dellen til at prediktere sandsynligheder, men i stedet til at se på afledte effekter, bruges den lineære sandsynlighedsmodel.  
I praksis viser det sig også at hvert estimat i den lineære sandsynlighedsmodel svarer til den gennemsnitlige marginale effekt 
af en ændring i hver af de pågældende variable.  

 
Modelestimaterne i den lineære sandsynlighedsmodel er konsistente så længe modellen er korrekt specificeret – dvs. når der 
er taget højde for alle faktorer, som kan forklare beskæftigelsen for gruppen af studenter og faglærte.  Modellen er blevet 

opstillet med en lang række af forklarende variable, hvorefter det er vurderet hvilke af disse, som faktisk har forklaringskraft. 
Desuden er der foretaget en række følsomhedstjek, der beskrives i nærmere detalje nedenfor.  
 

Der er anvendt robuste standardfejl for at tage højde for at fejlleddene i modellen kan være heteroskedastiske. For lineære 
sandsynlighedsmodeller gælder at der er heteroskedasticitet, hvorfor der kun kan foretages inferens med robuste standard-
fejl. 

 
Bidragene er estimeret i forhold til en reference-person, der er kendetegnet ved:  

- At være en dansk kvinde på under 20 år, som har en studentereksamen, hvis forældre enten mangler uddannel-

sesoplysninger eller højst har en gymnasial uddannelse, som bor i København og har opnået et karaktergennem-
snit mellem 4 og 7 i både dansk og matematik ved folkeskolens afgangsprøve i 9. klasse.  

 

Følsomhedsanalyser/Robusthedstjek  
Den fundne models resultater er robuste i forhold til en række alternative specifikationer af modellen.  
 

Det er undersøgt om det gør en forskel om der kun ses på faglærte og studenter, der har opnået deres uddannelse gennem 
det ordinære uddannelsessystem eller den samlede gruppe. Der er ikke nogen betydelig forskel i parameterestimaterne om 
gruppen uden ordinær uddannelse er med eller ej, hvorfor de får lov til at indgå i modellen.  

 
Der er forskel på effekten af en faglært uddannelse afhængig af hvilken type uddannelse, der er tale om. Det påvirker dog 
ikke modellens øvrige variable om der inddeles i typen af erhvervsuddannelse eller ej.  

 
Der er forsøgt inkluderet en lang række af interaktioner:  

- Køn og herkomst 

- Faglært og karakterer, som altså ud fra figur 1a kunne tænkes relevant.  
- Køn og karakterer 

 

Ingen af disse er signifikante i modellen og indgår derfor ikke i den endelig model.  

 

Modelberegnet forskel i erhvervsindkomst 

I dette afsnit undersøges hvad der, bestemmer den årlige erhvervsindkomst for beskæftigede. 

 

I modellerne logaritme-transformeres indkomsten. Denne transformation indebærer en antagelse om at 

den relative effekt er lineær, hvilket implicerer at effekten på den faktiske indkomst ikke er lineær, men 

derimod eksponentielt stigende. Logaritme-transformationen bruges ofte på modeller for indkomst, og 

betyder at hvert parameterestimat tolkes som en semi-elasticitet, hvilket vil sige, at vi direkte kan aflæse 

de estimerede effekter som tilnærmelsesvis procentvise ændringer i indkomsten.9 Så længe, der er tale 

om små effekter, så kan man aflæse effekten direkte som den procentvise ændring i indkomsten.10  

 
9 Den logaritmiske transformation sikrer, at indkomstfordelingen minder om en normalfordeling.  
10 Helt præcist aflæses den procentvise ændring i indkomsten som (eβ). Eksempelvis aflæses koefficienten ”Fyn”, der angiver effekten af at have 

færdiggjort sin uddannelse på Fyn (e-0,047) som at indkomsten er lavere 5 procent alt andet lige, hvis man kommer fra Fyn.  


