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Sammenfatning

De samfundsøkonomiske effekter af  uddannelse diskuteres ud fra et arbejdsmar-
kedsperspektiv og med hovedvægten på offentligt finansierede uddannelser. Der 
indledes med en gennemgang af  fordele og ulemper ved offentligt engagement i 
uddannelser. Arbejdsstyrkens samlede humankapital er af  afgørende betydning for 
den samlede velstand men også for den enkeltes beskæftigelses- og lønmuligheder. 
Uddannelsesniveauet (vertikal og horisontal fordeling) har således stor betydning 
ikke alene for velstandsniveauet men også for fordelingen af  velstanden.  Anvendel-
sen af  forskellige typer af  arbejdskraft på jobfunktioner afhænger af  deres relative 
produktivitet og relative lønninger. Tilsvarende afhænger et lands konkurrenceevne 
- målt som evnen til at eksportere eller modstå importkonkurrence - af  den relative 
produktivitet og relative lønninger set i forhold til de udenlandske konkurrenter. Det 
er således ikke meningsfyldt at diskutere uddannelsespolitik ud fra absolutte krav 
til et bestemt antal uddannede af  givne typer, eller ud fra den præmis, at bestemte 
typer uddannelser er af  afgørende betydning for konkurrenceevnen. I praksis er 
der store substitutionsmuligheder for arbejdskraftens anvendelse på jobfunktioner. 
Uddannelsespolitikkens tilrettelæggelse i forhold til at øge velstanden og sikre en lige 
indkomstfordeling diskuteres.

Udarbejdet som del af  ROCKWOOL Fondens Forskningsenheds projekt ”The 
benefits of  education to society – with special emphasis on higher education”.
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1 Introduktion

Uddannelse er løbende til diskussion, fordi det er vigtigt både for den enkelte og 
for samfundet. Uddannelse er af  betydning for den enkeltes udvikling, deltagelse i 
samfundslivet samt muligheder på arbejdsmarkedet og dermed grundlaget for selv-
forsørgelse1. For samfundet som helhed er uddannelse af  betydning for demokrati 
og sammenhængskraft, men er også afgørende for landets samlede levestandard, og 
hvorledes denne er fordelt. Samtidig bruges der mange ressourcer på uddannelse. 
Uddannelse er i Danmark overvejende offentligt finansieret,2 og de offentlige udgif-
ter til uddannelse udgør ca. 6,1 % af  BNP (det næsthøjeste i OECD, hvor gennem-
snittet er godt 5 % af  BNP).

Der sættes løbende spørgsmålstegn ved, om vi bruger for meget/lidt på uddannelse, 
kvaliteten af  uddannelserne, og om der satses på de rigtige uddannelser.  I det føl-
gende diskuteres de samfundsøkonomiske aspekter ved uddannelse primært ud fra 
et arbejdsmarkedsperspektiv. Fokus er derfor på erhvervelsen af  kvalifikationer af  
betydning for beskæftigelses- og lønmuligheder. Dermed afgrænses diskussionen til 
uddannelser ud over grundskoleniveauet, men grundlaget for disse uddannelsesak-
tiviteter er skabt i grundskolen, ligesom betydningen af  tidlig indsats er klart doku-
menteret (se f.eks. Heckman og Mosso (2014)).

De samfundsøkonomiske effekter af  uddannelse har mange dimensioner, men to 
helt centrale er velstandsniveauet og fordelingen heraf  (efficiens vs. lighed i øko-
nomjargon). Veltandsniveauet, eller indkomsten per indbygger, er bestemmende for 
den materielle levestandard i samfundet, og der stilles løbende spørgsmål til, hvor-
ledes velstanden kan forbedres (kan væksten øges?)3. Lighedsbegrebet kan tolkes på 
flere måder, men en afgørende dimension er fordelingen af  indkomster og dermed 
forbrugsmuligheder, som grundlæggende er afhængig af  den enkeltes arbejdsmar-

1   Uddannelse øger endvidere den enkeltes kompetencer til at forstå, forholde sig til og kommunikere med andre, 
selvtillid, selvkontrol osv. Uddannelse har også en sammenhæng med bedre sundhed, længere levetid og sociale 
relationer/deltagelse (se f.eks. OECD (2014)). Det er vanskeligt at fastlægge årsagssammenhængen mellem disse 
faktorer, da der blandt andet kan være selektionseffekter. Der er dog studier, der finder en kausal sammenhæng 
mellem uddannelse og sundhed, se f.eks. Conti, Heckman og Urzua (2010). Heckman et al. (2014) viser, at 
kognitive og socio-emotionelle egenskaber forklarer arbejdsmarkeds- og sociale forhold.
2   Der er private (indirekte) udgifter ved uddannelse i form af  tabt arbejdsfortjeneste (alternativomkostning ved 
uddannelse), men også direkte udgifter til f.eks. bogkøb. Se figur 1 nedenfor.
3   Velstand er ikke identisk med et indkomstmål som f.eks. bruttonationalproduktet (BNP), der måler den samlede 
aktivitet eller værdiskabelse i en given periode. BNP kan f.eks. stige pga. overudnyttelse af  naturressourcer, og 
dermed er aktuelle forbedringer opnået på bekostning af  forringede fremtidige muligheder. Grundet data- og 
opgørelsesproblemer måles velstand imidlertid ofte ved BNP.
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kedsmuligheder (job og aflønning)4. Her spiller kvalifikationer og dermed uddannel-
se en central rolle, og dermed er der en sammenhæng mellem velstand og lighed.

Viden og indsigt kan akkumuleres gennem uddannelse. Der er en fundamental for-
skel mellem akkumulering af  humankapital og realkapital. Humankapital er grund-
læggende indlejret i individer, og grundet oplagte fysiske begrænsninger er der en 
grænse for, hvor meget humankapital et enkelt individ kan besidde. En forøgelse af  
humankapitalen i samfundet forudsætter således en fordeling heraf  på flere indivi-
der5. Modsat kan realkapital (maskiner, udstyr m.m.) akkumuleres og bruges selv i 
det grænsetilfælde, hvor én person har ejerskabet til den samlede mængde realkapi-
tal. Uddannelse kan ikke diskuteres uafhængigt af  fordelingsspørgsmål – hvem skal 
uddannes, og til hvad? En ulige fordeling af  uddannelse kan være en årsag til min-
dre humankapital og dermed en lavere samlet velstand i samfundet. Uddannelses-
området skaber derfor ikke nødvendigvis en konflikt eller trade-off mellem velstand 
og (u)lighed, hvilket er tilfældet på mange andre politikområder.

Et tilbagevende spørgsmål i relation til velstandsudviklingen er kravene skabt af  
teknologisk udvikling og globalisering. Hvad skal vi leve af ? Er vi konkurrencedygti-
ge? Dette er ikke en ny diskussion, og spørgsmålene har været debatteret siden den 
industrielle revolution. For Danmark som en lille og åben økonomi stærkt afhængig 
af  den internationale arbejdsdeling har den internationale konkurrence altid været 
et grundvilkår. Af  den offentlige debat kan man undertiden få det indtryk, at ”kon-
kurrencepresset” er noget nyt skabt af  de senere års intensiverede globalisering. Det 
er åbenbart, at globaliseringsprocessen medfører store forandringer, men det skal 
mere ses som fortsættelsen af  en trend end et nyt fænomen. Tilsvarende gælder den 
teknologiske udvikling. Siden den industrielle revolution har det været en bekym-
ring, om den teknologiske udviklingen gør arbejdskraft overflødig og skaber mangel 
på jobs. Erfaringerne viser, at både globalisering og teknologisk udvikling er forbun-
det med omstillinger og tilpasninger, hvor der på kort sigt er både vindere og tabere, 
men på længere sigt er de begge væsentlige drivkræfter til forbedringer i levestan-
darden. Man kan selvfølgelig diskutere, om udviklingen i dag går hurtigere eller har 

4   Er der begrænsninger i mulighederne for at være selvforsørgende f.eks. pga. arbejdsløshed, sygdom eller nedsat 
arbejdsevne, eller findes indkomstfordelingen af  politiske årsager ikke rimelig, kan der omfordeles via skatter og 
overførsler, jf. nedenfor.
5   Selvom evner er af  betydning og forskellige på tværs af  individer, så vil aftagende afkast på det individuelle 
plan betyde, at fordelingen af  humankapital/uddannelse har betydning for det samlede niveau af  humankapital 
i samfundet. De samfundsmæssige gevinster af  uddannelse forudsætter således en vis spredning på tværs af  hele 
befolkningen. For realkapital gælder der ikke samme forhold, og derfor afhænger produktionsmæssige effekter af  
en given investering i realkapital ikke på samme måde af, hvorledes ejerskabet er fordelt på tværs af  befolkningen.
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andre fremtrædelsesformer end tidligere, men den grundlæggende problemstilling 
er ikke ny. 

Hovedspørgsmålet i det følgende er den samfundsøkonomiske betydning af  uddan-
nelse, og hvorledes uddannelse i bred forstand har betydning for at nå de politiske 
målsætninger knyttet til velstand og økonomisk lighed i en verden med internatio-
nal udveksling af  varer/tjenester, kapital og arbejdskraft. Hovedvægten vil være på 
betydningen af  et overvejende offentligt finansieret uddannelsessystem6 for velstand 
og lighed, og derfor er arbejdsmarkedsperspektivet7 centralt. Spørgsmålet om privat 
eller offentlig finansiering vil kun i begrænset omfang blive behandlet. 

Formålet med denne rapport er at afdække, hvor præcist/detaljeret man kan udtale 
sig om uddannelsers samfundsøkonomiske værdi på basis af  teoretisk og empirisk 
forskning. Der indledes i afsnit 2 med en kort gennemgang af  argumenterne for 
offentligt engagement i uddannelse, og derefter behandles de samfundsøkonomiske 
effekter ud fra et top-down perspektiv forstået på den måde, at afsnit 3 behandler 
betydningen af  befolkningens uddannelsesniveau (samlede humankapital i samfundet) 
for velstanden. Afsnit 4 behandler betydningen af  uddannelsesfordelingen (lavt-/højt-
uddannede – den vertikale dimension) for arbejdsmarkedet, velstand og fordeling.  
Afsnit 5 ser nærmere på uddannelsestyper (den horisontale dimension), og hvad der 
ultimativt er bestemmende for den samfundsøkonomiske værdi af  specifikke ud-
dannelser, og mulige implikationer for den samlede strukturering/dimensionering 
af  uddannelsessystemet. Betydningen af  uddannelsesniveau og sammensætning for 
international handel og dermed konkurrenceevne behandles i afsnit 6, mens afsnit 
7 diskuterer principperne for tilrettelæggelsen af  uddannelsespolitikken i forhold til 
at øge velstanden og mindske uligheden i samfundet. Afsnit 8 indeholder nogle få 
sammenfattende konklusioner.

6   For en oversigt over litteraturen på området se f.eks. Hanushek (2002).
7   Det er veldokumenteret, at der er store individuelle gevinster forbundet med uddannelse i forhold til ikke alene 
arbejdsmarkedet men også levevilkår mere generelt. Uddannelse er generelt forbundet med højere arbejdsudbud/
beskæftigelse (længere arbejdstid, mindre arbejdsløshed, mindre sygefravær, senere tilbagetrækning) og højere løn 
(OECD (2014)).
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2 Offentlig intervention i uddannelse

Uddannelsesområdet er i alle lande kendetegnet ved betydelig offentlig intervention. 
Historisk og aktuelt spiller uddannelse en stor rolle for den offentlige sektor, også 
i lande med i øvrigt mindre udbyggede velfærdssamfund, jf. figur 1. I gennemsnit 
bruger OECD lande godt 5 % af  BNP på uddannelse, og 90 % heraf  er offentlige 
uddannelsesudgifter. I alle lande har den offentlige sektor et stort engagement i den 
organiserende, finansierende og udførende rolle på uddannelsesområdet. 

Figur 1: Offentlige og private udgifter til uddannelse, OECD-lande, 2013

Note: Private udgifter omfatter kun direkte udgifter (tuition fees m.m.)
Kilde: OECD, Education at a Glance, 2013.

Offentlig intervention kan bidrage til øget velstand, hvis det løser eller afhjælper 
problemer med såkaldte markedsfejl, hvor markedsmekanismen overladt til sig selv 
ikke kan sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af  alle ressourcer og muligheder. Sam-
menfattende peger litteraturen på, at uddannelsesområdet i bred forstand er ken-
detegnet ved, at stort set alle tænkelige markedsfejl er til stede i større eller mindre 
omfang. 

Uddannelse/viden er karakteriseret ved at være forbundet med eksternaliteter. Viden 
producerer mere viden og kan have betydning for andre end den, der har erhvervet 
en bestemt viden. Viden har samtidig en såkaldt ”offentlig gode egenskab”, dvs. at 
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mængden af  viden (i modsætning til f.eks. almindelige forbrugsgoder) til rådighed 
for andre ikke bliver mindre af, at flere personer gør brug af  denne viden. Det 
samfundsøkonomiske afkast af  uddannelse vil derfor typisk være større end det 
privatøkonomiske afkast.  Alene disse forhold gør, at der er argumenter for offentlig 
intervention, da private markeder vil have en tendens til underforsyning af  aktivite-
ter med positive eksternaliteter og ”offentlig gode egenskaber”.

Uddannelse kræver en initial investering (tid og direkte uddannelsesomkostninger) 
for senere at opnå et usikkert afkast. Kapitalmarkedsimperfektioner i form af  begræn-
sende muligheder for at lånefinansiere uddannelse eller afdække risikoen ved låne-
finansiering gør, at den enkelte afstår fra eller vælger mindre uddannelse, end hvad 
der er samfundsmæssigt optimalt8. Lånemarkedet for finansiering af  uddannelse er 
imperfekt, da det er svært for långiver at sikre sig, at låntager yder en indsats for at 
få mest muligt ud af  uddannelsen og for senere at udnytte den på arbejdsmarkedet. 
Disse problemer forårsager begrænsede lånemuligheder i form af  kreditratione-
ring, høje renter eller store krav til sikkerhedsstillelse for at få lån til uddannelse. 
Med sådanne begrænsninger kommer mulighederne for uddannelse til at afhænge 
af  forældrenes villighed til og muligheder for at finansiere uddannelse. Dette kan 
især begrænse uddannelsesmulighederne for børn/unge med lavindkomstforæl-
dre. Sådanne begrænsninger gør, at uddannelse ikke alene bliver bestemt af  evner, 
motivation m.m.  Implikationen er, at humankapitalpotentialet i befolkningen ikke 
udnyttes fuldt ud, jf. Halsey (1961).  Det er en konsekvens af  dette, at der er ”un-
derinvestering” i uddannelse og ulighed i indkomster, set i forhold til fordelingen af  
evner i befolkningen. Der opstår en ”ond cirkel” med persistens i adgangen til ud-
dannelse og i indkomstfordelingen.  Forældre med beskeden indkomst/formue pga. 
manglende uddannelse har ikke råd til at lade deres børn få en uddannelse, hvorfor 
børnene senere som forældre heller ikke får råd til, at deres børn får en uddannelse, 
og omvendt for uddannede familier med højere indkomst/formue; se Galor (2011) 
for en diskussion og oversigt over litteraturen på dette område.

Skattefinansiering af  uddannelse betyder reelt, at det offentlige påtager sig en kapi-
talmarkedsfunktion. Den enkeltes mulighed for at påbegynde en uddannelse bliver 
i mindre grad afhængig af  mulighederne for privat låntagning, forældrenes formue 
eller forudgående opsparing. Til gengæld tilbagebetales uddannelsen indirekte via 

8   Lån til uddannelse er betinget på sikkerheden af  den fremtidige værdi af  humankapitalen. Humankapital kan 
ikke på samme måde stilles til sikkerhed som f.eks. realkapital for et lån. Der er således et fundamentalt moral 
hazard problem i forhold til den enkeltes indsats under uddannelse og efterfølgende udnyttelse af  humankapital 
til erhvervelse af  indkomst, hvilket begrænser lånemulighederne. Dette moral hazard problem forsvinder ikke ved 
offentlig finansiering af  uddannelse, men får en anden fremtrædelsesform, jf. nedenfor.
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skattebetalinger, når man efterfølgende erhverver en indkomst på basis af  ens ud-
dannelse. Dette betegnes undertiden som en implicit eller social kontrakt mellem 
generationer. De erhvervsaktive betaler skatter til finansieringen af  uddannelse af  
børn og unge, og disse forventes at gøre det samme for næste generation, når de 
efter afsluttet uddannelse er kommet ud på arbejdsmarkedet. Man er ikke eksplicit 
forpligtet til at tilbagebetale uddannelsen, men implicit sker det via skattebetalinger, 
og denne betaling er selvfølgelig en nødvendighed for velfærdssamfundets finansie-
ring.  

Det er påvist af  Boldrin og Montes (2005), at der i et velfærdssamfund med uddan-
nelse til unge og pensioner til ældre finansieret via beskatning af  de erhvervsaktive 
kan opnås de samme resultater som i en situation med helt perfekte kapitalmarke-
der uden begrænsninger på mulighederne for at låne til uddannelse. Da sådanne 
perfekte forhold på kapitalmarkedet næppe kan realiseres i praksis, viser dette, at 
der er samfundsøkonomiske gevinster ved skattefinansierede uddannelser. Der er 
endog muligheder for gevinster udover, hvad det private marked kan realisere. En 
løbende finansiering af  uddannelse gør, at det samfundsmæssige afkastkrav til in-
vesteringer i uddannelse er mindre end markedsafkastet (renten)9, jf. Andersen og 
Bhattacharya (2017). Et offentligt finansieret system kan derfor på sigt levere højere 
velstand end et privat finansieret system. Den implicitte kontrakt mellem generati-
oner i et offentligt finansieret uddannelsessystem gør det også muligt at udløse hu-
mankapitaleksternaliteter, uden at nogle generationer stilles dårligere ved at skulle 
finansiere uddannelsesinvesteringer, der først i fremtiden vil give et afkast. Dette er 
et yderligere argument for offentligt engagement, og det medvirker til at forklare, 
hvorfor veludbyggede velfærdssamfund med høje skatter også kan have et højt vel-
standsniveau.

Uddannelse er en risikabel investering. Det tager tid at få en uddannelse, og afkastet 
kommer i form af  fremtidige muligheder på arbejdsmarkedet. Det er svært – også 
for eksperter – at vurdere den fremtidige udvikling på arbejdsmarkedet, og derfor 
står den enkelte over for betydelig usikkerhed ved uddannelsesbeslutninger. Med et 
overvejende offentligt finansieret uddannelsessystem sikres et betydeligt element af  
risikofordeling (Eaton og Rosen (1980)).  Det offentlige finansierer uddannelsen, og 
tilbagebetalingen er implicit via fremtidige skattebetalinger, der afhænger af  frem-

9   Det implicitte afkast i et løbende finansieret system (pay-as-you-go) er væksten i lønsummen, der i en dynamisk 
efficient økonomi er mindre end markedsafkastet. Finansiering af  uddannelse via det offentlige system giver derfor 
den enkelte en gevinst i nutidsværditermer (uddannelse modtages som ung, og skattebetalingen falder, når man 
senere er erhvervsaktiv), da den implicitte lånerente er mindre end markedsafkastet, jf. Andersen og Bhattacharya 
(2017).
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tidige indtjeningsmuligheder (job og løn). Det betyder, at personer, der får et stort 
afkast af  uddannelse, betaler mere tilbage end personer med et lille afkast. Da afka-
stet af  uddannelse ikke kendes med sikkerhed ved uddannelsens påbegyndelse, ska-
bes der en risikodeling på tværs af  personer, og dermed bærer den enkelte mindre 
risiko sammenlignet med en finansiering af  uddannelse via et almindeligt lån, der 
under alle omstændigheder skal tilbagebetales. Hvis der er en uvilje mod at påtage 
sig risiko, kan et offentligt finansieret uddannelsessystem via risikodelingen styrke 
incitamentet til at tage en uddannelse.

Omfattende empirisk evidens dokumenterer, at sociale baggrundsforhold har betyd-
ning for den enkeltes uddannelsesvalg, resultater m.m.; se f.eks. OECD (2012,2014), 
Björklund og Jäntti (2009) og Corak (2013).  Dette er knyttet til spørgsmålet om lige 
muligheder for alle med givne evner til at få en uddannelse. Hvis sociale barrierer 
har en selvstændig betydning, vil formel lige adgang til uddannelse ikke være til-
strækkeligt til at give alle reelt lige muligheder i uddannelsessystemet. Ligesom for 
kapitalmarkedsimperfektioner skaber betydningen af  sociale baggrundfaktorer en 
sammenhæng mellem børn/unges muligheder og forældrenes sociale position. Det-
te implicerer en underudnyttelse af  befolkningens humankapitalpotentiale, hvilket 
har implikationer for velstand på linje med traditionelle markedsfejl; se Andersen 
(2017a). Der kan derfor være efficiensgevinster i form af  en bedre udnyttelse af  
befolkningens humankapitalpotentiale ved at skabe mere lige muligheder for ud-
dannelse via offentligt finansieret uddannelse. Hertil kommer åbenbare fordelings-
effekter.

Ovenstående ræsonnementer er baseret på rationelle beslutningsmodeller. Nyere 
forskning inden for såkaldt ”behavioural economics” peger på, at dette approach 
ikke nødvendigvis matcher faktiske beslutningsprocesser, ikke mindst for beslutnin-
gerne med en lang horisont. For nogle kan uddannelsesbeslutningen være påvirket 
af  forskellige former for myopia, hvor den fremtidige værdi af  uddannelse ikke 
vægtes tilstrækkelig højt på det tidspunkt uddannelsesvalget skal tages10.  Dette er et 
argument for offentlig intervention i uddannelse, herunder uddannelsespligt.

I private markeder for uddannelser vil der også være problemer med ufuldkommen 
konkurrence, dels grundet stordriftsfordele og eksterne effekter og dels efterspørger-
nes manglende viden og muligheder for at vurdere sammenhængen mellem pris og 

10   I litteraturen tales der om ”present biased”-præferencer, hvor fremtidige konsekvenser af  aktuelle beslutninger 
ikke tillægges tilstrækkelig stor vægt. Det kan være på grund af  selvkontrolproblemer eller høj diskontering af  
fremtidige konsekvenser.
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kvalitet på uddannelsestilbud11. Den enkelte er ikke en hyppig ”kunde”, og beslut-
ningerne har et betydeligt omfang af  irreversibilitet, hvilket gør det svært at etable-
re en effektiv konkurrence. Derfor står det offentlige hyppigt ikke alene for finansie-
ringen men også for tilvejebringelsen (produktionen) af  uddannelse.

Listen af  begrundelser for offentlige intervention i uddannelse - både i form af  krav 
til uddannelse (uddannelsespligt) og udbud og finansiering af  uddannelse - er såle-
des lang, hvilket har været den historiske begrundelse for det store offentlige enga-
gement på området. Ved at gøre uddannelse til et universelt tilbud til alle, medvir-
ker man til at mindske de økonomiske og sociale barrierer for uddannelse. Dette 
er ikke alene en værdi for den enkelte, men har også effekter på samfundsplan, da 
man herved skaber bedre muligheder for at udnytte og udvikle befolkningens po-
tentielle humankapital (uddannelse, kvalifikationer, erfaringer m.m.). 

Skattefinansieret uddannelse rejser imidlertid også en række udfordringer. Udgif-
terne til uddannelse afspejler sig i højere skatter af  arbejdsmarkedsindkomst, og det 
har en række ulemper. Det privatøkonomiske afkast af  at bruge uddannelse er pga. 
beskatningen mindre end det samfundsmæssige afkast. Set fra et samfundsøkono-
misk perspektiv er det vigtigt, at de offentligt finansierede uddannelser bliver brugt 
mest muligt. Men beskatningen reducerer gevinsten for den enkelte ved at bruge 
uddannelsen på arbejdsmarkedet.  Beskatning kan således reducere arbejdsudbud-
det (kortere arbejdstid, mere ferie, tidligere tilbagetrækning m.m.) og dermed mind-
ske det samfundsmæssige afkast af  investeringen i uddannelse.

Risikodelingen i forhold til både finansiering og konsekvenserne af  uddannelse be-
tyder også, at konsekvenserne af  uddannelsesvalg og indsats bliver mindre for den 
enkelte. Dette kan have betydning for uddannelsesvalg og -indsats, hvor forbrugs-
værdien af  en uddannelse (værdien af  viden og færdigheder generelt) for den enkel-
te vægtes højere end investerings- eller arbejdsmarkedsværdien (værdien af  uddan-
nelsen som grundlag for beskæftigelse og indkomst). Samspillet mellem beskatning 
og det sociale sikkerhedsnet kan også mindske det økonomiske incitament til at fær-
diggøre uddannelse, dvs. betyde en forsinkelse af  uddannelsesstart og færdiggørelse.

Uddannelser udbudt gennem offentlige institutioner rejser også en række udfordrin-
ger. Uddannelsesopgaven delegeres til institutioner under givne formålsbeskrivelser 
og økonomiske rammer. Udformningen af  krav og opfølgning herpå i forhold til 

11   Derfor er der ofte autorisationskrav til privatudbudte uddannelser.
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institutionerne er afgørende for at sikre, at de lever op til de politisk fastsatte mål og 
krav. Vanskeligheder med at måle kvalitet m.m. giver nogle oplagte problemer her.

Uddannelse påvirker den enkeltes arbejdsmarkedsmuligheder, men også kravene 
og forventningerne til jobfunktioner. Udgangspunktet er naturligt at søge efter 
jobs, der gør brug af  ens uddannelse og kvalifikationer. Men hvem bærer risikoen 
i det tilfælde, hvor det ikke er muligt at finde et sådant match? Offentlig finan-
siering af  uddannelse rejser derfor også et spørgsmål om risikodeling i forhold til 
konsekvenserne af  uddannelsesvalget. Hvis valg af  uddannelse er helt frit (ingen 
adgangsbegrænsning) og skattefinansieret, giver det så den enkelte en ret (garanti) 
til en bestemt type af  job?  Hvis samfundet skal bære både finansieringen og kon-
sekvenserne af  uddannelsesinvesteringen, skal dette så modsvares af  strikse ad-
gangsbegrænsninger og dimensioneringer af  optaget til uddannelserne? Offentligt 
finansieret uddannelse, som er fuldt efterspørgselsstyret, indebærer en stor risiko 
for, at uddannelsesvalget får for stor vægt på forbrugs- fremfor investeringsværdien. 
Omvendt er det meget svært med en stram udbudsstyring af  uddannelse, da det 
notorisk er svært at forudsige fremtidige arbejdsmarkedsbehov, og selve udvælgel-
sesprocessen kan være ressourcekrævende og/eller føre til kriterier, der ikke nødven-
digvis sikrer udvælgelsen af  de ”bedst egnede”.  Med et overvejende efterspørgsels-
styret optag kan der argumenteres for, at samfundet til gengæld må stille krav om 
betydelig ex post fleksibilitet mht. jobvalg.

Selvom der er stærke argumenter for betydeligt offentligt engagement i uddannelse, 
er der vanskelige afvejninger for at sikre, at de potentielle samfundsøkonomiske 
gevinster både i forhold til velstand og fordeling bliver udløst.  Et centralt spørgsmål 
er dimensionering af  uddannelse på tværs af  uddannelsesniveauer og typer, som 
diskuteres i det følgende.
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3 Uddannelsesniveau og økonomisk udvikling

Produktivitetsstigninger er den væsentligste drivkraft bag vækst og velstandsstignin-
ger. Såkaldte vækstregnskaber finder typisk, at 70-80 % af  væksten kan henføres til 
produktivitetsstigninger; jf. Produktivitetskommissionen (2014)12. Øget produktivitet 
gør det muligt at øge produktionen for en given indsats af  arbejdskraft, maskiner, 
udstyr m.m. Mens der er en øvre grænse for den samlede arbejdsmængde m.m., og 
realkapitalens marginalprodukt er aftagende, er der ikke nødvendigvis tilsvarende 
grænser for produktiviteten. Den afhænger af  viden, innovation m.m., og der er 
ikke oplagte begrænsninger her. Det følger, at produktivitetsstigninger er en mere 
varig kilde til vækst end f.eks. en forøgelse af  arbejdsudbuddet. 

I økonomisk vækstteori er stigninger i produktiviteten den egentlige kilde til vel-
standsstigninger i forbrug og produktion per capita.  Imidlertid har produktivi-
tetsstigningerne i den traditionelle vækstteori været antaget eksogene (eksogene 
vækstmodeller). Teorien har påvist produktivitetsstigningernes betydning, men har 
ingen anvisninger på kilderne til disse stigninger.  I den nyere vækstteori – også kal-
det endogen vækstteori – er produktivitetsstigningerne endogent bestemt (se f.eks. 
Barro og Sala-I-Martin (1995)). Denne teoriretning betoner betydningen af  ekster-
naliteter og spillover-effekter som årsagen til, at akkumulerbare produktionsfaktorer 
(realkapital og humankapital) ikke nødvendigvis på samfundsplan udviser et falden-
de marginalprodukt. Såfremt den økonomiske politik kan påvirke akkumuleringen 
af  disse produktionsfaktorer, vil det skabe grundlag for vedvarende stigninger i 
produktiviteten og dermed produktion og forbrug per capita. Et oplagt eksempel er 
investeringer i infrastruktur, som kan øge marginalproduktet af  privat realkapital og 
derfor udløse endogene væksteffekter (se Agénor (2008)). En tilsvarende mekanisme 
skabes af  humankapital (Barro (1990) og Barro og Sala-i-Martin (1992)). Da den 
offentlige sektor er kraftigt involveret i akkumuleringen af  humankapital via uddan-
nelse og forskning, følger det, at de offentlige uddannelsesaktiviteter er af  betydning 
for væksten (for en oversigt se f.eks. Zagler og Dürnecker (2003)). Effekten kan opstå 
direkte via det faktum, at humankapital direkte påvirker produktionsmulighederne 
eller indirekte via faktormarkederne (f.eks. øget arbejdsudbud, mere kvalificeret 
arbejdskraft etc.).

Selvom betydningen af  produktivitetsstigninger har været kendt længe, har det væ-
ret mere vanskeligt at identificere faktorerne bag disse stigninger empirisk. Derfor 

12   Som et eksempel finder Fernald og Jones (2014), at omkring 80 % af  den økonomiske vækst i USA siden 1950 
kan forklares af  forbedringer i uddannelse og R&D.
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betegnes produktivitetsstigninger i vækstregnskaber også ofte som Solow residualer, 
dvs. den uforklarede del af  væksten. Uddannelse er en af  kandidaterne til at for-
klare produktivitetsstigningerne, som også impliceret af  den endogene vækstteori 
(se f.eks. de Fuente (2011) og Hanushek og Woessmann (2011)). I en første bølge af  
empiriske studier blev uddannelse målt ved kvantitative opgørelser over, hvor stor 
en andel af  befolkningen der har opnået uddannelse på et givet niveau. Resultatet 
var, at uddannelse havde en positiv effekt på produktivitetsstigningerne, men effek-
ten var beskeden i forhold til det samlede niveau for produktivitetsstigningerne. En 
nyere anden bølge af  analyser har vurderet uddannelse både ud fra en kvantitativ 
og en kvalitativ vinkel. Disse studier finder en væsentlig større rolle for uddannelse, 
og især har den kvalitative dimension stor betydning, jf. figur 2. Kvaliteten af  ud-
dannelserne målt ved færdigheder i tests er mindst lige så vigtige som kvantiteten 
opgjort ved, hvor mange der har fået uddannelse på et givet niveau. Det er samtidig 
et vigtigt resultat, at uddannelse for den brede befolkning (erhvervsuddannelser) er 
mindst lige så vigtig som for eliten, se Hanushek og Woessmann (2011).

Figur 2: Uddannelseskvalitet og vækst, OECD lande

Anm: ”Added variable plot” baseret på regression af vækst over perioden 1960-2000 på initial indkomst, uddannelse målt kvantitativt (gennemsnitlig 
uddannelseslængde) og kvalitativt ved testresultater i matematik og naturvidenskab.
Kilde: Hanushek og Woessmann (2011).

