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Forord 
 

I Danmark finansierer staten offentlig børnepasning, uddannelse, sundhedsvæsen, anlæg af veje 

mv. De forskellige offentlige udgifter har oplagt nogle positive indvirkninger på økonomien. Når 

børn bliver passet i daginstitutionerne, kan forældrene gå på arbejde i stedet for at passe børn. Når 

transportforbindelserne er gode, kan vi komme hurtigere frem og tilbage til arbejdet. Og når staten 

poster penge i uddannelse, er det en investering i en mere produktiv arbejdsstyrke. 

 

Når vi på denne måde ændrer adfærd som følge af statens udgifter til offentlige tilbud, kan man 

tale om, at der er dynamiske effekter af offentlige udgifter. Men selvom der helt oplagt er økonomiske 

gevinster af offentlige udgifter til f.eks. børnepasning, uddannelse og infrastruktur, bliver offentlige 

udgifter typisk ikke tillagt nogen værdi i Finansministeriets modeller. Det er så at sige penge ud ad 

vinduet i beregningerne. 

 

Når Finansministeriet derimod regner på skattelettelser, både topskattelettelser og nedsættelse af 

afgifter på såvel biler som øl, er det standardpraksis at indregne dynamiske effekter. Man regner 

således med, at folk vil arbejde og forbruge mere, når en given skat eller afgift sænkes, og derfor 

påvirker skattelettelser arbejdsudbud, produktivitet og velstand positivt. Man regner ligeledes med 

dynamiske effekter af lavere overførselsindkomster og kortere dagpengeperiode. 

 

At man konsekvent regner med positive afledte virkninger af skattelettelser, men ikke af offentlige 

udgifter giver en skævhed. Det gør, at vi systematisk undervurderer værdien af vores 

velfærdssamfund. I beregningerne vil det altid se ud som en god idé at skære i de offentlige udgifter 

for at finansiere skattelettelser. 

 

Hvis der vitterlig ikke var nogen gevinster af offentlige udgifter, så burde Danmark og de øvrige 

skandinaviske lande, som har høje skatter, være fattige lande. Faktum er imidlertid, at vi er blandt 

verdens rigeste lande. Det skyldes, at de danske skatteindtægter i stor stil bruges til produktive 

investeringer i bl.a. infrastruktur, børnepasning og uddannelse, der påvirker folks muligheder og 

lyst til at arbejde.  

 

Offentlige udgifter bidrager til at skabe værdi og velstand i samfundet. Det Økonomiske Råd er 

opmærksom på denne skævhed og skriver således i forårsrapporten 2017, at ”skatter antages ofte 

at have effekter på arbejdsudbuddet. Det samme må formodes at være tilfældet for offentlige 

udgifter”. Rådet efterlyser større viden på området, så ”beslutninger i den økonomiske politik kan 

træffes på et oplyst og afbalanceret plan” (Det Økonomiske Råd, forår 2017). 

 

Med denne rapport tager vi hul på arbejdet med at indregne dynamiske effekter af offentlige 

udgifter, så vi kan få de rigtige proportioner ind i debatten. Rapporten indeholder dels et større 
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litteraturstudie af dynamiske effekter af offentlige udgifter til børnepasning, uddannelse og 

infrastruktur, dels konkrete modelberegninger og estimationer af dynamiske effekter af to typer 

offentlige udgifter. Vi har regnet på effekterne af at give en uddannelse til dem, der ikke har en i 

dag, og så har vi beregnet, hvad effekten er på BNP, arbejdsudbud og den finanspolitiske 

holdbarhed ved tre danske infrastrukturprojekter.  

 

I rapporten behandler vi ikke dynamiske effekter af eksempelvis forskning, sundhed, det sociale 

område og den aktive arbejdsmarkedspolitik. Det er ikke et udtryk for, at der ikke findes positive 

dynamiske effekter af disse udgifter. Det skyldes alene, at vi har været nødt til at begrænse os. Vi 

håber, at vi ved at lægge beregninger og metode frem kan inspirere andre til at arbejde videre i 

samme spor.  
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Rapportens hovedkonklusioner 

Rapporten falder i tre dele. Kapitel 1 er et litteraturstudie af den eksisterende danske og 

internationale forskning om dynamiske effekter af offentlige udgifter til børnepasning, uddannelse 

og infrastruktur. I kapitel 2 foretager vi modelberegninger og estimationer af at give ufaglærte et 

uddannelsesløft. Endelig fremlægger vi i kapitel 3 beregninger af dynamiske effekter af tre konkrete 

infrastrukturprojekter, nemlig den midtjyske motorvej, Sydmotorvejen og Holstebromotorvejen. 

Forskningen viser positive effekter af offentlige udgifter 

Den danske og internationale forskning af dynamiske effekter af offentlige udgifter viser, at der er 

positive effekter på arbejdsudbud og produktivitet, når staten bruger penge på børnepasning, 

uddannelse og infrastruktur. Et eksempel på en sådan effekt er, at forældre lægger flere timer på 

arbejdsmarkedet (øger deres arbejdsudbud), når de har mulighed for at få passet deres børn i 

daginstitutioner. Ligeledes er uddannelse en god investering, der giver et positivt afkast – både for 

den enkelte og for samfundet. Personer med kompetencegivende uddannelser vil typisk opnå 

højere løn, have lavere risiko for ledighed og have en højere tilbagetrækningsalder end personer 

uden uddannelse. For samfundet vil øget uddannelse således bidrage til højere beskæftigelse og 

produktivitet og dermed højere vækst og velstand. Foruden direkte afkast af offentlige udgifter til 

børnepasning, uddannelse og infrastruktur kan der også findes en række indirekte effekter af 

offentlige udgifter såsom mindre kriminalitet og mindre træk på sundhedsydelser. 

 

Uddannelse løfter beskæftigelsen markant 

Uddannelse er en rigtig god investering for samfundet, for der er markante dynamiske effekter af 

uddannelse. Beregningerne viser, at hvis man giver en erhvervsuddannelse til unge, der ikke har 

anden uddannelse end grundskolen, så øges deres beskæftigelse med 30 procentpoint. Blandt 

ufaglærte unge, der kun har en grundskoleuddannelse i dag, er deres beskæftigelse i gennemsnit 

på cirka 50 procent fra 25 til 40-års alderen. Får de en faglært uddannelse, forøger de deres 

beskæftigelse til ca. 80 procent i samme periode. Det svarer til, at cirka 5 ud af 10 unge er i 

beskæftigelse, når de ingen uddannelse har. Havde de unge fået en faglært uddannelse, ville ca. 8 

ud af 10 være i job. Uanset om man giver en uddannelse til dem, der i forvejen har de bedste 

forudsætninger, eller om man løfter de unge, der har de dårligste forudsætninger, forbedres deres 

beskæftigelsesgrad markant ved at de får en uddannelse. Der er store perspektiver og potentielle 

velstandsgevinster ved at uddanne den såkaldte ”restgruppe” af unge, der i dag falder ud af 

uddannelsessystemet efter grundskolen. 
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Der er dynamiske effekter af investeringer i infrastruktur 

Det kan føre til fejlvurderinger af Danmarks vækstpotentiale og den finanspolitiske holdbarhed, når 

man – som praksis er i dag – ikke regner med dynamiske effekter af infrastrukturinvesteringer. For 

der er dynamiske effekter af investeringer i infrastruktur, og det er muligt at beregne eksempelvis 

effekt på BNP og arbejdsudbud ved at tage udgangspunkt i de samfundsøkonomiske analyser, som 

man allerede laver i dag, når man skal vurdere mulige investeringer i infrastruktur. Ser man på tre 

konkrete infrastrukturprojekter – den midtjyske motorvej, Sydmotorvejen og Holstebromotorvejen 

– hvilke der allerede foreligger samfundsøkonomiske analyser af, vil der være positive afkast på 

BNP og arbejdsudbud ved at anlægge dem. Mens den midtjyske motorvej vil have en 

selvfinansieringsgrad på 151 procent, vil Sydmotorvejen have en selvfinansieringsgrad på 14 

procent og Holstebromotorvejen på 56 procent. Til sammenligning er den dynamiske 

selvfinansieringsgrad ved en topskattelettelse 28 procent og en forhøjelse af 

beskæftigelsesfradraget 8 procent.  

 

Det er muligt at øge BNP, arbejdsudbud og den finanspolitisk holdbarhed gennem en mere 

progressiv reformkurs, der har fokus på investeringer i bl.a. infrastruktur, børnepasning og 

uddannelse. Som denne publikation illustrerer, så er det ikke umuligt at lave modelberegninger af 

dynamiske effekter af offentlige udgifter.   
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1 KAPITEL 

Forskningen viser positive 
effekter af offentlige udgifter 
I Danmark finansierer vi uddannelse, børnepasning og infrastruktur via offentlige 

udgifter. Den eksisterende danske og internationale forskning af dynamiske effekter 

af offentligt forbrug viser, at der er positive effekter på bl.a. arbejdsudbud og 

produktivitet. Forskningen viser ligeledes, at der er en række indirekte effekter af 

offentlige udgifter såsom mindre kriminalitet og mindre træk på sundhedsydelser. En 

lang række skattefinansierede offentlige udgifter bidrager således til at øge 

beskæftigelse og velstand i Danmark. Indtægterne fra skatter bruges nemlig til 

produktive investeringer i bl.a. uddannelse, børnepasning og infrastruktur. 

I Danmark spiller den offentlige sektor en stor rolle og er en forudsætning for vækst og 

beskæftigelse i den private sektor. Børnepasning, uddannelse og infrastruktur er eksempler på 

offentlige udgifter, der bidrager til at øge arbejdsudbuddet og produktiviteten i økonomien. 

 

Når der i dag regnes på effekter af forskellige politiske reformer og tiltag, så regnes der ikke med 

positive afledte virkninger af offentlige udgifter. Dvs. man regner ikke med, at BNP vokser, at 

skatteindtægterne stiger, eller at arbejdsstyrken øges, når vi investerer i f.eks. uddannelse, 

børnepasning eller infrastruktur. Tværtimod regner man kun med negative virkninger, fordi de 

offentlige udgifter skal finansieres af skatter og afgifter. Offentlige udgifter har altså ingen positive 

effekter i de regnemetoder, man bruger i dag. I regnearket er det penge ud ad vinduet. 

 

I virkelighedens verden bruges skattekronerne til produktive udgifter som bl.a. infrastruktur, 

børnepasning, uddannelse, sundhedsvæsen og et fleksibelt arbejdsmarked, der påvirker folks 

muligheder og lyst til at arbejde. I indeværende rapport har vi valgt at fokusere på tre områder: 

Børnepasning, uddannelse og infrastruktur. 

 

 

 

 

 

 

 
Børnepasning, uddannelse og 
infrastruktur er eks. på 
offentlige udgifter 

 
I dag regnes der ikke med, at 
der er positive afledte 
effekter af offentligt forbrug 

 
Skatterne bruges til 
produktive investeringer 
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Boks 1. Hvad er dynamiske effekter? 

Dynamiske effekter kan defineres som adfærdseffekter som følge af en given politik.  

 
I dag regnes der med dynamiske effekter af skatter. Eksempelvis regner Finansministeriet med, at folk reagerer 
på lavere skat ved at arbejde mere. Det er en dynamisk effekt, der sikrer, at skattenedsættelser giver øget 

arbejdsudbud og BNP.  
 
 

 Dynamiske effekter af skattelettelser i Finansministeriets regnemaskine: 
 

 
 

 
I dag regens der ikke med positive dynamiske effekter af offentlige udgifter. Eksempelvis regner 
Finansministeriet med, at det ikke har nogen effekt at investere i børnepasning eller uddannelse – eller at 

gennemføre besparelser på samme områder. På udgiftssiden regner man imidlertid med negative dynamiske 
effekter af overførselsindkomster. Offentlige udgifter giver helt naturligt positive afledte effekter eller 
dynamiske effekter via bl.a. øget arbejdsudbud og BNP. De indgår i dag ikke i regnemodellerne. 

 
 
 Ingen dynamiske effekter af investeringer i offentlige udgifter i Finansministeriets regnemaskine: 

 

 
 

  

De dynamiske effekter af offentlige udgifter kan opdeles i kortsigtede og langsigtede effekter. Et 

eksempel på en kortsigtet effekt er, at forældre kan lægge flere timer på arbejdsmarkedet (deres 

arbejdsudbud øges), når de har mulighed for at få passet deres børn i daginstitutioner. Et eksempel 

på langsigtede effekter af samme offentlige udgift er, at børn, som har været i daginstitution, klarer 

sig bedre ved folkeskolens afgangsprøve og dermed får et bedre afsæt for at klare sig godt på 

arbejdsmarkedet.  

 

En lang række skattefinansierede offentlige udgifter bidrager således til at øge beskæftigelse og 

velstand. Det forholdsvis høje skattetryk i Danmark skal dermed ikke kun ses som noget, der 

hæmmer væksten, men i højere grad som en væsentlig forudsætning for Danmarks succes med 

høj velstand og lighed. I dette kapitel er der set nærmere på den eksisterende forskning af de 

dynamiske effekter af børnepasning, uddannelse og infrastruktur. 

 

 
Dynamiske effekter af 
offentlige udgifter kan 
opdeles i kortsigtede og 
langsigtede effekter 

 
Høje skatteindtægter er en 
væsentlig grund til Danmarks 
succes med høj velstand og 
lighed 



 

Dynamiske effekter af offentlige udgifter 

  9 
 

Børnepasning skaber flere hænder på arbejdsmarkedet 

Ser man nærmere på den del af det offentlige forbrug, der bruges på børnepasning, så er der en 

lang række danske og internationale studier, der på forskellige måder beskæftiger sig med 

dynamiske effekter. 

 

Når en stor andel af børn passes i dagtilbud, skaber det positive dynamiske effekter på flere måder, 

blandt andet frigiver det arbejdskraft. Når forældrene kan sende deres børn i institution, har begge 

forældre mulighed for at udbyde arbejdskraft. Disse arbejdsudbudseffekter er de kortsigtede 

dynamiske effekter.  

 

Glavind (2000) fremstiller på baggrund af danske forhold et regneeksempel på de mulige effekter 

på arbejdsudbuddet ved øgede udgifter til børnepasning. Glavind finder, at ved at øge 

børnepasningen med 100 vuggestuepladser øges arbejdsudbuddet med 10 fuldtidspersoner, og 

ved at øge børnepasningen med 100 børnehavepladser øges arbejdsudbuddet med knap 25 

fuldtidsbeskæftigede.   

 

Når børn passes i dagtilbud, skaber det 
positive dynamiske effekter på flere 
måder, blandt andet frigiver det 
arbejdskraft 

Buxbaum m.fl. (2013) kommer frem til, at en udvidelse og en forbedring af børnepasningen i Østrig 

vil være selvfinansierende inden for en 10-årig periode. Ben-Galim (2011) finder, i en undersøgelse 

baseret på britiske data, at der for hver kvinde, der kommer tilbage på det britiske arbejdsmarked 

efter barsel, vil give et offentligt afkast på 4.860 pund over en fireårig periode, når det antages, at 

mødrene vil blive beskæftigede til samme løn og antal timer, som før de gik på barsel. 
 

Fairholm (2011) har set på de økonomiske effekter af indførelsen af et universelt 

børnepasningssystem i Canada. Fairholm finder, at det over en 8-årig periode har øget kvinders 

beskæftigelsesgrad i Quebec med 3,8 pct. og øget Quebecs BNP med 1,7 pct. 

 

 

 
Når børn passes i dagtilbud, 
frigiver det arbejdskraft 

 
Glavind (2000):  Ved at øge 
børnepasningen med 100 
børnehavepladser øges 
arbejdsudbuddet med knap 
25 fuldtidsbeskæftigede.  
 

 
Buxbaum m.fl. (2013):  
Udvidelse og forbedring af 
børnepasningen vil være 
selvfinansierende inden for en 
10-årig periode 

 
Fairholm (2011): Universelt  
børnepasningssystem øger 
kvinders beskæftigelse 
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Simonsen (2005) viser, at kvinder bosat i kommuner med pasningsgaranti havde 6 pct. større 

sandsynlighed for at være i arbejde 8-13 måneder efter barnets fødsel, sammenlignet med 

kommuner uden pasningsgaranti. Simonsen (2005) finder til gengæld ikke effekter på 

arbejdsmarkedsdeltagelsen i barnets første 6 måneder, ligesom der ikke kunne findes signifikante 

langsigtede effekter på kvindernes arbejdsmarkedsdeltagelse.  

 

Simonsen (2005) finder, at kvindernes arbejdsudbud er meget følsomt over for ændringer i prisen 

på pasningen. Omvendt finder Lundin m.fl. (2008) i et studie på svenske data, at i lande med 

veludviklede og i forvejen højt substituerede dagtilbud vil yderligere prisreduktioner kun have lille 

effekt på mødrenes arbejdsudbud.  

 

Det Økonomiske Råd (2017) viser med udgangspunkt i danske registerdata, at normeringen i 

daginstitutioner påvirker forældrenes arbejdsudbud negativt. Jo flere børn pr. voksen, des flere af 

forældrene vælger at stå uden for beskæftigelse. Vismændene har udelukkende set på 

deltagelseseffekten og måler ikke på timeeffekten (arbejdstid). 

 

Samtidig viser et OECD-studie, at kvaliteten af børnepasning også har indflydelse på kvinders valg 

om at arbejde fuldtid eller deltid, og at en forbedring af kvaliteten af børnepasning vil føre til et fald 

i deltidsansættelser og en stigning i fuldtidsansættelser. Rapporten fastslår, at ”udgifter til 

børnepasning ses at have en negativ indflydelse på deltidsarbejde, hvilket peger på, at kvinder bevæger 

sig fra deltids- til fuldtidsarbejde, hvis, alt andet lige, der ydes længere og/eller bedre pasning” 

(Thévenon 2013).  

