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Ingen ræson i at spare på uddannelse 
 

Uddannelse giver vækst og 
velstand 
 

Uddannelse er en guldrandet investering. For med en uddannelse følger lavere ledighedsrisiko, 

højere løn og alt i alt et liv med bedre forbrugsmuligheder. AE har analyseret livsindkomsten for 

knap 60 forskellige uddannelsesgrupper – fordelt på erhvervsuddannelser, korte, mellemlange 

og lange videregående uddannelser. Alle tjener sig selv hjem. Der er derfor ingen ræson i at 

spare på uddannelse, som regeringen gør via omprioriteringsbidraget. Selv om erhvervssko-

lerne tilføres en kvalitetspulje på finansloven for 2018, er der reelt tale om besparelse på alle 

uddannelser, også i 2018. Erhvervsskoler, universiteter, erhvervsakademier og gymnasier skal 

spare mellem 6.000 og 10.000 kr. pr. elev frem mod 2021. 

af Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl 

& stud.scient.eocon. Troels Lund Jensen 13. december 2017 

Analysens hovedkonklusioner 

• Uddannelse giver højere indkomst gennem livet end at være ufaglært. Det betyder, at 
både den enkelte og samfundet set over livet tjener millioner på uddannelse. 
 

• Set over et livsforløb giver en erhvervsuddannelse i gennemsnit en indkomst på 14,4 mio. 
kr., en kort videregående 16,7 mio. kr., en mellemlang videregående 17,3 mio. kr. og en 
lang videregående 24,5 mio. kr. 

 

• Der er imidlertid flere erhvervsuddannelser, der på indkomsten kan måle sig med de 
korte og mellemlang videregående uddannelser. En elektriker tjener eksempelvis om-
trent det samme som en folkeskolelærer gennem livet. 
  

• Både gymnasier, erhvervsskoler, professionsbachelorer, universiteter og erhvervsakade-
mier står overfor store besparelser de kommende år – og har desuden været underlagt 
besparelser de seneste år. I 2018 skal uddannelserne sparer mellem 2.000 kr. og 6.000 
kr. pr. elev set i forhold til 2015-niveauet. Frem mod 2021 vil besparelserne løbe op i mel-
lem 6.000 og 10.000 kr. pr. elev på de forskellige uddannelsesområder. 
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Uddannelse er vejen til vækst og velstand 

AE har analyseret indkomsten gennem livet for en lang række uddannelser. Ved hjælp af de nyeste re-

gisteroplysninger er der set på, hvad indkomsten gennem livet vil være for 60 forskellige uddannelses-

grupper. Beregningerne bag resultaterne i undersøgelsen bygger dels på registerudtræk for danskernes 

indtjening og arbejdsmarkedstilknytning, men dels også et modelapparatur udviklet af AE, der bygger 

livsindkomsterne op ud fra de typiske faktiske fuldførelsestider og startalder på de forskellige uddannel-

ser. Beregningerne tager også højde for indkomst og erhvervsarbejde såvel før - under - og efter uddan-

nelsen er fuldført. Mere om datagrundlag og metode ses i boks 1-3.  

 

Første afsnit i analysen viser den privatøkonomiske gevinst af de forskellige uddannelser, mens andet 

afsnit viser samfundets gevinst ved at tage en uddannelse, når man ser på den værdiskabelse der er 

gennem livet fratrukket statens udgifter til undervisning. 

 

De seneste år har regeringen sparet på uddannelsesområdet. Og det er planen at fortsætte besparel-

serne fremadrettet som konsekvens af det såkaldte omprioriteringsbidrag, som medfører besparelser 

på 2 pct. i staten. I afsnit 3 er der set på, hvad disse besparelser betyder for de enkelte uddannelsesom-

råder. Besparelserne på erhvervsuddannelserne og de videregående uddannelser har som konsekvens, 

at der bliver 2-4.000 kr. mindre pr. studerende i 2018 set i forhold til 2015-niveauet (før man indførte 

omprioriteringsbidraget). 

 

Uddannelse kan betale sig for den enkelte 

Nedenfor i tabel 1 ses den disponible livsindkomstindkomst for 18-80-årige for hoveduddannelsesgrup-

perne samt for udvalgte grupper. Livsindkomsten for samtlige uddannelser ses i bilagstabel 1. 

 

Ufaglærte, dvs. dvs. personer, der går gennem livet enten med en grundskoleuddannelse eller med uop-

lyst uddannelse1, har i gennemsnit en disponibel indkomst på 11,6 mio. kr. gennem livet (2017-priser). 

Disponibel indkomst er indkomst efter skat. Faglærte har i gennemsnit en disponibel indkomst på 14,4 

mio. kr., mens personer med en kort videregående uddannelse tjener typisk 16,7 mio. kr. gennem livet. 

Personer med en mellemlang videregående uddannelse dvs. oftest professionsbachelorer tjener 17,3 

mio. kr. og akademikere i gennemsnit tjener 24,5 mio. kr. gennem livet.  

 

Tabel 1 og figur 1 viser også gevinsten af de forskellige uddannelser. Gevinsten er ikke blot forskellen 

mellem den gennemsnitlige livsindkomst for den respektive uddannelse og den ufaglærtes livsforløb. I 

stedet har vi ved hjælp af propensity score matching kontrolleret for baggrundsforhold som man må for-

vente har betydning for livsindkomsten. Således er der estimeret, hvor meget personer med den respek-

tive uddannelse kunne have forventet at tjene gennem livet, hvis de var forblevet ufaglærte2.  

 

Det ses, at gevinsten af en faglært uddannelse i gennemsnit ligger på 2,1 mio. kr., mens gevinsten af en 

kort – eller mellemlang videregående uddannelse ligger på hhv. 4,1 og 5,0 mio. kr. Gevinsten af en aka-

demisk uddannelse ligger i gennemsnit på 11,7 mio. kr.   

 

                                                                 
1 Der er lavet en række følsomhedsstudier, hvor der ses på, hvad der sker, hvis man kun medtager de, der har grundskoleuddannelse. Generelt ændres 

livsforløbene kun marginalt. Se boks 3.  
2 Når man foretager sådanne estimationer er der noget usikkerhed forbundet med estimationerne, og en del metodemæssige overvejelser. Mere om 

dette ses i boks 2. 
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Som man kan se, er der positive gevinster af samtlige uddannelser (se fx bilagstabel 1). Selvom det ge-

nerelt er således, at livsindkomsten og gevinsten stiger med uddannelseslængden, så er det ikke altid 

sådan.  Mange forhold spiller ind på livsindkomsten, som fx jobchancer, lønniveau, sektor og arbejdstidp.  