En alternativ tilgangsvinkel til empirisk at vurdere effekterne af  uddannelse har 
med udgangspunkt i den endogene vækstteori set på betydningen af  den offentli-
ge sektors størrelse og sammensætning for den økonomiske vækst. Da uddannelse 
er en væsentlig udgiftskomponent for den offentlige sektor, giver denne litteratur 
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også indsigt i den empiriske betydning af  uddannelse. I disse empiriske studier er 
uddannelse målt fra udgiftssiden. Centralt for disse studier er hensyntagen til den 
offentlige sektors budgetrestriktion, dvs. effekterne af  udgifterne kan ikke vurde-
res uafhængigt af, hvorledes de finansieres og omvendt. I forlængelse af  teorien 
sondres der også mellem aktive/produktive og passive/ikke-produktive udgifter og 
tilsvarende forvridende og ikke-forvridende (mindre forvridende) skatter. Udgifts-
sondringerne refererer til, at visse udgiftstyper kan have en positiv betydning for 
produktionsmulighederne, f.eks. uddannelse og forskning, mens andre kan have en 
negative betydning via f.eks. en reduktion af  arbejdsudbuddet (f.eks. mulighed for 
tidlig tilbagetrækning). Tilsvarende kan visse skatter forvride opsparings- og investe-
ringsbeslutninger, mens andre kun har en beskeden effekt (f.eks. forbrugs- eller jord-
beskatning). Det er en implikation af  denne litteratur, at der ikke kan gøres ubetin-
gede udsagn om, hvorledes den offentlige sektor påvirker den økonomiske udvikling. 
Aktive udgifter finansieret af  ikke-forvridende skatter har oplagt en anden effekt 
end passive udgifter finansieret af  forvridende skatter. Disse empiriske studier finder 
støtte for betydningen af  ovennævnte sondringer på udgifts- og finansieringssiden; 
for en oversigt, se Andersen (2015). Uddannelse er en del af  de aktive udgifter, og 
studierne finder således belæg for, at offentlige udgifter til uddannelse har haft en 
positiv betydning for vækst og velstand, også når der tages hensyn til effekterne af  
finansieringen via beskatning.

De ovenfor omtalte empiriske studier opererer overvejende med meget aggregerede 
kvantitative mål for uddannelse/humankapital opgjort ved uddannelseslængde, ud-
gifter m.m., selvom enkelte studier også betoner de kvalitative aspekter ved uddan-
nelse. Studierne er imidlertid ikke særligt konkrete omkring de specifikke uddannel-
ser, hverken vertikalt (niveau) eller horisontalt (typer/specialisering). Derfor er de 
svære at omsætte i konkrete uddannelsespolitiske anbefalinger.
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4 Uddannelse – den vertikale dimension13

Fordelingen af  arbejdsstyrken på tværs af  uddannelsesniveauer (den vertikale di-
mension) er af  stor arbejdsmarkedsmæssig betydning. Hvor mange skal uddannes, 
og til hvilke niveauer (korte, mellemlange eller lange uddannelser)?  Den uddan-
nelsespolitiske ekspansion i 1950erne og 1960 betød en markant stigning i det gen-
nemsnitlige antal år under uddannelse, et stort fald i antallet af  ufaglærte (dvs. uden 
egentlig erhvervskompetencegivende uddannelse) og en markant stigning i både 
antallet af  faglærte og højtuddannede. Grundlæggende er den samlede mængde 
humankapital i befolkningen tæt knyttet til den vertikale uddannelsesfordeling.  

Uddannelsespolitikken har ofte formuleret måltal for, hvor mange der skal nå givne 
niveauer i uddannelsessystemet. Det gælder både i forhold til at reducere den ud-
dannelsesmæssige restgruppe uden kompetencegivende uddannelse og krav til de 
øverste niveauer i uddannelsessystemet. Aktuelt er det en målsætning14, at 90 % af  
de 25-årige i 2030 skal have gennemført en ungdomsuddannelse, og andelen af  de 
unge op til 25 år, som ikke har tilknytning til en uddannelse eller arbejdsmarkedet, 
skal være halveret. Endvidere er det en målsætning, at 60 % af  en ungdomsårgang 
skal gennemføre en videregående uddannelse, og 25 % skal gennemføre en lang 
videregående uddannelse.

Diskussionen om uddannelsespolitikken er ofte baseret på en forestilling om, at 
produktionen er afhængig af  en bestemt sammensætning af  arbejdsstyrken på kva-
lifikationsniveauer. Endvidere antages det ofte, at en ændring i produktionsstruktu-
ren forudsætter bestemte ændringer i arbejdsstyrkens kvalifikationssammensætning. 
Faktum er, at der for de fleste uddannelser er ganske stor fleksibilitet i de faktiske 
jobfunktioner, man kan varetage. I nogle tilfælde kan dette være en tilstræbt fleksibi-
litet, og i andre en konsekvens af  udviklingen på arbejdsmarkedet (ændrede behov/
efterspørgsel).  I det følgende diskuteres dette nærmere i sammenhæng med en dis-
kussion af  uddannelsespolitik rettet mod den vertikale dimension af  uddannelser.

13   Ræsonnementerne i dette og næste afsnit er analyseret eksplicit i en teknisk note til denne rapport, se Andersen 
(2017b).
14   Se https://www.regeringen.dk/nyheder/udspil-paa-det-forberedende-omraade/
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4.1.  Uddannelse og job-funktioner

Betydningen af  uddannelse for arbejdsmarkedet afhænger grundlæggende af  to 
aspekter: produktivitet og substitutionsmuligheder. Med produktivitet henvises i 
brede termer til, at uddannelse gør en bedre i stand til at udføre bestemte opgaver, 
eller til at gøre det bedre/hurtigere end andre uden tilsvarende uddannelse. Kort 
sagt, der skabes mere værdi per arbejdstime. Substitutionsmulighederne refererer 
til de jobfunktioner, man kan udføre med en given uddannelse. For nogle aktiviteter 
kan der være faste krav til sammensætningen af  arbejdsstyrkens kvalifikationer. Der 
er imidlertid kun få tilfælde, hvor en uddannelse kun giver kvalifikationer, der kan 
udnyttes i et bestemt job uden anvendelsesmuligheder i andre jobs. Ultimativt er 
der altid den mulighed, at den uddannede arbejder som ufaglært.

For en nærmere diskussion af  disse aspekter er det nyttigt at sondre mellem fær-
digheder (skills) og jobfunktioner (tasks), jf. f.eks. Acemoglu og Autor (2011). Fær-
digheder er viden, indsigt m.m. opnået gennem uddannelse (i sammenhæng med 
personlige evner og egenskaber), mens jobfunktioner er de faktiske arbejdsopgaver. 
Færdigheder sætter en person i stand til at udføre jobfunktioner, og jobfunktionerne 
er afgørende for den faktiske aktivitet/produktion. 

De fleste færdigheder giver mulighed for at udføre mange jobfunktioner, nogle 
bedre end andre. Bestemte uddannelser har det formål at udvikle færdigheder, som 
giver særlige fordele i udførelse af  bestemte jobfunktioner. I nogle tilfælde kan det 
være en afgørende forudsætning for jobfunktionen (læge, dommer), men i mange 
tilfælde vil der være substitutionsmuligheder, f.eks. kan et regnskab laves både af  en 
HK’er og en cand.merc’er. Om det er en fordel, at jobfunktionen udføres af  den 
ene eller anden type arbejdskraft, afhænger af  mange forhold, herunder forskelle i 
effektivitet/produktivitet i at udføre opgaven og i lønningerne. 

For at diskutere dette nærmere er det nyttigt at betragte en stiliseret situation med 
forskellige jobfunktioner benævnt med indeks 
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en	ændring	i	produktionsstrukturen	forudsætter	bestemte	ændringer	i	arbejdsstyrkens	
kvalifikationssammensætning.	Faktum	er,	at	der	for	de	fleste	uddannelser	er	ganske	stor	fleksibilitet	i	de	
faktiske	jobfunktioner,	man	kan	varetage.	I	nogle	tilfælde	kan	dette	være	en	tilstræbt	fleksibilitet,	og	i	
andre	en	konsekvens	af	udviklingen	på	arbejdsmarkedet	(ændrede	behov/efterspørgsel).		I	det	følgende	
diskuteres	dette	nærmere	i	sammenhæng	med	en	diskussion	af	uddannelsespolitik	rettet	mod	den	
vertikale	dimension	af	uddannelser.	

4.1.	 Uddannelse	og	job-funktioner	
Betydningen	af	uddannelse	for	arbejdsmarkedet	afhænger	grundlæggende	af	to	aspekter:	produktivitet	og	
substitutionsmuligheder.	Med	produktivitet	henvises	i	brede	termer	til,	at	uddannelse	gør	en	bedre	i	stand	
til	at	udføre	bestemte	opgaver,	eller	til	at	gøre	det	bedre/hurtigere	end	andre	uden	tilsvarende	
uddannelse.	Kort	sagt,	der	skabes	mere	værdi	per	arbejdstime.	Substitutionsmulighederne	refererer	til	de	
jobfunktioner,	man	kan	udføre	med	en	given	uddannelse.	For	nogle	aktiviteter	kan	der	være	faste	krav	til	
sammensætningen	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationer.	Der	er	imidlertid	kun	få	tilfælde,	hvor	en	uddannelse	
kun	giver	kvalifikationer,	der	kan	udnyttes	i	et	bestemt	job	uden	anvendelsesmuligheder	i	andre	jobs.	
Ultimativt	er	der	altid	den	mulighed,	at	den	uddannede	arbejder	som	ufaglært.	

For	en	nærmere	diskussion	af	disse	aspekter	er	det	nyttigt	at	sondre	mellem	færdigheder	(skills)	og	
jobfunktioner	(tasks),	jf.	f.eks.	Acemoglu	og	Autor	(2011).	Færdigheder	er	viden,	indsigt	m.m.	opnået	
gennem	uddannelse	(i	sammenhæng	med	personlige	evner	og	egenskaber),	mens	jobfunktioner	er	de	
faktiske	arbejdsopgaver.	Færdigheder	sætter	en	person	i	stand	til	at	udføre	jobfunktioner,	og	
jobfunktionerne	er	afgørende	for	den	faktiske	aktivitet/produktion.		

De	fleste	færdigheder	giver	mulighed	for	at	udføre	mange	jobfunktioner,	nogle	bedre	end	andre.	Bestemte	
uddannelser	har	det	formål	at	udvikle	færdigheder,	som	giver	særlige	fordele	i	udførelse	af	bestemte	
jobfunktioner.	I	nogle	tilfælde	kan	det	være	en	afgørende	forudsætning	for	jobfunktionen	(læge,	dommer),	
men	i	mange	tilfælde	vil	der	være	substitutionsmuligheder,	f.eks.	kan	et	regnskab	laves	både	af	en	HK’er	og	
en	cand.merc’er.	Om	det	er	en	fordel,	at	jobfunktionen	udføres	af	den	ene	eller	anden	type	arbejdskraft,	
afhænger	af	mange	forhold,	herunder	forskelle	i	effektivitet/produktivitet	i	at	udføre	opgaven	og	i	
lønningerne.		

For	at	diskutere	dette	nærmere	er	det	nyttigt	at	betragte	en	stiliseret	situation	med	forskellige	
jobfunktioner	benævnt	med	indeks	i,	samt	to	typer	af	færdigheder	(skills),	f.eks.	ufaglært	arbejdskraft	og	
faglært	arbejdskraft	(eller	faglært	arbejdskraft	og	mellemlange	uddannelser	osv.).	Lad	de	ufaglærtes	
produktivitet	(f.eks.	målt	ved	antal	udførte	aktiviteter	per	time)	i	jobfunktion	i	være	AU(i),	mens	den	er	AF(i)	
for	de	faglærte.	

Denne	formulering	indeholder	mange	situationer	som	specialtilfælde.	F.eks.	kan	produktiviteten	for	
ufaglærte	være	nul	for	visse	jobfunktioner	j	(AU(j)=0),	dvs.	den	pågældende	har	ikke	forudsætningerne	for	
at	udføre	den	specifikke	jobfunktion.	Det	er	også	muligt,	at	den	faglærte	har	bedre	forudsætninger	end	den	
ufaglærte	for	at	udføre	alle	jobfunktioner	(AU(i)	<	AF(i)	for	alle	i),	dvs.	uddannelsen	er	gavnlig	for	alle	
funktioner.	Det	kan	også	tænkes,	at	der	er	den	samme	produktivitet	for	nogle	job	funktioner	k,	AF(k)	=	
AU(k).	Endelig	er	det	også	indeholdt	i	formuleringen,	at	der	kan	være	jobfunktioner,	hvor	den	ufaglærte	har	
højere	produktivitet	end	den	faglærte	(AU(h)	>	AF(h)).		Dette	kunne	f.eks.	skyldes,	at	den	faglærte	ikke	er	
motiveret	til	at	udføre	denne	jobfunktion	(”ikke	det	jeg	er	uddannet	til”).	

, samt to typer af  færdigheder (skills), 
f.eks. ufaglært arbejdskraft og faglært arbejdskraft (eller faglært arbejdskraft og mel-
lemlange uddannelser osv.). Lad de ufaglærtes produktivitet (f.eks. målt ved antal 
udførte aktiviteter per time) i jobfunktion 
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en	ændring	i	produktionsstrukturen	forudsætter	bestemte	ændringer	i	arbejdsstyrkens	
kvalifikationssammensætning.	Faktum	er,	at	der	for	de	fleste	uddannelser	er	ganske	stor	fleksibilitet	i	de	
faktiske	jobfunktioner,	man	kan	varetage.	I	nogle	tilfælde	kan	dette	være	en	tilstræbt	fleksibilitet,	og	i	
andre	en	konsekvens	af	udviklingen	på	arbejdsmarkedet	(ændrede	behov/efterspørgsel).		I	det	følgende	
diskuteres	dette	nærmere	i	sammenhæng	med	en	diskussion	af	uddannelsespolitik	rettet	mod	den	
vertikale	dimension	af	uddannelser.	

4.1.	 Uddannelse	og	job-funktioner	
Betydningen	af	uddannelse	for	arbejdsmarkedet	afhænger	grundlæggende	af	to	aspekter:	produktivitet	og	
substitutionsmuligheder.	Med	produktivitet	henvises	i	brede	termer	til,	at	uddannelse	gør	en	bedre	i	stand	
til	at	udføre	bestemte	opgaver,	eller	til	at	gøre	det	bedre/hurtigere	end	andre	uden	tilsvarende	
uddannelse.	Kort	sagt,	der	skabes	mere	værdi	per	arbejdstime.	Substitutionsmulighederne	refererer	til	de	
jobfunktioner,	man	kan	udføre	med	en	given	uddannelse.	For	nogle	aktiviteter	kan	der	være	faste	krav	til	
sammensætningen	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationer.	Der	er	imidlertid	kun	få	tilfælde,	hvor	en	uddannelse	
kun	giver	kvalifikationer,	der	kan	udnyttes	i	et	bestemt	job	uden	anvendelsesmuligheder	i	andre	jobs.	
Ultimativt	er	der	altid	den	mulighed,	at	den	uddannede	arbejder	som	ufaglært.	

For	en	nærmere	diskussion	af	disse	aspekter	er	det	nyttigt	at	sondre	mellem	færdigheder	(skills)	og	
jobfunktioner	(tasks),	jf.	f.eks.	Acemoglu	og	Autor	(2011).	Færdigheder	er	viden,	indsigt	m.m.	opnået	
gennem	uddannelse	(i	sammenhæng	med	personlige	evner	og	egenskaber),	mens	jobfunktioner	er	de	
faktiske	arbejdsopgaver.	Færdigheder	sætter	en	person	i	stand	til	at	udføre	jobfunktioner,	og	
jobfunktionerne	er	afgørende	for	den	faktiske	aktivitet/produktion.		

De	fleste	færdigheder	giver	mulighed	for	at	udføre	mange	jobfunktioner,	nogle	bedre	end	andre.	Bestemte	
uddannelser	har	det	formål	at	udvikle	færdigheder,	som	giver	særlige	fordele	i	udførelse	af	bestemte	
jobfunktioner.	I	nogle	tilfælde	kan	det	være	en	afgørende	forudsætning	for	jobfunktionen	(læge,	dommer),	
men	i	mange	tilfælde	vil	der	være	substitutionsmuligheder,	f.eks.	kan	et	regnskab	laves	både	af	en	HK’er	og	
en	cand.merc’er.	Om	det	er	en	fordel,	at	jobfunktionen	udføres	af	den	ene	eller	anden	type	arbejdskraft,	
afhænger	af	mange	forhold,	herunder	forskelle	i	effektivitet/produktivitet	i	at	udføre	opgaven	og	i	
lønningerne.		

For	at	diskutere	dette	nærmere	er	det	nyttigt	at	betragte	en	stiliseret	situation	med	forskellige	
jobfunktioner	benævnt	med	indeks	i,	samt	to	typer	af	færdigheder	(skills),	f.eks.	ufaglært	arbejdskraft	og	
faglært	arbejdskraft	(eller	faglært	arbejdskraft	og	mellemlange	uddannelser	osv.).	Lad	de	ufaglærtes	
produktivitet	(f.eks.	målt	ved	antal	udførte	aktiviteter	per	time)	i	jobfunktion	i	være	AU(i),	mens	den	er	AF(i)	
for	de	faglærte.	

Denne	formulering	indeholder	mange	situationer	som	specialtilfælde.	F.eks.	kan	produktiviteten	for	
ufaglærte	være	nul	for	visse	jobfunktioner	j	(AU(j)=0),	dvs.	den	pågældende	har	ikke	forudsætningerne	for	
at	udføre	den	specifikke	jobfunktion.	Det	er	også	muligt,	at	den	faglærte	har	bedre	forudsætninger	end	den	
ufaglærte	for	at	udføre	alle	jobfunktioner	(AU(i)	<	AF(i)	for	alle	i),	dvs.	uddannelsen	er	gavnlig	for	alle	
funktioner.	Det	kan	også	tænkes,	at	der	er	den	samme	produktivitet	for	nogle	job	funktioner	k,	AF(k)	=	
AU(k).	Endelig	er	det	også	indeholdt	i	formuleringen,	at	der	kan	være	jobfunktioner,	hvor	den	ufaglærte	har	
højere	produktivitet	end	den	faglærte	(AU(h)	>	AF(h)).		Dette	kunne	f.eks.	skyldes,	at	den	faglærte	ikke	er	
motiveret	til	at	udføre	denne	jobfunktion	(”ikke	det	jeg	er	uddannet	til”).	

 være 
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en	ændring	i	produktionsstrukturen	forudsætter	bestemte	ændringer	i	arbejdsstyrkens	
kvalifikationssammensætning.	Faktum	er,	at	der	for	de	fleste	uddannelser	er	ganske	stor	fleksibilitet	i	de	
faktiske	jobfunktioner,	man	kan	varetage.	I	nogle	tilfælde	kan	dette	være	en	tilstræbt	fleksibilitet,	og	i	
andre	en	konsekvens	af	udviklingen	på	arbejdsmarkedet	(ændrede	behov/efterspørgsel).		I	det	følgende	
diskuteres	dette	nærmere	i	sammenhæng	med	en	diskussion	af	uddannelsespolitik	rettet	mod	den	
vertikale	dimension	af	uddannelser.	

4.1.	 Uddannelse	og	job-funktioner	
Betydningen	af	uddannelse	for	arbejdsmarkedet	afhænger	grundlæggende	af	to	aspekter:	produktivitet	og	
substitutionsmuligheder.	Med	produktivitet	henvises	i	brede	termer	til,	at	uddannelse	gør	en	bedre	i	stand	
til	at	udføre	bestemte	opgaver,	eller	til	at	gøre	det	bedre/hurtigere	end	andre	uden	tilsvarende	
uddannelse.	Kort	sagt,	der	skabes	mere	værdi	per	arbejdstime.	Substitutionsmulighederne	refererer	til	de	
jobfunktioner,	man	kan	udføre	med	en	given	uddannelse.	For	nogle	aktiviteter	kan	der	være	faste	krav	til	
sammensætningen	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationer.	Der	er	imidlertid	kun	få	tilfælde,	hvor	en	uddannelse	
kun	giver	kvalifikationer,	der	kan	udnyttes	i	et	bestemt	job	uden	anvendelsesmuligheder	i	andre	jobs.	
Ultimativt	er	der	altid	den	mulighed,	at	den	uddannede	arbejder	som	ufaglært.	

For	en	nærmere	diskussion	af	disse	aspekter	er	det	nyttigt	at	sondre	mellem	færdigheder	(skills)	og	
jobfunktioner	(tasks),	jf.	f.eks.	Acemoglu	og	Autor	(2011).	Færdigheder	er	viden,	indsigt	m.m.	opnået	
gennem	uddannelse	(i	sammenhæng	med	personlige	evner	og	egenskaber),	mens	jobfunktioner	er	de	
faktiske	arbejdsopgaver.	Færdigheder	sætter	en	person	i	stand	til	at	udføre	jobfunktioner,	og	
jobfunktionerne	er	afgørende	for	den	faktiske	aktivitet/produktion.		

De	fleste	færdigheder	giver	mulighed	for	at	udføre	mange	jobfunktioner,	nogle	bedre	end	andre.	Bestemte	
uddannelser	har	det	formål	at	udvikle	færdigheder,	som	giver	særlige	fordele	i	udførelse	af	bestemte	
jobfunktioner.	I	nogle	tilfælde	kan	det	være	en	afgørende	forudsætning	for	jobfunktionen	(læge,	dommer),	
men	i	mange	tilfælde	vil	der	være	substitutionsmuligheder,	f.eks.	kan	et	regnskab	laves	både	af	en	HK’er	og	
en	cand.merc’er.	Om	det	er	en	fordel,	at	jobfunktionen	udføres	af	den	ene	eller	anden	type	arbejdskraft,	
afhænger	af	mange	forhold,	herunder	forskelle	i	effektivitet/produktivitet	i	at	udføre	opgaven	og	i	
lønningerne.		

For	at	diskutere	dette	nærmere	er	det	nyttigt	at	betragte	en	stiliseret	situation	med	forskellige	
jobfunktioner	benævnt	med	indeks	i,	samt	to	typer	af	færdigheder	(skills),	f.eks.	ufaglært	arbejdskraft	og	
faglært	arbejdskraft	(eller	faglært	arbejdskraft	og	mellemlange	uddannelser	osv.).	Lad	de	ufaglærtes	
produktivitet	(f.eks.	målt	ved	antal	udførte	aktiviteter	per	time)	i	jobfunktion	i	være	AU(i),	mens	den	er	AF(i)	
for	de	faglærte.	

Denne	formulering	indeholder	mange	situationer	som	specialtilfælde.	F.eks.	kan	produktiviteten	for	
ufaglærte	være	nul	for	visse	jobfunktioner	j	(AU(j)=0),	dvs.	den	pågældende	har	ikke	forudsætningerne	for	
at	udføre	den	specifikke	jobfunktion.	Det	er	også	muligt,	at	den	faglærte	har	bedre	forudsætninger	end	den	
ufaglærte	for	at	udføre	alle	jobfunktioner	(AU(i)	<	AF(i)	for	alle	i),	dvs.	uddannelsen	er	gavnlig	for	alle	
funktioner.	Det	kan	også	tænkes,	at	der	er	den	samme	produktivitet	for	nogle	job	funktioner	k,	AF(k)	=	
AU(k).	Endelig	er	det	også	indeholdt	i	formuleringen,	at	der	kan	være	jobfunktioner,	hvor	den	ufaglærte	har	
højere	produktivitet	end	den	faglærte	(AU(h)	>	AF(h)).		Dette	kunne	f.eks.	skyldes,	at	den	faglærte	ikke	er	
motiveret	til	at	udføre	denne	jobfunktion	(”ikke	det	jeg	er	uddannet	til”).	

, mens den er 
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en	ændring	i	produktionsstrukturen	forudsætter	bestemte	ændringer	i	arbejdsstyrkens	
kvalifikationssammensætning.	Faktum	er,	at	der	for	de	fleste	uddannelser	er	ganske	stor	fleksibilitet	i	de	
faktiske	jobfunktioner,	man	kan	varetage.	I	nogle	tilfælde	kan	dette	være	en	tilstræbt	fleksibilitet,	og	i	
andre	en	konsekvens	af	udviklingen	på	arbejdsmarkedet	(ændrede	behov/efterspørgsel).		I	det	følgende	
diskuteres	dette	nærmere	i	sammenhæng	med	en	diskussion	af	uddannelsespolitik	rettet	mod	den	
vertikale	dimension	af	uddannelser.	

4.1.	 Uddannelse	og	job-funktioner	
Betydningen	af	uddannelse	for	arbejdsmarkedet	afhænger	grundlæggende	af	to	aspekter:	produktivitet	og	
substitutionsmuligheder.	Med	produktivitet	henvises	i	brede	termer	til,	at	uddannelse	gør	en	bedre	i	stand	
til	at	udføre	bestemte	opgaver,	eller	til	at	gøre	det	bedre/hurtigere	end	andre	uden	tilsvarende	
uddannelse.	Kort	sagt,	der	skabes	mere	værdi	per	arbejdstime.	Substitutionsmulighederne	refererer	til	de	
jobfunktioner,	man	kan	udføre	med	en	given	uddannelse.	For	nogle	aktiviteter	kan	der	være	faste	krav	til	
sammensætningen	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationer.	Der	er	imidlertid	kun	få	tilfælde,	hvor	en	uddannelse	
kun	giver	kvalifikationer,	der	kan	udnyttes	i	et	bestemt	job	uden	anvendelsesmuligheder	i	andre	jobs.	
Ultimativt	er	der	altid	den	mulighed,	at	den	uddannede	arbejder	som	ufaglært.	

For	en	nærmere	diskussion	af	disse	aspekter	er	det	nyttigt	at	sondre	mellem	færdigheder	(skills)	og	
jobfunktioner	(tasks),	jf.	f.eks.	Acemoglu	og	Autor	(2011).	Færdigheder	er	viden,	indsigt	m.m.	opnået	
gennem	uddannelse	(i	sammenhæng	med	personlige	evner	og	egenskaber),	mens	jobfunktioner	er	de	
faktiske	arbejdsopgaver.	Færdigheder	sætter	en	person	i	stand	til	at	udføre	jobfunktioner,	og	
jobfunktionerne	er	afgørende	for	den	faktiske	aktivitet/produktion.		

De	fleste	færdigheder	giver	mulighed	for	at	udføre	mange	jobfunktioner,	nogle	bedre	end	andre.	Bestemte	
uddannelser	har	det	formål	at	udvikle	færdigheder,	som	giver	særlige	fordele	i	udførelse	af	bestemte	
jobfunktioner.	I	nogle	tilfælde	kan	det	være	en	afgørende	forudsætning	for	jobfunktionen	(læge,	dommer),	
men	i	mange	tilfælde	vil	der	være	substitutionsmuligheder,	f.eks.	kan	et	regnskab	laves	både	af	en	HK’er	og	
en	cand.merc’er.	Om	det	er	en	fordel,	at	jobfunktionen	udføres	af	den	ene	eller	anden	type	arbejdskraft,	
afhænger	af	mange	forhold,	herunder	forskelle	i	effektivitet/produktivitet	i	at	udføre	opgaven	og	i	
lønningerne.		

For	at	diskutere	dette	nærmere	er	det	nyttigt	at	betragte	en	stiliseret	situation	med	forskellige	
jobfunktioner	benævnt	med	indeks	i,	samt	to	typer	af	færdigheder	(skills),	f.eks.	ufaglært	arbejdskraft	og	
faglært	arbejdskraft	(eller	faglært	arbejdskraft	og	mellemlange	uddannelser	osv.).	Lad	de	ufaglærtes	
produktivitet	(f.eks.	målt	ved	antal	udførte	aktiviteter	per	time)	i	jobfunktion	i	være	AU(i),	mens	den	er	AF(i)	
for	de	faglærte.	

Denne	formulering	indeholder	mange	situationer	som	specialtilfælde.	F.eks.	kan	produktiviteten	for	
ufaglærte	være	nul	for	visse	jobfunktioner	j	(AU(j)=0),	dvs.	den	pågældende	har	ikke	forudsætningerne	for	
at	udføre	den	specifikke	jobfunktion.	Det	er	også	muligt,	at	den	faglærte	har	bedre	forudsætninger	end	den	
ufaglærte	for	at	udføre	alle	jobfunktioner	(AU(i)	<	AF(i)	for	alle	i),	dvs.	uddannelsen	er	gavnlig	for	alle	
funktioner.	Det	kan	også	tænkes,	at	der	er	den	samme	produktivitet	for	nogle	job	funktioner	k,	AF(k)	=	
AU(k).	Endelig	er	det	også	indeholdt	i	formuleringen,	at	der	kan	være	jobfunktioner,	hvor	den	ufaglærte	har	
højere	produktivitet	end	den	faglærte	(AU(h)	>	AF(h)).		Dette	kunne	f.eks.	skyldes,	at	den	faglærte	ikke	er	
motiveret	til	at	udføre	denne	jobfunktion	(”ikke	det	jeg	er	uddannet	til”).	

 for de fag-
lærte.

Denne formulering indeholder mange situationer som specialtilfælde. F.eks. kan 
produktiviteten for ufaglærte være nul for visse jobfunktioner 
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en	ændring	i	produktionsstrukturen	forudsætter	bestemte	ændringer	i	arbejdsstyrkens	
kvalifikationssammensætning.	Faktum	er,	at	der	for	de	fleste	uddannelser	er	ganske	stor	fleksibilitet	i	de	
faktiske	jobfunktioner,	man	kan	varetage.	I	nogle	tilfælde	kan	dette	være	en	tilstræbt	fleksibilitet,	og	i	
andre	en	konsekvens	af	udviklingen	på	arbejdsmarkedet	(ændrede	behov/efterspørgsel).		I	det	følgende	
diskuteres	dette	nærmere	i	sammenhæng	med	en	diskussion	af	uddannelsespolitik	rettet	mod	den	
vertikale	dimension	af	uddannelser.	

4.1.	 Uddannelse	og	job-funktioner	
Betydningen	af	uddannelse	for	arbejdsmarkedet	afhænger	grundlæggende	af	to	aspekter:	produktivitet	og	
substitutionsmuligheder.	Med	produktivitet	henvises	i	brede	termer	til,	at	uddannelse	gør	en	bedre	i	stand	
til	at	udføre	bestemte	opgaver,	eller	til	at	gøre	det	bedre/hurtigere	end	andre	uden	tilsvarende	
uddannelse.	Kort	sagt,	der	skabes	mere	værdi	per	arbejdstime.	Substitutionsmulighederne	refererer	til	de	
jobfunktioner,	man	kan	udføre	med	en	given	uddannelse.	For	nogle	aktiviteter	kan	der	være	faste	krav	til	
sammensætningen	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationer.	Der	er	imidlertid	kun	få	tilfælde,	hvor	en	uddannelse	
kun	giver	kvalifikationer,	der	kan	udnyttes	i	et	bestemt	job	uden	anvendelsesmuligheder	i	andre	jobs.	
Ultimativt	er	der	altid	den	mulighed,	at	den	uddannede	arbejder	som	ufaglært.	

For	en	nærmere	diskussion	af	disse	aspekter	er	det	nyttigt	at	sondre	mellem	færdigheder	(skills)	og	
jobfunktioner	(tasks),	jf.	f.eks.	Acemoglu	og	Autor	(2011).	Færdigheder	er	viden,	indsigt	m.m.	opnået	
gennem	uddannelse	(i	sammenhæng	med	personlige	evner	og	egenskaber),	mens	jobfunktioner	er	de	
faktiske	arbejdsopgaver.	Færdigheder	sætter	en	person	i	stand	til	at	udføre	jobfunktioner,	og	
jobfunktionerne	er	afgørende	for	den	faktiske	aktivitet/produktion.		

De	fleste	færdigheder	giver	mulighed	for	at	udføre	mange	jobfunktioner,	nogle	bedre	end	andre.	Bestemte	
uddannelser	har	det	formål	at	udvikle	færdigheder,	som	giver	særlige	fordele	i	udførelse	af	bestemte	
jobfunktioner.	I	nogle	tilfælde	kan	det	være	en	afgørende	forudsætning	for	jobfunktionen	(læge,	dommer),	
men	i	mange	tilfælde	vil	der	være	substitutionsmuligheder,	f.eks.	kan	et	regnskab	laves	både	af	en	HK’er	og	
en	cand.merc’er.	Om	det	er	en	fordel,	at	jobfunktionen	udføres	af	den	ene	eller	anden	type	arbejdskraft,	
afhænger	af	mange	forhold,	herunder	forskelle	i	effektivitet/produktivitet	i	at	udføre	opgaven	og	i	
lønningerne.		

For	at	diskutere	dette	nærmere	er	det	nyttigt	at	betragte	en	stiliseret	situation	med	forskellige	
jobfunktioner	benævnt	med	indeks	i,	samt	to	typer	af	færdigheder	(skills),	f.eks.	ufaglært	arbejdskraft	og	
faglært	arbejdskraft	(eller	faglært	arbejdskraft	og	mellemlange	uddannelser	osv.).	Lad	de	ufaglærtes	
produktivitet	(f.eks.	målt	ved	antal	udførte	aktiviteter	per	time)	i	jobfunktion	i	være	AU(i),	mens	den	er	AF(i)	
for	de	faglærte.	