 

God børnepasning har langsigtede positive effekter 

Én ting er effekter på arbejdsudbud for forældrene. En anden positiv effekt af 

højkvalitetsinstitutioner ses senere i livet.  En lang række undersøgelser viser, at børn, der er blevet 

passet i højkvalitetsinstitutioner, senere opnår bedre resultater i skolen, længere 

uddannelsesniveau, højere indkomster og mindre træk på de offentlige kasser. Disse effekter kan 

betegnes som de langsigtede dynamiske effekter af børnepasning.    

 

Allerede tidligt i børns liv ses store forskelle i børns færdigheder. Et 3-årigt barn, vokset op i en 

universitetsfamilie, har hørt flere ord og har over dobbelt så stort ordforråd som et barn, der er 

vokset op med forældre på en overførselsindkomst, og gabet stiger frem mod skolestart (Hart m.fl. 

1995). Et dagtilbud af høj kvalitet kan dermed hjælpe med til at løfte de svageste børn og dermed 

mindske den sociale arv. Der findes meget international litteratur, der omhandler tidlige 

investeringer i human kapital (f.eks. i form af højkvalitetsdagtilbud), og den fælles konklusion er, 

at jo tidligere, der investeres, des større er afkastet. (se f.eks. Heckman m.fl. 2005). Figur 1 viser 

Heckman-kurven, der viser, at der er store afkast af en tidlig investering.   

 

 
Simonsen (2005): Med 
pasningsgaranti større sand-
synlighed for at være i 
arbejde 8-13 måneder efter 
barnets fødsel 

 
Det Økonomiske Råd (2017):  
Dårligere normeringer, lavere 
arbejdsudbud  

 
Thévenon 2013:  Øget kvalitet 
i børnepasning vil føre til en 
stigning i fuldtidsansættelser 

 
God børnepasning har også 
langsigtede dynamiske 
effekter    

 
Den fælles konklusion fra den 
internationale forskning er, at 
jo tidligere, der investeres, jo 
større er afkastet 
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Figur 1. Afkast af en krone investeret ved forskellige aldre 

  

Kilde: AE pba. Heckmann (2008). 

 

En række amerikanske empiriske studier bekræfter Heckmans teorier om store afkast af tidlige 

investeringer. De amerikanske studier skiller sig ud ved at følge de omfattede børn i en lang 

årrække for på den måde at få det mest retvisende billede af investeringens afkast. (Se f.eks. 

Schweinhart m.fl. (2005) og Nores m.fl. (2005), Heckmann (2011), Deutsch m.fl. (1971); Deutsch 

m.fl. (1974), Burchinal m.fl. (1989)). 

 

Schweinhart m.fl. (2005) er et af de mest omtalte og anerkendte studier i USA kendt som ’The 

Perry Preschool Project’. Under programmet fra 1962 til 1967 blev der udvalgt et sample på 123 

lavindkomst afroamerikanske børn (udsatte børn). Ud af denne gruppe børn blev 58 tilfældig 

udvalgt til at deltage i et højkvalitets toårigt førskoleprogram for treårige og fireårige. De 

resterende børn deltog ikke i førskoleprogrammet. Underviserne var uddannet på bachelorniveau. 

Underviserne underviste max 8 børn ad gangen og mødtes med børnene i 2½ time om dagen, 5 

dage om ugen. Samtidig var det en del af programmet, at underviserne foretog hjemmebesøg hver 

anden uge. 

 

Programmet er unikt, idet børnene bliver fulgt, indtil de er 40 år. Schweinhart m.fl. (2005) og Nores 

m.fl. (2005) konstaterer, at der er stor forskel på, hvordan de to grupper har klaret sig. De, der 

deltog i programmet, er mere tilbøjelige til at have gennemført high school, er mere tilbøjelige til 

at være i beskæftigelse og har højere medianindkomst. Endvidere var der flere af dem, der havde 

deltaget i programmet, der var husejere og havde opsparingskonto, samtidig med at de havde 

færre arrestationer og var mindre i fængsel end de, der ikke havde deltaget i programmet. 

 

Schweinhart m.fl. (2005) viser ved cost-benefit-analyse, at den samlede udgift til programmet 

(15.166$), langt overgås af de offentlige besparelser programmet har medført (195.621$). Afkastet 

0-3 år 4-5 år Skole Efter endt uddannelse

Tidligste indsatser som 
dagpleje og vuggestue

Børnehave

Skolegang

Videreuddannelse 
og arbejde

Afkast af investering i 
humankapital (pct.)

Alder
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af hver dollar, der er brugt på projektet, har derfor været 12,9 dollar, jf. figur 2. Ses der på de 

samlede besparelser og merindtægter i hele samfundet (både offentligt og privat), har afkastet af 

investeringen været 244.812$. 

 

Figur 2. Cost-benefit ved Perry Preeschool programmet 

 

Anm. Faste priser (2000 dollar). 3 pct. diskonteringsrente. 
Kilde: AE pba. Schweinhart m.fl. (2005) 

 

Helt konkret finder Heckman (2011), at afkastet af ’The Perry Preschool Project’ har været 7-10 

pct. om året. Afkastet for programmet blev, da deltagerne var 40 år, målt til 16 pct. (4 pct. til 

deltagerne og 12 pct. til samfundet). I analysen, der blev lavet, da deltagerne var 27 år, fandt man 

’kun’ et afkast på 7 pct. (Schweinhart m.fl. 1993), hvilket understreger vigtigheden i at analysere 

langsigtet, når effekterne af tidlige indsatser evalueres. I praksis er tidshorisonten på 

investeringens afkast uendelig, da det ikke kun er en enkelt generation, der får glæde af 

investeringen, men også alle fremtidige generationer pga. den positive sociale arv, som 

investeringen medfører. 

 

Tidlige indsatser skaber bedre opvækstvilkår for den 
enkelte samt mindsker risikoen for, at det enkelte barn 
senere overgår til et liv på overførselsindkomst 

 

Overordnet set stiller de amerikanske studier, der har fulgt børn over længere tid, sig altså positivt 

over for pasning af børn i institutioner. Alle de amerikanske projekter har genereret så store afkast, 

at selvom man ikke vil kunne forvente lige så store effekter I Danmark, så må afkastet dog forventes 

at være klart positivt (Nielsen m.fl. 2009). 
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Mange studier har også set på, hvordan det at gå i et kvalitetsdagtilbud er korreleret med IQ og 

effekter på karakterer senere i uddannelsessystemet. Det amerikanske projekt The Milwaukee 

Project startede i 1960’erne med det formål at forbedre IQ og resultater i skolen for børn fra 

belastede baggrunde (Garber, 1988; Garber m.fl., 1991; Garber & Hodge, 1989). De børn, som 

havde modtaget behandling, klarede sig væsentligt bedre i intelligenstestene i forhold til børnene i 

kontrolgruppen. Forskellen mellem de to steg med alderen. 

 

AE har også undersøgt, hvordan unge, der var i dagtilbud som 2-årige (dagpleje eller vuggestue), 

har klaret sig i forhold til børn, der ikke var i dagtilbud, når man ser på karaktererne ved 

afgangsprøverne i 9. klasse (AE 2014). I gennemsnit klarede 82,5 pct. af børnene, der ikke gik i 

dagtilbud, at få mindst 2,0 i dansk og matematik, men hvis man ser på børn, der ligner dem, der gik 

i dagtilbud, så er det 88,3 pct., der opnåede mindst 2,0. Dvs. at chancerne for at afslutte 9. klasse 

med mindst 2,0 i dansk og matematik i gennemsnit forbedres med ca. 6 pct.point, når der 

kontrolleres for baggrundsforhold. Det fremgår af figur 3. 

 

Figur 3. Effekt af dagtilbud fordelt efter forældrenes højeste uddannelse    

 

Anm.: Effekten er estimeret vha. PSM på en lang række socioøkonomiske baggrundsfaktorer. Estimationen blandt ufaglærte børn 
bygger på 2.300 børn, og effekten er signifikant på 5% niveau. Estimationen blandt børn med forældre, der har 
erhvervskompetencegivende uddannelse, bygger på 10.600 børn, og effekten er signifikant på 1%-niveau.  
Kilde: AE på baggrund af data fra Lovmodellens datagrundlag. 

 

Hvis dækningsgraden øges i dagtilbuddene for de 0-2-årige, peger alt på, at de ekstra børn, der 

optages i enten vuggestue eller dagpleje, vil opnå højere karakterer, end hvis de havde stået 

udenfor dagtilbuddene.  

 

Datta Gupta og Simonsen (2016) har undersøgt effekten af at have gået i vuggestue sammenlignet 

med dagpleje. Studiet viser, at elever, som har gået i vuggestue, klarer sig bedre ved folkeskolens 

afgangsprøve. Dette gælder både i matematik og i særdeleshed i dansk. Forfatterne peger på det 

højere uddannelsesniveau blandt de ansatte i vuggestuer ift. dagpleje som en primær årsag hertil. 
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Studiet viser desuden, at effekterne er størst for børn med lav socioøkonomisk baggrund. Dette 

ligger i tråd med tidligere resultater. 

 

I den internationale litteratur er der stort fokus på, at kvaliteten af de dagtilbud, der udbydes, 

påvirker det udbytte, børnene får med sig senere hen. Ifølge Nielsen m.fl. (2009) er følgende 

parametre afgørende for kvaliteten af dagtilbud: Antal børn pr. voksen (normering), personalets 

uddannelse, aktiviteter i institutionen, de fysiske omgivelser og graden af forældreinddragelse. 

 

Det er en gennemgående konklusion i såvel den danske 
som den internationale litteratur, at der er positive effekter 
af tidlige investeringer i førskolealderen 

 

Det er en gennemgående konklusion i såvel den danske som den internationale litteratur, at der er 

positive effekter af tidlige investeringer i førskolealderen, men de største positive effekter ses hos 

de udsatte børn. (Ruhm m.fl.  2011, Burchinal m.fl. 1989). Som beskrevet er ’The Perry Preschool 

Project’ blot ét ud af mange projekter, der viser, at der kan opnås store afkast ved at investere i 

udsatte børn (Schweinhart m.fl. 2005, AE 2014).  

 

Dynamiske effekter af uddannelse 

Uddannelse er en god investering, der giver et positivt afkast – både for den enkelte og for 

samfundet. Personer med kompetencegivende uddannelser vil typisk opnå højere løn, lavere risiko 

for ledighed samt lavere risiko for tidlig tilbagetrækning end personer uden uddannelse. For 

samfundet vil øget uddannelse bidrage til højere beskæftigelse og produktivitet og dermed højere 

vækst og velstand. Foruden de direkte dynamiske effekter af uddannelse, såsom flere effektive år 

på arbejdsmarkedet, så har investeringer i uddannelse også mange afledte effekter, såsom mindre 

kriminalitet og mindre træk på sygehusvæsenet. 

 

Uddannelse som investering kan opdeles i en række forskellige former målrettet bl.a. folkeskolen, 

ungdomsuddannelser, erhvervsuddannelser, videregående uddannelser, efteruddannelse eller 

uddannelse af restgruppen, der aldrig har fået en uddannelse.  

 

En kvalitetsfolkeskole giver afkast 

Ifølge Heckman (2008, 2010) er afkastet af uddannelse større, jo tidligere man investerer i barnet. 

En folkeskole af høj kvalitet er derfor vigtig for at skabe det rette fundament for læring senere i livet. 

Dette bekræftes også af andre empiriske studier, der finder størst afkast for de første skoleår (f.eks. 

Psacharopoulos 1994). 
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Samtidig har folkeskolen den effekt, at den kan skabe mønsterbrydere og dermed bryde den sociale 

arv. AE har tidligere påvist, at unge, der klarer sig godt ved folkeskolens afgangsprøver, har 

nemmere ved at bryde den sociale arv og få en ungdomsuddannelse (AE 2014). 

 

Kvaliteten af folkeskolen, herunder klassekvotienter og lærernes undervisning, har stor betydning 

for afkastet. Der er robust evidens for, at større klasser mindsker læring særligt hos drenge og børn 

med mindre uddannede forældre (Browning m.fl. 2007; Heinesen, 2010).  

 

En reduktion af klassestørrelsen med 5 elever estimeres at øge karaktererne med ca. et kvart 

karakterpoint – og mere for drenge og børn med mindre uddannede forældre. Andersen m.fl. 

(2014) finder positive effekter af to-lærerordningen for elevernes faglige udvikling. Det illustrerer, 

at de resultater, der opnås i folkeskolen, i høj grad afhænger af folkeskolens kvalitet. Amerikanske 

studier når frem til samme konklusioner.  

 

Chetty m.fl. (2011) finder, at ved at reducere klassestørrelsen med 33 pct. i et enkelt år, vil hver 

enkelt elev i en alder af 27 år kunne øge sin indtjening med 2,3 pct., svarende til en gevinst på 9.460 

dollar pr. elev (eller 189.000 dollar pr. klasselokale).  

 

Øges elevernes faglige niveau, vil det smitte af på den 
enkeltes fremtidige indtjening og samfundet som helhed 

 

 Øges elevernes faglige niveau, vil det smitte af på den enkeltes fremtidige indtjening og på 

samfundet som helhed. De 15-årige skoleelever i Danmark ligger ca. 40 PISA-point under Finland 

og Korea. Wossmann m.fl. (2010) finder, at hvis danske børn øger deres PISA-score med 40 point 

til Finlands niveau, vil dansk BNP vokse med 0,7 pct.point. Sammenhængen mellem PISA-point og 

økonomisk vækst er baseret på en undersøgelse af 24 OECD-lande, herunder Danmark, i perioden 

1960-1990. Chetty m.fl. (2014) finder også, at kvaliteten af undervisningen er afgørende for de 

økonomiske gevinster, eleverne opnår senere i livet. Hvis kvaliteten af lærerne øges i et enkelt år, 

kan de generere gevinster på mellem 107.000-214.000 dollar pr. klasselokale (20 elever) jf. Chetty 

m.fl. 2011. 

 

Uddannelse øger beskæftigelse og produktivitet 

Personer med en erhvervsuddannelse er i gennemsnit længere i beskæftigelse end ufaglærte – på 

trods af at der er et beskæftigelsestab, mens uddannelsen står på. Det beskæftigelsestab, der sker 

under uddannelsen, bliver altså mere end indhentet efterfølgende, da uddannede blandt andet har 

lavere risiko for ledighed og førtidspensionering, i mindre grad arbejder deltid og generelt trækker 

sig senere tilbage fra arbejdsmarkedet. 
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Dykker man ned i de forskellige uddannelser, så der er stor variation i antal års beskæftigelse. Det 

fremgår af figur 4, der viser antal års beskæftigelse fordelt på uddannelse. 

 

Figur 4. Antal års beskæftigelse, 18 – 80 år 

 

Anm: Figuren viser den gennemsnitlige beskæftigelsesgrad gennem livet beregnet ud fra AE’s livsindkomstmodel på baggrund af 
2012/2013.  
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata   

  

Ser man på indkomster, så bidrager ufaglærte med 8,5 mio. kr. gennem livet målt på velstanden, 

mens faglærte i snit bidrager med 14,3 mio. kr., og personer med videregående uddannelser 

bidrager med cirka 17-26 mio. kr. Vækstbidraget er målt som en slags livsværditilvækst, som 

summen af al erhvervsindkomst fra 18-80-årsalderen, dvs. lønindkomst (inkl. pensionsbidrag) 

samt overskud af egen virksomhed fratrukket undervisningsomkostninger for de uddannede. 

Livsværditilvæksten fremgår af figur 5. 

 

Figur 5. Livsværditilvækst ved at tage en uddannelse 

 

Anm: Der ses på den forventede livsværditilvækst, fra 18-80 år. Se boks 1. for metode og nærmere definition. 2013 
Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata 
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Den samfundsøkonomiske gevinst kommer af to ting. For det første giver en 

erhvervskompetencegivende uddannelse et større arbejdsudbud, dvs. lavere ledighed, mindre 

sygdom, flere arbejdstimer og senere tilbagetrækning, hvilket er det, der betegnes som den 

dynamiske effekt. For det andet giver en uddannelse højere løn og produktivitet.  

 

Andre dynamiske effekter af uddannelse   

Uddannelse har mange afledte effekter, der er mere eller mindre målbare. Det kan nemt føre til, at 

der på det private marked underuddannes i forhold til, hvad der er optimalt på samfundsniveau 

(Wolfe m.fl. 1995). B.la. viser et internationalt studie af Oreopoulos m.fl. (2009), at det ikke-

økonomiske afkast af uddannelse er mindst lige så stort som det økonomiske afkast.  

 

Der er direkte effekter af uddannelse på arbejdsudbud og 
produktivitet, men også en række andre positive effekter 

 

Foruden den øgede personlige produktivitet (også kaldet ”egen-effekten”) kan uddannet 

arbejdskraft medvirke til øget produktivitet i hele virksomheden – en såkaldt ”fælleseffekt” eller 

den positive spillover-effekt. Et studie af Junge og Skaksen (2010) viser, at fælleseffekterne er 

mindst ligeså store og i nogle beregninger næsten dobbelt så store som de individuelle effekter. 

Man vil derfor være tilbøjelig til at undervurdere produktivitetsgevinsten ved uddannelse, hvis man 

alene ser på egen-effekten. Og man vil med stor sandsynlighed undervurdere de dynamiske 

effekter af uddannelse ved ikke at tage højde for fællesproduktivitetseffekten.   

 

Et bedre helbred er et eksempel på en af de afledte effekter, der er af uddannelse. En lang række 

studier viser, at jo længere uddannelse, desto mindre trækker man på sundhedssystemet. Samtidig 

kan uddannelse påvirke kriminaliteten på kort sigt (under uddannelse) og på lang sigt (efter 

uddannelse). Et studie af de langsigtede nettoeffekter af øget uddannelsesniveau på fremtidig 

kriminalitet viser, at der er store, positive og robuste resultater (Lochner m.fl. 2004). Oreopoulos 

m.fl. (2009) finder også en sammenhæng mellem færre arrestationer og stigende 

uddannelseslængde. 