 

Det ses fx at en elektriker, der har en livsindkomst på 16,4 mio. kr. har en højere livsindkomst end en 

pædagog på 14,1 mio. kr. Eller at maskinteknikeren med en KVU har en livsindkomst på 17,8 mio. kr., 

hvilket er højere end læreren på 16,8 mio.kr. Variationen henover de forskellige uddannelsesgrupper er 

netop med til at vise, at mange forhold spiller ind på livsindkomsten og afkastet af uddannelsen, og vig-

tigst af alt viser analysens resultater, at det at få en erhvervskompetencegivende uddannelse er en ge-

vinst for den enkelte.   

 

Tabel 1. Disponibel indkomst for udvalgte uddannelser, 18-80 år (2017-priser) 

Uddannelsesgruppe Disponibel indkomst Effekt ift. ufaglært Effekt i pct.  

 Mio. kr. Pct. 

Ufaglærte 11,6 - - 

Erhvervsuddannelser 14,4 2,0 16,5 

Elektrikere 16,4 2,8 20,5 

Maskinteknikere 15,0 2,2 16,8 

Handel 14,9 2,6 21,6 

Kokke og tjenere m.m. 13,4 1,3 11,1 

SOSU 12,2 1,1 9,8 

Korte videregående uddannelser 16,7 4,1 32,4 

Maskinteknik, installatører og byggetekniker, KVU 17,8 4,2 30,8 

Teknolog og jordbrug, KVU 15,7 2,8 22,0 

Laboranter, KVU 15,1 3,3 28,4 

Mellemlange videregående uddannelser 17,3 5,0 40,8 

Diplomingeniør m.m., MVU 22,9 9,0 64,9 

Lærer, MVU 16,8 4,3 34,7 

Pædagog, MVU 14,1 2,3 19,6 

Lange videregående uddannelser 24,5 11,7 91,3 

Læge og tandlæge, LVU 32,4 19,7 154,0 

Jura og politologi, LVU 30,3 17,2 131,2 

Civilingeniører, LVU 26,5 12,7 92,1 

Fysik, matematik m.m. 23,5 10,0 74,5 

Humaniora, LVU 17,6 5,2 42,3 

Anm: Tabellen viser den privatøkonomiske gevinst af uddannelsen, dvs. den disponible indkomst fra 18 til 80 års alderen for personer med den 

angivne uddannelse og set i forhold til en sammenlignelig ufaglært (grundskole eller uoplyst uddannelse). Gevinsten er beregnet vha. propensity 

score matching (se metodeboks). Livsindkomsten er fremskrevet til 2017-priser. Gevinsten i procent er opgjort i forhold til kontrolpersonens livs-

indkomst. Tabellen er sorteret faldende. En komplet liste ses i bilagstabel 1.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2015-data) og beregninger i Stata.   
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Figur 1. Disponibel livsindkomst 18-80 år, 2017-priser 

 

Anm.: Figuren angiver den samlede livsindkomst for personer med uddannelsen samt gevinsten i forhold til sammenlignelige ufaglærte. Disponibel 

livsindkomst er bruttoindkomst efter skat.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2015-data) og beregninger i Stata.  

 

Den samfundsøkonomiske gevinst 

En ting er, at det kan betale sig for den enkelte at tage en uddannelse. Noget andet er den samfunds-

mæssige investering i uddannelse. Konkret er der her set på summen af erhvervsindkomst gennem livet 

fratrukket den statslige undervisningsudgift, som et mål for den værditilvækst, den enkelte bidrager med 

gennem livet. Livsværditilvæksten skal ses som et udtryk for bidraget til Danmarks velstand gennem 

livet.  

 

Mens en ufaglært i gennemsnit bidrager med ca. 9 mio. kr. til velstanden gennem livet, så er bidraget fra 

en gennemsnitlig faglært på ca. 15 mio. kr. En person med en kort eller mellemlang videregående uddan-

nelse bidrager med ca. 18 mio. kr., mens en akademiker i snit bidrager med 28 mio. kr. til væksten gen-

nem livet.  

 

Endnu engang er der enorme variationer inden for de forskellige hoveduddannelsesgrupper, og mange 

forskellige forhold spiller ind på livsværditilvæksten. Selve indkomsten, der indgår i målet svarer til brut-

toindkomsten, dvs. enten bruttoløn (inkl. bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensioner) eller overskud 

af egen virksomhed, hvorfor forskelle i fx ledighedsrisiko og lønniveau mellem uddannelsesgrupperne 

slår meget klart igennem på livsværditilvæksten. Det har også betydning, hvornår de forskellige uddan-

nelsesgrupper trækker sig tilbage fra arbejdsmarkedet.  

 

I tabel 2 ses også den gennemsnitlige estimerede gevinst af de respektive uddannelser, når man ser på, 

hvad en tilsvarende person med de samme karakteristika ville have tjent, hvis vedkommende var gået 

igennem livet som ufaglært, dvs. uden den respektive uddannelse. Set overfor samfundet er alle uddan-

nelser en positiv gevinst, idet livsværditilvæksten for de uddannede fratrukket undervisningsudgifterne 

for de uddannede er større end for kontrolpersonernes.  
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Ser man henover alle uddannelserne i bilagstabel 2, så ligger gevinsterne på 2 mio. kr. til ca. 29 mio. kr. 

svarende til en forøgelse af livsindkomsten set i forhold til et liv som ufaglært for de uddannede fra ca. 

15 procent til at der visse steder er tale om enorme gevinster i forhold til at livsindkomsten mere end 

tredobles, fx i forhold til lægen3.  

 

Tabel 2. Livsværditilvækst for udvalgte uddannelser, 18-80 år (2017 priser) 

Uddannelsesgruppe Livsværditilvækst Gevinst ift. ufaglært Gevinst i pct.  

 Mio. kr. 
Pct. (i forhold til  
kontrolpersoner) 

Ufaglærte 9,1 - - 

Erhvervsuddannelser 15,2 4,4 41,0 

Elektrikere 19,7 5,7 41,4 

Maskinteknikere 16,6 4,5 37,0 

Handel 15,9 5,4 52,5 

Kokke og tjenere m.m. 13,1 3,6 37,6 

SOSU 10,9 3,7 51,3 

Korte videregående uddannelser 18,4 6,7 59,8 

Maskinteknik, installatører og byggetekniker, KVU 20,8 6,9 51,1 

Teknolog og jordbrug, KVU 16,5 4,4 38,2 

Laboranter, KVU 16,1 6,6 72,1 

Mellemlange videregående uddannelser 18,4 8,0 80,5 

Diplomingeniør m.m., MVU 28,1 13,6 97,5 

Lærer, MVU 17,6 6,9 67,8 

Pædagog, MVU 13,9 4,8 55,7 

Lange videregående uddannelser 28,3 16,6 150,2 

Læge og tandlæge, LVU 40,2 28,7 266,6 

Jura og politologi, LVU 36,6 24,8 219,1 

Civilingeniører, LVU 30,8 16,5 121,2 

Fysik, matematik m.m. 27,6 14,5 117,1 

Humaniora, LVU 18,7 8,5 87,5 

Anm: Tabellen viser livsværditilvæksten i 2017-priser beregnet i AE’s livsindkomstmodel på baggrund af indkomstdata fra 2015. Livsværditilvæk-

sten er lønindkomst, arbejdsgiveradministrerede pensionsbidrag og overskud af egen virksomhed fratrukket undervisningsomkostninger. Stiliseret 

livsforløb for 18-80-årige. 2. kolonne viser gennemsnitlig livsværditilvækst. Dette er ikke det samme som gevinsten af uddannelsen. 3. og 4. 