Denne	formulering	indeholder	mange	situationer	som	specialtilfælde.	F.eks.	kan	produktiviteten	for	
ufaglærte	være	nul	for	visse	jobfunktioner	j	(AU(j)=0),	dvs.	den	pågældende	har	ikke	forudsætningerne	for	
at	udføre	den	specifikke	jobfunktion.	Det	er	også	muligt,	at	den	faglærte	har	bedre	forudsætninger	end	den	
ufaglærte	for	at	udføre	alle	jobfunktioner	(AU(i)	<	AF(i)	for	alle	i),	dvs.	uddannelsen	er	gavnlig	for	alle	
funktioner.	Det	kan	også	tænkes,	at	der	er	den	samme	produktivitet	for	nogle	job	funktioner	k,	AF(k)	=	
AU(k).	Endelig	er	det	også	indeholdt	i	formuleringen,	at	der	kan	være	jobfunktioner,	hvor	den	ufaglærte	har	
højere	produktivitet	end	den	faglærte	(AU(h)	>	AF(h)).		Dette	kunne	f.eks.	skyldes,	at	den	faglærte	ikke	er	
motiveret	til	at	udføre	denne	jobfunktion	(”ikke	det	jeg	er	uddannet	til”).	

, dvs. den 
pågældende har ikke forudsætningerne for at udføre den specifikke jobfunktion. Det 
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er også muligt, at den faglærte har bedre forudsætninger end den ufaglærte for at 
udføre alle jobfunktioner 
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en	ændring	i	produktionsstrukturen	forudsætter	bestemte	ændringer	i	arbejdsstyrkens	
kvalifikationssammensætning.	Faktum	er,	at	der	for	de	fleste	uddannelser	er	ganske	stor	fleksibilitet	i	de	
faktiske	jobfunktioner,	man	kan	varetage.	I	nogle	tilfælde	kan	dette	være	en	tilstræbt	fleksibilitet,	og	i	
andre	en	konsekvens	af	udviklingen	på	arbejdsmarkedet	(ændrede	behov/efterspørgsel).		I	det	følgende	
diskuteres	dette	nærmere	i	sammenhæng	med	en	diskussion	af	uddannelsespolitik	rettet	mod	den	
vertikale	dimension	af	uddannelser.	

4.1.	 Uddannelse	og	job-funktioner	
Betydningen	af	uddannelse	for	arbejdsmarkedet	afhænger	grundlæggende	af	to	aspekter:	produktivitet	og	
substitutionsmuligheder.	Med	produktivitet	henvises	i	brede	termer	til,	at	uddannelse	gør	en	bedre	i	stand	
til	at	udføre	bestemte	opgaver,	eller	til	at	gøre	det	bedre/hurtigere	end	andre	uden	tilsvarende	
uddannelse.	Kort	sagt,	der	skabes	mere	værdi	per	arbejdstime.	Substitutionsmulighederne	refererer	til	de	
jobfunktioner,	man	kan	udføre	med	en	given	uddannelse.	For	nogle	aktiviteter	kan	der	være	faste	krav	til	
sammensætningen	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationer.	Der	er	imidlertid	kun	få	tilfælde,	hvor	en	uddannelse	
kun	giver	kvalifikationer,	der	kan	udnyttes	i	et	bestemt	job	uden	anvendelsesmuligheder	i	andre	jobs.	
Ultimativt	er	der	altid	den	mulighed,	at	den	uddannede	arbejder	som	ufaglært.	

For	en	nærmere	diskussion	af	disse	aspekter	er	det	nyttigt	at	sondre	mellem	færdigheder	(skills)	og	
jobfunktioner	(tasks),	jf.	f.eks.	Acemoglu	og	Autor	(2011).	Færdigheder	er	viden,	indsigt	m.m.	opnået	
gennem	uddannelse	(i	sammenhæng	med	personlige	evner	og	egenskaber),	mens	jobfunktioner	er	de	
faktiske	arbejdsopgaver.	Færdigheder	sætter	en	person	i	stand	til	at	udføre	jobfunktioner,	og	
jobfunktionerne	er	afgørende	for	den	faktiske	aktivitet/produktion.		

De	fleste	færdigheder	giver	mulighed	for	at	udføre	mange	jobfunktioner,	nogle	bedre	end	andre.	Bestemte	
uddannelser	har	det	formål	at	udvikle	færdigheder,	som	giver	særlige	fordele	i	udførelse	af	bestemte	
jobfunktioner.	I	nogle	tilfælde	kan	det	være	en	afgørende	forudsætning	for	jobfunktionen	(læge,	dommer),	
men	i	mange	tilfælde	vil	der	være	substitutionsmuligheder,	f.eks.	kan	et	regnskab	laves	både	af	en	HK’er	og	
en	cand.merc’er.	Om	det	er	en	fordel,	at	jobfunktionen	udføres	af	den	ene	eller	anden	type	arbejdskraft,	
afhænger	af	mange	forhold,	herunder	forskelle	i	effektivitet/produktivitet	i	at	udføre	opgaven	og	i	
lønningerne.		

For	at	diskutere	dette	nærmere	er	det	nyttigt	at	betragte	en	stiliseret	situation	med	forskellige	
jobfunktioner	benævnt	med	indeks	i,	samt	to	typer	af	færdigheder	(skills),	f.eks.	ufaglært	arbejdskraft	og	
faglært	arbejdskraft	(eller	faglært	arbejdskraft	og	mellemlange	uddannelser	osv.).	Lad	de	ufaglærtes	
produktivitet	(f.eks.	målt	ved	antal	udførte	aktiviteter	per	time)	i	jobfunktion	i	være	AU(i),	mens	den	er	AF(i)	
for	de	faglærte.	

Denne	formulering	indeholder	mange	situationer	som	specialtilfælde.	F.eks.	kan	produktiviteten	for	
ufaglærte	være	nul	for	visse	jobfunktioner	j	(AU(j)=0),	dvs.	den	pågældende	har	ikke	forudsætningerne	for	
at	udføre	den	specifikke	jobfunktion.	Det	er	også	muligt,	at	den	faglærte	har	bedre	forudsætninger	end	den	
ufaglærte	for	at	udføre	alle	jobfunktioner	(AU(i)	<	AF(i)	for	alle	i),	dvs.	uddannelsen	er	gavnlig	for	alle	
funktioner.	Det	kan	også	tænkes,	at	der	er	den	samme	produktivitet	for	nogle	job	funktioner	k,	AF(k)	=	
AU(k).	Endelig	er	det	også	indeholdt	i	formuleringen,	at	der	kan	være	jobfunktioner,	hvor	den	ufaglærte	har	
højere	produktivitet	end	den	faglærte	(AU(h)	>	AF(h)).		Dette	kunne	f.eks.	skyldes,	at	den	faglærte	ikke	er	
motiveret	til	at	udføre	denne	jobfunktion	(”ikke	det	jeg	er	uddannet	til”).	

 for alle 
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en	ændring	i	produktionsstrukturen	forudsætter	bestemte	ændringer	i	arbejdsstyrkens	
kvalifikationssammensætning.	Faktum	er,	at	der	for	de	fleste	uddannelser	er	ganske	stor	fleksibilitet	i	de	
faktiske	jobfunktioner,	man	kan	varetage.	I	nogle	tilfælde	kan	dette	være	en	tilstræbt	fleksibilitet,	og	i	
andre	en	konsekvens	af	udviklingen	på	arbejdsmarkedet	(ændrede	behov/efterspørgsel).		I	det	følgende	
diskuteres	dette	nærmere	i	sammenhæng	med	en	diskussion	af	uddannelsespolitik	rettet	mod	den	
vertikale	dimension	af	uddannelser.	

4.1.	 Uddannelse	og	job-funktioner	
Betydningen	af	uddannelse	for	arbejdsmarkedet	afhænger	grundlæggende	af	to	aspekter:	produktivitet	og	
substitutionsmuligheder.	Med	produktivitet	henvises	i	brede	termer	til,	at	uddannelse	gør	en	bedre	i	stand	
til	at	udføre	bestemte	opgaver,	eller	til	at	gøre	det	bedre/hurtigere	end	andre	uden	tilsvarende	
uddannelse.	Kort	sagt,	der	skabes	mere	værdi	per	arbejdstime.	Substitutionsmulighederne	refererer	til	de	
jobfunktioner,	man	kan	udføre	med	en	given	uddannelse.	For	nogle	aktiviteter	kan	der	være	faste	krav	til	
sammensætningen	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationer.	Der	er	imidlertid	kun	få	tilfælde,	hvor	en	uddannelse	
kun	giver	kvalifikationer,	der	kan	udnyttes	i	et	bestemt	job	uden	anvendelsesmuligheder	i	andre	jobs.	
Ultimativt	er	der	altid	den	mulighed,	at	den	uddannede	arbejder	som	ufaglært.	

For	en	nærmere	diskussion	af	disse	aspekter	er	det	nyttigt	at	sondre	mellem	færdigheder	(skills)	og	
jobfunktioner	(tasks),	jf.	f.eks.	Acemoglu	og	Autor	(2011).	Færdigheder	er	viden,	indsigt	m.m.	opnået	
gennem	uddannelse	(i	sammenhæng	med	personlige	evner	og	egenskaber),	mens	jobfunktioner	er	de	
faktiske	arbejdsopgaver.	Færdigheder	sætter	en	person	i	stand	til	at	udføre	jobfunktioner,	og	
jobfunktionerne	er	afgørende	for	den	faktiske	aktivitet/produktion.		

De	fleste	færdigheder	giver	mulighed	for	at	udføre	mange	jobfunktioner,	nogle	bedre	end	andre.	Bestemte	
uddannelser	har	det	formål	at	udvikle	færdigheder,	som	giver	særlige	fordele	i	udførelse	af	bestemte	
jobfunktioner.	I	nogle	tilfælde	kan	det	være	en	afgørende	forudsætning	for	jobfunktionen	(læge,	dommer),	
men	i	mange	tilfælde	vil	der	være	substitutionsmuligheder,	f.eks.	kan	et	regnskab	laves	både	af	en	HK’er	og	
en	cand.merc’er.	Om	det	er	en	fordel,	at	jobfunktionen	udføres	af	den	ene	eller	anden	type	arbejdskraft,	
afhænger	af	mange	forhold,	herunder	forskelle	i	effektivitet/produktivitet	i	at	udføre	opgaven	og	i	
lønningerne.		

For	at	diskutere	dette	nærmere	er	det	nyttigt	at	betragte	en	stiliseret	situation	med	forskellige	
jobfunktioner	benævnt	med	indeks	i,	samt	to	typer	af	færdigheder	(skills),	f.eks.	ufaglært	arbejdskraft	og	
faglært	arbejdskraft	(eller	faglært	arbejdskraft	og	mellemlange	uddannelser	osv.).	Lad	de	ufaglærtes	
produktivitet	(f.eks.	målt	ved	antal	udførte	aktiviteter	per	time)	i	jobfunktion	i	være	AU(i),	mens	den	er	AF(i)	
for	de	faglærte.	

Denne	formulering	indeholder	mange	situationer	som	specialtilfælde.	F.eks.	kan	produktiviteten	for	
ufaglærte	være	nul	for	visse	jobfunktioner	j	(AU(j)=0),	dvs.	den	pågældende	har	ikke	forudsætningerne	for	
at	udføre	den	specifikke	jobfunktion.	Det	er	også	muligt,	at	den	faglærte	har	bedre	forudsætninger	end	den	
ufaglærte	for	at	udføre	alle	jobfunktioner	(AU(i)	<	AF(i)	for	alle	i),	dvs.	uddannelsen	er	gavnlig	for	alle	
funktioner.	Det	kan	også	tænkes,	at	der	er	den	samme	produktivitet	for	nogle	job	funktioner	k,	AF(k)	=	
AU(k).	Endelig	er	det	også	indeholdt	i	formuleringen,	at	der	kan	være	jobfunktioner,	hvor	den	ufaglærte	har	
højere	produktivitet	end	den	faglærte	(AU(h)	>	AF(h)).		Dette	kunne	f.eks.	skyldes,	at	den	faglærte	ikke	er	
motiveret	til	at	udføre	denne	jobfunktion	(”ikke	det	jeg	er	uddannet	til”).	

), dvs. uddannelsen er gavnlig for alle 
funktioner. Det kan også tænkes, at der er den samme produktivitet for nogle job 
funktioner 
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en	ændring	i	produktionsstrukturen	forudsætter	bestemte	ændringer	i	arbejdsstyrkens	
kvalifikationssammensætning.	Faktum	er,	at	der	for	de	fleste	uddannelser	er	ganske	stor	fleksibilitet	i	de	
faktiske	jobfunktioner,	man	kan	varetage.	I	nogle	tilfælde	kan	dette	være	en	tilstræbt	fleksibilitet,	og	i	
andre	en	konsekvens	af	udviklingen	på	arbejdsmarkedet	(ændrede	behov/efterspørgsel).		I	det	følgende	
diskuteres	dette	nærmere	i	sammenhæng	med	en	diskussion	af	uddannelsespolitik	rettet	mod	den	
vertikale	dimension	af	uddannelser.	

4.1.	 Uddannelse	og	job-funktioner	
Betydningen	af	uddannelse	for	arbejdsmarkedet	afhænger	grundlæggende	af	to	aspekter:	produktivitet	og	
substitutionsmuligheder.	Med	produktivitet	henvises	i	brede	termer	til,	at	uddannelse	gør	en	bedre	i	stand	
til	at	udføre	bestemte	opgaver,	eller	til	at	gøre	det	bedre/hurtigere	end	andre	uden	tilsvarende	
uddannelse.	Kort	sagt,	der	skabes	mere	værdi	per	arbejdstime.	Substitutionsmulighederne	refererer	til	de	
jobfunktioner,	man	kan	udføre	med	en	given	uddannelse.	For	nogle	aktiviteter	kan	der	være	faste	krav	til	
sammensætningen	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationer.	Der	er	imidlertid	kun	få	tilfælde,	hvor	en	uddannelse	
kun	giver	kvalifikationer,	der	kan	udnyttes	i	et	bestemt	job	uden	anvendelsesmuligheder	i	andre	jobs.	
Ultimativt	er	der	altid	den	mulighed,	at	den	uddannede	arbejder	som	ufaglært.	

For	en	nærmere	diskussion	af	disse	aspekter	er	det	nyttigt	at	sondre	mellem	færdigheder	(skills)	og	
jobfunktioner	(tasks),	jf.	f.eks.	Acemoglu	og	Autor	(2011).	Færdigheder	er	viden,	indsigt	m.m.	opnået	
gennem	uddannelse	(i	sammenhæng	med	personlige	evner	og	egenskaber),	mens	jobfunktioner	er	de	
faktiske	arbejdsopgaver.	Færdigheder	sætter	en	person	i	stand	til	at	udføre	jobfunktioner,	og	
jobfunktionerne	er	afgørende	for	den	faktiske	aktivitet/produktion.		

De	fleste	færdigheder	giver	mulighed	for	at	udføre	mange	jobfunktioner,	nogle	bedre	end	andre.	Bestemte	
uddannelser	har	det	formål	at	udvikle	færdigheder,	som	giver	særlige	fordele	i	udførelse	af	bestemte	
jobfunktioner.	I	nogle	tilfælde	kan	det	være	en	afgørende	forudsætning	for	jobfunktionen	(læge,	dommer),	
men	i	mange	tilfælde	vil	der	være	substitutionsmuligheder,	f.eks.	kan	et	regnskab	laves	både	af	en	HK’er	og	
en	cand.merc’er.	Om	det	er	en	fordel,	at	jobfunktionen	udføres	af	den	ene	eller	anden	type	arbejdskraft,	
afhænger	af	mange	forhold,	herunder	forskelle	i	effektivitet/produktivitet	i	at	udføre	opgaven	og	i	
lønningerne.		

For	at	diskutere	dette	nærmere	er	det	nyttigt	at	betragte	en	stiliseret	situation	med	forskellige	
jobfunktioner	benævnt	med	indeks	i,	samt	to	typer	af	færdigheder	(skills),	f.eks.	ufaglært	arbejdskraft	og	
faglært	arbejdskraft	(eller	faglært	arbejdskraft	og	mellemlange	uddannelser	osv.).	Lad	de	ufaglærtes	
produktivitet	(f.eks.	målt	ved	antal	udførte	aktiviteter	per	time)	i	jobfunktion	i	være	AU(i),	mens	den	er	AF(i)	
for	de	faglærte.	

Denne	formulering	indeholder	mange	situationer	som	specialtilfælde.	F.eks.	kan	produktiviteten	for	
ufaglærte	være	nul	for	visse	jobfunktioner	j	(AU(j)=0),	dvs.	den	pågældende	har	ikke	forudsætningerne	for	
at	udføre	den	specifikke	jobfunktion.	Det	er	også	muligt,	at	den	faglærte	har	bedre	forudsætninger	end	den	
ufaglærte	for	at	udføre	alle	jobfunktioner	(AU(i)	<	AF(i)	for	alle	i),	dvs.	uddannelsen	er	gavnlig	for	alle	
funktioner.	Det	kan	også	tænkes,	at	der	er	den	samme	produktivitet	for	nogle	job	funktioner	k,	AF(k)	=	
AU(k).	Endelig	er	det	også	indeholdt	i	formuleringen,	at	der	kan	være	jobfunktioner,	hvor	den	ufaglærte	har	
højere	produktivitet	end	den	faglærte	(AU(h)	>	AF(h)).		Dette	kunne	f.eks.	skyldes,	at	den	faglærte	ikke	er	
motiveret	til	at	udføre	denne	jobfunktion	(”ikke	det	jeg	er	uddannet	til”).	
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en	ændring	i	produktionsstrukturen	forudsætter	bestemte	ændringer	i	arbejdsstyrkens	
kvalifikationssammensætning.	Faktum	er,	at	der	for	de	fleste	uddannelser	er	ganske	stor	fleksibilitet	i	de	
faktiske	jobfunktioner,	man	kan	varetage.	I	nogle	tilfælde	kan	dette	være	en	tilstræbt	fleksibilitet,	og	i	
andre	en	konsekvens	af	udviklingen	på	arbejdsmarkedet	(ændrede	behov/efterspørgsel).		I	det	følgende	
diskuteres	dette	nærmere	i	sammenhæng	med	en	diskussion	af	uddannelsespolitik	rettet	mod	den	
vertikale	dimension	af	uddannelser.	

4.1.	 Uddannelse	og	job-funktioner	
Betydningen	af	uddannelse	for	arbejdsmarkedet	afhænger	grundlæggende	af	to	aspekter:	produktivitet	og	
substitutionsmuligheder.	Med	produktivitet	henvises	i	brede	termer	til,	at	uddannelse	gør	en	bedre	i	stand	
til	at	udføre	bestemte	opgaver,	eller	til	at	gøre	det	bedre/hurtigere	end	andre	uden	tilsvarende	
uddannelse.	Kort	sagt,	der	skabes	mere	værdi	per	arbejdstime.	Substitutionsmulighederne	refererer	til	de	
jobfunktioner,	man	kan	udføre	med	en	given	uddannelse.	For	nogle	aktiviteter	kan	der	være	faste	krav	til	
sammensætningen	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationer.	Der	er	imidlertid	kun	få	tilfælde,	hvor	en	uddannelse	
kun	giver	kvalifikationer,	der	kan	udnyttes	i	et	bestemt	job	uden	anvendelsesmuligheder	i	andre	jobs.	
Ultimativt	er	der	altid	den	mulighed,	at	den	uddannede	arbejder	som	ufaglært.	

For	en	nærmere	diskussion	af	disse	aspekter	er	det	nyttigt	at	sondre	mellem	færdigheder	(skills)	og	
jobfunktioner	(tasks),	jf.	f.eks.	Acemoglu	og	Autor	(2011).	Færdigheder	er	viden,	indsigt	m.m.	opnået	
gennem	uddannelse	(i	sammenhæng	med	personlige	evner	og	egenskaber),	mens	jobfunktioner	er	de	
faktiske	arbejdsopgaver.	Færdigheder	sætter	en	person	i	stand	til	at	udføre	jobfunktioner,	og	
jobfunktionerne	er	afgørende	for	den	faktiske	aktivitet/produktion.		

De	fleste	færdigheder	giver	mulighed	for	at	udføre	mange	jobfunktioner,	nogle	bedre	end	andre.	Bestemte	
uddannelser	har	det	formål	at	udvikle	færdigheder,	som	giver	særlige	fordele	i	udførelse	af	bestemte	
jobfunktioner.	I	nogle	tilfælde	kan	det	være	en	afgørende	forudsætning	for	jobfunktionen	(læge,	dommer),	
men	i	mange	tilfælde	vil	der	være	substitutionsmuligheder,	f.eks.	kan	et	regnskab	laves	både	af	en	HK’er	og	
en	cand.merc’er.	Om	det	er	en	fordel,	at	jobfunktionen	udføres	af	den	ene	eller	anden	type	arbejdskraft,	
afhænger	af	mange	forhold,	herunder	forskelle	i	effektivitet/produktivitet	i	at	udføre	opgaven	og	i	
lønningerne.		

For	at	diskutere	dette	nærmere	er	det	nyttigt	at	betragte	en	stiliseret	situation	med	forskellige	
jobfunktioner	benævnt	med	indeks	i,	samt	to	typer	af	færdigheder	(skills),	f.eks.	ufaglært	arbejdskraft	og	
faglært	arbejdskraft	(eller	faglært	arbejdskraft	og	mellemlange	uddannelser	osv.).	Lad	de	ufaglærtes	
produktivitet	(f.eks.	målt	ved	antal	udførte	aktiviteter	per	time)	i	jobfunktion	i	være	AU(i),	mens	den	er	AF(i)	
for	de	faglærte.	

Denne	formulering	indeholder	mange	situationer	som	specialtilfælde.	F.eks.	kan	produktiviteten	for	
ufaglærte	være	nul	for	visse	jobfunktioner	j	(AU(j)=0),	dvs.	den	pågældende	har	ikke	forudsætningerne	for	
at	udføre	den	specifikke	jobfunktion.	Det	er	også	muligt,	at	den	faglærte	har	bedre	forudsætninger	end	den	
ufaglærte	for	at	udføre	alle	jobfunktioner	(AU(i)	<	AF(i)	for	alle	i),	dvs.	uddannelsen	er	gavnlig	for	alle	
funktioner.	Det	kan	også	tænkes,	at	der	er	den	samme	produktivitet	for	nogle	job	funktioner	k,	AF(k)	=	
AU(k).	Endelig	er	det	også	indeholdt	i	formuleringen,	at	der	kan	være	jobfunktioner,	hvor	den	ufaglærte	har	
højere	produktivitet	end	den	faglærte	(AU(h)	>	AF(h)).		Dette	kunne	f.eks.	skyldes,	at	den	faglærte	ikke	er	
motiveret	til	at	udføre	denne	jobfunktion	(”ikke	det	jeg	er	uddannet	til”).	

. Endelig er det også indeholdt i formuleringen, at der kan 
være jobfunktioner, hvor den ufaglærte har højere produktivitet end den faglærte 
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en	ændring	i	produktionsstrukturen	forudsætter	bestemte	ændringer	i	arbejdsstyrkens	
kvalifikationssammensætning.	Faktum	er,	at	der	for	de	fleste	uddannelser	er	ganske	stor	fleksibilitet	i	de	
faktiske	jobfunktioner,	man	kan	varetage.	I	nogle	tilfælde	kan	dette	være	en	tilstræbt	fleksibilitet,	og	i	
andre	en	konsekvens	af	udviklingen	på	arbejdsmarkedet	(ændrede	behov/efterspørgsel).		I	det	følgende	
diskuteres	dette	nærmere	i	sammenhæng	med	en	diskussion	af	uddannelsespolitik	rettet	mod	den	
vertikale	dimension	af	uddannelser.	

4.1.	 Uddannelse	og	job-funktioner	
Betydningen	af	uddannelse	for	arbejdsmarkedet	afhænger	grundlæggende	af	to	aspekter:	produktivitet	og	
substitutionsmuligheder.	Med	produktivitet	henvises	i	brede	termer	til,	at	uddannelse	gør	en	bedre	i	stand	
til	at	udføre	bestemte	opgaver,	eller	til	at	gøre	det	bedre/hurtigere	end	andre	uden	tilsvarende	
uddannelse.	Kort	sagt,	der	skabes	mere	værdi	per	arbejdstime.	Substitutionsmulighederne	refererer	til	de	
jobfunktioner,	man	kan	udføre	med	en	given	uddannelse.	For	nogle	aktiviteter	kan	der	være	faste	krav	til	
sammensætningen	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationer.	Der	er	imidlertid	kun	få	tilfælde,	hvor	en	uddannelse	
kun	giver	kvalifikationer,	der	kan	udnyttes	i	et	bestemt	job	uden	anvendelsesmuligheder	i	andre	jobs.	
Ultimativt	er	der	altid	den	mulighed,	at	den	uddannede	arbejder	som	ufaglært.	

For	en	nærmere	diskussion	af	disse	aspekter	er	det	nyttigt	at	sondre	mellem	færdigheder	(skills)	og	
jobfunktioner	(tasks),	jf.	f.eks.	Acemoglu	og	Autor	(2011).	Færdigheder	er	viden,	indsigt	m.m.	opnået	
gennem	uddannelse	(i	sammenhæng	med	personlige	evner	og	egenskaber),	mens	jobfunktioner	er	de	
faktiske	arbejdsopgaver.	Færdigheder	sætter	en	person	i	stand	til	at	udføre	jobfunktioner,	og	
jobfunktionerne	er	afgørende	for	den	faktiske	aktivitet/produktion.		

De	fleste	færdigheder	giver	mulighed	for	at	udføre	mange	jobfunktioner,	nogle	bedre	end	andre.	Bestemte	
uddannelser	har	det	formål	at	udvikle	færdigheder,	som	giver	særlige	fordele	i	udførelse	af	bestemte	
jobfunktioner.	I	nogle	tilfælde	kan	det	være	en	afgørende	forudsætning	for	jobfunktionen	(læge,	dommer),	
men	i	mange	tilfælde	vil	der	være	substitutionsmuligheder,	f.eks.	kan	et	regnskab	laves	både	af	en	HK’er	og	
en	cand.merc’er.	Om	det	er	en	fordel,	at	jobfunktionen	udføres	af	den	ene	eller	anden	type	arbejdskraft,	
afhænger	af	mange	forhold,	herunder	forskelle	i	effektivitet/produktivitet	i	at	udføre	opgaven	og	i	
lønningerne.		

For	at	diskutere	dette	nærmere	er	det	nyttigt	at	betragte	en	stiliseret	situation	med	forskellige	
jobfunktioner	benævnt	med	indeks	i,	samt	to	typer	af	færdigheder	(skills),	f.eks.	ufaglært	arbejdskraft	og	
faglært	arbejdskraft	(eller	faglært	arbejdskraft	og	mellemlange	uddannelser	osv.).	Lad	de	ufaglærtes	
produktivitet	(f.eks.	målt	ved	antal	udførte	aktiviteter	per	time)	i	jobfunktion	i	være	AU(i),	mens	den	er	AF(i)	
for	de	faglærte.	

Denne	formulering	indeholder	mange	situationer	som	specialtilfælde.	F.eks.	kan	produktiviteten	for	
ufaglærte	være	nul	for	visse	jobfunktioner	j	(AU(j)=0),	dvs.	den	pågældende	har	ikke	forudsætningerne	for	
at	udføre	den	specifikke	jobfunktion.	Det	er	også	muligt,	at	den	faglærte	har	bedre	forudsætninger	end	den	
ufaglærte	for	at	udføre	alle	jobfunktioner	(AU(i)	<	AF(i)	for	alle	i),	dvs.	uddannelsen	er	gavnlig	for	alle	
funktioner.	Det	kan	også	tænkes,	at	der	er	den	samme	produktivitet	for	nogle	job	funktioner	k,	AF(k)	=	
AU(k).	Endelig	er	det	også	indeholdt	i	formuleringen,	at	der	kan	være	jobfunktioner,	hvor	den	ufaglærte	har	
højere	produktivitet	end	den	faglærte	(AU(h)	>	AF(h)).		Dette	kunne	f.eks.	skyldes,	at	den	faglærte	ikke	er	
motiveret	til	at	udføre	denne	jobfunktion	(”ikke	det	jeg	er	uddannet	til”).	

. Dette kunne f.eks. skyldes, at den faglærte ikke er motiveret til at udfø-
re denne jobfunktion (”ikke det jeg er uddannet til”).

Mange mulige konstellationer af  produktivitet kan tænkes, men det afgørende for 
anvendelsen af  arbejdskraften er ikke den absolutte produktivitet, men den relative 
produktivitet, og her må der i sagens natur være forskelle. Den faglærte er bedre 
til at udføre de specifikke jobfunktioner, uddannelsen har givet færdigheder til, dvs. 
den faglærte er relativt bedre til at udføre disse funktioner end til at udføre jobfunk-
tioner, der ikke (i samme omfang) stiller disse krav. I figur 3 er de faglærtes relative 
tekniske produktivitet afbildet (for enkelthedens skyld som en ret linje). I figuren er 
jobfunktionerne rangordnet15 efter de faglærtes relative tekniske produktivitet, såle-
des at jo højere 
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en	ændring	i	produktionsstrukturen	forudsætter	bestemte	ændringer	i	arbejdsstyrkens	
kvalifikationssammensætning.	Faktum	er,	at	der	for	de	fleste	uddannelser	er	ganske	stor	fleksibilitet	i	de	
faktiske	jobfunktioner,	man	kan	varetage.	I	nogle	tilfælde	kan	dette	være	en	tilstræbt	fleksibilitet,	og	i	
andre	en	konsekvens	af	udviklingen	på	arbejdsmarkedet	(ændrede	behov/efterspørgsel).		I	det	følgende	
diskuteres	dette	nærmere	i	sammenhæng	med	en	diskussion	af	uddannelsespolitik	rettet	mod	den	
vertikale	dimension	af	uddannelser.	

4.1.	 Uddannelse	og	job-funktioner	
Betydningen	af	uddannelse	for	arbejdsmarkedet	afhænger	grundlæggende	af	to	aspekter:	produktivitet	og	
substitutionsmuligheder.	Med	produktivitet	henvises	i	brede	termer	til,	at	uddannelse	gør	en	bedre	i	stand	
til	at	udføre	bestemte	opgaver,	eller	til	at	gøre	det	bedre/hurtigere	end	andre	uden	tilsvarende	
uddannelse.	Kort	sagt,	der	skabes	mere	værdi	per	arbejdstime.	Substitutionsmulighederne	refererer	til	de	
jobfunktioner,	man	kan	udføre	med	en	given	uddannelse.	For	nogle	aktiviteter	kan	der	være	faste	krav	til	
sammensætningen	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationer.	Der	er	imidlertid	kun	få	tilfælde,	hvor	en	uddannelse	
kun	giver	kvalifikationer,	der	kan	udnyttes	i	et	bestemt	job	uden	anvendelsesmuligheder	i	andre	jobs.	
Ultimativt	er	der	altid	den	mulighed,	at	den	uddannede	arbejder	som	ufaglært.	

For	en	nærmere	diskussion	af	disse	aspekter	er	det	nyttigt	at	sondre	mellem	færdigheder	(skills)	og	
jobfunktioner	(tasks),	jf.	f.eks.	Acemoglu	og	Autor	(2011).	Færdigheder	er	viden,	indsigt	m.m.	opnået	
gennem	uddannelse	(i	sammenhæng	med	personlige	evner	og	egenskaber),	mens	jobfunktioner	er	de	
faktiske	arbejdsopgaver.	Færdigheder	sætter	en	person	i	stand	til	at	udføre	jobfunktioner,	og	
jobfunktionerne	er	afgørende	for	den	faktiske	aktivitet/produktion.		

De	fleste	færdigheder	giver	mulighed	for	at	udføre	mange	jobfunktioner,	nogle	bedre	end	andre.	Bestemte	
uddannelser	har	det	formål	at	udvikle	færdigheder,	som	giver	særlige	fordele	i	udførelse	af	bestemte	
jobfunktioner.	I	nogle	tilfælde	kan	det	være	en	afgørende	forudsætning	for	jobfunktionen	(læge,	dommer),	
men	i	mange	tilfælde	vil	der	være	substitutionsmuligheder,	f.eks.	kan	et	regnskab	laves	både	af	en	HK’er	og	
en	cand.merc’er.	Om	det	er	en	fordel,	at	jobfunktionen	udføres	af	den	ene	eller	anden	type	arbejdskraft,	
afhænger	af	mange	forhold,	herunder	forskelle	i	effektivitet/produktivitet	i	at	udføre	opgaven	og	i	
lønningerne.		

For	at	diskutere	dette	nærmere	er	det	nyttigt	at	betragte	en	stiliseret	situation	med	forskellige	
jobfunktioner	benævnt	med	indeks	i,	samt	to	typer	af	færdigheder	(skills),	f.eks.	ufaglært	arbejdskraft	og	
faglært	arbejdskraft	(eller	faglært	arbejdskraft	og	mellemlange	uddannelser	osv.).	Lad	de	ufaglærtes	
produktivitet	(f.eks.	målt	ved	antal	udførte	aktiviteter	per	time)	i	jobfunktion	i	være	AU(i),	mens	den	er	AF(i)	
for	de	faglærte.	