 

I forhold til uddannelse er der således store positive effekter. Der er direkte effekter på 

arbejdsudbud og produktivitet – både egen-effekter og fælleseffekter. Af mere indirekte karakter 

kan lavere sundhedstræk og lavere kriminalitet nævnes. I kapitel 2 præsenteres konkrete 

modelberegninger og estimationer af at give en uddannelse til dem, der ikke har en uddannelse i 

dag. Resultaterne viser, at der er stor effekt på beskæftigelsen af at give ufaglærte unge en 

uddannelse.     
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Offentlige investeringer øger vækst og velstand 

Offentlige investeringer i infrastruktur er fundament for en effektiv økonomi og dermed for 

fremtidens vækst. Motorveje, broforbindelser, togforbindelser og IT-infrastruktur nedbryder 

grænser og reducerer omkostninger for transport af personer og varer og for kommunikation. Den 

økonomiske teori, empiriske analyser baseret på landesammenligninger og samfundsøkonomiske 

beregninger for stribevis af konkrete infrastrukturprojekter bakker op om dette. På trods heraf er 

der i Finansministeriet ikke praksis for at indregne dynamiske effekter fra offentlige investeringer 

på vækst og velstand. 

 

De dynamiske effekter af infrastrukturinvesteringer kommer bl.a. af, at de kan reducere 

transporttiden, som både omsættes til mere fritid og mere arbejdstid (timeeffekten), jf. Lakshaman 

m.fl. (2007). Et velfungerende transportnet øger arbejdskraftens mobilitet. Øget geografisk 

mobilitet mindsker risikoen for flaskehalsproblemer og reducerer den strukturelle ledighed 

(deltagelseseffekten). Øges arbejdskraftens mobilitet, vil det også øge samfundets produktivitet 

(produktivitetseffekten).  

 

Dynamiske effekter af investeringer i 
infrastruktur kommer bl.a. af en 
reduceret transporttid, som både 
omsættes til mere fritid og mere 
arbejdstid 

Aschauer (1990) konkluderer, at forøgelser af offentlige infrastrukturinvesteringer løfter 

velstanden 2-4 gange mere end private investeringer. Der er de seneste årtier lavet en lang række 

avancerede analyser på europæiske data, der søger at undersøge, om de investeringer, der er ført 

ud i livet, kan bevises at have ført til højere vækst. Bo (2012) finder en signifikant og positiv effekt 

fra investeringer, især IT-infrastruktur på BNP, og i mindre grad også fra transportinfrastruktur. 
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I en såkaldt metaanalyse, hvor resultater fra mere end 60 analyser vægtes sammen, finder Bom 

(2009), at de langsigtede effekter af offentlige investeringer er på niveau med de tidlige analyser 

af Aschauer, når interregionale afledte effekter regnes med. På kort sigt synes effekterne at være 

betydeligt mindre. Men som pointeret af Lakshaman (2007) er det forventeligt, at de dynamiske 

effekter af infrastrukturinvesteringer først har fuld effekt på lang sigt. Så meget desto mere er de 

vigtige at forstå og at regne med i den samfundsøkonomiske prioritering. 

 

Potentiale for infrastrukturinvesteringer  

Ifølge Transportministeriet og en rapport fra Trængselskommissionen (2013) koster bilkøer samt 

tog- og busforsinkelser 34-64 mio. timer svarende til 20.000-38.000 tabte arbejdsår afhængigt 

af, om man benytter Trængselskommissionens (2013) eller COWI’s (2012) skøn for tidstabet på 

bilkøer i Hovedstadsområdet 

 

Tabstallet på bilkøer er endda noget, som ifølge Trængselskommissionen vil fordobles frem mod 

2025, hvis der ikke, som kommissionen foreslår, investeres i infrastruktur og gennemføres road 

pricing. Trængselskommissionens anbefalinger fra september 2013 vil kun kunne tage toppen af 

trængselsproblemerne. Således skønner Trængselskommissionen kun, at dets forslag vil kunne 

begrænse den forventede fremtidige stigning i trængsel på bilkøerne, så det ikke fordobles (stiger 

med 100 pct.), men stiger med 70 pct. Stigende trængsel er uundgåeligt. 

 

Copenhagen Economics (2011) skriver i en rapport til Trafikministeriet om sammenhængen 

mellem infrastrukturforbedringer, rejsetidsbesparelser og arbejdstid, at en time sparet rejsetid 

medfører en stigning i arbejdstiden i omegnen af 10-15 minutter, dvs. 17-25 pct. 

 

Trængselskommissionens skøn er, at de offentlige kasser hvert år ville blive styrket med godt 4 

mia. kr. i skatteindtægter, hvis alle arbejdede i stedet for at spilde tiden i bilkøer og i forsinkede tog. 

Hvis mellem 17-25 pct. af spildtiden blev brugt på arbejde i stedet for bilkø, ville de offentlige kasser 

blive styrket med ca. 1 mia. kr. 

 

Med Togfonden investeres der 28½ mia. kr. i den kollektive trafik. Varigt reduceres rejsetiden med 

9 mio. timer svarende til 5.400 årsværk. Togfonden skaber derfor ca. 1.350 job, forudsat at 25 pct. 

af den sparede rejsetid, når anlægget er færdigt, giver anledning til øget arbejdstid. 

Finansministeriet har i et svar til Finansudvalget vurderet (15. oktober 2013), at den varige 

beskæftigelseseffekt blot er 500 personer, hvilket svarer til, at under 10 pct. af rejsetidsbesparelsen 

ender som øget arbejdstid. 

 

For alle større infrastrukturprojekter udarbejdes VVM-redegørelser, der indeholder en 

samfundsøkonomisk cost-benefit-analyse. Typisk opsummeres resultatet i form af projektets 

samfundsøkonomiske værdi som en intern rente eller i et netto-nutidsbeløb. I kapitel 3 bliver der 
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præsenteret konkrete beregninger på BNP, arbejdsudbud og finanspolitisk holdbarhed på 

baggrund af tre konkrete infrastrukturprojekter. 

 

Positive dynamiske effekter af offentlige udgifter 

Samlet viser den eksisterende forskning omkring dynamiske effekter af børnepasning, uddannelse 

og infrastruktur, at der er positive resultater på både arbejdsudbud og produktivitet. Derudover 

viser forskningen, at der er en række indirekte effekter såsom mindre kriminalitet og mindre træk 

på sundhedsydelser.  

 

I nærværende rapport har vi udvalgt de tre områder: Børnepasning, uddannelse og infrastruktur 

Det er ikke det samme som, at der ikke er positive dynamiske effekter af andre offentlige udgifter. 

Det er helt oplagt, at der ligeledes vil være positive dynamiske effekter af offentlige udgifter til 

eksempelvis forskning, sundhed, det sociale område og den aktive arbejdsmarkedspolitik.  
 

I det følgende kapitel præsenteres konkrete modelberegninger og estimationer af at give en 

uddannelse til dem, der ikke har en uddannelse i dag.  

 

I rapportens kapitel 3 præsenteres konkrete beregninger på BNP, arbejdsudbud og finanspolitisk 

holdbarhed på baggrund af tre danske infrastrukturprojekter. 
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2 KAPITEL 

Uddannelse løfter 
beskæftigelsen markant  
Investeringer i uddannelse er et af de områder, der medfører positive dynamiske 

effekter for samfundsøkonomien. Beregningerne i dette kapitel viser, at hvis man 

giver en erhvervsuddannelse til unge, der ikke har anden uddannelse end 

grundskolen, så øges deres beskæftigelse med 30 procentpoint. Hvor det i 

udgangspunktet kun er hver anden ung uden uddannelse, der er i arbejde, så 

forbedres beskæftigelsen for dem, der får en faglært uddannelse så meget, at 8 ud af 

10 vil være i job. Jobchancerne øges altså markant, når en ufaglært får en uddannelse. 

Uddannelse er en god investering, der giver et positivt afkast – både for den enkelte og for 

samfundet. Gevinster ved uddannelse er typisk højere løn, lavere risiko for ledighed samt lavere 

risiko for tidlig tilbagetrækning. For samfundet vil øget uddannelse bidrage til højere beskæftigelse 

og produktivitet og dermed højere vækst og velstand. Offentlige udgifter, der bruges på 

uddannelse, har altså klare positive afledte effekter. Spørgsmålet er, hvor store effekterne er, og 

hvad man kan regne med. 

 

I dette kapitel er der regnet på effekterne af at give en uddannelse til dem, der ikke har en 

uddannelse i dag. Den gruppe af unge betegnes som restgruppen. Ligesom det er tilfældet for 

investering i uddannelserne generelt (den gennemsnitlige effekt), vil investering i uddannelse til 

restgruppen (den marginale effekt) også hurtigt tjene sig hjem.  

 

I det følgende har vi estimeret effekten af at uddanne restgruppen. Det er undersøgt, hvad effekten 

på beskæftigelsen er, når vi giver de unge, der i dag ikke har anden uddannelse end grundskolen, 

en erhvervsuddannelse. Beregningerne viser, at det er en guldrandet investering at give flere unge 

kun med grundskolen en erhvervsuddannelse. 
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Boks 1. Effekten af en faglært uddannelse kan estimeres på to måder 

Når man undersøger effekten af uddannelse, er der to vinkler, man kan se på. Dels kan man undersøge, hvad 
det betyder at få en uddannelse for de personer, som rent faktisk har fået en uddannelse, og dels kan man 
undersøge, hvad det ville have haft af betydning, hvis personer uden en uddannelse havde fået en uddannelse. 

Ud fra den første vinkel undersøger man altså, hvordan faglærte ville have klaret sig, hvis de havde været 
ufaglærte, mens man ud fra den anden vinkel undersøger, hvordan ufaglærte havde klaret sig, hvis de havde 
været faglærte.  

 
Effekten af en faglært uddannelse er estimeret på to måder: 
 
1. Effekten af at have en faglært uddannelse set i forhold til sammenlignelige unge kun med en 

grundskoleuddannelse. Her sammenligner man en person, der har en faglært uddannelse med en 
sammenlignelig person, der IKKE har anden uddannelse end grundskolen. Denne effekt viser altså 
effekten af at have en faglært uddannelse. 

 
2. Effekten af at give en faglært uddannelse til dem, der ikke har en uddannelse. Her sammenligner man en 

person, der kun har en grundskoleuddannelse med en sammenlignelig faglært. Denne effekt viser, 
hvordan de ufaglærte ville have klaret sig, hvis de havde fået en faglært uddannelse. Det er så at sige 
effekten af at give dem, der i øjeblikket er ufaglærte, en faglærte uddannelse. 

 
Effekterne estimeres via propensity score matching. som er en metode til at konstruere en kontrolgruppe ud fra 

observerbare karakteristika. I matching er ideen, at man matcher hver deltager, f.eks. dem, der fik uddannelsen, 
med en eller flere personer, der ligner deltageren så meget som muligt, men som ikke har deltaget. I bilag 1 kan 
man læse mere om metoden. Boks 2 viser, hvordan vi i praksis har foretaget estimationerne.  

 

Effekten af at have en faglært uddannelse 

I dette afsnit præsenteres de umiddelbare effekter af en faglært uddannelse. Figur 1 viser effekten 

af at have en faglært uddannelse set i forhold til kun at have en grundskoleuddannelse. Det vil sige, 

at man prøver at besvare spørgsmålet: Hvordan ville de faglærte have klaret sig, hvis de ikke havde 

fået en faglært uddannelse? 

 

Figur 1. Beskæftigelsesfrekvensen for faglærte og sammenlignelige unge ufaglærte  

 

Anm.: Estimeret pba. 380.000 personer i alderen 25-40 år i 2014. Beskæftigelsesfrekvensen målt vha. RAS i nov. 2014 ml. 0 og 1.  
Kilde: AE pba. Danmarks Statistik 

 

Sandsynligheden for at være i beskæftigelse for faglærte 25-40-årige ligger på mellem 80 og 90 

pct., svarende til at 8-9 ud af 10 er i beskæftigelse. Ser man på sammenlignelige personer i samme 

aldersgruppe uden anden uddannelse end grundskolen (dvs. kontrolgruppen), så er 

beskæftigelsesfrekvensen 50-70 pct. Her er der taget højde for en længere række af 
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baggrundsforhold som køn, herkomst og forældrenes uddannelse1. Sandsynligheden for at være i 

beskæftigelse er ca. 30 procentpoint større for faglærte set i forhold til sammenlignelige ufaglærte 

uden anden uddannelse end grundskolen.  

 

Effekten af at give en faglært uddannelse 

Figur 2 viser effekten på sandsynligheden for at være i beskæftigelse, hvis man giver en ufaglært 

en faglært uddannelse. Det vil sige, at man prøver at besvare spørgsmålet: Hvordan ville de 

ufaglærte have klaret sig, hvis de havde fået en faglært uddannelse? 

 

Den mørkeblå linje i figur 2 viser den gennemsnitlige sandsynlighed for at være i beskæftigelse for 

25-40-årige med en grundskoleuddannelse. Beskæftigelsesfrekvensen ligger på ca. 40-60 pct. Det 

er således omkring hver anden ufaglærte 25-40-årige, der er i beskæftigelse. Den stiplede linje 

viser, at beskæftigelsesfrekvensen for sammenlignelige faglærte i samme aldersgruppe er markant 

højere. Den ligger på cirka 80-90 pct. Dermed er beskæftigelsesfrekvensen ca. 30-40 

procentpoint højere for sammenlignelige faglærte end for personer med en grundskoleuddannelse.   

 

Figur 2. Beskæftigelsesfrekvens for unge ufaglærte og sammenlignelige faglærte  
 

 

Anm.: Estimeret pba. 380.000 personer i alderen 25-40 år i 2014. Beskæftigelsesfrekvensen målt vha. RAS i nov. 2014 ml. 0 og 1. 
Kilde: AE pba. Danmarks Statistik 

 

Fortolkningen af denne effekt er, at en ufaglært persons sandsynlighed for at være i beskæftigelse 

umiddelbart stiger med ca. 30 procentpoint, hvis han eller hun fik en faglært uddannelse.  

 

Hvis man sammenligner figur 1 og 2, så har ufaglærte, der får en uddannelse, en lidt lavere 

beskæftigelse sammenlignet med personer, der allerede har en faglært uddannelse, men effekten 

af uddannelsen er ikke mindre. Det skyldes, at gruppen af ufaglærte her er svagere, sammenlignet 

med ufaglærte i kontrolgruppen i figur 1.  

                                                                    
1 Se bilagstabel 1A. 
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I modellen ovenfor tages der højde for en lang række baggrundskarakteristika herunder alder, køn, 

herkomst, forældrenes uddannelse og arbejdsmarkedsstatus, bopæl, boligforhold, familietype mv. 

I det følgende ses der på, hvad der sker med effekten, hvis man også tager højde for 

afgangsprøvekarakterer.  

    

Effekterne er lidt mindre, hvis man medtager de yngstes skolekarakterer 

Det er oplagt også at tage højde for grundskolekarakterer, fordi grundskolekaraktererne kan være 

med til at fortælle noget om den enkelte persons evner og drive, som kan være sværere at få med 

ved de øvrige baggrundsforhold alene. Karakterer fra afgangsprøverne blev først registret fra år 

2002, hvorfor det kun er muligt at bruge karakterer som baggrundskontrol for de personer, der i 

dag er op til 28 år. I dette afsnit har vi medtaget karaktererne for de 25-28-årige og brugt de 

resultater til at korrigere effekterne i forrige afsnit. 

 

 Figur 3 og 4 viser estimationen af effekterne, når man også medtager oplysninger om, hvordan 

eleven har klaret sig ved afgangsprøverne i dansk og matematik hver for sig ved 9. klasses og 10. 

klasses afgangsprøverne2. Figur 3 og 4 viser, at effekten er en smule mindre, når man tager højde 

for afgangskarakterer. Den samfundsmæssige gevinst (beskæftigelseseffekten) er altså lidt 

mindre, hvis man giver en person, der ikke har så gode skolefaglige evner en uddannelse, men den 

er stadig markant. Den intuitive forklaring er, at modellen nu er bedre i stand til at tage højde for 

baggrundskarakteristikane hos hhv. de faglærte og de ufaglærte, som man skal finde 

kontrolpersoner for. Man er altså mere sikker på, at forskellen i beskæftigelsesfrekvensen, der 

skyldes f.eks. skolefaglige evner, er taget ud.  

 

Figur 3. Effekt for faglærte ift. sammenlignelige ufaglærte inkl. afgangskarakterer 
 

 

Anm.: Estimeret pba. 380.000 personer i alderen 25-40 år i 2014. Beskæftigelsesfrekvensen målt vha. RAS i nov. 2014 mellem 0 og 
1. Den stiplede linje viser effekten for 25-28-årige estimerede vha. at medtage karakterer i modellen. Effekten er kørt ud på alle 
aldersgrupper.   
Kilde: AE pba. Danmarks Statistik 

                                                                    
2 Ud fra de estimerede effekter i model 1 (uden karakterer) har man korrigeret vha. en estimeret effekt i en model tilsvarende model 1 
men med karakterer. Modellen med karakterer er estimeret for 25-28-årige. Forskellen mellem denne effekt og den effekt, der blev 
estimeret uden karaktererne, er blevet brugt til at danne en korrigeret effekt for alle 25-40-årige. 
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Figur 4. Effekt for ufaglærte ift. sammenlignelige faglærte inkl. afgangskarakterer 
 

 

Anm.: Estimeret pba. 380.000 personer i alderen 25-40 år i 2014. Beskæftigelsesfrekvensen målt vha. RAS i nov. 2014 mellem 0 og 
1. Den stiplede linje viser effekten for 25-28-årige estimerede vha. at medtage karakterer i modellen. Effekten er kørt ud på alle 
aldersgrupper.   
Kilde: AE pba. Danmarks Statistik 

 

Umiddelbart viste figur 1, at sandsynligheden for at være i beskæftigelse i gennemsnit var 29,3 

procentpoint højere for faglærte end deres sammenlignelige ufaglærte kontrolpersoner. Det svarer 

til en forøgelse af beskæftigelseschancerne på 51 procent, når man ser på effekten for dem, der har 

en faglært uddannelse.  