kolonne viser gevinsten af uddannelsen, dvs. livsværditilvæksten for personer med den angivne uddannelse set i forhold til en sammenlignelig 

ufaglært (grundskole eller uoplyst uddannelse). Gevinsten er beregnet vha. propensity score matching. Ufaglært dækker kun personer 

med grundskole eller uoplyst uddannelse. Uddannelsesgevinsten viser for videregående uddannelser både gevinsten af den gymnasiale uddannelse 

og den videregående uddannelse. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
3 Det er værd at bemærke, at der i forhold til beregningen af gevinsten af de forskellige uddannelser er en vis usikkerhed i forhold til effekterne. Læs 

mere om metoden i boks 1-3. 
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Figur 2. Livsværditilvækst, 18-80 år (2017-priser)    

 

Anm.: Figuren angiver den samlede livsværditilvækst for personer med uddannelsen.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2015-data) og beregninger i Stata.  

 

Massive uddannelsesbesparelser er den helt forkerte vej at gå 

Analysens resultater vidner om, der er millionstore gevinster af uddannelse i Danmark. De unge, der får 

en uddannelse, er med til at skabe vækst og velstand i Danmark, fordi de klarer sig bedre, end hvad de 

ellers ville have gjort. Derfor er det også den helt forkerte vej at gå, at regeringen har valgt at fortsætte 

sparekursen på uddannelsesområdet i 2018.  

 

På både ungdomsuddannelserne og de videregående uddannelser fortsætter regeringen sparekursen de 

kommende år, hvilket betyder, at der fremover bliver færre penge pr. studerende. Besparelserne på de 

gymnasiale uddannelser vil i 2018 svarer til ca. 6.000 kr. pr. studerende set i forhold til niveauet i 2015 

– inden man indførte omprioriteringsbidraget. Tilsvarende betyder besparelserne på erhvervsuddannel-

serne og de videregående uddannelser, at der bliver 2-4.000 kr. mindre pr. studerende i 2018 set i for-

hold til 2015-niveauet. I 2021 vil besparelserne være endnu større.  

 

Regeringens massive uddannelsesbesparelser for tredje år i træk rammer uddannelsesområdet hårdt.  

 

Frem mod 2025 er der risiko for, at vi kommer til at mangle omkring 70.000 med en faglært uddannelse, 

25.000 med kort videregående uddannelse og 40.000 personer med en mellemlang videregående ud-

dannelse. Besparelserne på uddannelse vil dermed bremse vores muligheder for at sikre fremtidens 

vækst- og velstandspotentiale. Det vil gå udover kvaliteten af vores uddannelser, og kan komme til at 

betyde at færre får en uddannelse.  
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Figur 3. Besparelser på uddannelsesområderne i 2018 og 2021 (sammenlignet med 2015) pr. elev 

 

Anm.: De samlede besparelser i forhold til omprioriteringsbidraget i 2018 og 2021 er fordelt på antallet af studerende pr. 1. oktober 2016. Dog er 

antallet af ph.d.studernede fundet i 2015, da der ikke foreligger tal for 2016. De samlede besparelser kan ses i analysen ”Regeringen sparer tusind-

vis af kroner pr. studerende” fra 5. oktober 2017. Der er dog blevet korrigeret i forhold til at erhvervsuddannelserne i 2018 har fået tilført 150 mio. 

kr. med en kvalitetspulje i trepartsaftalen 29/10-17.  

Kilde: AE pba. egne beregninger pba. svar til folketingets finansudvalg samt UDDAKT10 på statistikbanken.dk.  

 

Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage med det samme 

Ser man på uddannelsernes investeringsprofil, dvs. hvor meget de enkelte uddannelser bidrager med til 

samfundet set i forhold til kontrolpersonerne, når man samtidig medtager udgifterne til undervisning, så 

kan man undersøge betalingstiden til samfundet. Den enkelte kunne - i stedet for at få en uddannelse - 

have været gået ud og fået et ufaglært arbejde, hvilket gør, at samfundet på kort sigt også har haft om-

kostninger til at give uddannelsen i form af tabte indtægter.  

 

Figur 4 viser den samfundsøkonomiske investering frem til 34 års alderen, hvor det ses, at samfundet 

for akademikere har stigende udgifter frem til 26-års alderen, hvorefter udgifterne mindskes i takt med, 

at man fx har lønindtægter ved siden af studiet. Ved 30 års alderen er de samlede indtægter større end 

udgifterne, og den akademiske uddannelse begynder at give overskud samlet set. En akademiker fuldfø-

rer typisk deres uddannelse midt i det 26. leveår, hvor en akademisk uddannelse i snit giver overskud 

efter godt 3 år efter endt uddannelse. Det ses også i tabel 3. 
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Figur 4. Uddannelsernes investeringsprofil, 21-34 år 

 

Anm.: Figuren viser den akkumulerede profil for gevinsten af uddannelserne målt på livsværditilvæksten.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2015-data) og beregninger i Stata.  

 

Når man ser på erhvervsuddannelserne under ét, så er der faktisk tale om, at det at give unge en er-

hvervsuddannelse er en overskudsforretning fra den dag uddannelsen er i hus. Forklaringen er, at de 

statslige undervisningsudgifter er forholdsvis små, fordi en stor del af uddannelsen foregår i virksomhe-

derne samtidig med at man oftest har lønindkomst under uddannelsen.4 

 

I beregningerne er der skønnet over de statslige undervisningsudgifter. Der findes nemlig ikke tal for, 

hvad en hel uddannelse koster samfundet, og derfor er der her skønnet over udgifterne til undervisning 

ud fra studietiden og taksterne for, hvad en studerende koster. Hvis udgifterne er større end, hvad der 

er medtaget her, så vil tilbagebetalingstiden blive større, men det vil ikke rykke ved, at uddannelserne 

giver millionstore overskud, jf. figur 4. 

 

Figur 5 illustrerer, hvor mange år der går efter endt uddannelse, før uddannelsen er tjent hjem, når man 

ser på alternative lønomkostninger og statslige udgifter til uddannelsen. 
  