Denne	formulering	indeholder	mange	situationer	som	specialtilfælde.	F.eks.	kan	produktiviteten	for	
ufaglærte	være	nul	for	visse	jobfunktioner	j	(AU(j)=0),	dvs.	den	pågældende	har	ikke	forudsætningerne	for	
at	udføre	den	specifikke	jobfunktion.	Det	er	også	muligt,	at	den	faglærte	har	bedre	forudsætninger	end	den	
ufaglærte	for	at	udføre	alle	jobfunktioner	(AU(i)	<	AF(i)	for	alle	i),	dvs.	uddannelsen	er	gavnlig	for	alle	
funktioner.	Det	kan	også	tænkes,	at	der	er	den	samme	produktivitet	for	nogle	job	funktioner	k,	AF(k)	=	
AU(k).	Endelig	er	det	også	indeholdt	i	formuleringen,	at	der	kan	være	jobfunktioner,	hvor	den	ufaglærte	har	
højere	produktivitet	end	den	faglærte	(AU(h)	>	AF(h)).		Dette	kunne	f.eks.	skyldes,	at	den	faglærte	ikke	er	
motiveret	til	at	udføre	denne	jobfunktion	(”ikke	det	jeg	er	uddannet	til”).	

, desto højere er den relative tekniske produktivitet 
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Mange	mulige	konstellationer	af	produktivitet	kan	tænkes,	men	det	afgørende	for	anvendelsen	af	
arbejdskraften	er	ikke	den	absolutte	produktivitet,	men	den	relative	produktivitet,	og	her	må	der	i	sagens	
natur	være	forskelle.	Den	faglærte	er	bedre	til	at	udføre	de	specifikke	jobfunktioner,	uddannelsen	har	givet	
færdigheder	til,	dvs.	den	faglærte	er	relativt	bedre	til	at	udføre	disse	funktioner	end	til	at	udføre	
jobfunktioner,	der	ikke	(i	samme	omfang)	stiller	disse	krav.	I	figur	3	er	de	faglærtes	relative	tekniske	
produktivitet	afbildet	(for	enkelthedens	skyld	som	en	ret	linje).	I	figuren	er	jobfunktionerne	rangordnet15	
efter	de	faglærtes	relative	tekniske	produktivitet,	således	at	jo	højere	i,	desto	højere	er	den	relative	

tekniske	produktivitet		"#(%)
"'(%)

	.	

Figur	3:	Jobfunktion	og	relativ	produktivitet	

	

Det	interessante	spørgsmål	er,	hvilke	jobfunktioner	henholdsvis	de	ufaglærte	og	de	faglærte	kommer	til	at	
udføre.	Betegn	lønnen16	for	faglærte	med	WF	og	for	ufaglærte	med	WU.	Lad	os	betragte	omkostningerne	
ved	at	udføre	bestemte	jobfunktioner	med	henholdsvis	ufaglært	og	faglært	arbejdskraft.	

Enhedsomkostningen	ved	at	udføre	jobfunktion	i	med	ufaglært	arbejdskraft	er	 ('
"'(%)

		(timelønnen	divideret	

med	produktionsresultatet	per	time),	og	udføres	den	med	faglært	arbejdskraft,	er	enhedsomkostningen	
(#

"#(%)
.	Hvis	arbejdskraften	allokeres	efficient17,	vil	jobfunktion	i	blive	udført	af	faglært	arbejdskraft,	hvis	det	

har	de	laveste	enhedsomkostninger,	dvs.	 (#
"#(%)

< ('
"'(%)

,	og	omvendt.	Denne	betingelse	kan	også	formuleres	

ved,	at	jobfunktionen	udføres	med	faglært	arbejdskraft,	hvis	(#
('	

< "#(%)
"'(%)

,	dvs.	den	relative	løn	er	mindre	

																																																													
15 En sådan rangordning kan altid etableres, når den relative tekniske produktivitet kendes. Der ligger således ikke 
nogen indskrænkninger, begrænsninger eller yderligere antagelser i denne afbildning. Bemærk at den relative 
produktivitet for nogle jobfunktioner (lavt i) kan være mindre end 1, dvs. de ufaglærte har højere produktivitet i disse 
jobfunktioner end faglærte. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet, men analyserammen udelukker ikke denne mulighed. 
16 Det antages, at alle med en given uddannelse aflønnes ens. Det forudsætter, at der er perfekt arbejdskraftsmobilitet, 
dvs. arbejdskraften kan nemt og omkostningsfrit skifte mellem jobfunktioner. Denne antagelse kan ændres uden at 
ændre kvalitativt på mekanismerne diskuteret i teksten. 
17 En virksomheds profit vil blive maksimeret ved en sådan allokering, da man hermed minimerer 
enhedsomkostningerne ved produktionen. 

	

Jobfunktion	i	

Relativ	produktivitet:	
Faglært	vs.	ufaglært	
	

𝐴𝐴+(𝑖𝑖)
𝐴𝐴-(𝑖𝑖)

	

.

Figur 3: Jobfunktion og relativ produktivitet

15   En sådan rangordning kan altid etableres, når den relative tekniske produktivitet kendes. Der ligger således 
ikke nogen indskrænkninger, begrænsninger eller yderligere antagelser i denne afbildning. Bemærk at den relative 
produktivitet for nogle jobfunktioner (lavt i) kan være mindre end 1, dvs. de ufaglærte har højere produktivitet i 
disse jobfunktioner end faglærte. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet, men analyserammen udelukker ikke denne 
mulighed.
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Det interessante spørgsmål er, hvilke jobfunktioner henholdsvis de ufaglærte og de 
faglærte kommer til at udføre. Betegn lønnen16 for faglærte med 
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Mange	mulige	konstellationer	af	produktivitet	kan	tænkes,	men	det	afgørende	for	anvendelsen	af	
arbejdskraften	er	ikke	den	absolutte	produktivitet,	men	den	relative	produktivitet,	og	her	må	der	i	sagens	
natur	være	forskelle.	Den	faglærte	er	bedre	til	at	udføre	de	specifikke	jobfunktioner,	uddannelsen	har	givet	
færdigheder	til,	dvs.	den	faglærte	er	relativt	bedre	til	at	udføre	disse	funktioner	end	til	at	udføre	
jobfunktioner,	der	ikke	(i	samme	omfang)	stiller	disse	krav.	I	figur	3	er	de	faglærtes	relative	tekniske	
produktivitet	afbildet	(for	enkelthedens	skyld	som	en	ret	linje).	I	figuren	er	jobfunktionerne	rangordnet15	
efter	de	faglærtes	relative	tekniske	produktivitet,	således	at	jo	højere	i,	desto	højere	er	den	relative	

tekniske	produktivitet		"#(%)
"'(%)

	.	

Figur	3:	Jobfunktion	og	relativ	produktivitet	

	

Det	interessante	spørgsmål	er,	hvilke	jobfunktioner	henholdsvis	de	ufaglærte	og	de	faglærte	kommer	til	at	
udføre.	Betegn	lønnen16	for	faglærte	med	WF	og	for	ufaglærte	med	WU.	Lad	os	betragte	omkostningerne	
ved	at	udføre	bestemte	jobfunktioner	med	henholdsvis	ufaglært	og	faglært	arbejdskraft.	

Enhedsomkostningen	ved	at	udføre	jobfunktion	i	med	ufaglært	arbejdskraft	er	 ('
"'(%)

		(timelønnen	divideret	

med	produktionsresultatet	per	time),	og	udføres	den	med	faglært	arbejdskraft,	er	enhedsomkostningen	
(#

"#(%)
.	Hvis	arbejdskraften	allokeres	efficient17,	vil	jobfunktion	i	blive	udført	af	faglært	arbejdskraft,	hvis	det	

har	de	laveste	enhedsomkostninger,	dvs.	 (#
"#(%)

< ('
"'(%)

,	og	omvendt.	Denne	betingelse	kan	også	formuleres	

ved,	at	jobfunktionen	udføres	med	faglært	arbejdskraft,	hvis	(#
('	

< "#(%)
"'(%)

,	dvs.	den	relative	løn	er	mindre	

																																																													
15 En sådan rangordning kan altid etableres, når den relative tekniske produktivitet kendes. Der ligger således ikke 
nogen indskrænkninger, begrænsninger eller yderligere antagelser i denne afbildning. Bemærk at den relative 
produktivitet for nogle jobfunktioner (lavt i) kan være mindre end 1, dvs. de ufaglærte har højere produktivitet i disse 
jobfunktioner end faglærte. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet, men analyserammen udelukker ikke denne mulighed. 
16 Det antages, at alle med en given uddannelse aflønnes ens. Det forudsætter, at der er perfekt arbejdskraftsmobilitet, 
dvs. arbejdskraften kan nemt og omkostningsfrit skifte mellem jobfunktioner. Denne antagelse kan ændres uden at 
ændre kvalitativt på mekanismerne diskuteret i teksten. 
17 En virksomheds profit vil blive maksimeret ved en sådan allokering, da man hermed minimerer 
enhedsomkostningerne ved produktionen. 
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Mange	mulige	konstellationer	af	produktivitet	kan	tænkes,	men	det	afgørende	for	anvendelsen	af	
arbejdskraften	er	ikke	den	absolutte	produktivitet,	men	den	relative	produktivitet,	og	her	må	der	i	sagens	
natur	være	forskelle.	Den	faglærte	er	bedre	til	at	udføre	de	specifikke	jobfunktioner,	uddannelsen	har	givet	
færdigheder	til,	dvs.	den	faglærte	er	relativt	bedre	til	at	udføre	disse	funktioner	end	til	at	udføre	
jobfunktioner,	der	ikke	(i	samme	omfang)	stiller	disse	krav.	I	figur	3	er	de	faglærtes	relative	tekniske	
produktivitet	afbildet	(for	enkelthedens	skyld	som	en	ret	linje).	I	figuren	er	jobfunktionerne	rangordnet15	
efter	de	faglærtes	relative	tekniske	produktivitet,	således	at	jo	højere	i,	desto	højere	er	den	relative	

tekniske	produktivitet		"#(%)
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Figur	3:	Jobfunktion	og	relativ	produktivitet	

	

Det	interessante	spørgsmål	er,	hvilke	jobfunktioner	henholdsvis	de	ufaglærte	og	de	faglærte	kommer	til	at	
udføre.	Betegn	lønnen16	for	faglærte	med	WF	og	for	ufaglærte	med	WU.	Lad	os	betragte	omkostningerne	
ved	at	udføre	bestemte	jobfunktioner	med	henholdsvis	ufaglært	og	faglært	arbejdskraft.	

Enhedsomkostningen	ved	at	udføre	jobfunktion	i	med	ufaglært	arbejdskraft	er	 ('
"'(%)

		(timelønnen	divideret	

med	produktionsresultatet	per	time),	og	udføres	den	med	faglært	arbejdskraft,	er	enhedsomkostningen	
(#

"#(%)
.	Hvis	arbejdskraften	allokeres	efficient17,	vil	jobfunktion	i	blive	udført	af	faglært	arbejdskraft,	hvis	det	

har	de	laveste	enhedsomkostninger,	dvs.	 (#
"#(%)

< ('
"'(%)

,	og	omvendt.	Denne	betingelse	kan	også	formuleres	

ved,	at	jobfunktionen	udføres	med	faglært	arbejdskraft,	hvis	(#
('	

< "#(%)
"'(%)

,	dvs.	den	relative	løn	er	mindre	

																																																													
15 En sådan rangordning kan altid etableres, når den relative tekniske produktivitet kendes. Der ligger således ikke 
nogen indskrænkninger, begrænsninger eller yderligere antagelser i denne afbildning. Bemærk at den relative 
produktivitet for nogle jobfunktioner (lavt i) kan være mindre end 1, dvs. de ufaglærte har højere produktivitet i disse 
jobfunktioner end faglærte. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet, men analyserammen udelukker ikke denne mulighed. 
16 Det antages, at alle med en given uddannelse aflønnes ens. Det forudsætter, at der er perfekt arbejdskraftsmobilitet, 
dvs. arbejdskraften kan nemt og omkostningsfrit skifte mellem jobfunktioner. Denne antagelse kan ændres uden at 
ændre kvalitativt på mekanismerne diskuteret i teksten. 
17 En virksomheds profit vil blive maksimeret ved en sådan allokering, da man hermed minimerer 
enhedsomkostningerne ved produktionen. 
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en	ændring	i	produktionsstrukturen	forudsætter	bestemte	ændringer	i	arbejdsstyrkens	
kvalifikationssammensætning.	Faktum	er,	at	der	for	de	fleste	uddannelser	er	ganske	stor	fleksibilitet	i	de	
faktiske	jobfunktioner,	man	kan	varetage.	I	nogle	tilfælde	kan	dette	være	en	tilstræbt	fleksibilitet,	og	i	
andre	en	konsekvens	af	udviklingen	på	arbejdsmarkedet	(ændrede	behov/efterspørgsel).		I	det	følgende	
diskuteres	dette	nærmere	i	sammenhæng	med	en	diskussion	af	uddannelsespolitik	rettet	mod	den	
vertikale	dimension	af	uddannelser.	

4.1.	 Uddannelse	og	job-funktioner	
Betydningen	af	uddannelse	for	arbejdsmarkedet	afhænger	grundlæggende	af	to	aspekter:	produktivitet	og	
substitutionsmuligheder.	Med	produktivitet	henvises	i	brede	termer	til,	at	uddannelse	gør	en	bedre	i	stand	
til	at	udføre	bestemte	opgaver,	eller	til	at	gøre	det	bedre/hurtigere	end	andre	uden	tilsvarende	
uddannelse.	Kort	sagt,	der	skabes	mere	værdi	per	arbejdstime.	Substitutionsmulighederne	refererer	til	de	
jobfunktioner,	man	kan	udføre	med	en	given	uddannelse.	For	nogle	aktiviteter	kan	der	være	faste	krav	til	
sammensætningen	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationer.	Der	er	imidlertid	kun	få	tilfælde,	hvor	en	uddannelse	
kun	giver	kvalifikationer,	der	kan	udnyttes	i	et	bestemt	job	uden	anvendelsesmuligheder	i	andre	jobs.	
Ultimativt	er	der	altid	den	mulighed,	at	den	uddannede	arbejder	som	ufaglært.	

For	en	nærmere	diskussion	af	disse	aspekter	er	det	nyttigt	at	sondre	mellem	færdigheder	(skills)	og	
jobfunktioner	(tasks),	jf.	f.eks.	Acemoglu	og	Autor	(2011).	Færdigheder	er	viden,	indsigt	m.m.	opnået	
gennem	uddannelse	(i	sammenhæng	med	personlige	evner	og	egenskaber),	mens	jobfunktioner	er	de	
faktiske	arbejdsopgaver.	Færdigheder	sætter	en	person	i	stand	til	at	udføre	jobfunktioner,	og	
jobfunktionerne	er	afgørende	for	den	faktiske	aktivitet/produktion.		

De	fleste	færdigheder	giver	mulighed	for	at	udføre	mange	jobfunktioner,	nogle	bedre	end	andre.	Bestemte	
uddannelser	har	det	formål	at	udvikle	færdigheder,	som	giver	særlige	fordele	i	udførelse	af	bestemte	
jobfunktioner.	I	nogle	tilfælde	kan	det	være	en	afgørende	forudsætning	for	jobfunktionen	(læge,	dommer),	
men	i	mange	tilfælde	vil	der	være	substitutionsmuligheder,	f.eks.	kan	et	regnskab	laves	både	af	en	HK’er	og	
en	cand.merc’er.	Om	det	er	en	fordel,	at	jobfunktionen	udføres	af	den	ene	eller	anden	type	arbejdskraft,	
afhænger	af	mange	forhold,	herunder	forskelle	i	effektivitet/produktivitet	i	at	udføre	opgaven	og	i	
lønningerne.		

For	at	diskutere	dette	nærmere	er	det	nyttigt	at	betragte	en	stiliseret	situation	med	forskellige	
jobfunktioner	benævnt	med	indeks	i,	samt	to	typer	af	færdigheder	(skills),	f.eks.	ufaglært	arbejdskraft	og	
faglært	arbejdskraft	(eller	faglært	arbejdskraft	og	mellemlange	uddannelser	osv.).	Lad	de	ufaglærtes	
produktivitet	(f.eks.	målt	ved	antal	udførte	aktiviteter	per	time)	i	jobfunktion	i	være	AU(i),	mens	den	er	AF(i)	
for	de	faglærte.	

Denne	formulering	indeholder	mange	situationer	som	specialtilfælde.	F.eks.	kan	produktiviteten	for	
ufaglærte	være	nul	for	visse	jobfunktioner	j	(AU(j)=0),	dvs.	den	pågældende	har	ikke	forudsætningerne	for	
at	udføre	den	specifikke	jobfunktion.	Det	er	også	muligt,	at	den	faglærte	har	bedre	forudsætninger	end	den	
ufaglærte	for	at	udføre	alle	jobfunktioner	(AU(i)	<	AF(i)	for	alle	i),	dvs.	uddannelsen	er	gavnlig	for	alle	
funktioner.	Det	kan	også	tænkes,	at	der	er	den	samme	produktivitet	for	nogle	job	funktioner	k,	AF(k)	=	
AU(k).	Endelig	er	det	også	indeholdt	i	formuleringen,	at	der	kan	være	jobfunktioner,	hvor	den	ufaglærte	har	
højere	produktivitet	end	den	faglærte	(AU(h)	>	AF(h)).		Dette	kunne	f.eks.	skyldes,	at	den	faglærte	ikke	er	
motiveret	til	at	udføre	denne	jobfunktion	(”ikke	det	jeg	er	uddannet	til”).	

 med ufaglært arbejdskraft er
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Mange	mulige	konstellationer	af	produktivitet	kan	tænkes,	men	det	afgørende	for	anvendelsen	af	
arbejdskraften	er	ikke	den	absolutte	produktivitet,	men	den	relative	produktivitet,	og	her	må	der	i	sagens	
natur	være	forskelle.	Den	faglærte	er	bedre	til	at	udføre	de	specifikke	jobfunktioner,	uddannelsen	har	givet	
færdigheder	til,	dvs.	den	faglærte	er	relativt	bedre	til	at	udføre	disse	funktioner	end	til	at	udføre	
jobfunktioner,	der	ikke	(i	samme	omfang)	stiller	disse	krav.	I	figur	3	er	de	faglærtes	relative	tekniske	
produktivitet	afbildet	(for	enkelthedens	skyld	som	en	ret	linje).	I	figuren	er	jobfunktionerne	rangordnet15	
efter	de	faglærtes	relative	tekniske	produktivitet,	således	at	jo	højere	i,	desto	højere	er	den	relative	

tekniske	produktivitet		"#(%)
"'(%)

	.	

Figur	3:	Jobfunktion	og	relativ	produktivitet	

	

Det	interessante	spørgsmål	er,	hvilke	jobfunktioner	henholdsvis	de	ufaglærte	og	de	faglærte	kommer	til	at	
udføre.	Betegn	lønnen16	for	faglærte	med	WF	og	for	ufaglærte	med	WU.	Lad	os	betragte	omkostningerne	
ved	at	udføre	bestemte	jobfunktioner	med	henholdsvis	ufaglært	og	faglært	arbejdskraft.	

Enhedsomkostningen	ved	at	udføre	jobfunktion	i	med	ufaglært	arbejdskraft	er	 ('
"'(%)

		(timelønnen	divideret	

med	produktionsresultatet	per	time),	og	udføres	den	med	faglært	arbejdskraft,	er	enhedsomkostningen	
(#

"#(%)
.	Hvis	arbejdskraften	allokeres	efficient17,	vil	jobfunktion	i	blive	udført	af	faglært	arbejdskraft,	hvis	det	

har	de	laveste	enhedsomkostninger,	dvs.	 (#
"#(%)

< ('
"'(%)

,	og	omvendt.	Denne	betingelse	kan	også	formuleres	

ved,	at	jobfunktionen	udføres	med	faglært	arbejdskraft,	hvis	(#
('	

< "#(%)
"'(%)

,	dvs.	den	relative	løn	er	mindre	

																																																													
15 En sådan rangordning kan altid etableres, når den relative tekniske produktivitet kendes. Der ligger således ikke 
nogen indskrænkninger, begrænsninger eller yderligere antagelser i denne afbildning. Bemærk at den relative 
produktivitet for nogle jobfunktioner (lavt i) kan være mindre end 1, dvs. de ufaglærte har højere produktivitet i disse 
jobfunktioner end faglærte. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet, men analyserammen udelukker ikke denne mulighed. 
16 Det antages, at alle med en given uddannelse aflønnes ens. Det forudsætter, at der er perfekt arbejdskraftsmobilitet, 
dvs. arbejdskraften kan nemt og omkostningsfrit skifte mellem jobfunktioner. Denne antagelse kan ændres uden at 
ændre kvalitativt på mekanismerne diskuteret i teksten. 
17 En virksomheds profit vil blive maksimeret ved en sådan allokering, da man hermed minimerer 
enhedsomkostningerne ved produktionen. 
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Mange	mulige	konstellationer	af	produktivitet	kan	tænkes,	men	det	afgørende	for	anvendelsen	af	
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Det	interessante	spørgsmål	er,	hvilke	jobfunktioner	henholdsvis	de	ufaglærte	og	de	faglærte	kommer	til	at	
udføre.	Betegn	lønnen16	for	faglærte	med	WF	og	for	ufaglærte	med	WU.	Lad	os	betragte	omkostningerne	
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,	dvs.	den	relative	løn	er	mindre	

																																																													
15 En sådan rangordning kan altid etableres, når den relative tekniske produktivitet kendes. Der ligger således ikke 
nogen indskrænkninger, begrænsninger eller yderligere antagelser i denne afbildning. Bemærk at den relative 
produktivitet for nogle jobfunktioner (lavt i) kan være mindre end 1, dvs. de ufaglærte har højere produktivitet i disse 
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en	ændring	i	produktionsstrukturen	forudsætter	bestemte	ændringer	i	arbejdsstyrkens	
kvalifikationssammensætning.	Faktum	er,	at	der	for	de	fleste	uddannelser	er	ganske	stor	fleksibilitet	i	de	
faktiske	jobfunktioner,	man	kan	varetage.	I	nogle	tilfælde	kan	dette	være	en	tilstræbt	fleksibilitet,	og	i	
andre	en	konsekvens	af	udviklingen	på	arbejdsmarkedet	(ændrede	behov/efterspørgsel).		I	det	følgende	
diskuteres	dette	nærmere	i	sammenhæng	med	en	diskussion	af	uddannelsespolitik	rettet	mod	den	
vertikale	dimension	af	uddannelser.	

4.1.	 Uddannelse	og	job-funktioner	
Betydningen	af	uddannelse	for	arbejdsmarkedet	afhænger	grundlæggende	af	to	aspekter:	produktivitet	og	
substitutionsmuligheder.	Med	produktivitet	henvises	i	brede	termer	til,	at	uddannelse	gør	en	bedre	i	stand	
til	at	udføre	bestemte	opgaver,	eller	til	at	gøre	det	bedre/hurtigere	end	andre	uden	tilsvarende	
uddannelse.	Kort	sagt,	der	skabes	mere	værdi	per	arbejdstime.	Substitutionsmulighederne	refererer	til	de	
jobfunktioner,	man	kan	udføre	med	en	given	uddannelse.	For	nogle	aktiviteter	kan	der	være	faste	krav	til	
sammensætningen	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationer.	Der	er	imidlertid	kun	få	tilfælde,	hvor	en	uddannelse	
kun	giver	kvalifikationer,	der	kan	udnyttes	i	et	bestemt	job	uden	anvendelsesmuligheder	i	andre	jobs.	
Ultimativt	er	der	altid	den	mulighed,	at	den	uddannede	arbejder	som	ufaglært.	

For	en	nærmere	diskussion	af	disse	aspekter	er	det	nyttigt	at	sondre	mellem	færdigheder	(skills)	og	
jobfunktioner	(tasks),	jf.	f.eks.	Acemoglu	og	Autor	(2011).	Færdigheder	er	viden,	indsigt	m.m.	opnået	
gennem	uddannelse	(i	sammenhæng	med	personlige	evner	og	egenskaber),	mens	jobfunktioner	er	de	
faktiske	arbejdsopgaver.	Færdigheder	sætter	en	person	i	stand	til	at	udføre	jobfunktioner,	og	
jobfunktionerne	er	afgørende	for	den	faktiske	aktivitet/produktion.		

De	fleste	færdigheder	giver	mulighed	for	at	udføre	mange	jobfunktioner,	nogle	bedre	end	andre.	Bestemte	
uddannelser	har	det	formål	at	udvikle	færdigheder,	som	giver	særlige	fordele	i	udførelse	af	bestemte	
jobfunktioner.	I	nogle	tilfælde	kan	det	være	en	afgørende	forudsætning	for	jobfunktionen	(læge,	dommer),	
men	i	mange	tilfælde	vil	der	være	substitutionsmuligheder,	f.eks.	kan	et	regnskab	laves	både	af	en	HK’er	og	
en	cand.merc’er.	Om	det	er	en	fordel,	at	jobfunktionen	udføres	af	den	ene	eller	anden	type	arbejdskraft,	
afhænger	af	mange	forhold,	herunder	forskelle	i	effektivitet/produktivitet	i	at	udføre	opgaven	og	i	
lønningerne.		

For	at	diskutere	dette	nærmere	er	det	nyttigt	at	betragte	en	stiliseret	situation	med	forskellige	
jobfunktioner	benævnt	med	indeks	i,	samt	to	typer	af	færdigheder	(skills),	f.eks.	ufaglært	arbejdskraft	og	
faglært	arbejdskraft	(eller	faglært	arbejdskraft	og	mellemlange	uddannelser	osv.).	Lad	de	ufaglærtes	
produktivitet	(f.eks.	målt	ved	antal	udførte	aktiviteter	per	time)	i	jobfunktion	i	være	AU(i),	mens	den	er	AF(i)	
for	de	faglærte.	

Denne	formulering	indeholder	mange	situationer	som	specialtilfælde.	F.eks.	kan	produktiviteten	for	
ufaglærte	være	nul	for	visse	jobfunktioner	j	(AU(j)=0),	dvs.	den	pågældende	har	ikke	forudsætningerne	for	
at	udføre	den	specifikke	jobfunktion.	Det	er	også	muligt,	at	den	faglærte	har	bedre	forudsætninger	end	den	
ufaglærte	for	at	udføre	alle	jobfunktioner	(AU(i)	<	AF(i)	for	alle	i),	dvs.	uddannelsen	er	gavnlig	for	alle	
funktioner.	Det	kan	også	tænkes,	at	der	er	den	samme	produktivitet	for	nogle	job	funktioner	k,	AF(k)	=	
AU(k).	Endelig	er	det	også	indeholdt	i	formuleringen,	at	der	kan	være	jobfunktioner,	hvor	den	ufaglærte	har	
højere	produktivitet	end	den	faglærte	(AU(h)	>	AF(h)).		Dette	kunne	f.eks.	skyldes,	at	den	faglærte	ikke	er	
motiveret	til	at	udføre	denne	jobfunktion	(”ikke	det	jeg	er	uddannet	til”).	
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Mange	mulige	konstellationer	af	produktivitet	kan	tænkes,	men	det	afgørende	for	anvendelsen	af	
arbejdskraften	er	ikke	den	absolutte	produktivitet,	men	den	relative	produktivitet,	og	her	må	der	i	sagens	
natur	være	forskelle.	Den	faglærte	er	bedre	til	at	udføre	de	specifikke	jobfunktioner,	uddannelsen	har	givet	
færdigheder	til,	dvs.	den	faglærte	er	relativt	bedre	til	at	udføre	disse	funktioner	end	til	at	udføre	
jobfunktioner,	der	ikke	(i	samme	omfang)	stiller	disse	krav.	I	figur	3	er	de	faglærtes	relative	tekniske	
produktivitet	afbildet	(for	enkelthedens	skyld	som	en	ret	linje).	I	figuren	er	jobfunktionerne	rangordnet15	
efter	de	faglærtes	relative	tekniske	produktivitet,	således	at	jo	højere	i,	desto	højere	er	den	relative	

tekniske	produktivitet		"#(%)
"'(%)

	.	

Figur	3:	Jobfunktion	og	relativ	produktivitet	

	

Det	interessante	spørgsmål	er,	hvilke	jobfunktioner	henholdsvis	de	ufaglærte	og	de	faglærte	kommer	til	at	
udføre.	Betegn	lønnen16	for	faglærte	med	WF	og	for	ufaglærte	med	WU.	Lad	os	betragte	omkostningerne	
ved	at	udføre	bestemte	jobfunktioner	med	henholdsvis	ufaglært	og	faglært	arbejdskraft.	

Enhedsomkostningen	ved	at	udføre	jobfunktion	i	med	ufaglært	arbejdskraft	er	 ('
"'(%)

		(timelønnen	divideret	

med	produktionsresultatet	per	time),	og	udføres	den	med	faglært	arbejdskraft,	er	enhedsomkostningen	
(#

"#(%)
.	Hvis	arbejdskraften	allokeres	efficient17,	vil	jobfunktion	i	blive	udført	af	faglært	arbejdskraft,	hvis	det	

har	de	laveste	enhedsomkostninger,	dvs.	 (#
"#(%)

< ('
"'(%)

,	og	omvendt.	Denne	betingelse	kan	også	formuleres	

ved,	at	jobfunktionen	udføres	med	faglært	arbejdskraft,	hvis	(#
('	

< "#(%)
"'(%)

,	dvs.	den	relative	løn	er	mindre	

																																																													
15 En sådan rangordning kan altid etableres, når den relative tekniske produktivitet kendes. Der ligger således ikke 
nogen indskrænkninger, begrænsninger eller yderligere antagelser i denne afbildning. Bemærk at den relative 
produktivitet for nogle jobfunktioner (lavt i) kan være mindre end 1, dvs. de ufaglærte har højere produktivitet i disse 
jobfunktioner end faglærte. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet, men analyserammen udelukker ikke denne mulighed. 
16 Det antages, at alle med en given uddannelse aflønnes ens. Det forudsætter, at der er perfekt arbejdskraftsmobilitet, 
dvs. arbejdskraften kan nemt og omkostningsfrit skifte mellem jobfunktioner. Denne antagelse kan ændres uden at 
ændre kvalitativt på mekanismerne diskuteret i teksten. 
17 En virksomheds profit vil blive maksimeret ved en sådan allokering, da man hermed minimerer 
enhedsomkostningerne ved produktionen. 
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, og omvendt. Denne betingelse kan også formuleres ved, at jobfunktio-
nen udføres med faglært arbejdskraft, hvis
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Mange	mulige	konstellationer	af	produktivitet	kan	tænkes,	men	det	afgørende	for	anvendelsen	af	
arbejdskraften	er	ikke	den	absolutte	produktivitet,	men	den	relative	produktivitet,	og	her	må	der	i	sagens	
natur	være	forskelle.	Den	faglærte	er	bedre	til	at	udføre	de	specifikke	jobfunktioner,	uddannelsen	har	givet	
færdigheder	til,	dvs.	den	faglærte	er	relativt	bedre	til	at	udføre	disse	funktioner	end	til	at	udføre	
jobfunktioner,	der	ikke	(i	samme	omfang)	stiller	disse	krav.	I	figur	3	er	de	faglærtes	relative	tekniske	
produktivitet	afbildet	(for	enkelthedens	skyld	som	en	ret	linje).	I	figuren	er	jobfunktionerne	rangordnet15	
efter	de	faglærtes	relative	tekniske	produktivitet,	således	at	jo	højere	i,	desto	højere	er	den	relative	

tekniske	produktivitet		"#(%)
"'(%)

	.	

Figur	3:	Jobfunktion	og	relativ	produktivitet	

	

Det	interessante	spørgsmål	er,	hvilke	jobfunktioner	henholdsvis	de	ufaglærte	og	de	faglærte	kommer	til	at	
udføre.	Betegn	lønnen16	for	faglærte	med	WF	og	for	ufaglærte	med	WU.	Lad	os	betragte	omkostningerne	
ved	at	udføre	bestemte	jobfunktioner	med	henholdsvis	ufaglært	og	faglært	arbejdskraft.	