 

Giver vi en erhvervsuddannelse til 
unge, der ikke har en uddannelse, så 
øges deres jobchancer markant 

Når man tager højde for, hvad karaktererne betyder, så bliver effekten af at give en faglært 

uddannelse til unge uden uddannelse ca. 46 procent – altså lidt mindre. 

 

Ligeledes viste modellen uden karakterer, at beskæftigelsesfrekvensen stiger med 31,4 

procentpoint, når man giver en faglært uddannelse til de 25-40-årige, der ikke har anden 

uddannelse end grundskolen. Det svarer til en stigning på ca. 60 procent. Korrigerer man for 

indflydelsen af karakterer, så er effekten på ca. 55 procent. Det fremgår af tabel 1, der viser de 
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samlede effekter af at hhv. give en faglært uddannelse til de 25-40-årige, der ikke har anden 

uddannelse end grundskolen, og effekten af allerede at have faglært uddannelse beregnet i forhold 

til, hvis de samme personer ikke havde haft den. 

 

Tabel 1. Effekt på beskæftigelsesfrekvensen af en faglært uddannelse til unge 

 Effekten af at give en faglært til 
restgruppen 

Effekten af at have en faglært uddannelse 
sammenlignet med restgruppen 

Effekter uden korrektion for karakterer  

Procentpoint,  31,4 29,3 

Procent 59,9 51,0 

   

Efter korrektion for karakterer 

Procentpoint,  28,7 26,3 

Procent 54,8 45,7 

   

Ændring af at medtage karakterer  

Procentpoint - 2,7 - 3,0 

Procent - 5,1 - 5,3 

Anm: Estimeret pba. 380.000 personer i alderen 25-40 år i 2014. Beskæftigelsesfrekvensen målt vha. RAS i nov. 2014 mellem 0 og 
1. Se fodnote 1 vedr. metode for korrektion af karakterer.  
Kilde: AE pba. DST-registerdata samt estimationer foretaget i STATA vha. propensity score matching. 

 

At beskæftigelsesfrekvensen øges med cirka 30 procentpoint betyder, at hvor unge med en 

grundskoleuddannelse i gennemsnit har en beskæftigelse på cirka 50 procent fra 25 til 40-års 

alderen, så forøges den til ca. 80 procent med en uddannelse. Det svarer til, at cirka 5 ud af 10 er i 

beskæftigelse, når de unge ingen uddannelse har. Havde de unge fået en faglært uddannelse, ville 

ca. 8 ud af 10 være i job. Dette er illustreret i figur4.  

 

Figur 4. Effekt på beskæftigelsesfrekvensen når unge får en faglært uddannelse 

 

 

  

 
Beskæftigelsesfrekvensen 
stiger til ca. 80 pct., når unge 
får en faglært uddannelse 
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Boks 2. Udførelse af propensity score matching 

Vi har undersøgt beskæftigelsesfrekvensen for faglærte i alle alderstrin fra 25 til 40-årsalderen pr. 1. januar 

2014. Vi har dermed foretaget 16 forskellige beregninger af hhv. effekten af at have en faglært uddannelse i 
forhold til ikke at have en uddannelse og ikke at have en uddannelse sammenlignet med, hvis man havde fået 
en faglært uddannelse.  

 
Effekterne er estimeret ud fra nærmeste nabo, hvor der ud fra en algoritme vælges den kontrolperson, der ligger 
tættest på deltageren ud fra den estimerede propensity score. Effekterne er estimeret med tilbagelægning. Der 

er valgt at estimere med 1 nabo.  
 
Generelt skal man være opmærksom på, at matching med tilbagelægning øger kvaliteten og sænker bias. Hvis 

man tager flere end en nabo med, så vil man generelt opleve, at variansen falder, mens biasen øges. Der er 
altså et trade-off mellem varians og bias. I store datasæt er der dog ikke nær så stort et trade-off. I hver 
aldersgruppe i analysen er der ca. 24.000 personer, hvoraf ca. 16.000 har en erhvervsuddannelse.  

 
I Stata13 har vi brugt teffects psmatch til et estimere effekterne af en faglært uddannelse på unges 
beskæftigelse. Denne funktion er benyttet, da det er muligt at teste effekternes statistiske signifikans – modsat 

den hidtidige psmatch2-funktion, der ikke tager højde for, at propensity scoren er estimeret, når standardfejlene 
skal udregnes. Vi har brugt psmatch2 til at afgøre, hvor godt kontrolpersoner og deltagerne ligner hinanden.  
Alle de effekter, der er rapporteret her i analysen, er signifikant forskellige fra nul på 99%-niveau, jf. Abadie-

Imbens standardfejl estimeret vha. teffects psmatch.  
 
Effekterne er estimeret vha. en logistisk estimation af propensity scoren. Dette er gjort ud fra en lang række 

baggrundsvariable; køn, alder, herkomst, forældrenes uddannelsesniveau, bopæl ved 16-årsalderen, 
forældrenes arbejdsmarkedstilknytning som 16-årig, boligforhold og familietype som 16-årige samt 
oplysninger om, hvorvidt man har gået i 10. klasse. Se variablene angivet i bilagstabel 1A.  

 
Generelt viser resultaterne, at deltagerne og kontrolpersoner i høj grad ligner hinanden. Før matchingen var 
der på de mere end 30 baggrundsvariable op til 30 procent forskel i gennemsnittet. Den gennemsnitlige 

procentvise afvigelse mellem deltagerne og kontrolpersonerne før matchingen var ca. 12,5 procent. Efter 
matchingen er den gennemsnitlige procentvise difference på 1,4 procent. Medianen er 1,09. Den største 
gennemsnitlige procentvise forskel mellem baggrundsvariablene er 4,31.  Se et overblik over de balancerende 

egenskaber før og efter matchingen i bilagstabel 1B.   

 

Effekter af at løfte de stærkere unge i restgruppen 

Effekten af at løfte unge, der ikke har anden uddannelse end grundskolen, giver i gennemsnit en 

forbedring af beskæftigelsesfrekvensen på 30 procentpoint. I gruppen af unge, der ikke har anden 

uddannelse end grundskolen, er der både unge, der har meget dårlige og meget gode 

forudsætninger for at få en uddannelse. Nogle vil være lettere at uddanne end andre. I dette afsnit 

ser vi på effekten af at løfte de unge, der har relativt gode forudsætninger.  

 

Ser man kun på de unge, der har de bedste chancer for at 
få en uddannelse, så løftes deres chancer for 
beskæftigelse også markant med en faglært uddannelse 

 

Ser man på den fjerdedel af de unge i hver årgang, der har de bedste forudsætninger, dvs. den 

højeste propensity score, så er effekterne mindre, men stadig forholdsvis pæne. Når man fokuserer 

på de unge, der har de bedste chancer for at få en uddannelse, så er deres beskæftigelse i 

udgangspunktet bedre end gennemsnittet for alle unge uden uddannelse. Blandt alle unge uden 

uddannelse var det cirka 50 procent, der var i beskæftigelse, mens beskæftigelsen blandt den 

bedste fjerdedel er ca. 60 procent. Den estimerede beskæftigelsesfrekvens (dvs. 

 
I gruppen af unge, der ikke 
har en uddannelse, er der 
unge med meget dårlige 
forudsætninger  
 

 
Ser man på den ¼ af de unge, 
der har de bedste 
forudsætninger, så er 
effekterne fortsat store 
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arbejdstilknytningen) stiger også, men ikke nær så meget. Forskellen mellem den faktiske 

beskæftigelsesfrekvens og den estimerede er derfor lidt mindre blandt de unge, der har de bedste 

chancer for at få en uddannelse. Der er så at sige lidt mindre vundet ved at uddanne dem, der har 

de bedste forudsætninger, fordi de også som ufaglærte klarer sig relativt bedre end dem med 

dårlige forudsætninger. Men der ér fortsat store gevinster at hente. 

 

Giver man en erhvervsfaglig uddannelse til dem med de bedste forudsætninger, stiger deres    

beskæftigelsesfrekvens med 28 procentpoint (altså en stigning, der er lidt mindre end for 

gennemsnittet af restgruppen, som lå på 31 pct.) Indregner man den samme relative korrektion for 

karaktererne som i forrige afsnit, så giver effekten af at løfte de 25 pct. bedste unge en stigning i 

beskæftigelsesfrekvensen på 25,7 procentpoint3.  

 

Tabel 2 viser effekten på beskæftigelsesfrekvensen af en faglært uddannelse. Her ses det altså, at 

selvom den fjerdedel af de unge med de bedste forudsætninger klarer sig bedre på det ufaglærte 

arbejdsmarked end gennemsnittet i restgruppen, så forbedres deres beskæftigelse alligevel, hvis 

de løftes. 

 

Tabel 2. Effekt på beskæftigelsesfrekvensen af en faglært uddannelse  

Før korrektion for karakterer Alle Den bedste fjerdedel 

Procentpoint 31,4 28,1 

Procent 59,9 46,0 

Antal pers i hver årgang 7.600 1.900 

   

Efter korrektion for karakterer   

Procentpoint 28,7 25,7 

Procent 54,8 42,0 

Kilde: AE pba. DST-registerdata samt estimationer foretaget i STATA vha. propensity score matching,  

 

Det betaler sig at uddanne 

Når man bruger estimationsmetode som matching, så er der altid en vis usikkerhed forbundet med 

resultaterne. Ligesom andre statistiske metoder bygger propensity score matching på fundamentale 

antagelser. Resultaterne afhænger således af, om de antagelser er opfyldt. Her er den vigtigste 

antagelse, at man har taget højde for alle de forhold, der både påvirker, om man får en faglært 

uddannelse, og ens beskæftigelseschancer.  

 

Selvom vi har medtaget alle de målbare faktorer, der findes i de detaljerede danske data, som kunne 

tænkes at have betydning for uddannelseschancerne, så kan man diskutere, om vi har medtaget 

alt relevant. Især kan man diskutere, om vi har taget højde for f.eks. de unges evner, der påvirker 

chancerne for at få en uddannelse, men som samtidig også påvirker chancerne for beskæftigelse.  

                                                                    
3 Der er lavet en følsomhedsanalyse blandt de 10 % bedste i hver årgang. Den viser de samme effekter rent størrelsesmæssigt.  

 
Får den ¼ af de ufaglærte 
unge med de bedste 
forudsætninger en EUD, så 
løftes deres beskæftigelses-
frekvens med knap 26 
pct.point.  
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Blandt andet derfor er følsomhedsstudiet på karakterer lavet. Det viste, at resultaterne for 

aldersgrupperne 25-28-årige lå ca. 10 procentpoint under resultaterne i modellen, hvor man ikke 

tog højde for karakterer.  Men resultaterne viser stadig, at der er en stor gevinst af at uddanne en 

ung, der ikke har anden uddannelse end en grundskoleuddannelse. 

 

Der er derudover lavet en række andre følsomhedsanalyser for at teste, hvor meget resultaterne 

kunne tænkes at variere med forskellige specifikationer. Konklusionen på disse 

følsomhedsanalyser er, at resultaterne ikke ændrer sig, når man f.eks. ændrer på 

estimationsmetoden eller ser på etniske danskere alene.  

 

Andre undersøgelser understøtter positive dynamiske effekter af uddannelse 

Som det blev gennemgået i kapitel 1, så er der en lang række studier, der finder positive dynamiske 

effekter af uddannelse. I forhold til de marginale effekter af uddannelse, så har en engelsk analyse 

vist, at gevinsten af at give en uddannelse til den marginale elev er på niveau med gevinsten for 

dem, der allerede har fået en uddannelse (Dearden m.fl., 2004). Denne undersøgelse peger 

således også på, at man vil opnå store gevinster af at uddanne de resterende unge, der ikke har en 

uddannelse.  

 

Erhvervsuddannelserne i Danmark adskiller sig dog fra mange andre lande. I Danmark har vi – i 

lighed med Tyskland og Schweiz – et såkaldt vekseluddannelsessystem i erhvervsuddannelserne, 

hvor man både er ude i virksomheden (i lære) og i skole. Det har man ikke i ret mange andre lande. 

Nogle lande har et rent skolebaseret system, og andre har ikke særligt formaliserede systemer. 

 

En gennemgang af litteraturen viser, at flere studier har fundet, at faglærte uddannelser giver unge 

et godt afsæt på arbejdsmarkedet i forhold til almen/boglige uddannelser, når man ser på 

internationale sammenligninger mellem lande (Cedefop 2013, IZA 2015). Især 

vekseluddannelsessystemerne – som det danske – er særligt velegnede til at sikre en god overgang 

fra uddannelse til arbejde (Ryan 2001). Ofte er der sammenlignet med unge, der er gået den mere 

boglige vej – f.eks. i et studie på mere end 18 europæiske lande, hvor det viser sig, at 

erhvervsuddannelserne giver bedre beskæftigelse i den første del af arbejdslivet (Hanuschek, 

2011). I et andet studie fra Storbritannien har man faktisk også set på effekten af at give en faglært 

uddannelse til unge uden en almen uddannelse overhovedet, og her er effekten en stigning i lønnen 

på ca. 8 procent (McIntosh, 2004)4. Adda (2010) har på tyske data vist, at faglærte i Tyskland, der 

er uddannet gennem lærlingesystemet, klarer sig bedre på beskæftigelse og lønninger end 

personer uden uddannelse, set over et livsperspektiv.  

 

                                                                    
4 Det er desuden en vigtig konklusion i papiret, at effekterne af uddannelse i UK ikke er ændret i perioden 1993 til 2001 til trods for at 
mange flere har fået en uddannelse. 
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Store perspektiver i at uddanne restgruppen 

Effekterne i dette kapitel, der viser, at beskæftigelsesfrekvensen forbedres omkring 26-30 

procentpoint, hver gang man giver en ung uden uddannelse en faglært uddannelse, kan måske 

umiddelbart virke store. Men man skal huske på, at analysen ser på effekterne af at have en faglært 

uddannelse kontra ingen uddannelse ud over grundskolen.  

 

I analysen her ses på effekten af at give en uddannelse til én ekstra ung. Ikke på effekten af at 

uddanne alle i restgruppen. Der er således ikke tale om effekten af at løfte en hel generation, men 

effekten af at tage en gennemsnitlig ung fra restgruppen (eller i den sidste delanalyse en af de 

bedste unge fra restgruppen, jf. tabel 2) og give personen en uddannelse.  

 

Når man ser på effekterne, bør man også tage i betragtning, at en faglært uddannelse i Danmark 

typisk tager ca. 4 år, og derfor svarer den samlede stigning i beskæftigelsesfrekvensen på 42 

procent til cirka 10 procents stigning pr. års uddannelse efter grundskolen. Ofte har studier af 

uddannelsesafkast målt i antal års skolegang vist effekter på ca. 8-10 procent pr. års ekstra 

skolegang (Magne Mogstad, 2014).  

 

Alternativet for de unge uden uddannelse er blevet et 
ganske andet, end det var engang. Det bliver svære at 
klare sig med en grundskoleuddannelse alene 

 

Når man taler om de marginale effekter af at tage en uddannelse, så skal man huske på, hvad 

alternativet er for de unge, der ikke har en uddannelse. AE’s fremskrivninger af konturerne på 

arbejdsmarkedet frem til 2025 viser, at der er risiko for, at vi kommer til at mangle ca. 70.000 

faglærte samtidig med, at næsten lige så mange ufaglærte job forsvinder. Derfor er alternativet for 

de unge blevet et ganske andet, end det måske var engang. Man kan ikke længere klare sig med en 

grundskoleuddannelse, og det afspejler resultaterne.  

 

Nogen har talt om en udtyndingseffekt af uddannelse i forhold til gevinsten af at uddanne 

restgruppen. Altså at der er mindre vundet ved at uddanne dem fra restgruppen end dem, der 

allerede har fået en uddannelse. Men man kan også forestille sig, at effekten faktisk er større, hvis 

alternativet – et job uden uddannelse – er blevet dårligere. Formel uddannelse er netop afgørende 

for at få en fod inden for på arbejdsmarkedet, og man skal huske på, at vores analyse her ser på 

beskæftigelsesfrekvensen –  ikke løneffekter. AE har tidligere vist, at det netop er i springet fra 

ufaglært til faglært, at beskæftigelsen forbedres markant 5.  

 

                                                                    
5 Se AE-analysen ”Uddannelse forlænger arbejdslivet med over 35 procent” på www.ae.dk 
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AE har tidligere dekomponeret gevinsterne af uddannelse i forhold til arbejdsudbuds- og 

produktivitetseffekter6. For faglærte udgør arbejdsudbudseffekten størstedelen af 

uddannelsesgevinsten, mens produktivitetseffekten udgør en større del af den samlede 

uddannelsesgevinst for de videregående uddannelser. Især for bachelorer og kandidater, hvor 

produktivitetseffekten er meget stor.  