                                                                 
4 I analysen her er det antaget at man er i praktik i 2/3 af uddannelsestiden på erhvervsuddannelserne. AE har tidligere set på tilbagebetalingstiden 

hvis en del af tiden foregår i skolepraktik. Se analysen ”Erhvervsuddannelserne betaler sig tilbage før svendebrevet er i hånden” fra 20-07-15. Her er 

dog set på bidraget til de offentlige finanser i stedet for livsværditilvæksten, men resultatet er, at mens uddannelsen betales tilbage så snart man er 

færdiguddannet v. praktik i en virksomhed, så er tilbagebetalingstiden 1 måned ved et halvt års skolepraktik, 11 måneder ved 1 års skolepraktik og en 

hel uddannelse i skolepraktik tager 2 år og 9 måneder at betale sig hjem.  
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Figur 5. Uddannelsernes investeringsprofil, antal år efter endt uddannelse 

 

Anm.: Figuren viser den akkumulerede profil for gevinsten af uddannelserne målt på livsværditilvæksten, fra uddannelsen er gennemført. Gennem-

førselstiden er opgjort på månedsniveau. Figuren er en illustration, der tilnærmelsesvis viser den faktiske tilbagebetalingstid fra tabel 3. Grunden til 

afvigelsen er at året, hvor man afslutter er et helt år, mens det kan vise sig at være fx midt i det 26. leveår (akademikere).  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2015-data) og beregninger i Stata.  

 

Tabel 3 viser tilbagebetalingstiden for en række udvalgte uddannelser. Det ses, at mens erhvervsuddan-

nelserne betaler sig tilbage med det samme, så er tilbagebetalingstiden på videregående uddannelse på 

omkring 2 år. Uddannelser rettet imod kunst og sprog har typisk en lidt længere tilbagebetalingstid, 

mens uddannelser rettet imod økonomi og medicin typisk har kortere tilbagebetalingstid.  

 

Generelt er tilbagebetalingstiden dog kort, og billedet af at det typisk kun tager op til nogle år før uddan-

nelsen er betalt hjem, cementerer det faktum, at uddannelse er en god samfundsmæssig investering.  

 

En liste over samtlige uddannelser ses i bilagstabel 3.  
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Tabel 3. Livsværditilvækst samt tilbagebetalingstid for udvalgte uddannelser, 18 - 80 år 

Uddannelsesgrupper Livsværditilvækst  Tilbagebetalingstid 

 Mio.kr. I år efter endt udd. 

Ufaglærte 9,1 - 

Erhvervsuddannelser 15,2 Under uddannelsen 

Elektrikere 19,7 Under uddannelsen 

Maskinteknikere 16,6 Under uddannelsen 

Handel 15,9 Under uddannelsen 

Kokke og tjenere m.m. 13,1 Under uddannelsen 

SOSU 10,9 Under uddannelsen 

Korte videregående uddannelser 18,4 1,9 

Maskinteknik, installatører og byggetekniker, KVU 20,8 2,5 

Teknolog og jordbrug, KVU 16,5 2,9 

Laboranter, KVU 16,1 1,2 

Mellemlange videregående uddannelser 18,4 2,1 

Diplomingeniør m.m., MVU 28,1 2,9 

Lærer, MVU 17,6 1,4 

Pædagog, MVU 13,9 1,6 

Lange videregående uddannelser 28,3 2,4 

Læge og tandlæge, LVU 40,2 1,4 

Jura og politologi, LVU 36,6 1,1 

Civilingeniører, LVU 30,8 3,8 

Fysik, matematik m.m. 27,6 4,3 

Humaniora, LVU 18,7 3,4 

Anm: Se tabel 2 for beskrivelse af livsværditilvæksten. Tilbagebetalingstiden er bestemt ud fra forskellen mellem den gennemsnitlige alder ved 

uddannelsens afslutning, og alderen for første årlige positive afkast af uddannelsen. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.    
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Boks 1. Sådan har vi gjort.  

Livsindkomsterne er beregnet pba. oplysninger om befolkningen pr. 1. januar 2016 og deres indkomstoplysninger fra 20155. 
Beregningerne på livsforløbene bygger på en 50-procents stikprøve af alle 18-80-årige i befolkningen, der var fuldt skatte-
pligtige i 2015.  
 
Ufaglærte dækker over personer med en grundskoleuddannelse eller med uoplyst uddannelse. Personer, der har gennem-
ført en gymnasial uddannelse, uden at de har gennemført en videregående uddannelse er ikke medtaget i analysen.  
 
Livsindkomsterne er fremskrevet til 2017-niveau på baggrund af lønstigningstakten i Skatteministeriets familietypemodel, 
der har en lønstigningstakt på hhv. 2,2 pct. i 2016 samt 2,5 pct. i 2017. 
 
Der er ikke foretaget en diskontering af indkomsterne, svarende til en implicit antagelse om, at den forventede realløns-
fremgang er lig med den forventede reale diskonteringsrente.  
 
Til analysen af den privatøkonomiske gevinst benyttes den disponible indkomst i Danmarks Statistik registerdata. Den di-
sponible indkomst er lønindkomst, overførsler, kapitalindkomst, udbetalinger fra pensioner, virksomhedsindkomst osv. fra-
trukket skatteindbetalinger. I den disponible indkomst er pensionsindbetalinger ikke inkluderet.  
    
Til analysen af det samfundsøkonomiske afkast - også kaldet livsværditilvæksten - dækker indkomstbegrebet erhvervsind-
komst, dvs. løn samt nettooverskud af egen virksomhed, og bidrag til arbejdsgiveradministrerede pensionsindbetalinger 
fratrukket statens udgifter til uddannelsen. Se nedenfor vedr. udgifter til uddannelse.  
    
UddannelsesgrUddannelsesgrUddannelsesgrUddannelsesgrupperupperupperupper    
AE har på baggrund af DST’s DISCED-gruppering (version juli 20176) dannet 59 forskellige uddannelsesgrupper til brug for 
beregningerne af livsindkomst og livsforløb. Det er gjort således, at det er sikret, at der er personer nok i alle aldersgrupper 
til at lave livsforløbene. Beslægtede uddannelser er lagt i samme grupper efter DST’s DISCED-nomenklatur.7 Grupperne er 
primært lavet ud fra de første fem cifre i den 8-cifrede forspaltekode (AUDD_HOVED_L1L2).  
  
Alle universitetsbachelorer på lange videregående uddannelser, der er i gang med deres uddannelse, er sidestillet med kan-
didatstuderende, mens alle færdiguddannede universitetsbachelorer, der ikke er i gang med en kandidatuddannelse, bliver 
betragtet som personer med en mellemlang videregående uddannelse. Personer der enten har, eller er i gang med en ph.d.-
grad, er udeladt af analysen.  
 
Personer, der er i gang med grundforløbene på erhvervsuddannelserne, er også medregnet. Det er foregået således, at der 
er taget højde for en lavere indkomst i den tid, hvor man er på grundforløbet på erhvervsuddannelsen. 
 