Enhedsomkostningen	ved	at	udføre	jobfunktion	i	med	ufaglært	arbejdskraft	er	 ('
"'(%)

		(timelønnen	divideret	

med	produktionsresultatet	per	time),	og	udføres	den	med	faglært	arbejdskraft,	er	enhedsomkostningen	
(#

"#(%)
.	Hvis	arbejdskraften	allokeres	efficient17,	vil	jobfunktion	i	blive	udført	af	faglært	arbejdskraft,	hvis	det	

har	de	laveste	enhedsomkostninger,	dvs.	 (#
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,	og	omvendt.	Denne	betingelse	kan	også	formuleres	

ved,	at	jobfunktionen	udføres	med	faglært	arbejdskraft,	hvis	(#
('	

< "#(%)
"'(%)

,	dvs.	den	relative	løn	er	mindre	

																																																													
15 En sådan rangordning kan altid etableres, når den relative tekniske produktivitet kendes. Der ligger således ikke 
nogen indskrænkninger, begrænsninger eller yderligere antagelser i denne afbildning. Bemærk at den relative 
produktivitet for nogle jobfunktioner (lavt i) kan være mindre end 1, dvs. de ufaglærte har højere produktivitet i disse 
jobfunktioner end faglærte. Dette er ikke nødvendigvis tilfældet, men analyserammen udelukker ikke denne mulighed. 
16 Det antages, at alle med en given uddannelse aflønnes ens. Det forudsætter, at der er perfekt arbejdskraftsmobilitet, 
dvs. arbejdskraften kan nemt og omkostningsfrit skifte mellem jobfunktioner. Denne antagelse kan ændres uden at 
ændre kvalitativt på mekanismerne diskuteret i teksten. 
17 En virksomheds profit vil blive maksimeret ved en sådan allokering, da man hermed minimerer 
enhedsomkostningerne ved produktionen. 
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, dvs. den relative løn er mindre 
end den relative produktivitet. Er det tilfældet, er det relativt billigst at bruge den 
faglærte arbejdskraft til jobfunktionen, og omvendt. Da den relative tekniske pro-
duktivitet er rangordnet, så den er stigende i indekset for jobfunktioner 
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en	ændring	i	produktionsstrukturen	forudsætter	bestemte	ændringer	i	arbejdsstyrkens	
kvalifikationssammensætning.	Faktum	er,	at	der	for	de	fleste	uddannelser	er	ganske	stor	fleksibilitet	i	de	
faktiske	jobfunktioner,	man	kan	varetage.	I	nogle	tilfælde	kan	dette	være	en	tilstræbt	fleksibilitet,	og	i	
andre	en	konsekvens	af	udviklingen	på	arbejdsmarkedet	(ændrede	behov/efterspørgsel).		I	det	følgende	
diskuteres	dette	nærmere	i	sammenhæng	med	en	diskussion	af	uddannelsespolitik	rettet	mod	den	
vertikale	dimension	af	uddannelser.	

4.1.	 Uddannelse	og	job-funktioner	
Betydningen	af	uddannelse	for	arbejdsmarkedet	afhænger	grundlæggende	af	to	aspekter:	produktivitet	og	
substitutionsmuligheder.	Med	produktivitet	henvises	i	brede	termer	til,	at	uddannelse	gør	en	bedre	i	stand	
til	at	udføre	bestemte	opgaver,	eller	til	at	gøre	det	bedre/hurtigere	end	andre	uden	tilsvarende	
uddannelse.	Kort	sagt,	der	skabes	mere	værdi	per	arbejdstime.	Substitutionsmulighederne	refererer	til	de	
jobfunktioner,	man	kan	udføre	med	en	given	uddannelse.	For	nogle	aktiviteter	kan	der	være	faste	krav	til	
sammensætningen	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationer.	Der	er	imidlertid	kun	få	tilfælde,	hvor	en	uddannelse	
kun	giver	kvalifikationer,	der	kan	udnyttes	i	et	bestemt	job	uden	anvendelsesmuligheder	i	andre	jobs.	
Ultimativt	er	der	altid	den	mulighed,	at	den	uddannede	arbejder	som	ufaglært.	

For	en	nærmere	diskussion	af	disse	aspekter	er	det	nyttigt	at	sondre	mellem	færdigheder	(skills)	og	
jobfunktioner	(tasks),	jf.	f.eks.	Acemoglu	og	Autor	(2011).	Færdigheder	er	viden,	indsigt	m.m.	opnået	
gennem	uddannelse	(i	sammenhæng	med	personlige	evner	og	egenskaber),	mens	jobfunktioner	er	de	
faktiske	arbejdsopgaver.	Færdigheder	sætter	en	person	i	stand	til	at	udføre	jobfunktioner,	og	
jobfunktionerne	er	afgørende	for	den	faktiske	aktivitet/produktion.		

De	fleste	færdigheder	giver	mulighed	for	at	udføre	mange	jobfunktioner,	nogle	bedre	end	andre.	Bestemte	
uddannelser	har	det	formål	at	udvikle	færdigheder,	som	giver	særlige	fordele	i	udførelse	af	bestemte	
jobfunktioner.	I	nogle	tilfælde	kan	det	være	en	afgørende	forudsætning	for	jobfunktionen	(læge,	dommer),	
men	i	mange	tilfælde	vil	der	være	substitutionsmuligheder,	f.eks.	kan	et	regnskab	laves	både	af	en	HK’er	og	
en	cand.merc’er.	Om	det	er	en	fordel,	at	jobfunktionen	udføres	af	den	ene	eller	anden	type	arbejdskraft,	
afhænger	af	mange	forhold,	herunder	forskelle	i	effektivitet/produktivitet	i	at	udføre	opgaven	og	i	
lønningerne.		

For	at	diskutere	dette	nærmere	er	det	nyttigt	at	betragte	en	stiliseret	situation	med	forskellige	
jobfunktioner	benævnt	med	indeks	i,	samt	to	typer	af	færdigheder	(skills),	f.eks.	ufaglært	arbejdskraft	og	
faglært	arbejdskraft	(eller	faglært	arbejdskraft	og	mellemlange	uddannelser	osv.).	Lad	de	ufaglærtes	
produktivitet	(f.eks.	målt	ved	antal	udførte	aktiviteter	per	time)	i	jobfunktion	i	være	AU(i),	mens	den	er	AF(i)	
for	de	faglærte.	

Denne	formulering	indeholder	mange	situationer	som	specialtilfælde.	F.eks.	kan	produktiviteten	for	
ufaglærte	være	nul	for	visse	jobfunktioner	j	(AU(j)=0),	dvs.	den	pågældende	har	ikke	forudsætningerne	for	
at	udføre	den	specifikke	jobfunktion.	Det	er	også	muligt,	at	den	faglærte	har	bedre	forudsætninger	end	den	
ufaglærte	for	at	udføre	alle	jobfunktioner	(AU(i)	<	AF(i)	for	alle	i),	dvs.	uddannelsen	er	gavnlig	for	alle	
funktioner.	Det	kan	også	tænkes,	at	der	er	den	samme	produktivitet	for	nogle	job	funktioner	k,	AF(k)	=	
AU(k).	Endelig	er	det	også	indeholdt	i	formuleringen,	at	der	kan	være	jobfunktioner,	hvor	den	ufaglærte	har	
højere	produktivitet	end	den	faglærte	(AU(h)	>	AF(h)).		Dette	kunne	f.eks.	skyldes,	at	den	faglærte	ikke	er	
motiveret	til	at	udføre	denne	jobfunktion	(”ikke	det	jeg	er	uddannet	til”).	

, følger det, 
at ufaglært arbejdskraft mest fordelagtigt benyttes for jobfunktioner i<i*, og faglært 
arbejdskraft for jobfunktioner i≥i*, jf. figur 4. De to typer arbejdskraft allokeres på 
jobfunktioner afhængig af  den relative tekniske produktivitet i at udføre opgaverne 
set i forhold til de relative lønninger. Den absolutte produktivitet er ikke afgørende.

Figur 4: Allokeringen af jobfunktioner mellem faglærte og ufaglærte

16   Det antages, at alle med en given uddannelse aflønnes ens. Det forudsætter, at der er perfekt 
arbejdskraftsmobilitet, dvs. arbejdskraften kan nemt og omkostningsfrit skifte mellem jobfunktioner. Denne 
antagelse kan ændres uden at ændre kvalitativt på mekanismerne diskuteret i teksten.
17   En virksomheds profit vil blive maksimeret ved en sådan allokering, da man hermed minimerer 
enhedsomkostningerne ved produktionen.
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Med denne illustrative tankeramme for arbejdsmarkedet kan vi besvare hoved-
spørgsmålet: Hvordan vil arbejdsmarkedet tilpasse sig et uddannelsesløft, hvor flere 
får en uddannelse som faglært (færre ufaglærte, flere faglærte)?

En stigning i antallet af  faglærte vil øge udbuddet af  faglært arbejdskraft og mind-
ske udbuddet af  ufaglært arbejdskraft. Dette vil udløse en tendens til, at lønnen 
for de faglærte falder relativt til lønnen for de ufaglærte ( falder). Når det bliver 
relativt billigere at bruge faglært arbejdskraft relativt til ufaglært arbejdskraft, vil 
den faglærte arbejdskraft overtage flere jobfunktioner, og de ufaglærte udføre færre 
jobfunktioner, jf. bevægelsen fra 
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en	ændring	i	produktionsstrukturen	forudsætter	bestemte	ændringer	i	arbejdsstyrkens	
kvalifikationssammensætning.	Faktum	er,	at	der	for	de	fleste	uddannelser	er	ganske	stor	fleksibilitet	i	de	
faktiske	jobfunktioner,	man	kan	varetage.	I	nogle	tilfælde	kan	dette	være	en	tilstræbt	fleksibilitet,	og	i	
andre	en	konsekvens	af	udviklingen	på	arbejdsmarkedet	(ændrede	behov/efterspørgsel).		I	det	følgende	
diskuteres	dette	nærmere	i	sammenhæng	med	en	diskussion	af	uddannelsespolitik	rettet	mod	den	
vertikale	dimension	af	uddannelser.	

4.1.	 Uddannelse	og	job-funktioner	
Betydningen	af	uddannelse	for	arbejdsmarkedet	afhænger	grundlæggende	af	to	aspekter:	produktivitet	og	
substitutionsmuligheder.	Med	produktivitet	henvises	i	brede	termer	til,	at	uddannelse	gør	en	bedre	i	stand	
til	at	udføre	bestemte	opgaver,	eller	til	at	gøre	det	bedre/hurtigere	end	andre	uden	tilsvarende	
uddannelse.	Kort	sagt,	der	skabes	mere	værdi	per	arbejdstime.	Substitutionsmulighederne	refererer	til	de	
jobfunktioner,	man	kan	udføre	med	en	given	uddannelse.	For	nogle	aktiviteter	kan	der	være	faste	krav	til	
sammensætningen	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationer.	Der	er	imidlertid	kun	få	tilfælde,	hvor	en	uddannelse	
kun	giver	kvalifikationer,	der	kan	udnyttes	i	et	bestemt	job	uden	anvendelsesmuligheder	i	andre	jobs.	
Ultimativt	er	der	altid	den	mulighed,	at	den	uddannede	arbejder	som	ufaglært.	

For	en	nærmere	diskussion	af	disse	aspekter	er	det	nyttigt	at	sondre	mellem	færdigheder	(skills)	og	
jobfunktioner	(tasks),	jf.	f.eks.	Acemoglu	og	Autor	(2011).	Færdigheder	er	viden,	indsigt	m.m.	opnået	
gennem	uddannelse	(i	sammenhæng	med	personlige	evner	og	egenskaber),	mens	jobfunktioner	er	de	
faktiske	arbejdsopgaver.	Færdigheder	sætter	en	person	i	stand	til	at	udføre	jobfunktioner,	og	
jobfunktionerne	er	afgørende	for	den	faktiske	aktivitet/produktion.		

De	fleste	færdigheder	giver	mulighed	for	at	udføre	mange	jobfunktioner,	nogle	bedre	end	andre.	Bestemte	
uddannelser	har	det	formål	at	udvikle	færdigheder,	som	giver	særlige	fordele	i	udførelse	af	bestemte	
jobfunktioner.	I	nogle	tilfælde	kan	det	være	en	afgørende	forudsætning	for	jobfunktionen	(læge,	dommer),	
men	i	mange	tilfælde	vil	der	være	substitutionsmuligheder,	f.eks.	kan	et	regnskab	laves	både	af	en	HK’er	og	
en	cand.merc’er.	Om	det	er	en	fordel,	at	jobfunktionen	udføres	af	den	ene	eller	anden	type	arbejdskraft,	
afhænger	af	mange	forhold,	herunder	forskelle	i	effektivitet/produktivitet	i	at	udføre	opgaven	og	i	
lønningerne.		

For	at	diskutere	dette	nærmere	er	det	nyttigt	at	betragte	en	stiliseret	situation	med	forskellige	
jobfunktioner	benævnt	med	indeks	i,	samt	to	typer	af	færdigheder	(skills),	f.eks.	ufaglært	arbejdskraft	og	
faglært	arbejdskraft	(eller	faglært	arbejdskraft	og	mellemlange	uddannelser	osv.).	Lad	de	ufaglærtes	
produktivitet	(f.eks.	målt	ved	antal	udførte	aktiviteter	per	time)	i	jobfunktion	i	være	AU(i),	mens	den	er	AF(i)	
for	de	faglærte.	

Denne	formulering	indeholder	mange	situationer	som	specialtilfælde.	F.eks.	kan	produktiviteten	for	
ufaglærte	være	nul	for	visse	jobfunktioner	j	(AU(j)=0),	dvs.	den	pågældende	har	ikke	forudsætningerne	for	
at	udføre	den	specifikke	jobfunktion.	Det	er	også	muligt,	at	den	faglærte	har	bedre	forudsætninger	end	den	
ufaglærte	for	at	udføre	alle	jobfunktioner	(AU(i)	<	AF(i)	for	alle	i),	dvs.	uddannelsen	er	gavnlig	for	alle	
funktioner.	Det	kan	også	tænkes,	at	der	er	den	samme	produktivitet	for	nogle	job	funktioner	k,	AF(k)	=	
AU(k).	Endelig	er	det	også	indeholdt	i	formuleringen,	at	der	kan	være	jobfunktioner,	hvor	den	ufaglærte	har	
højere	produktivitet	end	den	faglærte	(AU(h)	>	AF(h)).		Dette	kunne	f.eks.	skyldes,	at	den	faglærte	ikke	er	
motiveret	til	at	udføre	denne	jobfunktion	(”ikke	det	jeg	er	uddannet	til”).	

* til 
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en	ændring	i	produktionsstrukturen	forudsætter	bestemte	ændringer	i	arbejdsstyrkens	
kvalifikationssammensætning.	Faktum	er,	at	der	for	de	fleste	uddannelser	er	ganske	stor	fleksibilitet	i	de	
faktiske	jobfunktioner,	man	kan	varetage.	I	nogle	tilfælde	kan	dette	være	en	tilstræbt	fleksibilitet,	og	i	
andre	en	konsekvens	af	udviklingen	på	arbejdsmarkedet	(ændrede	behov/efterspørgsel).		I	det	følgende	
diskuteres	dette	nærmere	i	sammenhæng	med	en	diskussion	af	uddannelsespolitik	rettet	mod	den	
vertikale	dimension	af	uddannelser.	

4.1.	 Uddannelse	og	job-funktioner	
Betydningen	af	uddannelse	for	arbejdsmarkedet	afhænger	grundlæggende	af	to	aspekter:	produktivitet	og	
substitutionsmuligheder.	Med	produktivitet	henvises	i	brede	termer	til,	at	uddannelse	gør	en	bedre	i	stand	
til	at	udføre	bestemte	opgaver,	eller	til	at	gøre	det	bedre/hurtigere	end	andre	uden	tilsvarende	
uddannelse.	Kort	sagt,	der	skabes	mere	værdi	per	arbejdstime.	Substitutionsmulighederne	refererer	til	de	
jobfunktioner,	man	kan	udføre	med	en	given	uddannelse.	For	nogle	aktiviteter	kan	der	være	faste	krav	til	
sammensætningen	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationer.	Der	er	imidlertid	kun	få	tilfælde,	hvor	en	uddannelse	
kun	giver	kvalifikationer,	der	kan	udnyttes	i	et	bestemt	job	uden	anvendelsesmuligheder	i	andre	jobs.	
Ultimativt	er	der	altid	den	mulighed,	at	den	uddannede	arbejder	som	ufaglært.	

For	en	nærmere	diskussion	af	disse	aspekter	er	det	nyttigt	at	sondre	mellem	færdigheder	(skills)	og	
jobfunktioner	(tasks),	jf.	f.eks.	Acemoglu	og	Autor	(2011).	Færdigheder	er	viden,	indsigt	m.m.	opnået	
gennem	uddannelse	(i	sammenhæng	med	personlige	evner	og	egenskaber),	mens	jobfunktioner	er	de	
faktiske	arbejdsopgaver.	Færdigheder	sætter	en	person	i	stand	til	at	udføre	jobfunktioner,	og	
jobfunktionerne	er	afgørende	for	den	faktiske	aktivitet/produktion.		

De	fleste	færdigheder	giver	mulighed	for	at	udføre	mange	jobfunktioner,	nogle	bedre	end	andre.	Bestemte	
uddannelser	har	det	formål	at	udvikle	færdigheder,	som	giver	særlige	fordele	i	udførelse	af	bestemte	
jobfunktioner.	I	nogle	tilfælde	kan	det	være	en	afgørende	forudsætning	for	jobfunktionen	(læge,	dommer),	
men	i	mange	tilfælde	vil	der	være	substitutionsmuligheder,	f.eks.	kan	et	regnskab	laves	både	af	en	HK’er	og	
en	cand.merc’er.	Om	det	er	en	fordel,	at	jobfunktionen	udføres	af	den	ene	eller	anden	type	arbejdskraft,	
afhænger	af	mange	forhold,	herunder	forskelle	i	effektivitet/produktivitet	i	at	udføre	opgaven	og	i	
lønningerne.		

For	at	diskutere	dette	nærmere	er	det	nyttigt	at	betragte	en	stiliseret	situation	med	forskellige	
jobfunktioner	benævnt	med	indeks	i,	samt	to	typer	af	færdigheder	(skills),	f.eks.	ufaglært	arbejdskraft	og	
faglært	arbejdskraft	(eller	faglært	arbejdskraft	og	mellemlange	uddannelser	osv.).	Lad	de	ufaglærtes	
produktivitet	(f.eks.	målt	ved	antal	udførte	aktiviteter	per	time)	i	jobfunktion	i	være	AU(i),	mens	den	er	AF(i)	
for	de	faglærte.	

Denne	formulering	indeholder	mange	situationer	som	specialtilfælde.	F.eks.	kan	produktiviteten	for	
ufaglærte	være	nul	for	visse	jobfunktioner	j	(AU(j)=0),	dvs.	den	pågældende	har	ikke	forudsætningerne	for	
at	udføre	den	specifikke	jobfunktion.	Det	er	også	muligt,	at	den	faglærte	har	bedre	forudsætninger	end	den	
ufaglærte	for	at	udføre	alle	jobfunktioner	(AU(i)	<	AF(i)	for	alle	i),	dvs.	uddannelsen	er	gavnlig	for	alle	
funktioner.	Det	kan	også	tænkes,	at	der	er	den	samme	produktivitet	for	nogle	job	funktioner	k,	AF(k)	=	
AU(k).	Endelig	er	det	også	indeholdt	i	formuleringen,	at	der	kan	være	jobfunktioner,	hvor	den	ufaglærte	har	
højere	produktivitet	end	den	faglærte	(AU(h)	>	AF(h)).		Dette	kunne	f.eks.	skyldes,	at	den	faglærte	ikke	er	
motiveret	til	at	udføre	denne	jobfunktion	(”ikke	det	jeg	er	uddannet	til”).	

** i figur 5. Dette kan også udtrykkes på den 
måde, at efterspørgslen efter faglært arbejdskraft stiger, mens den falder for ufaglært 
arbejdskraft som reaktion på løntilpasningen. På den måde tilpasser arbejdsmarke-
det sig til det øgede (mindskede) udbud af  faglært (ufaglært) arbejdskraft.

Figur 5:  Effekten af øget udbud af faglærte

Den øgede uddannelse af  arbejdsstyrken (flere faglærte, færre ufaglærte) udløser 
således tre vigtige effekter: 

• Nogle bliver faglærte og får en højere løn end som ufaglært (løngevinst af  
uddannelse)

• Alle faglærte får en lavere løn, og alle ufaglærte en højere løn (effekt på 
lønfordelingen)

• Faglærte udfører flere jobfunktioner, ufaglærte færre jobfunktioner 
(fortrængningseffekt)
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Denne analyseramme kan relativt enkelt generaliseres til at indeholde flere typer 
arbejdskraft og dermed flere substitutionsmuligheder. Autor og Acemoglu (2011) 
præsenterer en model med tre uddannelsestyper (kort, mellemlang og lang). Hoved-
konklusionen er, som i modellen med to typer arbejdskraft, at allokeringen af  ud-
dannelsestyper til jobfunktioner afhænger af  den relative produktivitet set i forhold 
til de relative lønninger. Uddannes der f.eks. flere højtuddannede (og færre med 
mellemlang uddannelse), vil lønnen for den gruppe falde, og jobfunktioner tidligere 
varetaget af  personer med mellemlang uddannelse vil blive overtaget af  personer 
med lang uddannelse. Dette påvirker også de kortuddannede, der får et lønfald, jf. 
diskussionen nedenfor.

I ovenstående er der gjort en række simplificerende forudsætninger. De omtalte 
effekter er langsigtseffekter, når økonomien fuldt ud har tilpasset sig det ændrede 
uddannelsesniveau. Tilpasningen indebærer ikke alene løntilpasninger, men også 
strukturtilpasninger mellem f.eks. virksomheder, sektorer og geografisk. På kort sigt 
kan der være forskellige friktioner og barrierer i sådanne omstillinger. I forhold til 
løntilpasningen kan der især på kort sigt være trægheder og dermed opstå arbejds-
løshed for bestemte uddannelsesgrupper. Indretningen af  arbejdsløshedsforsikrings-
systemet og de sociale ydelser mere generelt er også af  betydning for omstillingspro-
cessen. Hvordan understøttes jobskifte, hvilke krav er der til aktiv jobsøgning ved 
modtagelse af  arbejdsløshedsdagpenge osv.?

I den forudgående diskussion er det implicit antaget, at produktionen kan ske med 
enten den ene eller anden type arbejdskraft18. Da disse har forskellig produktivi-
tet og lønninger, bliver det et spørgsmål, om man skal bruge enten den ene eller 
den anden type arbejdskraft. Dette er en fremstillingsmæssig simplificering. Mere 
generelt kan substitutionsmulighederne sammenfattes ved den såkaldte substituti-
onselasticitet. I den konkrete sammenhæng vil substitutionselasticiteten måle, hvor 
meget beskæftigelsen af  de faglærte relativt til de ufaglærte ændrer sig, hvis lønnen 
for de faglærte stiger relativt til lønnen for de ufaglærte.  En stor numerisk værdi af  

18   Teksten forudsætter implicit en lineær produktionsfunktion.
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substitutionselasticiteten angiver, at der er gode muligheder for substitution mellem 
de to typer arbejdskraft, og modsat ved en numerisk lav elasticitet19.

Ovenstående har også implikationer for fremskrivninger af  uddannelseskrav/
behov på det fremtidige arbejdsmarked. Sådanne fremskrivninger tager typisk ud-
gangspunkt i hvilken type arbejdskraft, der anvendes i forskellige typer produktion 
i udgangssituationen. Dette sammenholdes med en fremskrivning af  udbuddet af  
arbejdskraft, dvs. hvor mange vil i fremtiden have givne uddannelser. Forskellen 
fremstilles som en mangel- eller overskudssituation. Udover den oplagte usikkerhed 
knyttet til sådanne fremskrivninger er der to hovedproblemer med sådanne frem-
skrivninger. For det første forudsættes det implicit, at den initiale uddannelsesforde-
ling er optimal, og for det andet ses der bort fra tilpasnings/substitutionsmuligheder. 
Diskussionen ovenfor viser, at det er problematisk at tale om mangel på eller behov 
for bestemte typer arbejdskraft i absolut forstand. Der vil i arbejdsmarkedet ske en 
tilpasning både af  lønninger og af  jobfunktioner/sektorstruktur til ændringer på 
både efterspørgsels- og udbudssiden.  

Denne illustrative tankeramme understreger således flere vigtige forhold:

• Allokeringen af  arbejdsstyrken til jobfunktioner afhænger ikke af  den absolutte 
men den relative produktivitet. Selv i det tilfælde hvor de faglærte har højere 
absolut produktivitet i alle jobfunktioner, vil de ufaglærte stadig blive brugt til 
nogle jobfunktioner. Allokeringen afhænger af  den relative produktivitet set i 
forhold til de relative lønninger. Det giver følgeligt ikke mening i absolut forstand 
at sige, at der ”ikke er brug for” eller ”der er kun brug for” bestemte typer af  
uddannet arbejdskraft.

19   I en analyse for Danmark af  Iversen m.fl. (2016) antages substitutionsniveauer på i) ”øverste” niveau mellem 
grundskole/gymnasial uddannelse, erhvervsfaglig uddannelse og videregående uddannelse, og på ii) ”nederste” 
niveau mellem f.eks. professionsbachelorer, akademiske bachelorer, kandidatuddannede og ph.d.’er m.v. På 
nederste niveau antages en substitutionselasticitet på 3, dvs. det er relativt nemt at substituere mellem de forskellige 
uddannelser. Alternativt kan det formuleres sådan, at der kun skal små ændringer i de relative lønninger til for 
at påvirke den relative efterspørgsel efter de forskellige typer arbejdskraft markant. På øverste niveau analyseres 
effekten af  forskellige niveauer for substitutionselasticiteten. Det er en antagelse, at mere uddannede har højere 
produktivitet i forhold til mindre uddannede, og at denne produktivitetsforskel gør sig gældende for alle typer 
jobfunktioner. Endvidere antages perfekt substitution mellem f.eks. forskellige typer af  kandidatuddannelser.
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• Øget uddannelse udløser trickle-down effekter. Flere faglærte betyder, at faglært 
arbejdskraft overtager nogle jobfunktioner tidligere varetaget af  ufaglært 
arbejdskraft. Omallokeringen af  arbejdskraften er således en konsekvens af  et 
øget uddannelsesniveau.

• Der er forskel mellem de privatøkonomiske og samfundsøkonomiske effekter 
af  uddannelse. De privatøkonomiske effekter af  uddannelse skabes ved bedre 
jobmuligheder (højere løn), men samfundsmæssigt skal der også tages hensyn til 
effekterne på lønfordelingen, allokeringen af  arbejdskraft på jobfunktioner, og 
finansieringen af  uddannelse, jf. også afsnit 6.

• De samfundsmæssige effekter af  uddannelse kan ikke alene vurderes ud 
fra beskæftigelseskonsekvenserne for de uddannede. Selvom de faglærte 
er i beskæftigelse og får en højere løn end som ufaglært, er det ikke givet, 
at uddannelse har været samfundsmæssig hensigtsmæssig. For at tage 
stilling til dette, skal der også tages hensyn til effekten på lønfordelingen, 
fortrængningseffekter samt omkostningerne ved uddannelse, jf. nedenfor. 

4.2.  Skill-bias og uddannelse

Historisk er arbejdsmarkedet blevet påvirket af  en såkaldt skill-bias i efterspørgslen 
efter arbejdskraft20. Ny teknologi og globalisering både fjerner og skaber jobmulig-
heder.  Der er en tendens til, at jobskabelsen er koncentreret omkring jobfunktioner 
med høje kvalifikationskrav, mens job-destruktionen især sker for jobs med begræn-
sede kvalifikationskrav.  For sidstnævnte grupper er resultatet lavere lønninger og/
eller lavere beskæftigelse, dvs. tilpasningsbyrden og omkostningerne falder primært 
på dem, der allerede i udgangssituationen er dårligt stillet på arbejdsmarkedet. 
Omvendt får de bedre kvalificerede endnu bedre løn- og beskæftigelsesmuligheder.

Krav om tilpasning og omstilling i arbejdsmarkedet som følge af  teknologisk ud-
vikling påvirker de fleste grupper i arbejdsmarkedet, og stiller store krav ikke alene 
til uddannelse som en indgangsbillet til arbejdsmarkedet, men også om udvikling 
og fornyelse af  kvalifikationer. Der er behov for ”livslang læring” for at understøtte 
produktivitet og beskæftigelse. Særligt gælder det for grupper, der bliver arbejdsløse 
pga. strukturændringer, hvilket ofte gør tidligere erhvervet viden og kvalifikationer 
mindre efterspurgt, og derfor bliver opkvalificering af  afgørende betydning for at 
undgå marginalisering på arbejdsmarkedet.

20   Vurderet ud fra udviklingen i de relative lønninger har skill-biased teknologisk udvikling ikke haft så stærk en 
effekt i Danmark som i mange andre lande. Der kan være flere forklaringer herpå, blandt andet øget uddannelse 
(færre ufaglærte, og flere faglærte), en mere rigid lønstruktur, et højere kvalifikationsniveau for de ufaglærte og en 
anden sektor-struktur, se Fosgerau m.fl. (2000) og Malchow-Møller and Skaksen (2003a,b).



27

Effekterne af  skill-bias fremkaldt af  den teknologiske udvikling er illustreret i figur 
6. Hvis den teknologiske udvikling øger produktiviteten for den faglærte arbejds-
kraft, vil den relative tekniske produktivitet skifte fra I til II, som illustreret i figu-
ren21. Den øgede relative produktivitet for de faglærte betyder, at de vil overtage 
flere jobfunktioner, dvs. ved de givne lønninger er der en stigning i efterspørgslen 
efter faglært arbejdskraft. For et givet udbud af  faglært arbejdskraft vil lønningerne 
for faglært arbejdskraft stige, f.eks. fra A til B i figur 6. Det mindsker efterspørgslen 
efter faglært arbejdskraft, og dermed de jobfunktioner de faglærte varetager. En 
sikker konsekvens af  en sådan skill-biased teknologisk udvikling er en stigning i løn-
ningerne for faglærte relativt til ufaglærte. Effekterne på niveauerne for lønninger-
ne er mere komplicerede, da den øgede produktivitet også vil tendere at mindske 
priserne og dermed give anledning til reallønsstigninger. Det er således muligt, at 
reallønnen stiger for begge grupper, selvom den relative løn for de faglærte stiger. I 
situationer med flere typer arbejdskraft er det muligt, at øget produktivitet for vis-
se grupper kan lede til reallønsfald for visse andre grupper; se f.eks. Acemoglu og 
Autor (2011).

Figur 6:  Arbejdsmarkedstilpasning til skill-biased teknologiske fremskridt

Det følger af  ovenstående, at lønfordelingen kan anskues som et kapløb mellem 
uddannelse og teknologi som allerede påpeget af  Tinbergen (1972). Skill-biased 
teknologisk udvikling giver anledning til velstandsstigninger men også en større løn-
spredning. Lønspredningen kan mindskes ved at uddanne flere (flere faglærte, færre 

21   I figuren er det for enkeltheden skyld antaget, at de faglærtes produktivitet øges proportionalt i alle 
jobfunktioner.
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ufaglærte). Derfor kan tendensen til stigende ulighed frembragt af  teknologiske æn-
dringer i princippet balanceres af  en stigning i arbejdsstyrkens uddannelsesniveau.

Empiriske undersøgelser har påvist, at uddannelsesekspansionen i 1960erne og 
1970erne i en række lande havde stor betydning for lønfordelingen – uddannelse 
vandt over eller fulgte med teknologien. Stigende udbud af  uddannet arbejdskraft 
modvirkede tendensen til stigende lønspredning. I lyset af  de seneste års tendens til 
stigende lønspredning er denne diskussion igen blevet aktuel. Teknologiske foran-
dringer og globalisering er blevet fremhævet som væsentlige drivkræfter bag denne 
udvikling. Goldin og Katz (2009, s. 291) konkluderer, at “lion’s share of  rising wage 
inequality can be traced to an increasing educational wage differential”.  Teknolo-
gien har vundet over uddannelse. 

Det er svært empirisk at adskille de enkelte forklaringsfaktorers bidrag til den øgede 
lønspredning. Teknologiske ændringer og globalisering hænger uadskilleligt sam-
men, og (de)reguleringen er i mange tilfælde politiske reaktioner på de førnævnte 
ændringer. Empiriske analyser fra OECD (2011, 2017) viser, at globalisering er 
mindre vigtig end teknologiske forandringer, men at politikændringer som f.eks. 
deregulering af  produktmarkeder, lavere arbejdsløshedsdagpenge, og skatterefor-
mer også har bidraget til stigningen i lønspredningen; se også Jaumotte, Lall og 
Papagerogiou (2013). For en oversigt over nyere forskning om globaliseringens be-
tydning for arbejdsmarkedet se f.eks. Helpman (2016), der også diskuterer endogen 
tilpasning af  produktionsteknologien.