 

Analysen her tager ikke omkostninger til uddannelsesløftet i betragtning. Der ses alene på effekten 

i arbejdstilknytningen, altså beskæftigelsesfrekvensen, og ikke på hverken uddannelses-

omkostninger eller øgede skatteindtægter som følge af en forbedret beskæftigelse. Tidligere AE-

analyser7 viser, at effekten over et livsforløb af at give en faglært uddannelse til unge, der ikke har 

en uddannelse, er på nogenlunde niveau med gevinsten af en faglært uddannelse for dem, der 

allerede i dag får uddannelsen. I den tidligere analyse er det analyseret, at den samfundsmæssige 

gevinst af en faglært uddannelse set over et livsforløb er på ca. 4 mio. kr. Heri er indregnet 

omkostningen til en gennemsnitlig faglært uddannelse, som er på ca. 100.000 kr. pr. 

gennemsnitselev, der fuldfører. Analysen viser, at der stadig vil være tale om gevinster på ca. 3 

mio. kr. set over et livsforløb, selv hvis det skulle vise sig at blive 10 gange dyrere at uddanne den 

unge til faglært niveau.  

 

Endelig viste en AE-analyse fra sommeren 2015, ”Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage før 

svendebrevet er i hånden”, at det at fuldføre en faglært uddannelse via skolepraktik gør afkastet af 

investeringen mindre, men det gør det ikke til en dårlig forretning, når man ser på effekten af at 

give en faglært uddannelse.  

 

 

 

   

                                                                    
6 https://www.ae.dk/files/dokumenter/analyse/ae_samtlige-uddannelser-i-danmark-bidrager-til-oget-vaekst-og-velstand.pdf 
7 Se AE-analysen ”Store gevinster af at uddanne de tabte unge” fra september 2013 på www.ae.dk 
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Bilag 1. Forudsætninger og metodebeskrivelse 

Umiddelbart er det vanskeligt at evaluere effekten af f.eks. at give en uddannelse til unge uden en 

uddannelse, fordi mange andre forhold end lige ens uddannelse påvirker, hvordan man klarer sig 

på arbejdsmarkedet. Nogle af disse forhold har også indvirkning på, om man får en uddannelse 

eller ej. Det er derfor svært at adskille disse forhold fra effekten af selve uddannelsen.  
 

Der er forskellige bud på, hvordan man løser det problem. Et af buddene kaldes den kontrafaktiske 

tilgang, hvor man forsøger at give et bud på, hvad der ville være sket, hvis man ikke havde givet 

indsatsen. Her vil det sige, at man undersøger, hvordan unge med en uddannelse havde klaret sig 

uden uddannelsen. Idet personen netop har en uddannelse, er det i sagens natur ikke muligt direkte 

at måle, hvordan vedkommende ville have klaret det uden en uddannelse.  
 

Ideelt set skulle man have adgang til at lave et lodtrækningsforsøg, hvor man helt tilfældigt gav 

indsatsen, dvs. uddannelsen, til de unge. Deltagerne er i denne forbindelse de personer, som har 

fået en uddannelse, mens kontrolpersonerne er sammenlignelige personer uden en uddannelse. 

Den eneste systematiske forskel mellem de to grupper ville så være uddannelsen, hvorved effekten 

af uddannelse på beskæftigelsen kunne beregnes som forskellen mellem de to grupper. Dette er 

dog ikke muligt, og derfor er det nødvendigt at estimere udfaldet for kontrolgruppen ved statistiske 

metoder.  
 

I denne analyse anvendes matching, som er en metode til at konstruere en kontrolgruppe ud fra 

observerbare karakteristika. I matching er ideen, at man matcher hver deltager, dvs. dem, der fik 

uddannelsen, med en eller flere personer, der ligner deltageren så meget som muligt, men som ikke 

har deltaget. Effekten af uddannelse kan så findes ved at trække gennemsnittet for 

deltagergruppen og den konstruerede kontrolgruppe fra hindanen. 
 

Konkret estimeres effekterne i denne analyse via propensity score matching, hvilket betyder, at man 

foretager matchingen på en estimeret sandsynlighed, der så at sige samler alle de 

baggrundsfaktorer, der forventes at have betydning for chancerne for at få en uddannelse. 

Kontrolgruppen udvælges for hvert individ i deltagergruppen ved hjælp af sandsynligheden, ofte 

kaldet propensity scoren, ved at tage dem, der ligger tættest på deltagerens egen værdi. På den 

måde sammenligner man altså beskæftigelseschancerne for personer med og uden uddannelse, 

men med så ens uddannelseschancer som muligt. 
 

Propensity score matching er velegnet til at evaluere effekten af at give en erhvervsuddannelse, fordi 

der er tale om en både veldefineret og velafgrænset indsats. Det er meget nøjagtige 

personoplysninger, der ligger til grund for analysen, og her er det muligt at se, om uddannelsen er 

fuldført. Ligeledes er det også en fordel, at det ikke drejer sig om et område med mange indsatser, 

og her egner det at få sig en uddannelse sig godt til metoden, da man ofte ikke får uddannelser lige 

efter hinanden.   
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Bilagsboks 1. Om estimationsmetodens brug 

Metoden bruges i stor udstrækning. I Danmark er metoden blandt andet brugt af Danmarks Evalueringsinstitut 

(EVA), DEA, KORA samt af flere ministerier såsom Beskæftigelsesministeriet og Finansministeriet. Som EVA 
fremhæver, så har propensity score matching som metode gode betingelser i Danmark qua de solide 
registeroplysninger, som man kan få adgang til via Danmarks Statistik. Dermed har vi bedre muligheder for at 

tage højde for væsentlige forhold end mange andre lande.  
 
LitteraturLitteraturLitteraturLitteratur    

EVA (2010), ”Hvordan isolerer vi sammenhængen mellem indsats og resultat? Propensity Score Matching 
som metode til effektevaluering”, Niels Matti Søndergaard (EVA) og Rasmus Højbjerg Jacobsen (CEBR). 
 

EVA (2012). ”Resultater af skolepraktik” 
 
DEA (2011). ”Erhvervsakademiuddannelserne i et aftagerperspektiv” 

 
KORA (2014). ”Effekter af ansættelse som jobrotationsvikarer”, for STAR 
 

FM (2014). “Finansredegørelse”, “Kapitel 6. Uddannelse, vækst og offentlige finanser” 
 
BM (2015). “Effekterne af ordinær uddannelse for lediges arbejdsmarkedstilknytning” 

 
IZA (2005). ”Some practical guidance for the implementation of Propensity Score Macthing”, Marco Caliendo 
og Sabnine Kopeing 

 

 

Forudsætninger 

Det er en vigtigt forudsætning for anvendelsen af metoden, at deltagelse i indsatsen, dvs. at få en 

uddannelse, og udfaldet, dvs. beskæftigelsen, er uafhængige, når der er kontrolleret for 

baggrundsfaktorerne. Det betyder i praksis, at der ikke må være et forhold, som påvirker 

sandsynligheden for at få en erhvervsuddannelse, og som også påvirker beskæftigelsen. Det kunne 

f.eks. være ”drive” eller motivation, der gør, at nogle personer ofte får en erhvervsuddannelse, og 

som også giver en højere beskæftigelse. Hvis man ikke har mulighed for at måle dette ”drive”, kan 

man komme til at undervurdere eller overvurdere effekten. Hvis vi har mulighed for at tage højde 

for dette ”drive”, f.eks. i forhold til skolekarakterer eller forældrenes uddannelse, så vil vi alligevel 

kunne sige, at forudsætningen er opfyldt. Validiteten af resultaterne afhænger dermed i høj grad 

af, om vi medtager forhold, der har betydning for selektionen, dvs. uddannelseschancerne, og 

udfaldet, dvs. beskæftigelsen.  
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Bilagstabeller  
 

B 1A. Forhold, der indgår i model for sandsynligheden for en faglært uddannelse 

Variabel Kategorier Model 1 

Alder  X 

Køn  X 

Herkomst på verdensdele  
dansk*, vestlige, ikke vestlige fordelt på 
hhv. Asien, Afrika, andre lande og Europa 

X 

Forældrenes uddannelse  
Opdelt på hhv. mor og far: grundskole*, 
gymnasial, faglærte, KVU/MVU, LVU 

samt uoplyst 

X 

Bopæl i landsdele, v. 9. klasse  

Kbh., Nord – og Østsjl., Vest- og Sydsjl., 

Fyn, Sydjl., Østjl., Vestjl.*, Nordjylland og 
Uoplyst 

X 

Om den unge har gået i 10. 
klasse 

 X 

Forældrenes 
arbejdsmarkedsstatus, 16-årig  

Opdelt på hhv. mor og far: beskæftiget*, 
ledig, udenfor og uoplyst 

X 

Boligforhold, 16-årig Boet i almen bolig X 

Familietype, 16-årig Boet hos enlig forælder X 

 

B 1B. Overblik over gennemsnitlige egenskaber før og efter matching fra 25-32-årige 

Alder 25 26 27 28 29 30 31 32 

Gennemsnitlig bias %, før 12,5 12,9 12,7 12,2 11,8 12,3 12,7 12,6 

Gennemsnitlig bias %, efter 1,3 1,3 1,5 1,4 1,4 1,4 1,4 1,3 

Median bias % 1,1 1,4 1,2 0,8 1 1,1 1,2 1,1 

Andel bias under 2% 75 75 50 50 75 75 75 75 

Største bias 4,3 4,3 3,3 5,3 3,9 4,8 3,9 4 

Anm: Balancerende egenskaber ift. estimation af model 1 – 2014. Nærmeste nabo. Før og efter matching. 33 variable.  
Kilde: AE på baggrund af egne beregninger i STAT og SAS samt DST registerdata.  

 

B 1C. Overblik over gennemsnitlige egenskaber før og efter matching fra 33-40-årige 

Alder 33 34 35 36 37 38 39 40 Total 

Gennemsnitlig bias %, før 12,7 12,8 13,1 14 12,6 12,1 11,8 11,4 12,5 

Gennemsnitlig bias %, efter 1,5 1,5 1,4 1,4 1,3 1,4 1,3 1,5 1,4 

Median bias % 1,1 1,2 1,2 0,8 0,7 1 1,2 1,3 1,1 

Andel bias under 2% 75 50 50 50 75 75 75 75 67,2 

Største bias 5,6 4,4 4,8 4,5 4,2 4,5 2,9 4,3 4,3 

Anm: Balancerende egenskaber ift. estimation af model 1 – 2014. Nærmeste nabo. Før og efter matching. 33 variable.  
Kilde: AE på baggrund af egne beregninger i STAT og SAS samt DST registerdata.  

 

Bilagstabel 2. Følsomhedsberegninger, estimationer af at have en faglært uddannelse 

 Før Nu Forskel 

 Procentpoint Procentpoint Pct. 

Estimation med flere udfald (tager højde for 
sandsynlighed for gymnasial uddannelse)  

29,3 28,5 -0,8 -2,7 

Flere kontrolpersoner, (N=10) 29,3 28,3 -1,0 -3,5 

Uden personer med uoplyst uddannelse 
blandt forældrene 

29,3 28,6 -0,7 -2,4 

Anm: Estimeret pba. 380.000 personer i alderen 25-40 år i 2014. Beskæftigelsesfrekvensen målt vha. RAS i nov. 2014 ml. 0 og 1. 
Kilde: AE pba. DST-registerdata samt estimationer foretaget i STATA vha. propensity score matching   
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3 KAPITEL 

Dynamiske effekter af 
investeringer i infrastruktur 
Det kan føre til fejlvurderinger af Danmarks vækstpotentiale og den finanspolitiske 

holdbarhed, når man – som praksis er i dag – ikke regner med dynamiske effekter af 

investeringer i infrastruktur. I dette kapitel præsenterer vi en metode, hvormed man 

kan udregne, hvad et infrastrukturprojekt betyder for BNP, arbejdsudbud og 

finanspolitisk holdbarhed. Konkret regner vi på tre projekter: Den midtjyske motorvej, 

Sydmotorvejen og Holstebromotorvejen. I alle tre tilfælde viser der sig at være 

positive effekter på BNP og arbejdsudbud. 

Det er bredt anerkendt, at investeringer i infrastruktur er af afgørende betydning for den 

økonomiske vækst i et samfund. Trods det, er der ikke praksis for at indregne dynamiske effekter 

ved anlægning af nye veje, broer og andre infrastrukturinvesteringer.8 Der er hverken praksis for at 

indregne dynamiske effekter ved beregninger på konkrete infrastrukturprojekter, som man 

planlægger at gennemføre, f.eks. broer og motorveje, eller ved generelle ændringer af omfanget af 

investeringer i infrastruktur. 

 

Der er mange udfordringer forbundet med at udvikle generelle regneregler for de dynamiske 

effekter af investeringer i infrastruktur. Herunder ikke mindst at fastlægge et grundforløb, dvs. 

fastlægge hvad et givent investeringsniveau, f.eks. den nuværende investeringsramme, betyder for 

arbejdsudbud, produktivitet, offentlige investeringer mv. Når effekterne af et infrastrukturprojekt 

skal fastlægges, er det vigtigt at vide, om projektet er en ny investering eller blot en udmøntning af 

den i grundforløbet planlagte anlægsramme.  

 

Når man i dag beslutter, om man skal investere i større infrastrukturprojekter, sker det på baggrund 

af samfundsøkonomiske analyser, som beregnes med afsæt i Transportministeriets manual9. 

Formålet med de samfundsøkonomiske analyser er at give en systematisk vurdering af samfundets 

fordele og ulemper ved tiltag og løsningsforslag. Målestokken er en opgørelse af 

velfærdsændringer i kroner og ører, vurderet ud fra de konsekvenser et tiltag har. 

                                                                    
8 I Finansministeriets fremskrivninger antager man blot, at de aktuelle politisk bestemte budgetter for offentlige investeringer netop 
er tilstrækkelige til at supportere den udvikling i produktivitet og beskæftigelse, der i øvrigt ligger i fremskrivningerne. Det fremgår af 
Regneprincipper og modelanvendelse i Finansministeriet, 22. november 2012 Finansministeriet. 
9 Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet, marts 2015, Transportministeriet. 

 
Der ikke praksis for at 
indregne dynamiske effekter 
af infrastruktur 

 
Ved infrastrukturprojekter 
skal der foretages en 
samfundsøkonomisk analyse 
med afsæt i Transport-
ministeriets manual 
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BNP og arbejdsudbud indgår i dag ikke i de samfundsøkonomiske analyser. Men analyserne er et 

godt udgangspunkt for at vurdere et infrastrukturprojekts betydning for BNP og beskæftigelse. Det 

skyldes, at de tidsgevinster mv., der er afgørende for effekten på velfærden, også er afgørende for 

effekten på BNP og arbejdsudbud.  

 

Vi præsenterer her en metode, hvormed den 
samfundsøkonomiske analyse kan suppleres med nøgletal 
for BNP, arbejdsudbud og offentlige finanser 

 

Med afsæt i tre konkrete infrastrukturprojekter præsenterer vi her en forholdsvis enkel metode, 

hvormed de samfundsøkonomiske analyser kan suppleres med vigtige nøgletal for BNP, 

arbejdsudbud og offentlige finanser – altså de nøgletal, som ofte tillægges stor vægt i den 

overordnede finanspolitiske prioritering.  

 

Bemærk, at de beregnede nøgletal ikke kan erstatte eller lægges oveni i resultatet af de allerede 

eksisterende samfundsøkonomiske analyser. De skal derimod ses som et vigtigt supplement til de 

eksisterende analyser. 

 

Der kan givetvis regnes flere afledte effekter med afsæt i de samfundsøkonomiske analyser, end vi 

har gjort her. Vores håb med beregningerne er, at vi ved at fremlægge dem og redegøre for 

metoden, kan inspirere andre til at arbejde videre i samme spor. 

 

Beregningsmetoden 

Den foreslåede metode er skitseret i figur 1 og beskrives i punktform nedenfor. Metoden beskrives 

mere detaljeret i de efterfølgende afsnit.  

 

1. Den vigtigste effekt er den produktivitetseffekt, der følger af, at man kommer hurtigere 

og/eller billigere frem. Produktivitetseffekten kan direkte vurderes på baggrund af de 

sparede omkostninger til transport og rejser for erhverv opgjort ved TERESA-modellen, 

der i dag anvendes i de samfundsøkonomiske analyser. 
 

2. Der vil være et helt eller delvist gennemslag fra erhvervslivets sparede transport og 

rejseomkostninger (produktivitetseffekten) til en forøgelse af den gennemsnitlige realløn. 

I kapitlet præsenteres en metode til at beregne dette gennemslag med afsæt i 

regneprincipper tidligere anvendt af Finansministeriet. 
 

 
De samfundsøkonomiske 
analyser er et godt 
udgangspunkt for at beregne 
BNP og beskæftigelse 

 
I dette kapitel præsenteres en 
metode til at vurdere et 
projekts betydning for BNP, 
arbejdsudbud og den finans-
politiske holdbarhed 

 
Ved at fremlægge 
beregninger og metode håber 
vi at inspirere andre til at 
arbejde videre i samme spor 
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3. Der er også en mere direkte arbejdsudbudseffekt i kraft af, at en del af den sparede 

rejsetid for pendlere kan forventes at blive omsat til øget arbejdstid. Den sparede rejsetid 

findes opgjort i timer og fordelt på blandt andet rejser mellem bolig og arbejde. Dermed 

er det nødvendige udgangspunkt for at vurdere denne effekt også tilgængelig i TERESA-

modellen10. 
 

4. Det øgede arbejdsudbud som følge af de to ovenfor nævnte effekter fører til et yderligere 

løft af BNP udover produktivitetseffekten. 

 

5. Sidst men ikke mindst kan den årlige nettopåvirkning af de offentlige finanser opgøres. 

Den umiddelbare og mekaniske påvirkning af de offentlige finanser findes opgjort i 

TERESA-modellen, og på baggrund af det øgede arbejdsudbud kan der beregnes et 

yderligere positivt bidrag til de offentlige finanser. 