UddannelsesomkostningerUddannelsesomkostningerUddannelsesomkostningerUddannelsesomkostninger    
Statslige udgifter til hele uddannelser er ikke noget, der findes tal for. Derfor har AE skønnet over de samlede samfunds-
mæssige undervisningsomkostninger til de uddannelser, der bruges i analysen. Der er ikke medtaget andre udgifter til ud-
dannelse såsom fx SU eller tilskud til voksenlærlingeordninger.  
 
Undervisningsministeriet (UVM) samt Uddannelses- og forskningsministeriet (UFM) offentliggør hvert år et takstkatalog, 
der viser årstaksterne på alle enkeltuddannelser. Taksterne siger noget om, hvad en studerende koster pr. år, men ikke no-
get om, hvad en typisk fuldført koster gennem hele uddannelsen. Derfor har vi skønnet over, hvad en samlet produktion af 
fx en pædagog eller tømrer koster.   
 
AE og DI kortlagde i 2013 et samlet skøn over undervisningsudgifterne til en række forskellige uddannelser pba. Finanslove-
nes takstkataloger i 2012 og 2013. Ser man på udviklingen i taksterne pr. årselev fra 2012 til 2017 så har taksterne pr. års-
elev ikke ændret sig nævneværdigt. Derfor har vi i denne analyse brugt de samme årstakster, som der blev lavet til rappor-
ten i 2013. Undervisningsudgifterne i denne analyse dækker over undervisnings-, bygnings- og fællestaxametersatser 
(ekskl. moms).   
 
Årstaksterne på de mange tusinde forskellige uddannelser er vægtet sammen i nogle mellemgrupper, som så er brugt sam-
men med studietiden at give et samlet skøn over prisen på de 59 forskellige uddannelser i analysen.  
 
Udgifterne er lagt ind i modellen således at den samlede udgift ikke kan overstige den normerede studietid for de videregå-
ende uddannelser. Det er antaget at den normerede studietid er 2 år for KVU, 3,5 år for MVU imens en LVU tager 5 år.  
 
På erhvervsuddannelserne er der stor forskel på længden af de forskellige uddannelser. Derfor er der her brugt den faktiske 
gennemsnitlige fuldførelsestid på de forskellige uddannelsesgrupper medtaget i analysen.8  
 

                                                                 
5 Nyest tilgængelige indkomstoplysninger medio 2017. 
6 Det betyder, at der er anvendt den gruppering, der fra sommeren 2017 indplacerer ”Politi” under KVU.  
7 Der er dog lavet en håndholdt korrektion for at adskille nogle store faglærte uddannelsesgrupper.  
8 Enkelte steder har det været nødvendigt at korrigere starttidspunktet opad til 18 år til modellens begyndelsestidspunkt under de tekniske EUD-

uddannelser. Der er tale om mindre justeringer på ca. 6 måneders forskydning.  
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Den samlede udgift (der er beregnet som beskrevet ovenfor) er lagt ind i livsforløbene ud fra de gennemsnitlige fuldførel-
sestider beregnet pba. registerdata for fuldførte på ordinære uddannelse i perioden 1/10-2014 -30/9-2015.  
 
Det betyder, at for en faglært vil udgiften til uddannelsen svare til den faktiske gennemsnitlige fuldførelsestid for fx en mu-
rer og lagt ind i livsforløbet med samme varighed fra gennemsnitlig startalder og frem. For en person med en videregående 
uddannelse fx en ingeniør, vil udgiften være beregnet på baggrund af 5 års normeret studietid, men selve udgiften er lagt 
ind i løbet af 5,21 år, som er den faktiske gennemsnitlige fuldførelsestid.  
 
Det samlede skøn over udgiften til de respektive uddannelser fremkommer således ud fra den normerede studietid, de gen-
nemsnitlige fuldførelsestider samt takster fra takstkatalogerne hos UVM samt UFM.  
 
De endelige samlede omkostninger til de enkelte uddannelser på UFM’s område er benchmarket imod rapporten ”Omkost-
ningsanalyse af de videregående uddannelser ” fra Deloitte november 2015. Derudover er der sammenlignet med ”Tal, der 
taler 2009”. AE har været i dialog med såvel UVM og UFM i forhold til metoden på uddannelsesomkostninger.  
Det har ikke været muligt at finde nogle sammenlignelige tal for erhvervsuddannelserne.  
 
For de videregående uddannelser er der også taget højde for udgifterne til en gymnasial uddannelse. Det er således antaget 
i disse beregninger, at man har taget en gymnasial uddannelse forud for den videregående uddannelse. 
 
For erhvervsuddannelserne er det antaget, at 70 pct. af tiden er foregået i praktik i en virksomhed. Således har 30 pct. af 
tiden på uddannelsen foregået på skole, og det er denne andel, hvor staten har udgifter til undervisningen. Undtagelsen er 
dog de merkantile uddannelser, hvor det er antaget at man er 0,4 andele i skole9.  
 
Det samlede skøn over de samfundsøkonomiske udgifter til undervisningsudgift er til en gennemsnitlig EUD på godt 
100.000 kr., mens den for en KVU og MVU er hhv. ca. 370.000 kr. og 490.000 kr., mens en LVU er på 400-700.000 kr. 
For de videregående uddannelser er udgiften incl. ca. 200.000 kr. til en gymnasial uddannelse.  
 
LivsforløbLivsforløbLivsforløbLivsforløb    
Livsforløbene er bygget op ud fra de forventede fuldførelsesaldre (2016)10 og gennemsnitlige fuldførelsestider (2015)11 på 
uddannelserne, således at livsforløbet er bygget op ud fra tre faser; tiden før uddannelse, tiden under uddannelse og tiden 
efter uddannelse. Der er forskellige indkomster forbundet med de tre faser: 
 

- Den gennemsnitlige indkomst før uddannelsen er fuldført er beregnet ved hjælp af propensity score matching ud 
fra kontrolgruppen til de personer, der er i gang med den pågældende uddannelse.  

- Den gennemsnitlige indkomst under uddannelse er beregnet ud fra de faktiske indkomster for de personer, der er 
under uddannelsen. Her tages også højde for grundforløb på erhvervsuddannelserne. 

- Den gennemsnitlige indkomst efter uddannelse er beregnet ud fra de faktiske indkomster for de personer der har 
gennemført uddannelsen.  
 

Beregningerne tager således højde for løn under uddannelse og indkomst fra studiearbejde. 

  

Boks 2. Overvejelser ved propensity score matching 

Hvorfor denne metode? 
I denne analyse har AE benyttet propensity score matching, som er en metode til at analysere effekten af f.eks. uddannelse. 
Formålet er, at konstruere et kontrafaktisk livsforløb for de personer, der rent faktisk har opnået en erhvervskompetence-
givende uddannelse. Dvs. efter bedste evne at sige, hvordan disse personers livsforløb ville have set ud, hvis de ikke havde 
opnået nogen uddannelse ud over grundskole, ved at sammenligne med personer, der på en lang række baggrundsvari-
able, ligner personen, men som ikke har gennemført nogen uddannelse ud over grundskole.    
 