4.3.  Polarisering og automatisering

Teknologisk udvikling knyttet til automatisering og robotter kan potentielt give an-
dre effekter end den traditionelle skill-bias, hvor udfordringer og muligheder er tæt 
knyttet til uddannelsesniveauet.  En række nyere studier anskuer arbejdsmarkedstil-
pasningen ud fra en sondring mellem rutine og ikke-rutine jobs, hvor den teknolo-
giske udvikling primært udfordrer et ”midter-segment” i arbejdsmarkedet, cf. f.eks. 
Autor et al. (2003) og Acemoglu og Restrepo (2017). Udgangspunktet er, at såkaldte 
”rutinejobs” relativt nemt kan overtages af  maskiner eller robotter. For rutinejobs 
kan man sondre mellem manuelle/fysiske og kognitive/mentale rutinejobs. Et job 
klassificeres som ”rutinemæssigt”, hvis de specifikke opgaver er veldefinerede i mod-
sætning til jobs med krav om fleksibilitet, kreativitet, problemløsning og human in-
teraktion.  Automatisering kan i princippet påvirke begge typer af  jobs, men det har 
især været en bekymring, at automatiseringen vil ”ramme” de kognitive rutinejobs 
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og dermed en gruppe af  mellemuddannede. Undersøgelser for USA viser, at de 
manuelle rutinejobs har været faldende over en længere periode, mens de kognitive 
rutinejobs efter en periode med stigninger på det seneste har været faldende. 

Betydningen af  en sådan udvikling kan analyseres inden for rammerne af  analyse-
apparatet ovenfor, jf. Acemoglu og Autor (2011). Betragt en situation med tre ud-
dannelsesniveauer: lav, mellem og høj. Hvis ny teknologi kan erstatte jobs varetaget 
af  mellemgruppen, vil det umiddelbart reducere lønnen for denne gruppe. Den 
lavere løn for de mellemuddannede vil påvirke både de lavt og de højst uddannede, 
da allokeringen af  jobfunktioner ændres. Når de mellemuddannede bliver relativt 
billigere, vil de kunne overtage jobfunktioner fra både de højt- og de lavtuddannede.  
Afhængig af  fordelingen af  relativ produktivitet er det tænkeligt, at de mellemud-
dannede overvejende konkurrerer med de lavtuddannede om jobs (trickle-down 
effekten). Selvom sådanne tilpasningsmekanismer udløses, vil de mellemuddannede 
ende med en lavere løn i forhold til både de lavt- og højtuddannede sammenlignet 
med udgangssituationen. 

Der er gjort forskellige forsøg på at kvantificere betydningen af  automatisering og 
robotter for arbejdsmarkedet. Udgangspunktet for disse studier har været at iden-
tificere de eksisterende jobs, der udfordres af  den nye teknologi. Analyser for Dan-
mark har estimeret, at omkring 1/3 af  alle jobs kan forsvinde pga. automatisering i 
løbet af  de næste 20 år, jf. Kraka (2014) og McKinsey (2017). Dette har givet anled-
ning til en jobpessimisme22 og bekymring om, hvorvidt der vil være et tilstrækkeligt 
antal jobs og betydningen af  ”arbejde” i fremtiden.

I tolkningen af  disse analyser skal man særligt være opmærksom på flere forhold. 
For det første tager mange af  studierne en meget aggregeret tilgangsvinkel til at 
fastlægge, om jobfunktioner kan automatiseres. Vælges en mere disaggregeret frem-
gangsmåde, finder man typisk en væsentlig mindre effekt, se f.eks. Arntz (2016) og 
Gregory et al. (2016).

For det andet kan sådanne analyser give det indtryk, at vi kommer fra en situation 
med et statisk arbejdsmarked til et meget mere dynamisk arbejdsmarked. Faktum 
er, at der løbende er ganske store omstillinger i arbejdsmarkedet med betydelig job-
skabelse og destruktion. Man kan selvfølgelig ikke afvise, at omstillingshastigheden 
bliver større i fremtiden, end den har været historisk. Niveauet for job-omsætningen 
er meget højt på det danske arbejdsmarked, se f.eks. EEAG (2016). Dette niveau 

22   Se Mokyr et al. (2015) for en historisk gennemgang af  ”teknologi-pessimisme” siden den industrielle revolution.
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sætter skønnene over effekterne af  automatisering i perspektiv, og umiddelbart 
fremstår det ikke som en udfordring af  en anden skala end de tilpasninger, der lø-
bende er sket historisk.

Endelig, og måske vigtigst, medtager ovennævnte ikke nye behov og jobfunktioner 
skabt af  den nye teknologi. De historiske erfaringer er, at den nye teknologi også er 
en væsentlig kilde til jobskabelse. ICT er et godt eksempel herpå, hvor der i dag er 
mange beskæftigede med jobfunktioner, der ikke var forudset for bare nogle få år 
siden.

Den samfundsmæssige udfordring knyttet til ny teknologi er omstillingsproblemerne. 
Gevinsten er øget produktivitet, hvilket ikke er en ”job-tyv”. De langsigtede kon-
sekvenser af  ny teknologi er således ret klare: Det skaber nye muligheder. Vi bliver 
ikke dårligere stillet som samfund, men der er en vigtig diskussion i forhold til, hvor-
ledes disse muligheder skal fordeles mellem det materielle (højere velstand) og det 
ikke-materielle (mere fritid). Men indfasningen af  den nye teknologi skaber både 
vindere og tabere, og omstillingsproblemerne er væsentlige.

I forhold til uddannelse rejser det spørgsmålet, hvorledes fremtidens arbejdsstyrke 
bedst rustes i forhold til den nye teknologi. Dette har både betydning for indholdet 
af  specifikke uddannelser og for dimensioneringen af  uddannelserne. Det sidste er 
imidlertid behæftet med betydelig usikkerhed, hvilket er et argument for at sikre, at 
den uddannelsesmæssige ballast er tilstrækkelig bred og dybtgående. En stærk spe-
cialisering kan medføre en større sårbarhed i forhold til teknologiske forandringer.
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5 Uddannelse – den horisontale dimension

Diskussionen ovenfor har fokuseret på uddannelsesniveauer, eller den vertikale 
fordeling af  uddannelse. I uddannelsespolitikken spiller den horisontale dimension 
også en stor rolle – skal vi uddanne humanister eller naturvidenskabsfolk? Den 
økonomiske litteratur om dette emne er meget sparsom, da hovedfokus har været 
på den vertikale fordeling. Ræsonnementerne ovenfor kan imidlertid med mindre 
tilpasninger danne grundlag for at diskutere betydningen af  den horisontale ud-
dannelsesfordeling. Figur 4 kan omfortolkes til at omhandle to typer af  arbejdskraft 
uddannet på samme niveau men med forskellige specialiseringer, f.eks. forskellige 
typer af  faglærte uddannelser eller længere videregående uddannelser.  

Mellem forskellige typer af  uddannelser på et givet niveau vil der typisk være sub-
stitutionsmuligheder (horisontal substitution). På nogle områder vil substitutionsmu-
lighederne være små eller ikke-eksisterende. Det gælder særligt, når jobfunktionen 
stiller krav om helt specifikke tillærte kvalifikationer, dvs. på tværs af  forskellige 
typer uddannelser er der store produktivitetsforskelle i udførelsen af  jobfunktionen 
(produktiviteten i denne jobfunktion vil være nul eller meget lav for personer uden 
den relevante uddannelse). I andre tilfælde kan produktivitetsforskellene være be-
skedne mellem personer med forskellige uddannelser på samme niveau, og derfor 
er der større substitutionsmuligheder. Som det fremgik af  diskussionen knyttet til 
figur 4, er det afgørende ikke, hvad der sker i ”halen” af  den relative produktivi-
tetsfordeling, men hvad der sker omkring ”midten”, da substitutionen i praksis vil 
være knyttet til dette område (de ”tætte” substitutter). For uddannet arbejdskraft 
er der yderligere substitutionsmuligheder i den vertikale dimension (også betegnet 
trickle-down eller gøgeunge-effekten), hvor man arbejder i jobfunktioner tiltænkt 
personer med en lavere uddannelse (diskuteres nærmere nedenfor). 

Jobfunktioner kan være tæt knyttet til specifikke uddannelser af  forskellige årsager. 
På nogle områder er det ret oplagt, f.eks. kan operationer kun udføres af  uddanne-
de læger, på andre områder kan der være begrænsninger pga. overenskomster eller 
andre forhold.  Det er vigtigt at sondre mellem de funktionelt og institutionelt be-
grundede faggrænser. Sidstnævnte kan påvirkes, f.eks. hvilke opgaver tager økono-
men eller politologen sig af, hvad tager sygeplejersken eller lægen sig af ?  Hvis fag-
grænserne ikke er funktionelt betingede, er der af  andre grunde lagt begrænsninger 
på substitutionsmulighederne. Over tid må det forventes, at sådanne begrænsninger 
tilpasser sig udviklingen på arbejdsmarkedet.
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Spørgsmålet om allokeringen af  uddannet arbejdskraft kan analyseres ved brug 
af  figur 4, hvor de to typer arbejdskraft tolkes som to forskellige typer uddannelser, 
og den relative produktivitet refererer til disse typers produktivitet i udførelsen af  
forskellige jobfunktioner. Allokeringen af  de to typer af  uddannet arbejdskraft på 
jobfunktioner afhænger af  deres relative produktivitet og relative lønninger, jf. figur 
4. Den relative udbudsfordeling af  uddannelserne bestemmer, hvilke jobfunktioner 
personer med en given uddannelse varetager og deres relative løn. Hovedkonklusio-
nerne i forhold til substitution og arbejdsmarkedstilpasninger er derfor kvalitativt de 
samme i den horisontale som i den vertikale dimension. Det er en implikation, at 
det kun i få tilfælde giver mening at udtale sig om det absolutte behov for bestemte 
uddannelser.

Den offentlige sektor er en væsentlig arbejdsgiver (i Danmark ca. 1/3 af  den sam-
lede beskæftigelse), ikke mindst for personer med mellemlange eller lange uddan-
nelser. Aktivitetsniveauet og dermed behovet for arbejdskraft er bestemt politisk og 
afhænger dels af  omfanget af  det offentliges engagement og dels hvor stor en del 
af  disse aktiviteter, der udføres af  den offentlige sektor selv eller købes/udliciteres.  
For visse uddannelser er den offentlige sektor langt den største aftager af  den ud-
dannede arbejdskraft (f.eks. sundhedssektoren, undervisning). Selvom den offentlige 
sektor på en række punkter adskiller sig fra den private sektor, og der kan være 
andre ansættelsesforhold (f.eks. forskelle i arbejdsløshedsrisiko)23, så er de grund-
læggende problemstillinger også relevante for den offentlige sektor. Allokeringen af  
arbejdskraften efter de relative produktiviteter og lønninger er afgørende for, at den 
offentlige sektor er omkostningseffektiv. Med en stigende fokusering på effektivitet 
og produktivitet i den offentlige sektor må denne problemstilling fremadrettet få 
mere fokus. 

I praksis er der nogle vigtige modifikationer af  ovenstående illustrative diskussion. 
Personer med givne uddannelser kan have forventninger til eller forestillinger om 
hvilke jobfunktioner, de skal varetage (reservationskrav). I jobsøgeprocessen kan 
dette skabe tilpasningsproblemer. Det er også en implikation, at et stort antal perso-
ner med en bestemt uddannelse reelt skaber en forskubning over til andre jobfunkti-
oner og dermed en ”fortrængning” af  andre uddannelsesgrupper. 

Selvom der sker en tilpasning i arbejdsmarkedet til de forhåndenværende ressour-
cer, er det ikke ensbetydende med, at uddannelsesfordelingen er uden betydning.  

23   Der kan være såkaldte kompenserende lønforskelle, dvs. f.eks. ansættelsessikkerhed afspejler sig i lønnen, men 
det ændrer ikke afgørende på de underliggende mekanismer. Typisk afspejler sådanne sig i relative lønforskelle, der 
er relativt konstante over tid.
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Ovenstående kan tolkes som en ex post situation – hvordan tilpasser produktionen 
og allokeringen af  arbejdskraft til jobfunktioner sig til den givne uddannelsesfor-
deling? Fremadrettet eller ex ante er spørgsmålet, hvilken uddannelsesfordeling 
der er optimal, jf. nedenfor.  Ex post tilpasningerne har imidlertid også betydning i 
forhold til usikkerheden knyttet til fremtidens udvikling i arbejdsmarkedet. Substitu-
tionsmuligheder er således en slags forsikringsmekanisme i forhold til forandringer 
på arbejdsmarkedet. Desto større substitutionsmuligheder, desto nemmere forløber 
tilpasningen til ny teknologi, øget international handel m.m.
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6 International handel – uddannelse og komparative 
fordele

International konkurrenceevne er et centralt emne i uddannelsesdiskussionen. Får 
vi uddannet arbejdsstyrken til de jobs, der bedst understøtter konkurrenceevne og 
dermed velstand?

For at svare på dette spørgsmål er det nødvendigt nærmere at afklare konkurrence-
evnebegrebet. Teorien for handel mellem lande (international handelsteori) peger 
på komparative fordele som den grundlæggende årsag til international handel. 
Forskelle i faktorudrustning er et grundlag for komparative fordele, som igen gi-
ver grundlag for handel. De enkelte lande finder deres plads i den internationale 
arbejdsdeling ved at fokusere på de aktiviteter (produktion af  varer og tjenester), 
som de har særligt gode forudsætninger for at udføre (komparative fordele), og de 
importerer de varer og tjenester, andre lande har særligt gode forudsætninger for at 
producere.

Der kan være mange kilder til komparative fordele. Den mest oplagte er forskelle i 
naturressourcer (olie, mineraler, landbrugsjord, fiskeri), og dette har historisk været 
en væsentlig drivkraft bag international handel. Dette forklarer primært interindu-
striel handel, dvs. lande med særlige naturressourcer som grundlag for produktion 
af  landbrugsprodukter eksporterer disse og importerer f.eks. kul og olie fra lande 
med sådanne naturressourcer. 

En stor del af  den internationale handel er såkaldt intraindustriel handel, dvs. det 
samme land både eksporterer og importerer varer og tjenester inden for samme 
sektorniveau. Grundlaget for komparative fordele er her produktdifferentiering 
i form af  design, kvalitet, funktionalitet m.m. (f.eks. tøj, hvidevarer, biler). Nyere 
handelsteori fremhæver betydningen af  produktdifferentiering, dvs. der kan være 
handel mellem lande med ens makrofaktorudrustning, men via differentiering i 
produkter (design, kvalitet, funktionalitet osv.) kan der etableres komparative fordele 
som grundlag for produktion og velstand. Uddannelse og R&D er af  betydning for 
innovation og produktudvikling, og dermed kan uddannelses- og forskningspolitik 
have en betydning for komparative fordele, se f.eks. Kapur (2015).

Arbejdsstyrkens kvalifikationer (kvalifikationsstruktur) kan også være en kilde til 
komparative fordele.  Dette betones i en klassisk teori for international handel 
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kendt som Heckscher-Ohlin modellen24. Betragt en situation med to lande, to typer 
af  produkter og to typer arbejdskraft (f.eks. ufaglært og faglært). Det ene produkt 
produceres (overvejende) med brug af  ufaglært arbejdskraft, og det andet (overve-
jende) med faglært arbejdskraft. Hvis de to lande har en forskellig sammensætning 
af  arbejdsstyrkens kvalifikationer, er der grundlag for handel mellem de to lande, 
selvom de i øvrigt er ens. Betragt først en situation uden handel. Her vil der i landet 
med mange ufaglærte være en relativ lav løn for ufaglærte i forhold til de faglærte, 
og omvendt i landet med mange faglærte. Åbnes der nu for handel, vil landet med 
mange faglærte have en fordel i at producere og eksportere varerne intensiv i fag-
lært arbejdskraft og omvendt for landet med mange ufaglærte. Som følge af  inter-
national handel mellem de to lande, vil landet med mange ufaglærte specialisere sig 
i produktion intensiv i ufaglært arbejdskraft, og omvendt i landet med meget faglært 
arbejdskraft. Som en konsekvens af  handel, vil der i landet med mange faglærte 
være en stigning i lønnen for faglærte, da der nu er adgang til et større afsætnings-
marked. Omvendt for de ufaglærte, da de nu mødes af  en stærkere konkurrence 
(lavere løn) fra landet med meget ufaglært arbejdskraft. Denne betragtningsmåde er 
af  relevans for diskussionen om effekterne af  integrationen af  såkaldte ”nye” øko-
nomier (emerging economies) i den internationale arbejdsdeling. Disse lande har 
et stort udbud af  ufaglært arbejdskraft, og derfor en komparativ fordel i produk-
tionen af  produkter intensiv i ufaglært arbejdskraft. Derfor har der til de ”gamle” 
økonomier været en stor import af  varer intensive i lavt uddannet arbejdskraft, og 
omvendt har de eksporteret varer mere intensiv i kvalificeret arbejdskraft. Bemærk 
at åbningen af  handel med lande med et stort udbud af  ufaglært arbejdskraft har 
effekter svarende til en forøgelse af  produktiviteten af  den faglærte arbejdskraft, jf. 
ovenfor.

Et lands placering i den internationale arbejdstildeling tilpasser sig de muligheder 
(faktorudrustning) man har. Konkurrenceevne er ikke et absolut men et relativt be-
greb, og et land kan ikke blive udkonkurreret på samme måde som en virksomhed 
kan. I eksemplet ovenfor er begge lande konkurrencedygtige, og de specialiserer sig 
i bestemte former for produktion ud fra deres komparative fordele. De er derfor 
begge konkurrencedygtige, men deres levestandard vil generelt være forskellig. Lan-
det med meget faglært arbejdskraft har en højere gennemsnitlig produktivitet og 

24   Denne model har to væsentlige hovedresultater af  betydning for diskussionen her. Det såkaldte Stolper-
Samuelson teorem siger, at en stigning i prisen på produkter intensiv i faglært arbejdskraft vil øge lønnen for faglært 
arbejdskraft og reducere den for ufaglært arbejdskraft. Iflg. Rybzynski teoremet vil en stigning i faglært arbejdskraft 
føre til en stigning i udbuddet af  produkter intensive i faglært arbejdskraft, og en reduktion af  udbuddet af  
produkter intensive i ufaglært arbejdskraft, se f.eks. Dixit og Norman (1980).
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derfor en højere levestandard end landet med meget ufaglært arbejdskraft og derfor 
en mindre gennemsnitlig produktivitet. 

Et lands komparative fordele ved at producere forskellige typer varer og tjenester 
er således afgørende for produktion og handelsstrømme og dermed velstand. Der 
er to dimensioner knyttet til den internationale handel – er danske virksomheder 
konkurrencedygtige nok til at forhindre, at udenlandske virksomheder kommer ind 
på hjemmemarkedet (import), og er de eventuelt så stærke, at de har mulighed for 
at eksportere noget af  produktionen?  Dette kan med få modifikationer analyseres 
på samme måde som allokeringen af  arbejdsfunktioner mellem forskellige typer 
arbejdskraft25, jf. ovenfor. Vi har reelt en to-trins beslutning, nemlig i) hvad er den 
billigste måde at producere varen her i landet (hvilke typer af  arbejdskraft skal an-
vendes osv.), og ii) giver dette danske virksomheder en konkurrenceposition, hvor de 
er konkurrencedygtige i forhold til import, og er de eventuelt så stærke, at de kan 
eksportere?

For at se nærmere på disse spørgsmål, lad den indenlandske løn for en bestemt type 
arbejdskraft være W, og lønnen hos de udenlandske konkurrenter WK.  Antag at ar-
bejdskraften er effektivt allokeret mellem forskellige typer aktiviteter, som diskuteret 
ovenfor, og lad produktiviteten ved aktivitet i udført herhjemme være A(i), og udført 
i udlandet AK(i). 

Lad os samtidig antage, at international handel med varer er forbundet med om-
kostninger (transportomkostninger m.m.), sådan at en eksporteret vare er en faktor 
T>1 dyrere på det udenlandske marked, og tilsvarende for import til hjemmemar-
kedet (omkostningerne antages symmetriske)26. En reduktion i omkostningerne T 
kan nu benyttes til at vurdere effekterne af  international integration, der i kraft af  
lavere transportomkostninger, regelændringer m.m. gør handel med lande nemme-
re. Helt integrerede økonomier svarer til T=1, dvs. der er ingen handelsomkostnin-
ger eller friktioner.  Disse omkostninger betegnes i det følgende som handelsomkost-
ninger.

Enhedsomkostningen ved at producere en given vare (med en given jobfunktion) i 
hjemlandet er 
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integrerede	økonomier	svarer	til	T=1,	dvs.	der	er	ingen	handelsomkostninger	eller	friktioner.		Disse	
omkostninger	betegnes	i	det	følgende	som	handelsomkostninger.	
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er	prisen	på	den	indenlandske	produktion	ikke	lav	nok	til,	at	varen	eksporteres,	men	omvendt	er	den	heller	
ikke	så	høj,	at	der	er	import.	Varen	er	en	såkaldt	”ikke-handlet”	vare	-	der	er	indenlandsk	produktion	af	
varen,	men	hverken	import	eller	eksport	af	varen.		Alternativt	kan	det	udtrykkes	ved,	at	den	relative	løn	
ikke	er	så	høj	relativt	til	de	handelskorrigerede	produktivitetsforskelle,	at	der	er	import,	men	heller	ikke	så	
lav,	at	eksport	er	mulig.	

Ovenstående	mekanismer	er	illustreret	i	figur	7.	Det	er	antaget,	at	produktionsaktiviteterne	er	rangordnet	

sådan,	at	den	relative	produktivitet	for	hjemlandet	( "(%)
"/(%)

)	er	stigende	med	i.	Omkostninger	ved	

international	handel	gør,	at	forskellene	mellem	de	indenlandske	og	udenlandske	virksomheder	skal	være	
tilstrækkelig	stor,	før	der	er	international	handel	(forskellene	skal	være	store	nok	til	at	dække	
handelsomkostningerne).	Derfor	er	den	relative	produktivitet	illustreret	ved	to	kurver	benævnt	henholdsvis	
”eksport”	og	”import”	i	figuren.	Handelsomkostningerne	giver	de	indenlandske	virksomheder	en	
hjemmemarkedsfordel.	De	udenlandske	virksomheder	skal	have	en	tilstrækkelig	stor	produktivitetsfordel	i	
forhold	til	de	relative	lønninger,	før	der	er	import	af	de	udenlandsk	producerede	varer.	Tilsvarende	skal	
indenlandske	virksomheder	have	en	tilstrækkelig	høj	relativ	produktivitet	i	forhold	til	de	relative	lønninger,	
før	eksport	kan	betale	sig.	Af	disse	grunde	ligger	”eksport-kurven”	til	højre	for	”import-kurven”	i	figuren.	

(timelønnen divideret med produktionsresultatet per time), mens 
konkurrentlandet kan producere til en pris 
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tilstrækkelig	stor,	før	der	er	international	handel	(forskellene	skal	være	store	nok	til	at	dække	
handelsomkostningerne).	Derfor	er	den	relative	produktivitet	illustreret	ved	to	kurver	benævnt	henholdsvis	
”eksport”	og	”import”	i	figuren.	Handelsomkostningerne	giver	de	indenlandske	virksomheder	en	
hjemmemarkedsfordel.	De	udenlandske	virksomheder	skal	have	en	tilstrækkelig	stor	produktivitetsfordel	i	
forhold	til	de	relative	lønninger,	før	der	er	import	af	de	udenlandsk	producerede	varer.	Tilsvarende	skal	
indenlandske	virksomheder	have	en	tilstrækkelig	høj	relativ	produktivitet	i	forhold	til	de	relative	lønninger,	
før	eksport	kan	betale	sig.	Af	disse	grunde	ligger	”eksport-kurven”	til	højre	for	”import-kurven”	i	figuren.	

 . Varer produceret herhjemme vil 
på eksportmarkedet koste 
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integrerede	økonomier	svarer	til	T=1,	dvs.	der	er	ingen	handelsomkostninger	eller	friktioner.		Disse	
omkostninger	betegnes	i	det	følgende	som	handelsomkostninger.	

Enhedsomkostningen	ved	at	producere	en	given	vare	(med	en	given	jobfunktion)	i	hjemlandet	er	
(

"(%)
		(timelønnen	divideret	med	produktionsresultatet	per	time),	mens	konkurrentlandet	kan	producere	til	

en	pris		 (/
"/(%)

.		Varer	produceret	herhjemme	vil	på	eksportmarkedet	koste		𝑇𝑇 (
"(%)

,	og	tilsvarende	vil	en	vare	

produceret	i	udlandet	og	importeret	koste	T (/
"/(%)

	her	i	landet.	Bliver	en	given	vare	i	handlet	internationalt?	

Og	er	der	i	givet	fald	import	eller	eksport	af	varen?	Hvis	𝑇𝑇 (/
"/(%)

< (
"(%)

	er	prisen	på	den	udenlandsk	

producerede	vare	solgt	på	vores	marked	lavere	end	de	priser	de	indenlandske	producenter	kan	producere	

til,	dvs.	varen	bliver	importeret.	Denne	betingelse	kan	også	skrives	som	 (
(/

> 𝑇𝑇 "(%)
"/(%)

,	dvs.	de	indenlandske	

lønninger	relativt	til	de	udenlandske	er	for	høje	i	forhold	til	produktivitetsforskellen	korrigeret	for	

handelsomkostningen.	Omvendt	er	der	eksport,	hvis	 (/
"/(%)

> 𝑇𝑇 (
"(%)

	,	da	de	indenlandsk	producerede	varer	

er	billigere	på	det	udenlandske	marked	end	de	udenlandsk	producerede	varer.	Denne	betingelse	kan	

skrives	som	 (
(/

< 2
3

"(%)
"/(%)

,	dvs.	de	relative	lønninger	er	lave	set	i	forhold	til	den	relative	produktivitet	for	den	

pågældende	vare	korrigeret	for	handelsomkostningerne.	Hvis	
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																																					(1)	

er	prisen	på	den	indenlandske	produktion	ikke	lav	nok	til,	at	varen	eksporteres,	men	omvendt	er	den	heller	
ikke	så	høj,	at	der	er	import.	Varen	er	en	såkaldt	”ikke-handlet”	vare	-	der	er	indenlandsk	produktion	af	
varen,	men	hverken	import	eller	eksport	af	varen.		Alternativt	kan	det	udtrykkes	ved,	at	den	relative	løn	
ikke	er	så	høj	relativt	til	de	handelskorrigerede	produktivitetsforskelle,	at	der	er	import,	men	heller	ikke	så	
lav,	at	eksport	er	mulig.	

Ovenstående	mekanismer	er	illustreret	i	figur	7.	Det	er	antaget,	at	produktionsaktiviteterne	er	rangordnet	

sådan,	at	den	relative	produktivitet	for	hjemlandet	( "(%)
"/(%)

)	er	stigende	med	i.	Omkostninger	ved	

international	handel	gør,	at	forskellene	mellem	de	indenlandske	og	udenlandske	virksomheder	skal	være	
tilstrækkelig	stor,	før	der	er	international	handel	(forskellene	skal	være	store	nok	til	at	dække	
handelsomkostningerne).	Derfor	er	den	relative	produktivitet	illustreret	ved	to	kurver	benævnt	henholdsvis	
”eksport”	og	”import”	i	figuren.	Handelsomkostningerne	giver	de	indenlandske	virksomheder	en	
hjemmemarkedsfordel.	De	udenlandske	virksomheder	skal	have	en	tilstrækkelig	stor	produktivitetsfordel	i	
forhold	til	de	relative	lønninger,	før	der	er	import	af	de	udenlandsk	producerede	varer.	Tilsvarende	skal	
indenlandske	virksomheder	have	en	tilstrækkelig	høj	relativ	produktivitet	i	forhold	til	de	relative	lønninger,	
før	eksport	kan	betale	sig.	Af	disse	grunde	ligger	”eksport-kurven”	til	højre	for	”import-kurven”	i	figuren.	

 , og tilsvarende vil en vare produceret i udlandet og 

25   Se f.eks. Andersen (2005) og Andersen og Sørensen (2008).
26   Dette betegnes også som ”iceberg-costs”, som indikation af  at dette er omkostninger, som ingen som sådan får 
gavn af; jf. Dornbusch, Fischer og Samuelson (1977).



37

importeret koste 

24	
	

integrerede	økonomier	svarer	til	T=1,	dvs.	der	er	ingen	handelsomkostninger	eller	friktioner.		Disse	
omkostninger	betegnes	i	det	følgende	som	handelsomkostninger.	

Enhedsomkostningen	ved	at	producere	en	given	vare	(med	en	given	jobfunktion)	i	hjemlandet	er	
(

"(%)
		(timelønnen	divideret	med	produktionsresultatet	per	time),	mens	konkurrentlandet	kan	producere	til	

en	pris		 (/
"/(%)

.		Varer	produceret	herhjemme	vil	på	eksportmarkedet	koste		𝑇𝑇 (
"(%)

,	og	tilsvarende	vil	en	vare	

produceret	i	udlandet	og	importeret	koste	T (/
"/(%)

	her	i	landet.	Bliver	en	given	vare	i	handlet	internationalt?	

Og	er	der	i	givet	fald	import	eller	eksport	af	varen?	Hvis	𝑇𝑇 (/
"/(%)

< (
"(%)

	er	prisen	på	den	udenlandsk	

producerede	vare	solgt	på	vores	marked	lavere	end	de	priser	de	indenlandske	producenter	kan	producere	

til,	dvs.	varen	bliver	importeret.	Denne	betingelse	kan	også	skrives	som	 (
(/

> 𝑇𝑇 "(%)
"/(%)

,	dvs.	de	indenlandske	

lønninger	relativt	til	de	udenlandske	er	for	høje	i	forhold	til	produktivitetsforskellen	korrigeret	for	

handelsomkostningen.	Omvendt	er	der	eksport,	hvis	 (/
"/(%)

> 𝑇𝑇 (
"(%)

	,	da	de	indenlandsk	producerede	varer	

er	billigere	på	det	udenlandske	marked	end	de	udenlandsk	producerede	varer.	Denne	betingelse	kan	

skrives	som	 (
(/

< 2
3

"(%)
"/(%)

,	dvs.	de	relative	lønninger	er	lave	set	i	forhold	til	den	relative	produktivitet	for	den	

pågældende	vare	korrigeret	for	handelsomkostningerne.	Hvis	
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																																					(1)	

er	prisen	på	den	indenlandske	produktion	ikke	lav	nok	til,	at	varen	eksporteres,	men	omvendt	er	den	heller	
ikke	så	høj,	at	der	er	import.	Varen	er	en	såkaldt	”ikke-handlet”	vare	-	der	er	indenlandsk	produktion	af	
varen,	men	hverken	import	eller	eksport	af	varen.		Alternativt	kan	det	udtrykkes	ved,	at	den	relative	løn	
ikke	er	så	høj	relativt	til	de	handelskorrigerede	produktivitetsforskelle,	at	der	er	import,	men	heller	ikke	så	
lav,	at	eksport	er	mulig.	

Ovenstående	mekanismer	er	illustreret	i	figur	7.	Det	er	antaget,	at	produktionsaktiviteterne	er	rangordnet	

sådan,	at	den	relative	produktivitet	for	hjemlandet	( "(%)
"/(%)

)	er	stigende	med	i.	Omkostninger	ved	

international	handel	gør,	at	forskellene	mellem	de	indenlandske	og	udenlandske	virksomheder	skal	være	
tilstrækkelig	stor,	før	der	er	international	handel	(forskellene	skal	være	store	nok	til	at	dække	
handelsomkostningerne).	Derfor	er	den	relative	produktivitet	illustreret	ved	to	kurver	benævnt	henholdsvis	
”eksport”	og	”import”	i	figuren.	Handelsomkostningerne	giver	de	indenlandske	virksomheder	en	
hjemmemarkedsfordel.	De	udenlandske	virksomheder	skal	have	en	tilstrækkelig	stor	produktivitetsfordel	i	
forhold	til	de	relative	lønninger,	før	der	er	import	af	de	udenlandsk	producerede	varer.	Tilsvarende	skal	
indenlandske	virksomheder	have	en	tilstrækkelig	høj	relativ	produktivitet	i	forhold	til	de	relative	lønninger,	
før	eksport	kan	betale	sig.	Af	disse	grunde	ligger	”eksport-kurven”	til	højre	for	”import-kurven”	i	figuren.	

 her i landet. Bliver en given vare i handlet internationalt? Og 
er der i givet fald import eller eksport af  varen? Hvis
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integrerede	økonomier	svarer	til	T=1,	dvs.	der	er	ingen	handelsomkostninger	eller	friktioner.		Disse	
omkostninger	betegnes	i	det	følgende	som	handelsomkostninger.	

Enhedsomkostningen	ved	at	producere	en	given	vare	(med	en	given	jobfunktion)	i	hjemlandet	er	
(

"(%)
		(timelønnen	divideret	med	produktionsresultatet	per	time),	mens	konkurrentlandet	kan	producere	til	

en	pris		 (/
"/(%)

.		Varer	produceret	herhjemme	vil	på	eksportmarkedet	koste		𝑇𝑇 (
"(%)

,	og	tilsvarende	vil	en	vare	

produceret	i	udlandet	og	importeret	koste	T (/
"/(%)

	her	i	landet.	Bliver	en	given	vare	i	handlet	internationalt?	