 

Figur 1. Beregning af BNP, beskæftigelse og offentlige finanser pba. TERESA-modellen  

Kilde: AE pba. TERESA-modellen   

Beregninger af tre konkrete projekter 

På baggrund af den skitserede metode er der i det følgende regnet på effekterne af tre konkrete 

projekter: Midtjysk motorvejsprojekt, Sydmotorvejen og Holstebromotorvejen.  

 

 

                                                                    
10 Den samfundsøkonomiske analyse i TERESA-modellen indeholder en arbejdsudbudsgevinst, som imidlertid ikke benyttes i vores 
beregninger. Vores overvejelser desangående er nærmere beskrevet i afsnittet Den samfundsøkonomiske analyse.  

1 

3 

4 

5 

5 
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Den midtjyske motorvej er et stort projekt med en anlægssum på 21,8 mia. kr. Projektet er aktuelt 

kun i den indledende projekteringsfase. Der er altså ikke truffet beslutning om, at det skal 

gennemføres. De to andre projekter er mere beskedne med anlægssummer på henholdsvis 1,9 mia. 

kr. og 1,6 mia. kr. Det ene projekt ”Sydmotorvejen” er egentlig besluttet og planlagt, men er strandet 

på grund af manglende finansiering. Det tredje projekt ”Holstebromotorvejen” blev besluttet i 

2013, og den første etape blev indviet tidligere i år. De tre projekter er beskrevet nærmere i boks 1. 

 

Boks 1. Tre konkrete infrastrukturprojekter 

Midtjysk motorvej 

Projektet består af en ny supplerende motorvej fra Kolding til Hobro for at afhjælpe kapacitetspres på den 
eksisterende motorvej E45. De samfundsøkonomiske konsekvenser af projektet er senest belyst i Strategisk 
analyse udgivet af Vejdirektoratet i 2016. I rapporten regnes på forskellige forslag til motorvejens forløb mv. 

Vores beregninger er baseret på beregninger i TERESA-modellen for ”Korridor B+”, der er det forslag, der har 
den største samfundsøkonomiske nutidsværdi.  
    

Sydmotorvejen 
Projektet består af en kommende motorvej mellem Næstved og Rønnede, der skal aflaste det eksisterende 
vejnet. I april 2017 blev det vedtaget, at projektet skal gennemføres med en konkret linjeføring. De 

samfundsøkonomiske konsekvenser af projektet er senest belyst i en VVM-rapport fra 2016. Vores beregninger 
er baseret på beregninger i TERESA-modellen for ”Forslag A”, der er det forslag i VVM-rapporten, der med små 
justeringer svarer til den i april 2017 besluttede linjeføring. Bemærk imidlertid, at der ikke er truffet endelig 

afgørelse om faktisk at gennemføre projektet. Det hænger sammen med den såkaldte ”investeringsudfordring”, 
jf. hovedteksten.  
 

Holstebromotorvejen 
Projektet består af anlæggelsen af motorvej på hele strækningen fra Holstebro N til Gødstrup ved Herning. 
Formålet er blandt andet at skabe en hurtig forbindelse til sygehuset i Gødstrup. Projektet blev besluttet i 2013, 

og den første etape blev indviet i foråret 2017. Vores beregninger er baseret på de beregninger i TERESA-
modellen, på baggrund af hvilke, der blev truffet beslutning om at gennemføre projektet i 2013. 

 

Udviklingen i det offentliges nettoindtægter er illustreret i figur 2 for det midtjyske 

motorvejsprojekt. Der er store anlægsudgifter i anlægsfasen frem til projektet forventes at blive 

taget i brug i 2030. Fra og med 2030 er nettoindtægterne positive. Det dækker over løbende 

udgifter til drift og vedligehold, evt. indtægter fra brugerbetaling og desuden de mekaniske og 

dynamisk afledte udgifter og indtægter. 

 

Mekanisk provenuvirkning og dynamisk provenuvirkning er begreber, der benyttes af 

Finansministeriet. Den mekaniske provenuvirkning består dels af den umiddelbare 

provenuvirkning, eksempelvis udgifter til anlægsarbejde, udgifter til drift og vedligehold og 

billetindtægter. Dels består den mekaniske provenuvirkning af såkaldt mekanisk tilbageløb som 

følge af konkrete ændringer i transport og rejsemønstret (eksempelvis brændstof) og generelle 

ændringer i afgiftsprovenuet som følge af et ændret rådighedsbeløb og deraf ændret forbrug. Den 

mekaniske provenuvirkning findes opgjort i TERESA-modellen. 

 

Den dynamiske provenuvirkning er et yderligere bidrag som følge af dynamiske adfærdsændringer. 

De dynamiske effekter har – som i denne analyse – ofte karakter af ændringer i produktivitet og 

arbejdsudbud. 

 

 
Den midtjyske motorvej: 
Anlægssum på 21,8 mia. kr. 
 
Sydmotorvejen: Anlægssum 
på 1,9 mia. kr. 
 
Holstebromotorvejen:  
Anlægssum på 1,6 mia. kr. 

 
For det midtjyske motorvejs-
projekt er der store udgifter 
frem til 2030. Fra 2030 er 
nettoindtægterne positive 

 
Mekanisk provenuvirkning er 
de umiddelbare udgifter og 
indtægter som knytter sig 
direkte til infrastruktur-
investeringen. 

 
Dynamisk provenuvirkning er 
yderligere bidrag som følge 
af, at folk ændrer adfærd. 
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I figuren er også vist projektets finanspolitiske holdbarhedsvirkning. Det er et mål for, om projektet 

er selvfinansierende på langt sigt, eller om det kræver yderligere finansiering i forhold til 

forudsætningerne i den samfundsøkonomiske analyse. Den finanspolitiske holdbarhed beregnes 

ved en udglatning af de løbende indtægter og udgifter til en betalingsstrøm i et fast forhold til BNP 

under forudsætning af, at anlægsudgifterne finansieres ved udstedelse af statsobligationer. Hvis 

nettoindtægterne er højere, end hvad der kræves for at betale renterne af gælden, når anlægget er 

i drift, vil holdbarhedsvirkningen være positiv og vice versa. 

 
Figur 2. Nettovirkning på offentlige finanser og holdbarhed af den midtjyske motorvej 

 

Kilde: AE pba. TERESA-modellen og tal fra Vejdirektoratet, jf. boks 1. 

 

Det midtjyske motorvejsprojekt har en positiv holdbarhedsvirkning og er således mere end 

selvfinansierende. Projektets holdbarhedsvirkning er på 104 mio. kr. Det betyder, at 

motorvejsprojektet kan finansiere en permanent forøgelse af de offentlige udgifter eller 

skattelettelser på 104 mio. kr. i 2017-niveau. 

 

Det midtjyske motorvejsprojekt løfter BNP med næsten 
1,4 mia. kr. i 2030 

 

Det tager imidlertid mange år, før projektets anlægssum på 21,8 mia. kr. er tjent hjem. I 

mellemtiden skal den betydelige anlægssum på 21,8 mia. kr. finansieres. Det kan være ved 

midlertidigt at spare på andre udgifter, opkræve flere skatter i en periode eller ved at øge den 

offentlige gæld, indtil projektet har tjent sig hjem.   
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Finanspolitisk holdbarheds-
virkning er et mål for, om 
projektet er selvfinansierende 

 
Det midtjyske motorvejs-
projekt har en positiv 
holdbarhedsvirkning og er 
mere end selvfinansierende 

 
Det midtjyske motorvejs-
projekt koster 21,8 mia. kr. at 
anlægge. Selvom projektet er 
selvfinansierende på lang 
sigt, skal disse penge findes 
først 
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Tabel 1 viser effekterne af de tre konkrete infrastrukturprojekter på BNP, de offentlige finanser og 

arbejdsudbud i 2030, samt hvad projekterne koster at anlægge. 

 
Tabel 1. Effekter af tre konkrete infrastrukturprojekter 
 

Midtjysk 
motorvejsprojekt 

Sydmotorvejen Holstebromotorvejen 

Anlægssum, kr. 21,8 mia. 1,6 mia. 1,9 mia. 

BNP 2030, kr. 1.398 mio. 61 mio. 170 mio. 

Finanspolitisk holdbarhed, kr. 

2017-niveau 
104 mio. -13 mio. -8 mio. 

Arbejdsudbud 2030, 

fuldtidspersoner 
370 personer 20 personer 40 personer 

Anm.: *) Beregningerne er angivet at være opgjort i 2017-priser. Men for at de værdier, der trækkes ud af TERESA-modellerne 
lettere kan genfindes, er de igennem hele notatet angivet og anvendt direkte, selvom de egentlig er opgjort i henholdsvis 2016- og 
2013-priser, jf. boks 1. Arbejdsudbud er afrundet. 
Kilde: AE pba. TERESA-modellen og tal fra Vejdirektoratet, jf. boks 1. 

 

Bemærk, at eftersom anlægssummen er en engangsudgift, mens BNP og arbejdsudbudseffekterne 

er permanente, giver en direkte sammenligning med BNP-bidraget i et enkelt år som i tabel 1 ikke 

mening. Man må først beregne, hvad det kræver at finansiere anlægssummen. Skulle man ud at 

låne de 21,8 mia. kr. til den midtjyske motorvej, ville der løbe rente på. Det ville isoleret set kræve 

finansiering svarende til 0,01 procent af BNP eller 202 mio. kr. i 2017-niveau at finansiere 

anlægsudgifterne til den midtjyske motorvej, jf. tabel 14 til sidst i notatet. Det er altså et beløb i en 

helt anden størrelsesorden. Når man indregner de fremtidige løbende nettoindtægter, er den 

midtjyske motorvej selvfinansierende som udtrykt ved et positivt bidrag til den finanspolitiske 

holdbarhed på 104 mio. kr., jf. tabel 1. 

 

Den finanspolitiske holdbarhed for de to mindre 
infrastrukturprojekter er negativ. De er altså ikke 
selvfinansierende. Men det er der heller ikke nogen 
skattelettelser eller afgiftssænkninger, der er 

 

Som det fremgår af tabel 1, så giver det midtjyske motorvejsprojekt et løft i BNP på knap 1,4 mia. 

kr. og et løft i arbejdsudbuddet på 370 fuldtidspersoner opgjort i 2030. BNP og arbejdsudbud er, 

som beskrevet i indledningen, parametre, der ofte bliver lagt afgørende vægt på i den overordnede 

finanspolitiske prioritering. Derfor er de vigtige at drage frem. 

 

Som det ligeledes fremgår af tabel 1, så er den finanspolitiske holdbarhed for de to mindre 

infrastrukturprojekter negativ. De er altså ikke selvfinansierende. Men det er der heller ikke nogen 

skattelettelser eller afgiftssænkninger, der er. En negativ selvfinansieringsgrad behøver imidlertid 

ikke at betyde, at et projekt er en dårlig finanspolitisk prioritering at gennemføre. Som det fremgår 

 
Det midtjyske 
motorvejsprojekt vil løfte 
arbejdsudbuddet med 370 
fuldtidspersoner 

 
Holstebro- og Sydmotorvejen 
er ikke selvfinansierende.  Det 
er skattelettelser heller ikke. 
Et projekt kan godt være en 
god idé at lave, selv om det 
ikke er selvfinansierende 
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i tabel 1, er det positive BNP-bidrag ved de to infrastrukturprojekter betydeligt højere end den 

negative holdbarhedsvirkning. Der er altså råd til, at det offentlige kan inddrage en del af 

velstandsgevinsten til at sikre finansiering af projekterne.  

 

Projekterne kan finansieres gennem generelle skatter, mere målrettet gennem afgifter på biler og 

brændstof eller endnu mere målrettet ved at indføre brugerbetaling på den konkrete infrastruktur. 

Ved brugerbetaling sikrer man, at de, der opnår gevinsten af infrastrukturen, også er dem, der 

betaler. Ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er brugerbetaling almindeligvis ikke at 

foretrække, da det giver en dårligere udnyttelse af infrastrukturen og dermed blandt andet et lavere 

BNP og beskæftigelsesbidrag. 

 

Projekt midtjysk motorvej har en selvfinansieringsgrad på 
151 pct., Sydmotorvejen på 14 pct. og Holstebro-
motorvejen 56 pct. Selvfinansieringsgraden ved en 
topskattelettelse er på 28 pct. 
 

De fremtidige forventede indtægter kan holdes op imod, hvad det koster at finansiere 

anlægsudgifterne ved beregning af selvfinansieringsgraden. Projekt midtjysk motorvej har således 

en selvfinansieringsgrad på 151 procent, Sydmotorvejen har en selvfinansieringsgrad på 14 procent, 

og Holstebromotorvejen har en selvfinansieringsgrad på 56 procent. Til sammenligning er den 

dynamiske selvfinansieringsgrad ved en topskattelettelse på 28 procent, og ved en forhøjelse af 

beskæftigelsesfradraget er den dynamiske selvfinansieringsgrad på 8 procent11.  

 

Fem dynamiske effekter af infrastruktur – bag metoden  

I Produktivitetskommissionens analyserapport 5 om infrastruktur findes en gennemgang af, 

hvorfor forbedret infrastruktur fører til øget BNP og beskæftigelse. Produktivitetskommissionen 

skelner mellem følgende fem henholdsvis direkte og afledte effekter. De fem effekter er gengivet 

kort i boks 2 og beskrevet mere detaljeret i det følgende. 

 

Den samfundsøkonomiske analyse kan bruges til at vurdere den direkte produktivitetseffekt (1) og 

til at vurdere den afledte effekt på arbejdsudbuddet (4). Det er de to effekter, der umiddelbart kan 

forventes at udgøre størstedelen af den samlede effekt på BNP og beskæftigelse. De øvrige 3 

afledte effekter kan ikke vurderes på baggrund af den samfundsøkonomiske analyse, men det 

betyder ikke, at de ikke er relevante. Det kræver blot yderligere information. 

 

                                                                    
11 For skattelettelser er selvfinansieringsgraden en opgørelse af den dynamiske provenuvirkning divideret med det umiddelbare 
provenutab (efter tilbageløb). Selvfinansieringsgraderne er beregnet pba. kilden angivet under tabel 5, og jf. metode beskrevet i 2016-
17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122. 

 
Motorvejene vil eksempelvis 
kunne finansieres via skatter, 
afgifter eller brugerbetaling 

 
Projekt midtjysk motorvej har 
en selvfinansieringsgrad på 
151 pct., mens topskatte-
lettelse har på 28 pct. 

 
Produktivitetskommissionen 
kortlægger 5 effekter af 
infrastruktur 

 
Med afsæt i den samfunds-
økonomiske analyse kan vi 
beregne infrastruktur-
projekternes effekter på 
produktivitet og 
arbejdsudbud 
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Boks 2. Resumé af Produktivitetskommissionens 5 effekter af infrastruktur 

1. 1. 1. 1. Produktivitetseffekten    

Bedre infrastruktur betyder, at virksomhederne skal bruge færre ressourcer til transport for at producere en 
given mængde output og bringe den ud til kunderne. Ny eller forbedret infrastruktur øger derved 
produktiviteten ved at reducere de samlede omkostninger for et givet output. 

 
2. Agglomeration (Klyngeeffekt) 
Agglomerationseffekter dækker over, at én virksomhed påvirkes af, hvor mange andre virksomheder og 

mennesker, der er lokaliseret i nærheden. Det kan forbedre opdelingen af produktionsprocesser på tværs af 
virksomheder. Et bud på størrelsesordenen er, at en reduktion i rejsetid og transportomkostninger på ti pct. 
giver 0,4-0,7 pct. højere produktivitet i et område. 

 
3. Øget konkurrence 
Infrastrukturinvesteringer, der reducerer den oplevede afstand mellem virksomheder og markeder, øger 

produktiviteten pga. øget konkurrence. Den samme effekt kan opnås, hvis en reduktion i afstanden mellem 
virksomheder og markeder alene medfører en trussel om øget konkurrence. Det britiske transportministerium 
har efter en gennemgang af evidensen på området konkluderet, at der normalt kun vil være tale om beskedne 

effekter af øget konkurrence, når infrastruktur forbedres i lande med veludviklet infrastruktur.  
 
4. Øget arbejdsudbud 

Når rejsetiden reduceres, kan det have betydning for arbejdsudbuddet: 
a) For det første vil de pendlere, der bruger infrastrukturen, få en kortere rejsetid til og fra arbejde. 

Den sparede tid kan de omsætte til en øget fritid, øget arbejdstid eller en kombination af begge. 

b) For det andet vil en reduktion i rejsetiden betyde, at den samlede omkostning ved at tage et job 
falder. Det er ligeledes med til at øge arbejdsudbuddet. 

c) For det tredje vil en reduktion i rejsetiden øge antallet af potentielle job, der kan nås fra ens bopæl. 

Derved fås en bedre udnyttelse af arbejdskraften og en højere produktivitet. 
 
5. Bosætning og virksomhedsallokering 

Kortere rejsetider påvirker også bosætningsmønsteret. Oftest vil det trække i retning af, at folk vil bosætte sig 
længere væk fra byerne. Men også virksomheders valg af lokalisering påvirkes af ændrede 
transportomkostninger. Virksomheder vil vælge at placere sig, hvor de samlede transportomkostninger til 

inputfaktorerne og afsætningsmarkederne er minimeret. 

 

I de næste 5 afsnit redegør vi for de konkrete beregninger. I de første afsnit redegøres for, hvordan 

produktivitetseffekten og arbejdsudbudseffekten kan vurderes på baggrund af den 

samfundsøkonomiske analyse. Dernæst redegøres for en ekstra arbejdsudbudseffekt afledt af 

produktivitetseffekten, og til sidst redegøres for beregning af BNP-bidrag og de afledte effekter på 

de offentlige finanser. 

 

1. Produktivitetseffekten 

I TERESA-modellen er et tiltags mange fordele og ulemper fordelt på løbende år og forskellige typer 

af brugere opgjort i faste priser. Disse detaljerede oplysninger kan bruges til at vurdere den direkte 

produktivitetseffekt. 