Metoden bygger på, at estimere sandsynligheder for at have fået uddannelsen (propensity scores), konstrueret ud fra rele-
vante baggrundsvariable. I denne analyse har vi samlet oplysninger om alder, køn, børn, herkomst og forældrenes uddan-
nelsesniveau samt forældrenes uddannelsesretning for alle med en erhvervskompetencegivende uddannelse12. Med ud-
gangspunkt i denne konstruerede sandsynlighed, udvælges kontrolgruppen, blandt personer, der ikke har gennemført 
uddannelse ud over grundskole.  
 
Der er anvendt STATA-15 til at estimere effekterne af uddannelsen, hvor procedurerne teffects teffects teffects teffects og    psmatch2psmatch2psmatch2psmatch2 er anvendt. 
teffectsteffectsteffectsteffects er anvendt idet det her er muligt – modsat tidligere procedurer – korrekt at evaluere om de estimerede effekter 
er signifikante. psmatch2 psmatch2 psmatch2 psmatch2 er anvendt til at tjekke om kontrol- og deltagerpersonerne ligner hinanden i tilstrækkelig grad. 
 
Der er for hovedgrupperne og undergrupperne blevet estimeret vha. 5 nærmeste naboer (nearest neighbor matching) me-
nes, at hver person, der har fuldført en uddannelse, sammenlignes med de 5 personer fra kontrolgruppen, dvs. blandt 

                                                                 
9 Dette er gjort for at tage højde for, at de merkantile uddannelser typisk har lidt mere undervisningstid end de andre uddannelser. Efter EUD-refor-

men er det blevet et krav at man på nogle merkantile uddannelser tager EUX. Dette ses der bort fra i denne analyse. Analysen bygger på indkomster 

for dem, der er uddannet, og fuldførelsesaldre for dem, der blev uddannet før reformen.  
10 Kilde: Statistikbanken, tabel UDDAKT10 (Fuldførte elever, alle uddannelser efter alder, 2016) 
11 Estimeret pba. registerdata for afsluttede på erhvervskompetencegivende uddannelser 1. oktober 2014 – 30. september 2015. 
12 Ud fra DST’s fagkode-grupperinger.  
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gruppen af ufaglærte personer, der har en propensity score, der ligger nærmest den pågældende persons. Disse 5 personer 
danner grundlag for den uddannede persons kontrafaktiske indkomst og beskæftigelsesgrad.  
 
Et kontrafaktisk livsforløb, blandt personer med en bestemt uddannelse, er konstrueret som gennemsnittet af de personer 
fra kontrolgruppen, der er fundet som nærmeste naboer til de personer, der har gennemført uddannelsen.    
 
Kvalitet af metoden 

Vi har løbende undersøgt kvaliteten af de mange matchinger foretaget i modellerne bag livsindkomsten for hhv. delta-
gerne og kontrolpersoner. Rosenbaum og Robin (1985) har bl.a. udviklet et mål for den standardiserede afvigelse mellem 
personerne, der har gennemført en uddannelse og disses kontrolgruppe. Normalt siger man, at kvaliteten af matchingen 
er god, hvis biasen er under 20 procent for alle baggrundsvariable. Man kan også undersøge for hvor mange variable bia-
sen mellem de to grupper er større end 2 procent. Modellerne her klarer sig generelt godt på dette mål.  For hovedgrup-
perne er den gennemsnitlige bias 1,6 pct. for de 36 estimationer, og den maksimale bias er 17,2 pct. Estimationerne for 
undergrupperne er ligeledes fine.  
 
Modelteknisk er matchingen henover livsforløbene kodet op på i forskellige aldersintervaller. For de, der har fuldført en 
uddannelse er der lavet 5 aldersgrupper for hver af de 4 uddannelseshovedgrupper og de 59 undergrupper. For de, der er i 
gang med en uddannelse er der lavet 4 aldersgrupper, hvor der i hver gruppe udføres en matching. Det giver 36 estimatio-
ner for hovedgrupperne samt mere end 300 estimationer for undergrupperne.  
 
Der er udført en større mængde tests af forskellige valg i forhold til antallet af naboer, dvs. ufaglærte, der bruges til at 
konstruere det kontrafaktiske forløb. I forhold til estimationen af hovedgrupperne, hvor de 1,75 mio. personer fordeles i de 
fire hoveduddannelsesgrupper, har det vist sig, at matchingen er bedst, i forhold til at mindske variansen på baggrundsva-
riablene mellem kontrolpersonerne og deltagerne, ved brug af 5 naboer.  
 
Grundet det store datamateriale med omkring 100.000 personer i hver af grupperne med personer med videregående 
uddannelser og næsten 700.000 faglærte er det forventeligt, at det bedste fit opnås med relativt få naboer (Caliendo og 
Kopeinig, 2005)   
  
Grundskolekarakter som baggrundsvariabel 
Udover at kontrolgruppen skal ligne den gruppe, der har fået en uddannelse, afhænger kvaliteten af matchingen også af 
om de baggrundsvariable, den estimerede propensity score er beregnet ud fra, er fyldestgørende, dvs. om vi har medtaget 
alle de variable, som kan have indflydelse på, om man opnår en erhvervskompetencegivende uddannelse.  
 
Et forhold som grundskolekarakterer er væsentlige at medtage i sådan en analyse, idet den kan give en indikation af den 
enkelte persons faglige evner. Grundskolekarakterer er først blevet registreret ved Danmarks Statistik fra år 2000, hvor-
for det ikke er muligt at medtage grundskolekarakterer som baggrundskontrol for populationen, der dækker personer op 
til 80 år. 
 
I 2015 lavede AE en lignende analyse, hvor det blev undersøgt om grundskolekarakterer giver anledning til ændrede livs-
indkomster, for personer i aldersgruppen 18-27-årige. Konklusionen var, at karakterer giver anledning til en nedjustering 
på ca. 2 % af gevinsten ved at tage en uddannelse ift. en ufaglært kontrolgruppe. De forventede livsindkomster for de for-
skellige uddannelser ændres ikke ved denne korrektion – det er kun gevinsten i forhold til en ufaglært kontrolgruppe. Det 
ændrer altså ikke nævneværdigt ved konklusionerne.    
 
Vi har ikke benyttet korrektionen, til at beskrive den samlede gevinst ved at tage en uddannelse, over et helt livsforløb, 
fordi livsforløbet frem til en persons 27. leveår i ringe grad beskriver det videre livsforløb.   