Og	er	der	i	givet	fald	import	eller	eksport	af	varen?	Hvis	𝑇𝑇 (/
"/(%)

< (
"(%)

	er	prisen	på	den	udenlandsk	

producerede	vare	solgt	på	vores	marked	lavere	end	de	priser	de	indenlandske	producenter	kan	producere	

til,	dvs.	varen	bliver	importeret.	Denne	betingelse	kan	også	skrives	som	 (
(/

> 𝑇𝑇 "(%)
"/(%)

,	dvs.	de	indenlandske	

lønninger	relativt	til	de	udenlandske	er	for	høje	i	forhold	til	produktivitetsforskellen	korrigeret	for	

handelsomkostningen.	Omvendt	er	der	eksport,	hvis	 (/
"/(%)

> 𝑇𝑇 (
"(%)

	,	da	de	indenlandsk	producerede	varer	

er	billigere	på	det	udenlandske	marked	end	de	udenlandsk	producerede	varer.	Denne	betingelse	kan	

skrives	som	 (
(/

< 2
3

"(%)
"/(%)

,	dvs.	de	relative	lønninger	er	lave	set	i	forhold	til	den	relative	produktivitet	for	den	

pågældende	vare	korrigeret	for	handelsomkostningerne.	Hvis	
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er	prisen	på	den	indenlandske	produktion	ikke	lav	nok	til,	at	varen	eksporteres,	men	omvendt	er	den	heller	
ikke	så	høj,	at	der	er	import.	Varen	er	en	såkaldt	”ikke-handlet”	vare	-	der	er	indenlandsk	produktion	af	
varen,	men	hverken	import	eller	eksport	af	varen.		Alternativt	kan	det	udtrykkes	ved,	at	den	relative	løn	
ikke	er	så	høj	relativt	til	de	handelskorrigerede	produktivitetsforskelle,	at	der	er	import,	men	heller	ikke	så	
lav,	at	eksport	er	mulig.	

Ovenstående	mekanismer	er	illustreret	i	figur	7.	Det	er	antaget,	at	produktionsaktiviteterne	er	rangordnet	

sådan,	at	den	relative	produktivitet	for	hjemlandet	( "(%)
"/(%)

)	er	stigende	med	i.	Omkostninger	ved	

international	handel	gør,	at	forskellene	mellem	de	indenlandske	og	udenlandske	virksomheder	skal	være	
tilstrækkelig	stor,	før	der	er	international	handel	(forskellene	skal	være	store	nok	til	at	dække	
handelsomkostningerne).	Derfor	er	den	relative	produktivitet	illustreret	ved	to	kurver	benævnt	henholdsvis	
”eksport”	og	”import”	i	figuren.	Handelsomkostningerne	giver	de	indenlandske	virksomheder	en	
hjemmemarkedsfordel.	De	udenlandske	virksomheder	skal	have	en	tilstrækkelig	stor	produktivitetsfordel	i	
forhold	til	de	relative	lønninger,	før	der	er	import	af	de	udenlandsk	producerede	varer.	Tilsvarende	skal	
indenlandske	virksomheder	have	en	tilstrækkelig	høj	relativ	produktivitet	i	forhold	til	de	relative	lønninger,	
før	eksport	kan	betale	sig.	Af	disse	grunde	ligger	”eksport-kurven”	til	højre	for	”import-kurven”	i	figuren.	

 er prisen på den uden-
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integrerede	økonomier	svarer	til	T=1,	dvs.	der	er	ingen	handelsomkostninger	eller	friktioner.		Disse	
omkostninger	betegnes	i	det	følgende	som	handelsomkostninger.	

Enhedsomkostningen	ved	at	producere	en	given	vare	(med	en	given	jobfunktion)	i	hjemlandet	er	
(

"(%)
		(timelønnen	divideret	med	produktionsresultatet	per	time),	mens	konkurrentlandet	kan	producere	til	

en	pris		 (/
"/(%)

.		Varer	produceret	herhjemme	vil	på	eksportmarkedet	koste		𝑇𝑇 (
"(%)

,	og	tilsvarende	vil	en	vare	

produceret	i	udlandet	og	importeret	koste	T (/
"/(%)

	her	i	landet.	Bliver	en	given	vare	i	handlet	internationalt?	

Og	er	der	i	givet	fald	import	eller	eksport	af	varen?	Hvis	𝑇𝑇 (/
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< (
"(%)

	er	prisen	på	den	udenlandsk	

producerede	vare	solgt	på	vores	marked	lavere	end	de	priser	de	indenlandske	producenter	kan	producere	

til,	dvs.	varen	bliver	importeret.	Denne	betingelse	kan	også	skrives	som	 (
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> 𝑇𝑇 "(%)
"/(%)

,	dvs.	de	indenlandske	

lønninger	relativt	til	de	udenlandske	er	for	høje	i	forhold	til	produktivitetsforskellen	korrigeret	for	

handelsomkostningen.	Omvendt	er	der	eksport,	hvis	 (/
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> 𝑇𝑇 (
"(%)

	,	da	de	indenlandsk	producerede	varer	

er	billigere	på	det	udenlandske	marked	end	de	udenlandsk	producerede	varer.	Denne	betingelse	kan	

skrives	som	 (
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< 2
3
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,	dvs.	de	relative	lønninger	er	lave	set	i	forhold	til	den	relative	produktivitet	for	den	

pågældende	vare	korrigeret	for	handelsomkostningerne.	Hvis	
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er	prisen	på	den	indenlandske	produktion	ikke	lav	nok	til,	at	varen	eksporteres,	men	omvendt	er	den	heller	
ikke	så	høj,	at	der	er	import.	Varen	er	en	såkaldt	”ikke-handlet”	vare	-	der	er	indenlandsk	produktion	af	
varen,	men	hverken	import	eller	eksport	af	varen.		Alternativt	kan	det	udtrykkes	ved,	at	den	relative	løn	
ikke	er	så	høj	relativt	til	de	handelskorrigerede	produktivitetsforskelle,	at	der	er	import,	men	heller	ikke	så	
lav,	at	eksport	er	mulig.	

Ovenstående	mekanismer	er	illustreret	i	figur	7.	Det	er	antaget,	at	produktionsaktiviteterne	er	rangordnet	

sådan,	at	den	relative	produktivitet	for	hjemlandet	( "(%)
"/(%)

)	er	stigende	med	i.	Omkostninger	ved	

international	handel	gør,	at	forskellene	mellem	de	indenlandske	og	udenlandske	virksomheder	skal	være	
tilstrækkelig	stor,	før	der	er	international	handel	(forskellene	skal	være	store	nok	til	at	dække	
handelsomkostningerne).	Derfor	er	den	relative	produktivitet	illustreret	ved	to	kurver	benævnt	henholdsvis	
”eksport”	og	”import”	i	figuren.	Handelsomkostningerne	giver	de	indenlandske	virksomheder	en	
hjemmemarkedsfordel.	De	udenlandske	virksomheder	skal	have	en	tilstrækkelig	stor	produktivitetsfordel	i	
forhold	til	de	relative	lønninger,	før	der	er	import	af	de	udenlandsk	producerede	varer.	Tilsvarende	skal	
indenlandske	virksomheder	have	en	tilstrækkelig	høj	relativ	produktivitet	i	forhold	til	de	relative	lønninger,	
før	eksport	kan	betale	sig.	Af	disse	grunde	ligger	”eksport-kurven”	til	højre	for	”import-kurven”	i	figuren.	

, dvs. de indenlandske lønninger relativt til de uden-
landske er for høje i forhold til produktivitetsforskellen korrigeret for handelsom-
kostningen. Omvendt er der eksport, hvis 
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integrerede	økonomier	svarer	til	T=1,	dvs.	der	er	ingen	handelsomkostninger	eller	friktioner.		Disse	
omkostninger	betegnes	i	det	følgende	som	handelsomkostninger.	

Enhedsomkostningen	ved	at	producere	en	given	vare	(med	en	given	jobfunktion)	i	hjemlandet	er	
(

"(%)
		(timelønnen	divideret	med	produktionsresultatet	per	time),	mens	konkurrentlandet	kan	producere	til	

en	pris		 (/
"/(%)

.		Varer	produceret	herhjemme	vil	på	eksportmarkedet	koste		𝑇𝑇 (
"(%)

,	og	tilsvarende	vil	en	vare	

produceret	i	udlandet	og	importeret	koste	T (/
"/(%)

	her	i	landet.	Bliver	en	given	vare	i	handlet	internationalt?	

Og	er	der	i	givet	fald	import	eller	eksport	af	varen?	Hvis	𝑇𝑇 (/
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er	prisen	på	den	indenlandske	produktion	ikke	lav	nok	til,	at	varen	eksporteres,	men	omvendt	er	den	heller	
ikke	så	høj,	at	der	er	import.	Varen	er	en	såkaldt	”ikke-handlet”	vare	-	der	er	indenlandsk	produktion	af	
varen,	men	hverken	import	eller	eksport	af	varen.		Alternativt	kan	det	udtrykkes	ved,	at	den	relative	løn	
ikke	er	så	høj	relativt	til	de	handelskorrigerede	produktivitetsforskelle,	at	der	er	import,	men	heller	ikke	så	
lav,	at	eksport	er	mulig.	

Ovenstående	mekanismer	er	illustreret	i	figur	7.	Det	er	antaget,	at	produktionsaktiviteterne	er	rangordnet	

sådan,	at	den	relative	produktivitet	for	hjemlandet	( "(%)
"/(%)

)	er	stigende	med	i.	Omkostninger	ved	

international	handel	gør,	at	forskellene	mellem	de	indenlandske	og	udenlandske	virksomheder	skal	være	
tilstrækkelig	stor,	før	der	er	international	handel	(forskellene	skal	være	store	nok	til	at	dække	
handelsomkostningerne).	Derfor	er	den	relative	produktivitet	illustreret	ved	to	kurver	benævnt	henholdsvis	
”eksport”	og	”import”	i	figuren.	Handelsomkostningerne	giver	de	indenlandske	virksomheder	en	
hjemmemarkedsfordel.	De	udenlandske	virksomheder	skal	have	en	tilstrækkelig	stor	produktivitetsfordel	i	
forhold	til	de	relative	lønninger,	før	der	er	import	af	de	udenlandsk	producerede	varer.	Tilsvarende	skal	
indenlandske	virksomheder	have	en	tilstrækkelig	høj	relativ	produktivitet	i	forhold	til	de	relative	lønninger,	
før	eksport	kan	betale	sig.	Af	disse	grunde	ligger	”eksport-kurven”	til	højre	for	”import-kurven”	i	figuren.	

 , da de indenlandsk produce-
rede varer er billigere på det udenlandske marked end de udenlandsk producerede 
varer. Denne betingelse kan skrives som 
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integrerede	økonomier	svarer	til	T=1,	dvs.	der	er	ingen	handelsomkostninger	eller	friktioner.		Disse	
omkostninger	betegnes	i	det	følgende	som	handelsomkostninger.	
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er	prisen	på	den	indenlandske	produktion	ikke	lav	nok	til,	at	varen	eksporteres,	men	omvendt	er	den	heller	
ikke	så	høj,	at	der	er	import.	Varen	er	en	såkaldt	”ikke-handlet”	vare	-	der	er	indenlandsk	produktion	af	
varen,	men	hverken	import	eller	eksport	af	varen.		Alternativt	kan	det	udtrykkes	ved,	at	den	relative	løn	
ikke	er	så	høj	relativt	til	de	handelskorrigerede	produktivitetsforskelle,	at	der	er	import,	men	heller	ikke	så	
lav,	at	eksport	er	mulig.	

Ovenstående	mekanismer	er	illustreret	i	figur	7.	Det	er	antaget,	at	produktionsaktiviteterne	er	rangordnet	

sådan,	at	den	relative	produktivitet	for	hjemlandet	( "(%)
"/(%)

)	er	stigende	med	i.	Omkostninger	ved	

international	handel	gør,	at	forskellene	mellem	de	indenlandske	og	udenlandske	virksomheder	skal	være	
tilstrækkelig	stor,	før	der	er	international	handel	(forskellene	skal	være	store	nok	til	at	dække	
handelsomkostningerne).	Derfor	er	den	relative	produktivitet	illustreret	ved	to	kurver	benævnt	henholdsvis	
”eksport”	og	”import”	i	figuren.	Handelsomkostningerne	giver	de	indenlandske	virksomheder	en	
hjemmemarkedsfordel.	De	udenlandske	virksomheder	skal	have	en	tilstrækkelig	stor	produktivitetsfordel	i	
forhold	til	de	relative	lønninger,	før	der	er	import	af	de	udenlandsk	producerede	varer.	Tilsvarende	skal	
indenlandske	virksomheder	have	en	tilstrækkelig	høj	relativ	produktivitet	i	forhold	til	de	relative	lønninger,	
før	eksport	kan	betale	sig.	Af	disse	grunde	ligger	”eksport-kurven”	til	højre	for	”import-kurven”	i	figuren.	

, dvs. de relative lønninger er lave 
set i forhold til den relative produktivitet for den pågældende vare korrigeret for 
handelsomkostningerne. Hvis
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integrerede	økonomier	svarer	til	T=1,	dvs.	der	er	ingen	handelsomkostninger	eller	friktioner.		Disse	
omkostninger	betegnes	i	det	følgende	som	handelsomkostninger.	

Enhedsomkostningen	ved	at	producere	en	given	vare	(med	en	given	jobfunktion)	i	hjemlandet	er	
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er	prisen	på	den	indenlandske	produktion	ikke	lav	nok	til,	at	varen	eksporteres,	men	omvendt	er	den	heller	
ikke	så	høj,	at	der	er	import.	Varen	er	en	såkaldt	”ikke-handlet”	vare	-	der	er	indenlandsk	produktion	af	
varen,	men	hverken	import	eller	eksport	af	varen.		Alternativt	kan	det	udtrykkes	ved,	at	den	relative	løn	
ikke	er	så	høj	relativt	til	de	handelskorrigerede	produktivitetsforskelle,	at	der	er	import,	men	heller	ikke	så	
lav,	at	eksport	er	mulig.	

Ovenstående	mekanismer	er	illustreret	i	figur	7.	Det	er	antaget,	at	produktionsaktiviteterne	er	rangordnet	

sådan,	at	den	relative	produktivitet	for	hjemlandet	( "(%)
"/(%)

)	er	stigende	med	i.	Omkostninger	ved	

international	handel	gør,	at	forskellene	mellem	de	indenlandske	og	udenlandske	virksomheder	skal	være	
tilstrækkelig	stor,	før	der	er	international	handel	(forskellene	skal	være	store	nok	til	at	dække	
handelsomkostningerne).	Derfor	er	den	relative	produktivitet	illustreret	ved	to	kurver	benævnt	henholdsvis	
”eksport”	og	”import”	i	figuren.	Handelsomkostningerne	giver	de	indenlandske	virksomheder	en	
hjemmemarkedsfordel.	De	udenlandske	virksomheder	skal	have	en	tilstrækkelig	stor	produktivitetsfordel	i	
forhold	til	de	relative	lønninger,	før	der	er	import	af	de	udenlandsk	producerede	varer.	Tilsvarende	skal	
indenlandske	virksomheder	have	en	tilstrækkelig	høj	relativ	produktivitet	i	forhold	til	de	relative	lønninger,	
før	eksport	kan	betale	sig.	Af	disse	grunde	ligger	”eksport-kurven”	til	højre	for	”import-kurven”	i	figuren.	

eller
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integrerede	økonomier	svarer	til	T=1,	dvs.	der	er	ingen	handelsomkostninger	eller	friktioner.		Disse	
omkostninger	betegnes	i	det	følgende	som	handelsomkostninger.	

Enhedsomkostningen	ved	at	producere	en	given	vare	(med	en	given	jobfunktion)	i	hjemlandet	er	
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ikke	så	høj,	at	der	er	import.	Varen	er	en	såkaldt	”ikke-handlet”	vare	-	der	er	indenlandsk	produktion	af	
varen,	men	hverken	import	eller	eksport	af	varen.		Alternativt	kan	det	udtrykkes	ved,	at	den	relative	løn	
ikke	er	så	høj	relativt	til	de	handelskorrigerede	produktivitetsforskelle,	at	der	er	import,	men	heller	ikke	så	
lav,	at	eksport	er	mulig.	

Ovenstående	mekanismer	er	illustreret	i	figur	7.	Det	er	antaget,	at	produktionsaktiviteterne	er	rangordnet	

sådan,	at	den	relative	produktivitet	for	hjemlandet	( "(%)
"/(%)

)	er	stigende	med	i.	Omkostninger	ved	

international	handel	gør,	at	forskellene	mellem	de	indenlandske	og	udenlandske	virksomheder	skal	være	
tilstrækkelig	stor,	før	der	er	international	handel	(forskellene	skal	være	store	nok	til	at	dække	
handelsomkostningerne).	Derfor	er	den	relative	produktivitet	illustreret	ved	to	kurver	benævnt	henholdsvis	
”eksport”	og	”import”	i	figuren.	Handelsomkostningerne	giver	de	indenlandske	virksomheder	en	
hjemmemarkedsfordel.	De	udenlandske	virksomheder	skal	have	en	tilstrækkelig	stor	produktivitetsfordel	i	
forhold	til	de	relative	lønninger,	før	der	er	import	af	de	udenlandsk	producerede	varer.	Tilsvarende	skal	
indenlandske	virksomheder	have	en	tilstrækkelig	høj	relativ	produktivitet	i	forhold	til	de	relative	lønninger,	
før	eksport	kan	betale	sig.	Af	disse	grunde	ligger	”eksport-kurven”	til	højre	for	”import-kurven”	i	figuren.	

er prisen på den indenlandske produktion ikke lav nok til, at varen eksporteres, men 
omvendt er den heller ikke så høj, at der er import. Varen er en såkaldt ”ikke-hand-
let” vare - der er indenlandsk produktion af  varen, men hverken import eller eks-
port af  varen.  Alternativt kan det udtrykkes ved, at den relative løn ikke er så høj 
relativt til de handelskorrigerede produktivitetsforskelle, at der er import, men hel-
ler ikke så lav, at eksport er mulig.

Ovenstående mekanismer er illustreret i figur 7. Det er antaget, at produktionsakti-
viteterne er rangordnet sådan, at den relative produktivitet for hjemlandet 
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integrerede	økonomier	svarer	til	T=1,	dvs.	der	er	ingen	handelsomkostninger	eller	friktioner.		Disse	
omkostninger	betegnes	i	det	følgende	som	handelsomkostninger.	
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er	prisen	på	den	indenlandske	produktion	ikke	lav	nok	til,	at	varen	eksporteres,	men	omvendt	er	den	heller	
ikke	så	høj,	at	der	er	import.	Varen	er	en	såkaldt	”ikke-handlet”	vare	-	der	er	indenlandsk	produktion	af	
varen,	men	hverken	import	eller	eksport	af	varen.		Alternativt	kan	det	udtrykkes	ved,	at	den	relative	løn	
ikke	er	så	høj	relativt	til	de	handelskorrigerede	produktivitetsforskelle,	at	der	er	import,	men	heller	ikke	så	
lav,	at	eksport	er	mulig.	

Ovenstående	mekanismer	er	illustreret	i	figur	7.	Det	er	antaget,	at	produktionsaktiviteterne	er	rangordnet	

sådan,	at	den	relative	produktivitet	for	hjemlandet	( "(%)
"/(%)

)	er	stigende	med	i.	Omkostninger	ved	

international	handel	gør,	at	forskellene	mellem	de	indenlandske	og	udenlandske	virksomheder	skal	være	
tilstrækkelig	stor,	før	der	er	international	handel	(forskellene	skal	være	store	nok	til	at	dække	
handelsomkostningerne).	Derfor	er	den	relative	produktivitet	illustreret	ved	to	kurver	benævnt	henholdsvis	
”eksport”	og	”import”	i	figuren.	Handelsomkostningerne	giver	de	indenlandske	virksomheder	en	
hjemmemarkedsfordel.	De	udenlandske	virksomheder	skal	have	en	tilstrækkelig	stor	produktivitetsfordel	i	
forhold	til	de	relative	lønninger,	før	der	er	import	af	de	udenlandsk	producerede	varer.	Tilsvarende	skal	
indenlandske	virksomheder	have	en	tilstrækkelig	høj	relativ	produktivitet	i	forhold	til	de	relative	lønninger,	
før	eksport	kan	betale	sig.	Af	disse	grunde	ligger	”eksport-kurven”	til	højre	for	”import-kurven”	i	figuren.	

 er 
stigende med i. Omkostninger ved international handel gør, at forskellene mellem 
de indenlandske og udenlandske virksomheder skal være tilstrækkelig stor, før der 
er international handel (forskellene skal være store nok til at dække handelsomkost-
ningerne). Derfor er den relative produktivitet illustreret ved to kurver benævnt 
henholdsvis ”eksport” og ”import” i figuren. Handelsomkostningerne giver de in-
denlandske virksomheder en hjemmemarkedsfordel. De udenlandske virksomheder 
skal have en tilstrækkelig stor produktivitetsfordel i forhold til de relative lønninger, 
før der er import af  de udenlandsk producerede varer. Tilsvarende skal indenland-
ske virksomheder have en tilstrækkelig høj relativ produktivitet i forhold til de rela-
tive lønninger, før eksport kan betale sig. Af  disse grunde ligger ”eksport-kurven” til 
højre for ”import-kurven” i figuren.
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Figur 7: International konkurrence og produktion 

Bestemmelsen af  handelsstrømme og dermed produktion i ind- og udland er illu-
streret i figur 7. For en given relativ løn mellem hjemlandet og udlandet bestem-
mes produktion og handelsstrømme og dermed hvilke jobfunktioner, der udføres i 
hjemland og udland.  De produkter/jobfunktioner, hvor udlandet har en høj relativ 
produktivitet set i forhold til de relative lønninger, vil blive importeret. Udlandet 
kan producere disse billigere (inklusiv handelsomkostningerne) end indenlandske 
virksomheder. Derfor er der ingen indenlandsk produktion af  disse produkter, og de 
importeres (i<iM). For produkter med indenlandske komparative fordele vil der være 
eksport (i>iE). Endelig vil der også være ikke-handlede produkter, dvs. der er inden-
landsk produktion men hverken import eller eksport (iM <i< iE ). Årsagen er, at for-
skelle i produktivitet (set i forhold til de relative lønninger) er for små til, at import 
eller eksport kan betale sig.

Det er stadig den relative produktivitet set i forhold til de relative lønninger, men nu 
mellem lande, der er afgørende. Det følger, at jobfunktionerne, der leder til eksport, 
ikke nødvendigvis er funktioner varetaget af  de højest uddannede. Det er kun til-
fældet, hvis de har en høj relativ produktivitet set i forhold til de relative lønninger 
i sammenligning med tilsvarende højtuddannede i udlandet. Eksport kan således 
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være koncentreret om produkter intensiv i faglært arbejdskraft, såfremt de har en 
komparativ fordel til udlandet.

Malchow-Møller et al. (2011) har empirisk analyseret kvalifikationsindholdet i dansk 
import og eksport, dvs. hvilke typer arbejdskraft der er anvendt i produktionen. Im-
port af  en given vare kan således tolkes som en adgang til udenlandsk arbejdskraft 
af  en bestemt type, og omvendt for eksporten. På den måde kan det afklares, hvilke 
typer uddannelser der ligger bag eksport og import. Et af  analysens hovedresultater 
er, at arbejdsindholdet i importen er større end i eksporten. Der er nettoimport af  
ufaglærte og faglærte kvalifikationer, og en mindre netto-eksport af  korte og lange 
uddannelser. For de lange videregående uddannelser er der nettoimport knyttet til 
de humanistiske og samfundsfaglige uddannelser og nettoeksport af  naturvidenska-
belige, tekniske og særligt sundhedsfaglige uddannelser. Som diskuteret ovenfor så 
tilpasser produktionsstrukturen sig til de forhåndenværende ressourcer, og det er der-
for ikke muligt at udskille udbuds- og efterspørgselseffekter i disse nettostrømme. 

Effekterne af  øget international integration (lavere handelsomkostninger) er illustre-
ret i figur 8. Lavere handelsomkostninger øger både mulighederne for, at udenland-
ske producenter kan komme ind på hjemmemarkedet (importlinje rykkes mod højre), 
og for at indenlandske producenter kan komme ind på de udenlandske markeder 
(eksportlinje rykkes mod venstre). Resultatet er mere import og eksport, mens de 
ikke-handlede aktiviteter reduceres. Det er også en konsekvens, at velstanden øges. 
Det er umiddelbart klart, at dette skaber både vindere og tabere på arbejdsmarkedet. 
Vinderne har fået forbedret situationen pga. bedre eksportmuligheder, og taberne 
er presset af  den øgede import.  For forbrugerne er der generelt gevinster, da pro-
duktionen i højere grad fordeles efter de enkelte landes komparative fordele, hvilket 
resulterer i lavere priser. 
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Figur 8: International konkurrence og produktion 

Ovenstående diskussion illustrerer flere vigtige implikationer:

• Et land bliver ikke udkonkurreret. Alle lande har en plads i den internationale 
arbejdsdeling, og den bestemmes af  de komparative fordele. Den relative 
produktivitet set i forhold til relative lønninger og handelsomkostningerne afgør, 
om der er indenlandsk eller udenlandsk produktion af  givne varer og tjenester, 
og dermed om der er import, eksport eller varen ikke handles internationalt. 
Et land med et generelt højere niveau for produktiviteten vil have en højere 
levestandard.

• Der er ikke belæg for at konkludere, at international handel kræver en 
bestemt type uddannelser, eller at bestemte typer uddannelser er særligt 
vigtige. Produktionen tilpasser sig de forhåndenværende muligheder ud fra de 
komparative fordele set i forhold til de relative lønninger.

• Hvis konkurrenceevne tolkes som evnen til at eksportere og/eller fortrænge 
import, følger det, at der ikke kan gøres generelle konklusioner om, hvilke 
typer uddannelser der er ”bedst” for konkurrenceevnen. Det afhænger 
af, hvilke muligheder der er for forbedring af  produktiviteten i forhold til 
konkurrentlandene. Faglært arbejdskraft kan derfor være lige så vigtig som f.eks. 
lang videregående uddannelse for konkurrenceevnen. 
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• Øget international integration både skaber og fjerner muligheder. Det vil øge 
både eksporten og importen (og dermed bliver der færre ”ikke-handlede” varer 
og tjenester). Mulighederne forbedres for grupper med en ”stærk” komparativ 
fordel (høj relativ produktivitet set i forhold til den relative løn), og de forringes 
for dem med en ”svag” komparativ fordel (lav relativ produktivitet i forhold til 
udlandet set i forhold til den relative løn).

• Et lands komparative fordele kan påvirkes via uddannelsespolitikken. Ved at 
ændre på arbejdsstyrkens sammensætning på tværs af  kvalifikationsniveauer 
påvirkes de komparative fordele. Et større udbud af  en bestemt type arbejdskraft 
styrker konkurrenceevnen ved at gøre denne type arbejdskraft relativt billigere 
(løn set i forhold til produktivitet), og produktionen og handelsmønstrene 
tilpasser sig hertil.

• Konkurrence mellem lande kan skabe et ”race to the top”, hvor der 
overinvesteres i uddannelse i håb om at styrke komparative fordele. I det 
omfang andre lande gør det samme, vil effekten på de komparative fordele blive 
neutraliseret, men uddannelsesudgifterne er øget.
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7 Uddannelsespolitik

Uddannelsespolitikken tilrettelægges ud fra en række overordnede mål, men her dis-
kuteres uddannelse alene i forhold til velstand og lighed - to centrale målsætninger i 
den økonomisk politiske debat. Som diskuteret i indledningen er der mange andre 
mål knyttet til uddannelsespolitikken, men disse indgår ikke direkte i den følgende 
diskussion.

7.1.  Velstand

Uddannelsesniveau og struktur er af  stor betydning for produktion, beskæftigelse, 
lønninger og dermed velstandsniveauet i samfundet. Uddannelsespolitik er derfor 
også erhvervspolitik. En central målsætning for uddannelsespolitikken er at medvir-
ke til at øge velstandsniveauet. 

Som grundlag for at diskutere en optimal indretning af  uddannelsespolitikken i 
forhold til velstandsniveauet vender vi tilbage til den illustrative model fra sektion 
3. Simplificerende er der to uddannelsesniveauer: U personer er ufaglærte og tjener 
en løn WU, mens F er faglærte med en løn WF. Den samlede velstand kan skrives 
som

27	
	

• Der	er	ikke	belæg	for	at	konkludere,	at	international	handel	kræver	en	bestemt	type	uddannelser,	
eller	at	bestemte	typer	uddannelser	er	særligt	vigtige.	Produktionen	tilpasser	sig	de	
forhåndenværende	muligheder	ud	fra	de	komparative	fordele	set	i	forhold	til	de	relative	lønninger.	
	

• Hvis	konkurrenceevne	tolkes	som	evnen	til	at	eksportere	og/eller	fortrænge	import,	følger	det,	at	
der	ikke	kan	gøres	generelle	konklusioner	om,	hvilke	typer	uddannelser	der	er	”bedst”	for	
konkurrenceevnen.	Det	afhænger	af,	hvilke	muligheder	der	er	for	forbedring	af	produktiviteten	i	
forhold	til	konkurrentlandene.	Faglært	arbejdskraft	kan	derfor	være	lige	så	vigtig	som	f.eks.	lang	
videregående	uddannelse	for	konkurrenceevnen.		
	

• Øget	international	integration	både	skaber	og	fjerner	muligheder.	Det	vil	øge	både	eksporten	og	
importen	(og	dermed	bliver	der	færre	”ikke-handlede”	varer	og	tjenester).	Mulighederne	forbedres	
for	grupper	med	en	”stærk”	komparativ	fordel	(høj	relativ	produktivitet	set	i	forhold	til	den	relative	
løn),	og	de	forringes	for	dem	med	en	”svag”	komparativ	fordel	(lav	relativ	produktivitet	i	forhold	til	
udlandet	set	i	forhold	til	den	relative	løn).	
	

• Et	lands	komparative	fordele	kan	påvirkes	via	uddannelsespolitikken.	Ved	at	ændre	på	
arbejdsstyrkens	sammensætning	på	tværs	af	kvalifikationsniveauer	påvirkes	de	komparative	
fordele.	Et	større	udbud	af	en	bestemt	type	arbejdskraft	styrker	konkurrenceevnen	ved	at	gøre	
denne	type	arbejdskraft	relativt	billigere	(løn	set	i	forhold	til	produktivitet),	og	produktionen	og	
handelsmønstrene	tilpasser	sig	hertil.	
	

• Konkurrence	mellem	lande	kan	skabe	et	”race	to	the	top”,	hvor	der	overinvesteres	i	uddannelse	i	
håb	om	at	styrke	komparative	fordele.	I	det	omfang	andre	lande	gør	det	samme,	vil	effekten	på	de	
komparative	fordele	blive	neutraliseret,	men	uddannelsesudgifterne	er	øget.	

7.	 Uddannelsespolitik	
Uddannelsespolitikken	tilrettelægges	ud	fra	en	række	overordnede	mål,	men	her	diskuteres	uddannelse	
alene	i	forhold	til	velstand	og	lighed	-	to	centrale	målsætninger	i	den	økonomisk	politiske	debat.	Som	
diskuteret	i	indledningen	er	der	mange	andre	mål	knyttet	til	uddannelsespolitikken,	men	disse	indgår	ikke	
direkte	i	den	følgende	diskussion.	

7.1.		 Velstand	
Uddannelsesniveau	og	struktur	er	af	stor	betydning	for	produktion,	beskæftigelse,	lønninger	og	dermed	
velstandsniveauet	i	samfundet.	Uddannelsespolitik	er	derfor	også	erhvervspolitik.	En	central	målsætning	
for	uddannelsespolitikken	er	at	medvirke	til	at	øge	velstandsniveauet.		

Som	grundlag	for	at	diskutere	en	optimal	indretning	af	uddannelsespolitikken	i	forhold	til	velstandsniveauet	
vender	vi	tilbage	til	den	illustrative	model	fra	sektion	3.	Simplificerende	er	der	to	uddannelsesniveauer:	U	
personer	er	ufaglærte	og	tjener	en	løn	WU,	mens	F	er	faglærte	med	en	løn	WF.	Den	samlede	velstand	kan	
skrives	som	

𝑌𝑌 = 𝑊𝑊+𝐹𝐹 + 𝑊𝑊-𝑈𝑈	

Velstanden	er	således	givet	ved	summen	af	indkomsten	skabt	af	de	to	typer	arbejdskraft.		
Velstanden er således givet ved summen af  indkomsten skabt af  de to typer arbejds-
kraft. 