 

Bedre infrastruktur betyder, at virksomhederne skal bruge færre ressourcer til transport for at 

producere en given mængde output. Det er en produktivitetseffekt. Vores forslag er at udtrykke 

produktivitetseffekten som de trafikgevinster12 for erhvervslivet, der er opgjort i TERESA-modellen. 

Det er en opgørelse af den rene omkostningsbesparelser (netto) for erhvervslivet. Det vil sige 

eksklusive tab og gevinster i form af forurening, støj, og sundhed. 

 

                                                                    
12 Trafikgevinsterne opgøres i TERESA-modellen i de tre kategorier Erhvervstrafik, Varebiler og Lastbiler. 

 
Bedre infrastruktur betyder, 
at virksomhederne skal bruge 
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Produktivitetsgevinsten er dermed et mål for den umiddelbare omkostningsbesparelse for 

erhvervslivet for et givet output. I tabel 3 er produktivitetsgevinsten opgjort for de tre 

infrastrukturprojekter i 2030. 

 

Bemærk, at 2030-beregningen i tabel 3 og i mange efterfølgende tabeller blot er et eksempel. 

Infrastrukturprojekterne har permanent effekt på BNP og arbejdsudbud, så længe de er i drift. For 

at kunne beregne de løbende nettoindtægter og holdbarhedsvirkningen (jf. figur 2) er det 

nødvendigt at foretage alle beregningerne for hvert enkelt år, anlægget er i drift. 

 
Tabel 3. Beregning af produktivitetsgevinst i 2030, mio. kr. 
 

Midtjysk 
motorvejsprojekt 

Sydmotor-
vejen 

Holstebro-
motorvejen 

Tidsgevinst for erhverv, varebiler og lastbiler 1.090 50 138 

Ændrede kørselsomkostninger for erhverv, 
varebiler og lastbiler 

-7 -2,9 0,2 

Samlet gevinst 1.083 47 138 

Kilde: AE pba. TERESA-modellen og tal fra Vejdirektoratet, jf. boks 1. 

 

2. Arbejdsudbudseffekt af sparet rejsetid mellem bolig og arbejde 

Produktivitetskommissionen opdeler produktivitetseffekten i 3 bidrag, jf. boks 2. Imidlertid er det 

kun et af de tre bidrag, der umiddelbart kan skønnes over på baggrund af den samfundsøkonomiske 

analyse:  

 

En del af den sparede rejsetid mellem bolig og arbejde vil blive omsat til øget effektiv arbejdstid, jf. 

Produktivitetskommissionen (Se pkt. 4.a i boks 2). Produktivitetskommissionen henviser til et 

dansk studie13, hvor det vurderes, at mellem 17-25 procent af den sparede rejsetid omsættes til 

øget arbejdsudbud. I de følgende beregninger lægges det på den baggrund til grund, at 20 procent 

af rejsetiden mellem bolig og arbejde omsættes til øget arbejdsudbud. I tabel 4 er 

arbejdsudbudseffekt af sparet rejsetid mellem bolig og arbejde i 2030 opgjort for de tre 

infrastrukturprojekter. 

 
Tabel 4. Arbejdsudbudseffekt af sparet rejsetid mellem bolig og arbejde i 2030 

 Midtjysk 
motorvejsprojekt 

Syd-
motorvejen 

Holstebro-
motorvejen 

Tidsgevinst bolig-arbejde, persontimer 
per år 

1.687.170 75.472 131.852 

Arbejdsudbudseffekt, persontimer per år 337.434 15.094 26.370 

Arbejdsudbudseffekt, fuldtidspersoner 
per år 

206 9 16 

Anm: Fuldtidsperson defineret som 1.642 timer per år. 
Kilde: AE pba. TERESA-modellen og tal fra Vejdirektoratet, jf. boks 1. 

 

                                                                    
13 Copenhagen Economics. (2011). Infrastrukturprojekters betydning for arbejdstiden. 
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De to andre bidrag i arbejdsudbudseffekten (4.b og 4.c i boks 2) kan som sagt ikke umiddelbart 

gøres op på baggrund af den samfundsøkonomiske analyse.  

 

3. Arbejdsudbudseffekt af øget realløn 

Reducerede omkostninger for erhvervslivet som følge af produktivitetseffekten vil helt eller delvist 

føre til lavere priser og følgelig en forøgelse af reallønnen – og dermed også en forøgelse af 

arbejdsudbuddet. Dette ræsonnement blev brugt af Finansministeriet til at beregne effekterne af 

afskaffelsen af PSO-afgiften på arbejdsudbuddet i 2016, jf. boks 3. Som baggrund for at vurdere 

effektens størrelse tager Finansministeriet udgangspunkt i en eksisterende beregning af effekten 

af et reduceret arbejdsmarkedsbidrag. I beregningen antages det, at der er fuldt gennemslag af 

reducerede omkostninger i reallønnen.  

 

Boks 3. Svar til Finansudvalget vedrørende afskaffelse af PSO-afgift 

”[En] lavere elpris og afledte virkninger fra erhvervenes lempelse vil øge realindkomsten for husholdningerne 

og dermed øge arbejdsudbuddet. En del af den samlede strukturelle BNP-effekt stammer således fra øget 
arbejdsudbud.” 
 

”Beregningsteknisk er det lagt til grund, at virkningen på arbejdsudbuddet indebærer det samme dynamiske 
provenu pr. person som ved en ændring i arbejdsmarkedsbidragssatsen” 
 

Kilde: AE pba. Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 333 (Alm. del) af 3. juni 2016. 

 

 I det seneste gennemregnede eksempel af et reduceret AM-bidrag finder Finansministeriet14, at 

der ved en ændring af AM-bidraget med et umiddelbart provenutab på 6,9 mia. kr.  sker en 

forøgelse af beskæftigelsen med 1.200 fuldtidspersoner i 2017-niveau. Tabel 5 viser 

Finansministeriets beregninger. 

 
Tabel 5. Arbejdsudbud, BNP og provenuvirkning ved reduktion af AM-bidrag 
 mia. kr. 

Provenuvirkning efter tilbageløb og adfærd -5 

Umiddelbar provenuvirkning -6,9 

Mekanisk tilbageløb 1,7 

Provenuvirkning som følge af ændret adfærd 0,2 

BNP-effekt 0,9 

 Fuldtidspersoner 

Arbejdsudbudseffekt 1.200 

Anm: mia. kr. i 2017-niveau 
Kilde: AE pba. Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 27. 

 

Som det ses af tabel 5, er den umiddelbare provenuvirkning -6,9 mia. kr., og arbejdsudbudseffekten 

er 1.200 personer. Det svarer til 174 fuldtidspersoner pr. 1 mia. kr. Beskæftigelsen stiger altså med 

174 fultidspersoner per 1 mia. kr. i umiddelbart provenutab. Det forhold benytter vi i beregningerne 

                                                                    
14 Finansudvalget 2016-17 FIU Alm. del endeligt svar på spørgsmål 27 
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af effekten af øget realløn på arbejdsudbuddet. Umiddelbart vil en produktivitetseffekt på 1 mia. kr. 

derfor føre til et øget arbejdsudbud på 174 fuldtidspersoner i 2017.  

 

Af tabel 5 kan der ligeledes regnes en BNP-effekt i forhold til arbejdsudbudseffekten. BNP-effekten 

er på 0,9 mia. kr., og arbejdsudbudseffekten er 1.200 fuldtidspersoner. Det svarer til, at BNP 

forøges med 750.000 kr. per fuldtidsperson, arbejdsudbuddet øges. Dette forhold bruges i det 

følgende afsnit ”4. BNP-bidrag”. 

 

Endelig er der en provenuvirkning som følge af adfærd i forhold til BNP-effekt. I tabel 5 forbedres 

de offentlige finanser med 0,23 kr. per 1 kr. forøgelse af BNP som følge af øget arbejdsudbud. Dette 

forhold benyttes i beregningerne i afsnit 5 Bidrag til offentlig saldo og holdbarhed. 

 

For fremtidige år er det imidlertid nødvendigt at korrigere for den generelle velstandsudvikling. 

Eksempelvis forventes realt BNP per arbejdstime at vokse med 12,8 procent fra 2017 til 203015. 

Derved vil en ændring af AM-bidraget med et provenutab på 1 mia. kr. i faste priser betyde 

tilsvarende relativt mindre i forhold til reallønnen i 2030 end i 2017. Frem mod 2030 forventes BNP 

per arbejdstime at vokse med 12,8 procent16. Således vil en produktivitetseffekt på 1 mia. kr. (i 2017-

priser) i 2030 føre til et øget arbejdsudbud på 154 fuldtidspersoner. I tabel 6 er 

arbejdsudbudseffekt af realløn i 2030 opgjort for de tre infrastrukturprojekter. 

 
Tabel 6. Arbejdsudbudseffekt af øget realløn i 2030 

 Produktivitetsgevinst, 
mio. kr. 

Fuldtidspersoner per 1 
mia. kr. i 2030 

Arbejdsudbudseffekt, 
fuldtidspersoner 

Midtjysk 
motorvejsprojekt 

1.083 154 167 

Sydmotorvejen 47 154 7 

Holstebromotorvejen 138 154 21 

Kilde: AE pba. TERESA-modellen og tal fra Vejdirektoratet, jf. boks 1. 

 

4. BNP-bidrag 

Realt BNP stiger for det første som følge af produktivitetseffekten, og for det andet som følge af 

det øgede arbejdsudbud. I den ovenfor omtalte beregning af effekten af ændring i AM-bidraget 

forøges BNP med 750.000 kr. per fuldtidsperson, arbejdsudbuddet øges. Det fremgik af tabel 5. 

Det forhold kan umiddelbart lægges til grund for beregning af BNP-bidraget som følge af et øget 

arbejdsudbud ved et infrastrukturtiltag i 2017.  

 

For fremtidige år er det nødvendigt at korrigere for, at BNP per arbejdstime vokser med tiden. Som 

beskrevet ovenfor forventes realt BNP per arbejdstime at vokse med 12,8 procent fra 2017 til 2030. 

Således vil realt BNP i 2030 øges med omkring 846.000 kr. per fuldtidsperson, arbejdsudbuddet 

                                                                    
15 AE pba. af grundforløb til DK2025-forløb, Finansministeriet 2016 
16 AE på baggrund af Grundforløb til DK2025, Finansministeriet 2016 
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øges. I tabel 7 er BNP-bidraget som følge af øget arbejdsudbud i 2030 opgjort for de tre 

infrastrukturprojekter, og de samlede BNP-bidrag er opgjort i tabel 8. Det er altså summen af 

bidraget fra øget arbejdsudbud og bidraget fra øget produktivitet, jf. tabel 3. 

 
Tabel 7. BNP-bidrag som følge af øget arbejdsudbud i 2030, mio. kr. 

 Midtjysk 
motorvejsprojekt 

Syd-
motorvejen 

Holstebro-
motorvejen 

 Fuldtidspersoner 

Arbejdsudbud af sparet rejsetid mellem bolig og 
arbejde, fuldtidspersoner 

206 9 16 

Arbejdsudbud af øget realløn, fuldtidspersoner 167 7 21 

Samlet arbejdsudbud, fuldtidspersoner 372 16 37 

 BNP-bidrag 

BNP bidrag per fuldtidsperson, 1.000 kr. 847 847 847 

BNP bidrag fra øget arbejdsudbud 315 14 32 

Kilde: AE pba. TERESA-modellen og tal fra Vejdirektoratet, jf. boks 1. 

 
Tabel 8. Samlet BNP-bidrag i 2030 mio. kr. 

 Midtjysk  

motorvejsprojekt 

Syd- 

motorvejen 

Holstebro- 

motorvejen 

BNP bidrag fra øget arbejdsudbud 315 14 32 

Produktivitetsgevinst 1.083 47 138 

Samlet BNP-bidrag 1.398 61 170 

Kilde: AE pba. TERESA-modellen og tal fra Vejdirektoratet, jf. boks 1. 

 

5. Bidrag til offentlig saldo og holdbarhed 

I den samfundsøkonomiske analyse beregner man et nettobidrag til det offentlige, der består af 

anlægsudgifter, udgifter til vedligehold, ændret provenu fra afgifter på brændstof mv. fratrukket 

evt. indtægter fra brugerbetaling. Opgørelsen omfatter foruden sådanne direkte virkninger også 

mekanisk tilbageløb. Sidst – men ikke mindst – er opgørelsen omregnet fra faktorpriser til 

nettopriser med den såkaldte nettoafgiftsfaktor. Boks 4 ser nærmere på tilbageløb og omregning 

mellem faktor- og nettopriser. Til det indeværende formål skal bidraget imidlertid opgøres i 

faktorpriser, da opgørelsen derved afspejler tiltagets virkning på den offentlige saldo. Derfor 

foretages en modkorrektion af nettobidraget som opgjort i TERESA, jf. tabel 9. 

 
Tabel 9. Umiddelbart og mekanisk bidrag til offentlige finanser i 2030 

 Midtjysk 
motorvejsprojekt 

Sydmotor-
vejen 

Holstebro-
motorvejen 

Netto-bidrag i nettopriser, pba. TERESA, mio. kr. -11 -0,57 7,53 

Nettoafgiftsfaktor 1,325 1,325 1,17 

Umiddelbart og mekanisk bidrag til offentlige 

finanser, mio. kr. 
-8,3 -0,43 6,43 

Anm: Det direkte og mekaniske bidrag til offentlige finanser er lig nettobidraget pba. TERESA opgjort i faktorpriser, jf. boks 4. 
Nettoafgiftsfaktoren er lavere for Holstebromotorvejen, da der sidenhen er sket en metodeændring i de samfundsøkonomiske 
analyser. 
Kilde: AE pba. TERESA-modellen og tal fra Vejdirektoratet, jf. boks 1.  

 
Den samfundsøkonomiske 
analyse medtager mekaniske 
effekter ved investeringer i 
infrastruktur 
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 Boks 4. Tilbageløb og omregning mellem faktor- og nettopriser  

Tilbageløb er udtryk for den mekaniske virkning på de offentlige finanser af, at ændringer i f.eks. 

overførselsindkomster eller borgernes disponible indkomst afspejler sig i ændringer i indtægterne fra skatter og 
afgifter. 
 

Tilbageløbet i den samfundsøkonomiske analyse er således en korrektion for, at forbruget af øvrige varer og 
tjenester – og dermed afgiftsprovenuet – reduceres, når forbrugernes betaling til det offentlige øges ved et tiltag. 
Tilbageløbet reducerer dermed de direkte provenuvirkninger forbundet med et tiltag. 

 
Omregning fra faktorpriser til nettopriser foretages i den samfundsøkonomiske analyse for, at nettobidraget til 
det offentlige kan sammenlignes med brugergevinsterne. Brugergevinsterne er opgjort i forbrugerpriser. Det vil 

sige netto inklusive afgifter. Omregningen foretages ved at gange nettobidraget opgjort i faktorpriser med en 
generel nettoafgiftsfaktor på 1,325. Nettoafgiftsfaktorens værdi på 1,325 afspejler, at det gennemsnitlige 
forbrugsafgiftstryk er på 32,5 procent. Det vil sige 7,5 procentpoint over momssatsen på 25 procent. 

Kilde: AE pba. Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet, Transportministeriet 2015 og Finansministeriets 
fagordbog (fm.dk/borger/fagordbog). 

 

Der må også medregnes et dynamisk bidrag til de offentlige finanser som følge af øget 

arbejdsudbud. I den tidligere omtalte beregning af effekten af ændring i AM-bidraget forbedres de 

offentlige finanser med 0,23 kr. per 1 kr. forøgelse af BNP som følge af øget arbejdsudbud. Det 

fremgik af tabel 5. Det forhold kan umiddelbart lægges til grund for beregning af det dynamiske 

bidrag til de offentlige finanser som følge af øget arbejdsudbud. Det er gjort i tabel 10, der viser det 

dynamisk bidrag til de offentlige finanser som følge af øget arbejdsudbud i 2030. 

 

Tabel 10. Dynamisk bidrag offentlige finanser som følge af øget arbejdsudbud i 2030 

 Midtjysk 

motorvejsprojekt 

Sydmotor-

vejen 

Holstebro-

motorvejen 

BNP-bidrag som følge af øget arbejdsudbud, 
mio. kr. 

315 14 32 

Provenuvirkning som følge af adfærd i forhold 
til BNP-effekt 

0,23 0,23 0,23 

Provenuvirkning, mio. kr. 73 3 7 

Kilde: AE pba. TERESA-modellen og tal fra Vejdirektoratet, jf. boks 1. 

 

Modsat øget arbejdsudbud, beregnes der ikke et bidrag til de offentlige finanser som følge af øget 

produktivitet i den private sektor. Det skyldes, at øget produktivitet som udgangspunkt regnes for 

at have en neutral effekt på de offentlige finanser, hvis Finansministeriets standardforudsætninger 

anvendt til fremskrivningsforløb efter den mellemfristede planlægningshorisont lægges til grund. 

Se uddybning i boks 5.  

 

Rentabiliteten af et infrastrukturprojekt i forhold til de 
offentlige finanser kan vurderes ved den såkaldte 
”finanspolitiske nutidsværdi”. Hvis den er positiv, er 
projektet selvfinansierende 

 

I indeværende beregninger er det forudsat, at hele produktivitetseffekten sker i den private sektor. 

Det skyldes, at der i TERESA-modellen ikke sondres mellem privat og offentlig sektor. 

 
Der skal tages højde for både 
mekaniske og dynamiske 
bidrag til de offentlige 
finanser ved investeringer i 
infrastruktur 

 
Produktivitet regnes som 
udgangspunkt for at have en 
neutral effekt på de offentlige 
finanser 
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Boks 5. Virkninger på de offentlige finanser af øget produktivitet 

Overordnet set påvirker øget produktivitet som følge af produktivitetsstigninger i den private sektor generelt 

de offentlige finanser gennem følgende kanaler. 
1. Større indtægter fra skatter og afgifter (ved givne skatte- og afgiftssatser), fordi skattegrundlaget 

og den disponible indkomst efter skat stiger (ved givet arbejdsudbud). 