 

Boks 3. Følsomhedsanalyse – personer med uoplyst uddannelse 

Der er lavet et følsomhedsstudium, hvor der er set bort fra personer med uoplyst uddannelse blandt de ufaglærte. Således 
indeholder ufaglært her kun dem, der har en grundskoleuddannelse. I stikprøven på 50 pct. af befolkningen er 510.000 per-
soner ufaglærte, hvoraf 70.000 har uoplyst uddannelse, mens 440.000 personer har en grundskoleuddannelse som høje-
ste fuldførte uddannelse (uden at være i gang med en uddannelse.) 
 
Den disponible livsindkomst for ufaglærte er 4 pct. lavere, når man ser bort fra personer med uoplyst uddannelse, mens 
livsværditilvæksten er 5 pct. større. Arbejdslivet længde mindskes 5 pct.  
 
Kontrolpersonernes forløb ændres marginalt, når man ser bort fra personer med uoplyst uddannelse. Kontrolpersonernes 
disponible livsindkomst er under 1 pct. mindre end ellers, når man ser bort fra uoplyst uddannelse, mens livsværditilvæk-
sten er 2 procent lavere. Afvigelsen på antallet af arbejdsår er under 0,5 procentpoint.  
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Bilag 

 

Bilagstabel 1. Disponibel indkomst, 18-80 år (2017 priser)  

Uddannelse 
Disponibel ind-

komst 

Effekt ift. ufag-

lært 
Effekt i pct.  

 Mio. kr. Pct. 

Ufaglærte 11,6 - - 

Erhvervsuddannelser 14,4 2,0 16,5 

Automatik og øvrig elektronik 17,7 4,2 30,8 

Elektrikere 16,4 2,8 20,5 

Mekanikere 15,7 2,1 15,7 

VVS 15,3 1,8 13,7 

Gartnere m.m. 15,2 2,0 15,5 

Smede 15,1 1,9 14,7 

Maskinteknik 15,0 2,2 16,8 

Snedkere og tømrere 14,9 1,3 9,3 

Handel 14,9 2,6 21,6 

Kontor 14,8 3,2 28,0 

Øvrig merkantil 14,7 2,9 24,9 

Murere 14,5 1,0 7,3 

Grafik og medie  14,2 1,4 10,6 

Byggeri andet 14,0 1,7 13,5 

Andet faglært 13,8 1,8 14,7 

Slagter m.m. 13,8 0,8 6,3 

Chauffører og reddere m.m. 13,6 1,2 10,0 

Kokke og tjenere m.m. 13,4 1,3 11,1 

Glarmester 13,4 0,7 5,2 

Øvrig sundhed og pæd.  13,0 1,6 14,5 

Frisør m.m. 12,5 1,2 10,3 

SOSU 12,2 1,1 9,8 

Korte videregående uddannelser 16,7 4,1 32,4 

Maskinteknik og byggetekniker, KVU 17,8 4,2 30,8 

Finansøkonom m.m., KVU 17,5 5,0 40,5 

Politi og andet KVU 16,7 3,9 30,9 

Teknolog og jordbrug, KVU 15,7 2,8 22,0 

Laboranter, KVU 15,1 3,3 28,4 

Komm., grafik og kunst, KVU 14,2 2,6 22,1 

Mellemlange videregående uddannelser 17,3 5,0 40,8 

Diplomingeniør m.m., MVU 22,9 9,0 64,9 

Bygningskonstruktør, MVU 22,1 9,3 72,8 

Andet MVU 21,4 8,1 60,9 

Bachelorer i økonomi og samfund, MVU 20,2 7,7 62,2 
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Socialrådgivere, MVU 18,3 5,2 39,3 

Journalister, tolke mm. MVU 17,6 5,0 39,9 

Lærer, MVU 16,8 4,3 34,7 

Bioanalytiker, MVU 16,2 4,5 38,1 

Sygeplejersker m.m., MVU 16,0 4,4 37,8 

Jordemødre m.m., MVU 15,2 3,4 29,3 

Bachelorer i fødevarer, jordbrug og natur, MVU 15,1 3,1 26,0 

Komm., sprog, design, kunst, MVU 15,0 3,2 27,5 

Pædagog, MVU 14,1 2,3 19,6 

Lange videregående uddannelser 24,5 11,7 91,3 

Læge og tandlæge, LVU 32,4 19,7 154,0 

Jura og politologi, LVU 30,3 17,2 131,2 

Økonomi, LVU 29,4 15,9 117,9 

Civilingeniører, LVU 26,5 12,7 92,1 

Biotek, LVU 26,4 13,4 103,7 

Sundhed m.m., LVU 24,0 12,0 100,2 

Forvaltning m.m. LVU 23,7 10,9 85,1 

Fysik, matematik m.m. 23,5 10,0 74,5 

Jordbrug og fødevarer, LVU 21,4 8,2 62,7 

Kommunikation og journalistik, LVU 20,2 7,6 60,3 

Biologi m.m. 20,0 7,6 61,1 

Psykologi og sociologi, LVU 19,9 7,4 59,8 

Arkitekt, LVU 18,9 6,0 45,9 

Pædagogik, LVU 18,4 6,2 50,9 

Humaniora, LVU 17,6 5,2 42,3 

Kunst og design, LVU 16,0 3,6 28,9 

Anm: Se tabel 1 i analysen. Sorteret faldende efter disponibel indkomst, inden for hver hovedgruppe.  

Kilde: AE på baggrund af DST-registerdata.  

 

Bilagstabel 2. Livsværditilvækst, 18-80 år (2017 priser)  

Uddannelse 
Livsværditil-

vækst 
Effekt ift. ufag-

lært 
Effekt i pct.  

 Mio. kr. Pct. 

Ufaglærte 9,1 - - 

Erhvervsuddannelser 15,2 4,44,44,44,4    41,041,041,041,0    

Automatik og øvrig elektronik 21,1 7,4 54,9 

Elektrikere 19,7 5,7 41,4 

Mekanikere 18,1 4,2 30,6 

VVS 17,6 4,2 32,0 

Smede 17,2 4,1 32,0 

Maskinteknik 16,6 4,5 37,0 

Snedkere og tømrere 16,7 2,7 19,8 

Handel 15,9 5,4 52,5 



Ingen ræson i at spare på uddannelse 
Uddannelse giver vækst og velstand 

  16 

Gartnere m.m. 15,8 3,2 25,7 

Murere 15,5 2,0 14,8 

Kontor 15,4 6,5 74,1 

Byggeri andet 15,3 3,6 31,2 

Chauffører og reddere m.m. 15,1 3,4 29,7 

Øvrig merkantil 14,7 5,8 64,8 

Slagter m.m. 14,6 2,7 22,7 

Grafik og medie  14,5 2,9 24,8 

Kokke og tjenere m.m. 13,1 3,6 37,6 

Glarmester 13,0 2,0 18,5 

Andet faglært 11,9 2,8 30,8 

Frisør m.m. 11,4 3,3 40,8 

Øvrig sundhed og pæd.  11,4 3,5 45,7 

SOSU 10,9 3,7 51,3 

Korte videregående uddannelser 18,4 6,76,76,76,7    59,859,859,859,8    

Maskinteknik og byggetekniker, KVU 20,8 6,9 51,1 

Finansøkonom m.m., KVU 20,2 9,1 85,5 

Politi og andet KVU 16,9 5,0 43,7 

Teknolog og jordbrug, KVU 16,5 4,4 38,2 

Laboranter, KVU 16,1 6,6 72,1 

Komm., grafik og kunst, KVU 13,8 4,0 41,9 

Mellemlange videregående uddannelserMellemlange videregående uddannelserMellemlange videregående uddannelserMellemlange videregående uddannelser    18,418,418,418,4    8,08,08,08,0    80,580,580,580,5    

Diplomingeniør m.m., MVU 28,1 13,6 97,5 

Bygningskonstruktør, MVU 25,6 14,3 132,5 

Andet MVU 24,3 11,2 89,7 

Bachelorer i økonomi og samfund, MVU 22,4 11,3 104,9 

Socialrådgivere, MVU 21,1 8,0 63,4 

Journalister, tolke mm. MVU 18,6 7,8 75,7 

Lærer, MVU 17,6 6,9 67,8 

Sygeplejersker m.m., MVU 17,0 8,0 94,1 

Bioanalytiker, MVU 16,3 6,8 75,7 

Bachelorer i fødevarer, jordbrug og natur, MVU 15,6 5,4 56,5 

Komm., sprog, design, kunst, MVU 14,7 5,6 64,0 

Jordemødre m.m., MVU 14,5 5,6 66,7 

Pædagog, MVU 13,9 4,8 55,7 

Lange videregående uddannelser 28,3 16,616,616,616,6    150,2150,2150,2150,2    

Læge og tandlæge, LVU 40,2 28,7 266,6 

Jura og politologi, LVU 36,6 24,8 219,1 

Økonomi, LVU 34,5 21,4 168,8 

Civilingeniører, LVU 30,8 16,5 121,2 

Forvaltning m.m. LVU 29,1 17,2 150,9 
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Biotek, LVU 28,9 16,5 140,6 

Sundhed m.m., LVU 27,7 17,4 181,7 

Fysik, matematik m.m. 27,6 14,5 117,1 

Jordbrug og fødevarer, LVU 23,1 10,9 93,8 

Biologi m.m. 21,8 10,7 102,8 

Psykologi og sociologi, LVU 21,7 11,9 127,7 

Kommunikation og journalistik, LVU 21,0 10,3 100,5 

Arkitekt, LVU 19,8 8,1 72,2 

Pædagogik, LVU 19,3 9,3 98,0 

Humaniora, LVU 18,7 8,5 87,5 

Kunst og design, LVU 14,4 3,9 39,8 

Anm: Se tabel 2 i analysen. Sorteret faldende efter livsværditilvækst, inden for hver hovedgruppe. 

Kilde: AE på baggrund af DST-registerdata. 

 

Bilagstabel 3. Livsværditilvækst og tilbagebetalingstid 
 Livsværditilvækst Tilbagebetalingstid 

Uddannelser Mio. kr. Antal år 

Ufaglærte 9,1 0,0 

Erhvervsuddannelser 15,2 Under uddannelsen 

Andet faglært 11,9 0,7 

SOSU 10,9 Under uddannelsen 

Øvrig sundhed og pæd.  11,4 Under uddannelsen 

Kontor 15,4 Under uddannelsen 

Handel 15,9 Under uddannelsen 

Øvrig merkantil 14,7 Under uddannelsen 

Slagter m.m. 14,6 Under uddannelsen 

Kokke og tjenere m.m. 13,1 Under uddannelsen 

Gartnere m.m. 15,8 Under uddannelsen 

Frisør m.m. 11,4 Under uddannelsen 

Byggeri andet 15,3 Under uddannelsen 

Glarmester 13,0 Under uddannelsen 

Murere 15,5 Under uddannelsen 

Snedkere og tømrere 16,7 Under uddannelsen 

Automatik og øvrig elektronik 21,1 Under uddannelsen 

Elektrikere 19,7 Under uddannelsen 

Grafik og medie  14,5 0,9 

Mekanikere 18,1 Under uddannelsen 

Maskinteknik 16,6 Under uddannelsen 

Smede 17,2 Under uddannelsen 

Chauffører og reddere m.m. 15,1 Under uddannelsen 

VVS 17,6 Under uddannelsen 

Korte videregående uddannelser 18,4 1,9 
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Politi og andet KVU 16,9 0,5 

Komm., grafik og kunst, KVU 13,8 5,5 

Finansøkonom m.m., KVU 20,2 1,6 

Maskinteknik og byggetekniker, KVU 20,8 2,5 

Teknolog og jordbrug, KVU 16,5 2,9 

Laboranter, KVU 16,1 1,2 

Mellemlange videregående uddannelser 18,4 2,1 

Pædagog, MVU 13,9 1,6 

Lærer, MVU 17,6 1,4 

Komm., sprog, design, kunst, MVU 14,7 4,8 

Journalister, tolke mm. MVU 18,6 2,3 

Bachelorer i økonomi og samfund, MVU 22,4 3,2 

Socialrådgivere, MVU 21,1 2,7 

Bygningskonstruktør, MVU 25,6 1,3 

Diplomingeniør m.m., MVU 28,1 2,9 

Andet MVU 24,3 2,8 

Bachelorer i fødevarer, jordbrug og natur, MVU 15,6 4,4 

Bioanalytiker, MVU 16,3 2,9 

Jordemødre m.m., MVU 14,5 2,0 

Sygeplejersker m.m., MVU 17,0 1,5 

Lange videregående uddannelser 28,3 2,4 

Pædagogik, LVU 19,3 2,0 

Humaniora, LVU 18,7 3,4 

Kommunikation og journalistik, LVU 21,0 3,3 

Arkitekt, LVU 19,8 5,0 

Kunst og design, LVU 14,4 14,5 

Biologi m.m. 21,8 5,0 

Fysik, matematik m.m. 27,6 4,3 

Forvaltning m.m. LVU 29,1 1,8 

Jura og politologi, LVU 36,6 1,1 

Psykologi og sociologi, LVU 21,7 2,7 

Økonomi, LVU 34,5 1,3 

Biotek, LVU 28,9 2,7 

Civilingeniører, LVU 30,8 3,8 

Jordbrug og fødevarer, LVU 23,1 3,9 

Sundhed m.m., LVU 27,7 2,3 

Læge og tandlæge, LVU 40,2 1,4 

Anm: Se tabel 2 for beskrivelse af livsværditilvæksten.  Tilbagebetalingstiden er bestemt ud fra forskellen mellem den gennemsnitlige alder, ved 

uddannelsens afslutning, og alderen for første årlige positive afkast af uddannelsen. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.    
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