2. Større udgifter til løn til offentligt ansatte, idet der antages samme lønstigningstakt i den offentlige 
sektor som i den private sektor. 

3. Større udgifter til offentligt varekøb, idet der antages et uændret forhold mellem varekøb og 

offentlig lønsum. Det svarer til, at der i forløbet efter planlægningshorisonten* antages en realvækst 
i det offentliges køb af varer og tjenester, som svarer til den reale velstandsstigning i økonomien, så 
det offentlige varekøb udgør en uændret andel af BNP. 

4.  Større udgifter til indkomstoverførsler, idet satsreguleringen omtrent følger den gennemsnitlige 
lønudvikling i den private sektor. 

 

Øget produktivitet styrker som udgangspunkt ikke de offentlige finanser efter planlægningshorisonten. Det 
følger af, at effekten af punkt 1. overordnet set modsvarer den samlede effekt fra punkt 2.–4. 

Anm.: *) Planlægningshorisonten er aktuelt år 2020, jf. Konvergensprogram 2017, Finansministeriet  
Kilde: AE pba. boks 6.6 i Finansredegørelse 2014, Finansministeriet. 

 

Rentabiliteten af et infrastrukturprojekt i forhold til de offentlige finanser kan i første omgang 

vurderes ved at beregne nutidsværdien af den samlede provenuvirkning i hvert år i hele projektets 

levetid. Dvs. hvordan påvirkes de offentlige finanser, når vi regner alle forventede udgifter og 

indtægter gennem projektets levetid sammen? Denne nutidsværdi betegnes som den 

”finanspolitiske nutidsværdi” i resten af analysen. 

 

Hvis den finanspolitiske nutidsværdi er positiv, er projektet selvfinansierende og kan endda skabe 

finansiering til øgede offentlige udgifter eller skattelettelser. Hvis den finanspolitiske nutidsværdi 

er negativ, kræver tiltaget yderligere finansiering udover den eventuelle brugerbetaling, der ofte er 

en del af projektet. Det må i så fald vejes op imod tiltagets samfundsøkonomiske afkast, eller det 

kan vejes op imod de BNP- og beskæftigelseseffekter, der er beregnet i denne analyse. 

 

Den samlede provenuvirkning på de offentlige finanser i 2030 er opgjort i tabel 11 som et eksempel. 

Tilbagediskonteringsfaktoren er beregnet med afsæt i den gennemsnitlige reale obligationsrente 

fra 2017-2030 på baggrund Finansministeriet17 på 1,55 procent. 

 

Tabel 11. Samlet bidrag til de offentlige finanser i 2030 og den tilbagediskonteret værdi 
 Samlet provenuvirkning, mio. kr. Tilbagediskonteret værdi, mio. kr. 2017 

Midtjysk motorvejsprojekt 65 53 

Sydmotorvejen 3 2 

Holstebromotorvejen 14 11 

Gennemsnitlig realrente 
2017-2030, procent 

1,55  

Tilbagediskonteringsfaktor 0,82  

Kilde: AE pba. TERESA-modellen og tal fra Vejdirektoratet, jf. boks 1. 

 

 

 

                                                                    
17 Konvergensprogram 2017 

 
Rentabiliteten ift. de 
offentlige finanser betegnes 
som den ”finanspolitiske 
nutidsværdi”  
 

 
Hvis den finanspolitiske 
nutidsværdi er negativ, 
kræver tiltaget yderligere 
finansiering 
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Den finanspolitiske nutidsværdi af de tre projekter er opgjort i tabel 12. Den finanspolitiske 

nutidsværdi, altså rentabiliteten i forhold til de offentlige finanser, for projekt midtjysk motorvej 

er 9,9 mia. kr., mens det for Sydmotorvejen er -1,3 mia. kr. og -0,8 mia. kr. for 

Holstebromotorvejen. Nutidsværdien er beregnet ved at gange den samlede provenuvirkning 

med den tilbagediskonteringsfaktor, der er angivet nederst i tabel 11.  

 

Tabel 12. Nutidsværdi af infrastrukturprojekterne 
 

Midtjysk 
motorvejsprojekt 

Sydmotor-
vejen 

Holstebro-
motorvejen 

Finanspolitisk nutidsværdi i 2017, mia. kr. 9,9 -1,3 -0,8 

Nutidsværdi i den samfundsøkonomiske 
analyse, mia. kr. 

30 0,1 1,4 

Kilde: AE pba. TERESA-modellen og tal fra Vejdirektoratet, jf. boks 1. 

 

I tabel 12 er der også sammenlignet med den samfundsøkonomiske nutidsværdi, der er 

beregnet for projekterne i de samfundsøkonomiske analyser. Bemærk, at den nutidsværdi, 

som er beregnet i de samfundsøkonomiske analyser, er langt højere end den snævert 

afgrænsede finanspolitiske nutidsværdi, som er vist her. Den finanspolitiske nutidsværdi er 

kun en opgørelse af påvirkningen på de offentlige budgetter. I de samfundsøkonomiske 

analyser er nutidsværdien en opgørelse af den samlede velfærdseffekt inkl. gevinster i form af 

sparet rejsetid i fritiden. I de samfundsøkonomiske analyser indregnes også mange flere 

forhold end i vores beregning af den finanspolitiske nutidsværdi, som eksempelvis 

værdisætning af støj, forurening, sundhed og ulykker.   

Ved beregning af den finanspolitiske nutidsværdi er det forudsat, at projekterne vil kunne 

opretholdes til evig tid med de vedligeholdelsesomkostninger, der er angivet i det sidste 

beregningstekniske leveår år i TERESA-modellen18. Det er i overensstemmelse med principper 

beskrevet i vejledningen til den samfundsøkonomiske analyse, jf. boks 6.  

 

Boks 6. Levetid og restværdi i den samfundsøkonomiske analyse 

[s.17] ”For større infrastrukturprojekter anvendes typisk en levetid på 50 år, selvom infrastrukturen ikke 
”forfalder” i den forstand, men løbende opgraderes og vedligeholdes. For mere driftsrelaterede projekter vil 
driftsperioden, og dermed beregningsperioden, typisk være kortere. Et eksempel på sidstnævnte kan være 

investeringer i nye tog, hvor det ikke er relevant at have en beregningsperiode, der ligger ud over den reelle 
levetid for det nye materiel” 
 

[s. 53] ”Restværdien af et projekt indgår ligeledes i den samfundsøkonomiske analyse. Den indgår som en 
gevinst ved levetidens udløb. Den tilbagediskonterede restværdi fratrækkes nutidsværdien af de samlede 
anlægsomkostninger.” 

 
[s. 56] ”Restværdien repræsenterer den fysiske kapitalværdi af et anlæg ved beregningsperiodens udløb. For 
tiltag med en kort tidshorisont vil restværdien ofte være baseret på en konkret vurdering, mens den for tiltag 

med længere levetid vil afhænge af det valgte vedligeholdelses- og reinvesteringsniveau. Sædvanligvis antages 
det i analysen, at et anlæg vedligeholdes fuldt ud gennem hele dets levetid. Restværdien vil derfor være lig med 
den oprindelige anlægsomkostning.” 

AE pba. Manual for samfundsøkonomisk analyse på transportområdet, Transportministeriet 2015 

                                                                    
18 Beregnet som en uendelig betalingsstrøm med udgangspunkt i værdier for terminalåret i TERESA og med en vækstkorrigeret 
realrente på 0,98 procent som konsekvens af en antaget fremadrettet vækstrate på 1,5 procent.  

 
Den finanspolitiske nutids-
værdi, dvs. rentabiliteten ift. 
de offentlige finanser, for 
projekt midtjysk motorvej er 
9,9 mia. kr. 

 
Nutidsværdierne fra den 
samfundsøkonomisk analyse 
er højere, da der indregnes 
mange flere forhold end i 
vores beregning af den 
finanspolitiske nutidsværdi   
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Politiske tiltags effekt på de langsigtede offentlige finanser vurderes normalt ikke ud fra en 

nutidsværdi, men på baggrund af den finanspolitiske holdbarhed. Den finanspolitiske holdbarhed 

er et mål for, om skattetrykket er tilstrækkeligt til at finansiere de offentlige udgifter fremadrettet. 

Et politisk tiltag, hvis finanspolitiske nutidsværdi er positiv, vil også forbedre den finanspolitiske 

holdbarhed og vice versa. 

 

Den finanspolitiske nutidsværdi, som blev opgjort i tabel 12, kan omregnes til påvirkningen af den 

finanspolitiske holdbarhed ved at se på, hvor store udgifter i procent af BNP projektet kan finansiere 

med udgangspunkt i den finanspolitiske nutidsværdi19. Denne holdbarhedsvirkning kan udtrykkes 

enten i procent af BNP eller som et beløb i mia. kr. ud fra BNP-niveauet i et udvalgt år. 

Holdbarhedsvirkningen er opgjort på begge måder i tabel 13. Her ses det, at mens den midtjyske 

motorvej vil kunne finansieres for 0,049 promille af BNP (104 mio. kr. i 2017-priser), så vil 

Sydmotorvejen og Holstebromotorvejen ikke kunne finansiere øvrige projekter, men kræver 

yderligere finansiering. 

 

Tabel 13. Holdbarhedsvirkning af infrastrukturprojekterne 
 Promille af BNP 2017-niveau, mio. kr. 

Midtjysk motorvejsprojekt 0,049 104 

Sydmotorvejen -0,006 -13 

Holstebromotorvejen -0,004 -8 

Kilde: AE pba. TERESA-modellen og tal fra Vejdirektoratet, jf. boks 1. 

 

Holdbarhedsvirkningen er summen af de forventede nettoindtægter, når infrastrukturprojektet er 

taget i brug, minus nettoudgifterne i anlægsfasen. Holdbarhedsvirkningen siger imidlertid ikke 

noget om størrelsesforholdet mellem indtægterne og anlægsudgifterne. Størrelsesforholdet er 

dybest set det, der er interessant for, om projektet kan finansiere sig selv på længere sigt. 

Selvfinansieringsgraden er et mål for dette forhold. Selvfinansieringsgraden beregnes ved at 

dividere nutidsværdien af de forventede indtægter med nutidsværdien af anlægsudgifterne. Man 

kan beregne finansieringsgraden ved at dividere nutidsværdien af de forventede indtægter på 

længere sigt med nutidsværdien af anlægsudgifterne. 

 

Anlægssummen er en engangsudgift. I tabel 14 er det beregnet, hvad det kræver at finansiere 

anlægssummen. Skulle man ud at låne de 21,8 mia. kr. til den midtjyske motorvej, ville der løbe 

rente på, og det ville isoleret set kræve finansiering svarende til 0,01 procent af BNP eller 202 mio. 

kr. i 2017-niveau at finansiere anlægsudgifterne til den midtjyske motorvej, jf. tabel 14.   

                                                                    
19 Beregnet ud fra de samme forudsætninger for realrente og vækst som ved beregning af den finanspolitiske nutidsværdi, og med 
udgangspunkt i fremskrivningen af BNP i faste priser fra Konvergensprogram 2017. 

 
Et politisk tiltag, som har en 
positiv finanspolitiske 
nutidsværdi, vil forbedre den 
finanspolitiske holdbarhed 

 
Den midtjyske motorvej vil 
kunne finansiere for 0,049 
promille af BNP, mens Syd-
motorvejen og Holstebro-
motorvejen kræver yderligere 
finansiering 

 
Selvfinansieringsgraden er et 
mål for, om projektet kan 
finansiere sig selv på længere 
sigt 

 
Isoleret set kræver det 
finansiering på 202 mio. kr. at 
finansiere anlægsudgifterne 
til den midtjyske motorvej 
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Tabel 14. Umiddelbart behov for finansiering af anlægsudgifter 
 

Anlægssum, 
mia. kr. 

Finansieringsbehov, 
procent af BNP 

Finansieringsbehov, 
mio. kr. 2017-niveau 

Midtjysk motorvejsprojekt 21,8 0,010 202 

Sydmotorvejen 1,6 0,001 15 

Holstebromotorvejen 1,9 0,001 18 

Kilde: AE pba. TERESA-modellen og tal fra Vejdirektoratet, jf. boks 1. 

 

Når man indregner de fremtidige løbende nettoindtægter fra infrastrukturinvesteringerne, er den 

midtjyske motorvej – trods den store anlægssum – selvfinansierende på længere sigt, jf. tabel 15. 

Den første række i tabellen angiver anlægssummen opgjort i nutidsværdi, dvs. 2017-priser. Række 

nr. 2 er de forventede indtægter, som primært følger af et øget arbejdsudbud opgjort i nutidsværdi. 

Ved at dividere de to rækker får vi selvfinansieringsgraden i række 3.  

 
Tabel 15. Selvfinansieringsgrad af infrastrukturprojekterne 

 Midtjysk 

motorvejsprojekt 

Sydmotor-

vejen 

Holstebro-

motorvejen 

Finanspolitisk nutidsværdi af anlægsudgifter i 

2017, mia. kr. 
19,3 1,5 1,9 

Forventede indtægter minus driftsudgifter, i 

2017, mia. kr. 
29,2 0,2 1,1 

Selvfinanseringsgrad, procent 151 14 56 

Kilde: AE pba. TERESA-modellen og tal fra Vejdirektoratet, jf. boks 1. 

 

Som det ses, har det midtjyske motorvejsprojekt en selvfinansieringsgrad på 151 procent, 

Sydmotorvejen har en selvfinansieringsgrad på 14 procent, og Holstebromotorvejen har en 

selvfinansieringsgrad på 56 procent. Til sammenligning er den dynamiske selvfinansieringsgrad 

ved en topskattelettelse på 28 procent, og ved en forhøjelse af beskæftigelsesfradraget er den 

dynamiske selvfinansieringsgrad på 8 procent20. 

 

Investeringer er et reelt reformalternativ  

I kapitlet er der præsenteret en metode, hvormed man kan beregne et infrastrukturprojekts 

betydning for BNP, arbejdsudbud og finanspolitisk holdbarhed. Resultaterne viser, at den midtjyske 

motorvej med en anlægssum på 21,8 mia. kr. løfter BNP med 1,4 mia. kr. i 2030, arbejdsudbuddet 

øges med 370 fuldtidspersoner, og projektet er selvfinansierende med en holdbarhedsvirkning på 

104 mio. kr.  Sydmotorvejen med en anlægssum på 1,6 mia. kr. løfter BNP med 61 mio. kr. i 2030, 

arbejdsudbuddet øges med 20 fuldtidspersoner, og projektet har en holdbarhedsvirkning på -13 

mio. kr.  Holstebromotorvejen med en anlægssum på 1,9 mia. kr. løfter BNP med 170 mio. kr. i 

2030, arbejdsudbuddet øges med 40 fuldtidspersoner, og projektet har en holdbarhedsvirkning på 

-8 mio. kr. 

 

                                                                    
20 For skattelettelser er selvfinansieringsgraden en opgørelse af den dynamiske provenuvirkning divideret med det umiddelbare 
provenutab (efter tilbageløb). Selvfinansieringsgraderne er beregnet pba. kilden angivet under tabel 5, og jf. metode beskrevet i 2016-
17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 122. 

 
Når man indregner de 
fremtidige indtægter, er den 
midtjyske motorvej selv-
finansierende på længere sigt 

 
Det midtjyske motorvejs-
projekt har en selvfinan-
sieringsgrad på 151 procent 

 
Der er dynamiske effekter af 
investeringer i infrastruktur. 
Vha. den præsenterede 
metode kan effekter på BNP, 
arbejdsudbud og de offentlige 
finanser beregnes  
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Som denne publikation har vist, så er det ikke umuligt at regne på dynamiske effekter af offentlige 

udgifter. Den nuværende praksis, hvor offentlige udgifter typisk ikke tillægges nogen værdi i 

beregninger, kan føre til fejlvurderinger af det langsigtede vækstpotentiale og den finanspolitiske 

holdbarhed. Det skyldes, at der flittigt indregnes positive dynamiske effekter, når det handler om 

at reducere skatter, afgifter og indkomstoverførsler, men ikke når det handler om at bruge flere 

midler på produktive offentlige udgifter som eksempelvis uddannelse, børnepasning og 

infrastruktur. Det er en bekymring, som AE blandt andre deler med Vismændene21. 

 

I den politiske reformdebat er der næsten sat lighedstegn mellem reformer og skattelettelser plus 

nedskæringer i den offentlige sektor. Med en mere nuanceret tilgang til begrebet reformer, er det 

her vist, at det er muligt at øge BNP, arbejdsudbud og den finanspolitisk holdbarhed gennem en 

mere progressiv reformkurs med fokus på investeringer i bl.a. infrastruktur og uddannelse. Som 

indeværende publikation har vist, så er der en række positive dynamiske effekter af bl.a. 

børnepasning, uddannelse og infrastruktur. Begynder vi at regne dem med, vil vi få øjnene op for 

investeringsvejen i stedet for det ensidige fokus på at skære i velfærdssamfundet for at få råd til 

skattelettelser. 

                                                                    
21 Vismændene har udtrykt den samme kritik i deres forårsrapport 2017 i kapitlet om dynamiske effekter af offentlige udgifter Pba. 
Dansk Økonomi forår 2017, De Økonomiske Råd. 

 
Den nuværende praksis kan 
føre til fejlvurderinger af det 
langsigtede vækstpotentiale 
og den finanspolitiske 
holdbarhed 

 
Regnes der med dynamiske 
effekter af offentlige udgifter, 
så vil vi få øjne op for 
investeringsvejen  
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