Diskussionen i det følgende forudsætter, at de faglærte har en højere løn end de 
ufaglærte (WF>WU). Antallet af  faglærte kan øges via uddannelse til uddannelses-
omkostningerne c(F), der afhænger af  antal uddannede faglærte. Omkostnings-
funktionen er illustreret i figur 9. Omkostningerne antages at have både en fast og 
variabel komponent. De faste omkostninger er udgifter ved at etablere uddannelsen 
m.m., mens de variable omkostninger afhænger af  antallet, der skal uddannes. 
De gennemsnitlige omkostninger ved at uddanne F personer er derfor C(F)/F, og 
marginalomkostningen () ved at uddanne én mere betegnes CF(F) Gennemsnitsom-
kostningerne er først faldende og derefter stigende i antallet af  uddannede. Den 
faldende del skyldes, at de faste omkostninger fordeles på flere uddannede. Når 
gennemsnitsomkostningerne på et tidspunkt stiger, skyldes det, at marginalomkost-
ningerne ved uddannelse er stigende i uddannelsesomfanget. Dette afspejler en an-
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tagelse om, at uddannelse af  flere og flere faglærte betyder, at personer med mindre 
evner, motivation m.m. skal uddannes, hvilket kræver en øget indsats, for at de alle 
kan uddannes til et givet fagligt niveau.

Figur 9: Omkostninger og gevinster ved uddannelse 

Den optimale uddannelsespolitik skal således tilrettelægges for at maksimere den 
samlede indkomst fratrukket uddannelsesomkostningerne,

Antag først at lønningerne er givne. Den samfundsøkonomiske gevinst ved at ud-
danne én mere faglært er lig lønforskellen mellem faglærte og ufaglærte, ,  
og marginalomkostningerne er cF(F). Velstanden maksimeres ved at uddanne F* 
faglærte bestemt ved det enkle kriterium, at den marginale gevinst målt ved lønfor-
skellen skal være lig de marginale uddannelsesomkostninger, dvs.

29	
	

𝑊𝑊+ − 𝑊𝑊- = 𝑐𝑐+(𝐹𝐹∗)	

Figur	9	illustrerer	fastlæggelsen	af	F*.	Vælges	et	højere	uddannelsesniveau,	vil	de	marginale	omkostninger	
overstige	gevinsten	og	omvendt.	For	det	optimale	uddannelsesniveau	er	de	marginale	omkostninger	
mindre	end	gennemsnitsomkostningerne	i	illustrationen	ovenfor.	Dette	er	en	afgørende	betingelse.	Antag	
at	lønforskellen	er	mindre	end	minimum	af	gennemsnitsomkostningerne.	I	den	situation	vil	løngevinsten	
ikke	kunne	dække	de	samlede	omkostninger	ved	uddannelse,	og	derfor	vil	det	ikke	være	optimalt	at	
uddanne	nogen	faglærte.	Når	gennemsnitsomkostningerne	er	mindre	end	løngevinsten	ved	uddannelse,	
som	det	er	tilfældet	i	figur	9,	er	den	samlede	velstand	forøget	ved	at	uddanne	F*	faglærte27	(gevinsten	er	
større	end	omkostningerne).	Vælges	det	at	øge	uddannelsesniveauet	udover	F*,	vil	de	marginale	
omkostninger	overstige	den	marginale	gevinst,	og	velstanden	falder.	

Ovenstående	stiliserede	eksempel	illustrerer	to	vigtige	pointer.	For	det	første	afgøres	det	optimale	
uddannelsesniveau	af	de	marginale	gevinster	og	omkostninger	ved	uddannelse.	Den	marginale	gevinst	ved	
uddannelse	er	i	dette	eksempel	lig	med	forskellen	i	løn	mellem	faglærte	og	ufaglærte,	men	princippet	
generaliserer	til	mere	realistiske	situationer	inkluderende	flere	faktorer.	For	det	andet	gælder	det	for	det	
optimale	uddannelsesniveau,	at	løngevinsten	ved	uddannelse	overstiger	gennemsnitsomkostningen,	og	
derfor	er	der	en	velstandsgevinst.	Dette	er	vigtigt	i	sammenhæng	med	analyser	af	både	de	samfunds-	og	
privatøkonomiske	gevinster	af	uddannelse,	jf.	f.eks.	OECD	(2014),	Økonomisk	Råd	(2014),	
Arbejderbevægelsens	Erhvervsråd	(2015).	Disse	analyser	benytter	de	gennemsnitlige	
uddannelsesomkostninger,	og	når	der	(typisk)	findes,	at	der	er	en	samfundsøkonomisk	gevinst	ved	
uddannelse,	viser	det,	at	uddannelserne	har	bidraget	til	at	øge	velstanden28.	Sådanne	analyser	kan	
imidlertid	ikke	bruges	som	grundlag	for	at	afgøre,	om	det	er	fordelagtigt	at	uddanne	flere.	For	at	tage	
stilling	til	dette	kræves	viden	om	de	marginale	omkostninger,	og	de	vil	realistisk	være	større	end	de	
gennemsnitlige	omkostninger,	jf.	figur	9.	Når	de	nævnte	analyser	anvender	gennemsnitsomkostningerne,	
skyldes	det,	at	det	er	forbundet	med	store	problemer	at	finde	marginalomkostningerne	i	praksis.	Öckert	
(2012)	er	et	eksempel	på	en	analyse	for	Sverige,	hvor	der	tages	hensyn	til,	at	den	”marginale”	person	under	
uddannelse	kan	afvige	fra	gennemsnittet	af	dem,	der	allerede	bliver	uddannet,	og	derfor	er	
marginalomkostningerne	højere	end	gennemsnitsomkostninger	ved	en	øget	uddannelsesindsats.	

Diskussionen	ovenfor	ser	bort	fra	flere	vigtige	faktorer,	der	bør	indgå	i	en	mere	komplet	analyse.	For	det	
første	er	lønningerne	antaget	at	være	givne.	En	ændring	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationsstruktur	må	
imidlertid	forventes	at	påvirke	lønningerne,	jf.	ovenfor.	Tages	der	hensyn	til	dette,	bliver	det	optimale	
uddannelsesniveau	bestemt	af	betingelsen		

𝑊𝑊+ − 𝑊𝑊-
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27 Betingelsen at de marginale gevinster er lig de marginale omkostninger er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, 
betingelse for, at uddannelse har øget den samlede velstand. Det er yderligere et diskussionspunkt, at disse analyser 
typisk diskonterer gevinsterne med markedsrenten, men som diskuteret i afsnit 2 er den relevante diskonteringsrate for 
offentligt finansierede uddannelser (PAYG) væksten i lønsummen, der generelt er mindre end markedsrenten. Dette 
giver en tendens til en undervurdering af de samfundsmæssige gevinster ved uddannelse. 
28 Dette er strengt taget ikke helt korrekt, da effekterne af uddannelse på lønninger m.m. ikke er medtaget. 

Kommenterede	[BN1]:	Alle	tre	termer	skal	være	under	hver	
sin	tuborgklamme	i	stedet	for	ved	siden	af.	

Figur 9 illustrerer fastlæggelsen af  F*. Vælges et højere uddannelsesniveau, vil de 
marginale omkostninger overstige gevinsten og omvendt. For det optimale uddan-
nelsesniveau er de marginale omkostninger mindre end gennemsnitsomkostninger-
ne i illustrationen ovenfor. Dette er en afgørende betingelse. Antag at lønforskellen 
er mindre end minimum af  gennemsnitsomkostningerne. I den situation vil lønge-
vinsten ikke kunne dække de samlede omkostninger ved uddannelse, og derfor vil 
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det ikke være optimalt at uddanne nogen faglærte. Når gennemsnitsomkostninger-
ne er mindre end løngevinsten ved uddannelse, som det er tilfældet i figur 9, er den 
samlede velstand forøget ved at uddanne F* faglærte27 (gevinsten er større end om-
kostningerne). Vælges det at øge uddannelsesniveauet udover F*, vil de marginale 
omkostninger overstige den marginale gevinst, og velstanden falder.

Ovenstående stiliserede eksempel illustrerer to vigtige pointer. For det første afgøres 
det optimale uddannelsesniveau af  de marginale gevinster og omkostninger ved 
uddannelse. Den marginale gevinst ved uddannelse er i dette eksempel lig med 
forskellen i løn mellem faglærte og ufaglærte, men princippet generaliserer til mere 
realistiske situationer inkluderende flere faktorer. For det andet gælder det for det 
optimale uddannelsesniveau, at løngevinsten ved uddannelse overstiger gennem-
snitsomkostningen, og derfor er der en velstandsgevinst. Dette er vigtigt i sam-
menhæng med analyser af  både de samfunds- og privatøkonomiske gevinster af  
uddannelse, jf. f.eks. OECD (2014), Økonomisk Råd (2014), Arbejderbevægelsens 
Erhvervsråd (2015). Disse analyser benytter de gennemsnitlige uddannelsesomkost-
ninger, og når der (typisk) findes, at der er en samfundsøkonomisk gevinst ved ud-
dannelse, viser det, at uddannelserne har bidraget til at øge velstanden28. Sådanne 
analyser kan imidlertid ikke bruges som grundlag for at afgøre, om det er fordelag-
tigt at uddanne flere. For at tage stilling til dette kræves viden om de marginale om-
kostninger, og de vil realistisk være større end de gennemsnitlige omkostninger, jf. 
figur 9. Når de nævnte analyser anvender gennemsnitsomkostningerne, skyldes det, 
at det er forbundet med store problemer at finde marginalomkostningerne i praksis. 
Öckert (2012) er et eksempel på en analyse for Sverige, hvor der tages hensyn til, 
at den ”marginale” person under uddannelse kan afvige fra gennemsnittet af  dem, 
der allerede bliver uddannet, og derfor er marginalomkostningerne højere end gen-
nemsnitsomkostninger ved en øget uddannelsesindsats.

27   Betingelsen at de marginale gevinster er lig de marginale omkostninger er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, 
betingelse for, at uddannelse har øget den samlede velstand. Det er yderligere et diskussionspunkt, at disse analyser 
typisk diskonterer gevinsterne med markedsrenten, men som diskuteret i afsnit 2 er den relevante diskonteringsrate 
for offentligt finansierede uddannelser (PAYG) væksten i lønsummen, der generelt er mindre end markedsrenten. 
Dette giver en tendens til en undervurdering af  de samfundsmæssige gevinster ved uddannelse.
28   Dette er strengt taget ikke helt korrekt, da effekterne af  uddannelse på lønninger m.m. ikke er medtaget.



45

Diskussionen ovenfor ser bort fra flere vigtige faktorer, der bør indgå i en mere 
komplet analyse. For det første er lønningerne antaget at være givne. En ændring 
af  arbejdsstyrkens kvalifikationsstruktur må imidlertid forventes at påvirke lønnin-
gerne, jf. ovenfor. Tages der hensyn til dette, bliver det optimale uddannelsesniveau 
bestemt af  betingelsen 
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Figur	9	illustrerer	fastlæggelsen	af	F*.	Vælges	et	højere	uddannelsesniveau,	vil	de	marginale	omkostninger	
overstige	gevinsten	og	omvendt.	For	det	optimale	uddannelsesniveau	er	de	marginale	omkostninger	
mindre	end	gennemsnitsomkostningerne	i	illustrationen	ovenfor.	Dette	er	en	afgørende	betingelse.	Antag	
at	lønforskellen	er	mindre	end	minimum	af	gennemsnitsomkostningerne.	I	den	situation	vil	løngevinsten	
ikke	kunne	dække	de	samlede	omkostninger	ved	uddannelse,	og	derfor	vil	det	ikke	være	optimalt	at	
uddanne	nogen	faglærte.	Når	gennemsnitsomkostningerne	er	mindre	end	løngevinsten	ved	uddannelse,	
som	det	er	tilfældet	i	figur	9,	er	den	samlede	velstand	forøget	ved	at	uddanne	F*	faglærte27	(gevinsten	er	
større	end	omkostningerne).	Vælges	det	at	øge	uddannelsesniveauet	udover	F*,	vil	de	marginale	
omkostninger	overstige	den	marginale	gevinst,	og	velstanden	falder.	

Ovenstående	stiliserede	eksempel	illustrerer	to	vigtige	pointer.	For	det	første	afgøres	det	optimale	
uddannelsesniveau	af	de	marginale	gevinster	og	omkostninger	ved	uddannelse.	Den	marginale	gevinst	ved	
uddannelse	er	i	dette	eksempel	lig	med	forskellen	i	løn	mellem	faglærte	og	ufaglærte,	men	princippet	
generaliserer	til	mere	realistiske	situationer	inkluderende	flere	faktorer.	For	det	andet	gælder	det	for	det	
optimale	uddannelsesniveau,	at	løngevinsten	ved	uddannelse	overstiger	gennemsnitsomkostningen,	og	
derfor	er	der	en	velstandsgevinst.	Dette	er	vigtigt	i	sammenhæng	med	analyser	af	både	de	samfunds-	og	
privatøkonomiske	gevinster	af	uddannelse,	jf.	f.eks.	OECD	(2014),	Økonomisk	Råd	(2014),	
Arbejderbevægelsens	Erhvervsråd	(2015).	Disse	analyser	benytter	de	gennemsnitlige	
uddannelsesomkostninger,	og	når	der	(typisk)	findes,	at	der	er	en	samfundsøkonomisk	gevinst	ved	
uddannelse,	viser	det,	at	uddannelserne	har	bidraget	til	at	øge	velstanden28.	Sådanne	analyser	kan	
imidlertid	ikke	bruges	som	grundlag	for	at	afgøre,	om	det	er	fordelagtigt	at	uddanne	flere.	For	at	tage	
stilling	til	dette	kræves	viden	om	de	marginale	omkostninger,	og	de	vil	realistisk	være	større	end	de	
gennemsnitlige	omkostninger,	jf.	figur	9.	Når	de	nævnte	analyser	anvender	gennemsnitsomkostningerne,	
skyldes	det,	at	det	er	forbundet	med	store	problemer	at	finde	marginalomkostningerne	i	praksis.	Öckert	
(2012)	er	et	eksempel	på	en	analyse	for	Sverige,	hvor	der	tages	hensyn	til,	at	den	”marginale”	person	under	
uddannelse	kan	afvige	fra	gennemsnittet	af	dem,	der	allerede	bliver	uddannet,	og	derfor	er	
marginalomkostningerne	højere	end	gennemsnitsomkostninger	ved	en	øget	uddannelsesindsats.	

Diskussionen	ovenfor	ser	bort	fra	flere	vigtige	faktorer,	der	bør	indgå	i	en	mere	komplet	analyse.	For	det	
første	er	lønningerne	antaget	at	være	givne.	En	ændring	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationsstruktur	må	
imidlertid	forventes	at	påvirke	lønningerne,	jf.	ovenfor.	Tages	der	hensyn	til	dette,	bliver	det	optimale	
uddannelsesniveau	bestemt	af	betingelsen		
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27 Betingelsen at de marginale gevinster er lig de marginale omkostninger er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, 
betingelse for, at uddannelse har øget den samlede velstand. Det er yderligere et diskussionspunkt, at disse analyser 
typisk diskonterer gevinsterne med markedsrenten, men som diskuteret i afsnit 2 er den relevante diskonteringsrate for 
offentligt finansierede uddannelser (PAYG) væksten i lønsummen, der generelt er mindre end markedsrenten. Dette 
giver en tendens til en undervurdering af de samfundsmæssige gevinster ved uddannelse. 
28 Dette er strengt taget ikke helt korrekt, da effekterne af uddannelse på lønninger m.m. ikke er medtaget. 
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Figur	9	illustrerer	fastlæggelsen	af	F*.	Vælges	et	højere	uddannelsesniveau,	vil	de	marginale	omkostninger	
overstige	gevinsten	og	omvendt.	For	det	optimale	uddannelsesniveau	er	de	marginale	omkostninger	
mindre	end	gennemsnitsomkostningerne	i	illustrationen	ovenfor.	Dette	er	en	afgørende	betingelse.	Antag	
at	lønforskellen	er	mindre	end	minimum	af	gennemsnitsomkostningerne.	I	den	situation	vil	løngevinsten	
ikke	kunne	dække	de	samlede	omkostninger	ved	uddannelse,	og	derfor	vil	det	ikke	være	optimalt	at	
uddanne	nogen	faglærte.	Når	gennemsnitsomkostningerne	er	mindre	end	løngevinsten	ved	uddannelse,	
som	det	er	tilfældet	i	figur	9,	er	den	samlede	velstand	forøget	ved	at	uddanne	F*	faglærte27	(gevinsten	er	
større	end	omkostningerne).	Vælges	det	at	øge	uddannelsesniveauet	udover	F*,	vil	de	marginale	
omkostninger	overstige	den	marginale	gevinst,	og	velstanden	falder.	

Ovenstående	stiliserede	eksempel	illustrerer	to	vigtige	pointer.	For	det	første	afgøres	det	optimale	
uddannelsesniveau	af	de	marginale	gevinster	og	omkostninger	ved	uddannelse.	Den	marginale	gevinst	ved	
uddannelse	er	i	dette	eksempel	lig	med	forskellen	i	løn	mellem	faglærte	og	ufaglærte,	men	princippet	
generaliserer	til	mere	realistiske	situationer	inkluderende	flere	faktorer.	For	det	andet	gælder	det	for	det	
optimale	uddannelsesniveau,	at	løngevinsten	ved	uddannelse	overstiger	gennemsnitsomkostningen,	og	
derfor	er	der	en	velstandsgevinst.	Dette	er	vigtigt	i	sammenhæng	med	analyser	af	både	de	samfunds-	og	
privatøkonomiske	gevinster	af	uddannelse,	jf.	f.eks.	OECD	(2014),	Økonomisk	Råd	(2014),	
Arbejderbevægelsens	Erhvervsråd	(2015).	Disse	analyser	benytter	de	gennemsnitlige	
uddannelsesomkostninger,	og	når	der	(typisk)	findes,	at	der	er	en	samfundsøkonomisk	gevinst	ved	
uddannelse,	viser	det,	at	uddannelserne	har	bidraget	til	at	øge	velstanden28.	Sådanne	analyser	kan	
imidlertid	ikke	bruges	som	grundlag	for	at	afgøre,	om	det	er	fordelagtigt	at	uddanne	flere.	For	at	tage	
stilling	til	dette	kræves	viden	om	de	marginale	omkostninger,	og	de	vil	realistisk	være	større	end	de	
gennemsnitlige	omkostninger,	jf.	figur	9.	Når	de	nævnte	analyser	anvender	gennemsnitsomkostningerne,	
skyldes	det,	at	det	er	forbundet	med	store	problemer	at	finde	marginalomkostningerne	i	praksis.	Öckert	
(2012)	er	et	eksempel	på	en	analyse	for	Sverige,	hvor	der	tages	hensyn	til,	at	den	”marginale”	person	under	
uddannelse	kan	afvige	fra	gennemsnittet	af	dem,	der	allerede	bliver	uddannet,	og	derfor	er	
marginalomkostningerne	højere	end	gennemsnitsomkostninger	ved	en	øget	uddannelsesindsats.	

Diskussionen	ovenfor	ser	bort	fra	flere	vigtige	faktorer,	der	bør	indgå	i	en	mere	komplet	analyse.	For	det	
første	er	lønningerne	antaget	at	være	givne.	En	ændring	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationsstruktur	må	
imidlertid	forventes	at	påvirke	lønningerne,	jf.	ovenfor.	Tages	der	hensyn	til	dette,	bliver	det	optimale	
uddannelsesniveau	bestemt	af	betingelsen		
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27 Betingelsen at de marginale gevinster er lig de marginale omkostninger er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, 
betingelse for, at uddannelse har øget den samlede velstand. Det er yderligere et diskussionspunkt, at disse analyser 
typisk diskonterer gevinsterne med markedsrenten, men som diskuteret i afsnit 2 er den relevante diskonteringsrate for 
offentligt finansierede uddannelser (PAYG) væksten i lønsummen, der generelt er mindre end markedsrenten. Dette 
giver en tendens til en undervurdering af de samfundsmæssige gevinster ved uddannelse. 
28 Dette er strengt taget ikke helt korrekt, da effekterne af uddannelse på lønninger m.m. ikke er medtaget. 
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Figur	9	illustrerer	fastlæggelsen	af	F*.	Vælges	et	højere	uddannelsesniveau,	vil	de	marginale	omkostninger	
overstige	gevinsten	og	omvendt.	For	det	optimale	uddannelsesniveau	er	de	marginale	omkostninger	
mindre	end	gennemsnitsomkostningerne	i	illustrationen	ovenfor.	Dette	er	en	afgørende	betingelse.	Antag	
at	lønforskellen	er	mindre	end	minimum	af	gennemsnitsomkostningerne.	I	den	situation	vil	løngevinsten	
ikke	kunne	dække	de	samlede	omkostninger	ved	uddannelse,	og	derfor	vil	det	ikke	være	optimalt	at	
uddanne	nogen	faglærte.	Når	gennemsnitsomkostningerne	er	mindre	end	løngevinsten	ved	uddannelse,	
som	det	er	tilfældet	i	figur	9,	er	den	samlede	velstand	forøget	ved	at	uddanne	F*	faglærte27	(gevinsten	er	
større	end	omkostningerne).	Vælges	det	at	øge	uddannelsesniveauet	udover	F*,	vil	de	marginale	
omkostninger	overstige	den	marginale	gevinst,	og	velstanden	falder.	

Ovenstående	stiliserede	eksempel	illustrerer	to	vigtige	pointer.	For	det	første	afgøres	det	optimale	
uddannelsesniveau	af	de	marginale	gevinster	og	omkostninger	ved	uddannelse.	Den	marginale	gevinst	ved	
uddannelse	er	i	dette	eksempel	lig	med	forskellen	i	løn	mellem	faglærte	og	ufaglærte,	men	princippet	
generaliserer	til	mere	realistiske	situationer	inkluderende	flere	faktorer.	For	det	andet	gælder	det	for	det	
optimale	uddannelsesniveau,	at	løngevinsten	ved	uddannelse	overstiger	gennemsnitsomkostningen,	og	
derfor	er	der	en	velstandsgevinst.	Dette	er	vigtigt	i	sammenhæng	med	analyser	af	både	de	samfunds-	og	
privatøkonomiske	gevinster	af	uddannelse,	jf.	f.eks.	OECD	(2014),	Økonomisk	Råd	(2014),	
Arbejderbevægelsens	Erhvervsråd	(2015).	Disse	analyser	benytter	de	gennemsnitlige	
uddannelsesomkostninger,	og	når	der	(typisk)	findes,	at	der	er	en	samfundsøkonomisk	gevinst	ved	
uddannelse,	viser	det,	at	uddannelserne	har	bidraget	til	at	øge	velstanden28.	Sådanne	analyser	kan	
imidlertid	ikke	bruges	som	grundlag	for	at	afgøre,	om	det	er	fordelagtigt	at	uddanne	flere.	For	at	tage	
stilling	til	dette	kræves	viden	om	de	marginale	omkostninger,	og	de	vil	realistisk	være	større	end	de	
gennemsnitlige	omkostninger,	jf.	figur	9.	Når	de	nævnte	analyser	anvender	gennemsnitsomkostningerne,	
skyldes	det,	at	det	er	forbundet	med	store	problemer	at	finde	marginalomkostningerne	i	praksis.	Öckert	
(2012)	er	et	eksempel	på	en	analyse	for	Sverige,	hvor	der	tages	hensyn	til,	at	den	”marginale”	person	under	
uddannelse	kan	afvige	fra	gennemsnittet	af	dem,	der	allerede	bliver	uddannet,	og	derfor	er	
marginalomkostningerne	højere	end	gennemsnitsomkostninger	ved	en	øget	uddannelsesindsats.	

Diskussionen	ovenfor	ser	bort	fra	flere	vigtige	faktorer,	der	bør	indgå	i	en	mere	komplet	analyse.	For	det	
første	er	lønningerne	antaget	at	være	givne.	En	ændring	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationsstruktur	må	
imidlertid	forventes	at	påvirke	lønningerne,	jf.	ovenfor.	Tages	der	hensyn	til	dette,	bliver	det	optimale	
uddannelsesniveau	bestemt	af	betingelsen		
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27 Betingelsen at de marginale gevinster er lig de marginale omkostninger er en nødvendig, men ikke tilstrækkelig, 
betingelse for, at uddannelse har øget den samlede velstand. Det er yderligere et diskussionspunkt, at disse analyser 
typisk diskonterer gevinsterne med markedsrenten, men som diskuteret i afsnit 2 er den relevante diskonteringsrate for 
offentligt finansierede uddannelser (PAYG) væksten i lønsummen, der generelt er mindre end markedsrenten. Dette 
giver en tendens til en undervurdering af de samfundsmæssige gevinster ved uddannelse. 
28 Dette er strengt taget ikke helt korrekt, da effekterne af uddannelse på lønninger m.m. ikke er medtaget. 
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Figur	9	illustrerer	fastlæggelsen	af	F*.	Vælges	et	højere	uddannelsesniveau,	vil	de	marginale	omkostninger	
overstige	gevinsten	og	omvendt.	For	det	optimale	uddannelsesniveau	er	de	marginale	omkostninger	
mindre	end	gennemsnitsomkostningerne	i	illustrationen	ovenfor.	Dette	er	en	afgørende	betingelse.	Antag	
at	lønforskellen	er	mindre	end	minimum	af	gennemsnitsomkostningerne.	I	den	situation	vil	løngevinsten	
ikke	kunne	dække	de	samlede	omkostninger	ved	uddannelse,	og	derfor	vil	det	ikke	være	optimalt	at	
uddanne	nogen	faglærte.	Når	gennemsnitsomkostningerne	er	mindre	end	løngevinsten	ved	uddannelse,	
som	det	er	tilfældet	i	figur	9,	er	den	samlede	velstand	forøget	ved	at	uddanne	F*	faglærte27	(gevinsten	er	
større	end	omkostningerne).	Vælges	det	at	øge	uddannelsesniveauet	udover	F*,	vil	de	marginale	
omkostninger	overstige	den	marginale	gevinst,	og	velstanden	falder.	

Ovenstående	stiliserede	eksempel	illustrerer	to	vigtige	pointer.	For	det	første	afgøres	det	optimale	
uddannelsesniveau	af	de	marginale	gevinster	og	omkostninger	ved	uddannelse.	Den	marginale	gevinst	ved	
uddannelse	er	i	dette	eksempel	lig	med	forskellen	i	løn	mellem	faglærte	og	ufaglærte,	men	princippet	
generaliserer	til	mere	realistiske	situationer	inkluderende	flere	faktorer.	For	det	andet	gælder	det	for	det	
optimale	uddannelsesniveau,	at	løngevinsten	ved	uddannelse	overstiger	gennemsnitsomkostningen,	og	
derfor	er	der	en	velstandsgevinst.	Dette	er	vigtigt	i	sammenhæng	med	analyser	af	både	de	samfunds-	og	
privatøkonomiske	gevinster	af	uddannelse,	jf.	f.eks.	OECD	(2014),	Økonomisk	Råd	(2014),	
Arbejderbevægelsens	Erhvervsråd	(2015).	Disse	analyser	benytter	de	gennemsnitlige	
uddannelsesomkostninger,	og	når	der	(typisk)	findes,	at	der	er	en	samfundsøkonomisk	gevinst	ved	
uddannelse,	viser	det,	at	uddannelserne	har	bidraget	til	at	øge	velstanden28.	Sådanne	analyser	kan	
imidlertid	ikke	bruges	som	grundlag	for	at	afgøre,	om	det	er	fordelagtigt	at	uddanne	flere.	For	at	tage	
stilling	til	dette	kræves	viden	om	de	marginale	omkostninger,	og	de	vil	realistisk	være	større	end	de	
gennemsnitlige	omkostninger,	jf.	figur	9.	Når	de	nævnte	analyser	anvender	gennemsnitsomkostningerne,	
skyldes	det,	at	det	er	forbundet	med	store	problemer	at	finde	marginalomkostningerne	i	praksis.	Öckert	
(2012)	er	et	eksempel	på	en	analyse	for	Sverige,	hvor	der	tages	hensyn	til,	at	den	”marginale”	person	under	
uddannelse	kan	afvige	fra	gennemsnittet	af	dem,	der	allerede	bliver	uddannet,	og	derfor	er	
marginalomkostningerne	højere	end	gennemsnitsomkostninger	ved	en	øget	uddannelsesindsats.	

Diskussionen	ovenfor	ser	bort	fra	flere	vigtige	faktorer,	der	bør	indgå	i	en	mere	komplet	analyse.	For	det	
første	er	lønningerne	antaget	at	være	givne.	En	ændring	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationsstruktur	må	
imidlertid	forventes	at	påvirke	lønningerne,	jf.	ovenfor.	Tages	der	hensyn	til	dette,	bliver	det	optimale	
uddannelsesniveau	bestemt	af	betingelsen		
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Figur	9	illustrerer	fastlæggelsen	af	F*.	Vælges	et	højere	uddannelsesniveau,	vil	de	marginale	omkostninger	
overstige	gevinsten	og	omvendt.	For	det	optimale	uddannelsesniveau	er	de	marginale	omkostninger	
mindre	end	gennemsnitsomkostningerne	i	illustrationen	ovenfor.	Dette	er	en	afgørende	betingelse.	Antag	
at	lønforskellen	er	mindre	end	minimum	af	gennemsnitsomkostningerne.	I	den	situation	vil	løngevinsten	
ikke	kunne	dække	de	samlede	omkostninger	ved	uddannelse,	og	derfor	vil	det	ikke	være	optimalt	at	
uddanne	nogen	faglærte.	Når	gennemsnitsomkostningerne	er	mindre	end	løngevinsten	ved	uddannelse,	
som	det	er	tilfældet	i	figur	9,	er	den	samlede	velstand	forøget	ved	at	uddanne	F*	faglærte27	(gevinsten	er	
større	end	omkostningerne).	Vælges	det	at	øge	uddannelsesniveauet	udover	F*,	vil	de	marginale	
omkostninger	overstige	den	marginale	gevinst,	og	velstanden	falder.	
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privatøkonomiske	gevinster	af	uddannelse,	jf.	f.eks.	OECD	(2014),	Økonomisk	Råd	(2014),	
Arbejderbevægelsens	Erhvervsråd	(2015).	Disse	analyser	benytter	de	gennemsnitlige	
uddannelsesomkostninger,	og	når	der	(typisk)	findes,	at	der	er	en	samfundsøkonomisk	gevinst	ved	
uddannelse,	viser	det,	at	uddannelserne	har	bidraget	til	at	øge	velstanden28.	Sådanne	analyser	kan	
imidlertid	ikke	bruges	som	grundlag	for	at	afgøre,	om	det	er	fordelagtigt	at	uddanne	flere.	For	at	tage	
stilling	til	dette	kræves	viden	om	de	marginale	omkostninger,	og	de	vil	realistisk	være	større	end	de	
gennemsnitlige	omkostninger,	jf.	figur	9.	Når	de	nævnte	analyser	anvender	gennemsnitsomkostningerne,	
skyldes	det,	at	det	er	forbundet	med	store	problemer	at	finde	marginalomkostningerne	i	praksis.	Öckert	
(2012)	er	et	eksempel	på	en	analyse	for	Sverige,	hvor	der	tages	hensyn	til,	at	den	”marginale”	person	under	
uddannelse	kan	afvige	fra	gennemsnittet	af	dem,	der	allerede	bliver	uddannet,	og	derfor	er	
marginalomkostningerne	højere	end	gennemsnitsomkostninger	ved	en	øget	uddannelsesindsats.	

Diskussionen	ovenfor	ser	bort	fra	flere	vigtige	faktorer,	der	bør	indgå	i	en	mere	komplet	analyse.	For	det	
første	er	lønningerne	antaget	at	være	givne.	En	ændring	af	arbejdsstyrkens	kvalifikationsstruktur	må	
imidlertid	forventes	at	påvirke	lønningerne,	jf.	ovenfor.	Tages	der	hensyn	til	dette,	bliver	det	optimale	
uddannelsesniveau	bestemt	af	betingelsen		
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hvor	det	første	led	er	allokeringsgevinsten,	dvs.	gevinsten	ved	gennem	uddannelse	at	flytte	personer	fra	

jobs	med	lønnen	WU	til	jobs	med	lønnen	WF>WU.	Det	næste	led	giver	løneffekten,	hvor	S(#
S+

	er	effekten	på	

lønnen	for	de	faglærte	af	et	øget	antal	faglærte,	og	tilsvarende	er	S('
S+

	effekten	på	lønnen	for	de	ufaglærte	

af	at	der	er	flere	faglærte	(færre	ufaglærte).	Normalt	vil	lønnen	for	de	faglærte	falde,	når	udbuddet	stiger.	
Med	andre	ord	bliver	de	allerede	faglærte	dårligere	stillet	af,	at	flere	bliver	uddannet.	Omvendt	vil	lønnen	
for	de	ufaglærte	påvirkes	i	opadgående	retning,	når	der	er	færre	ufaglærte,	dvs.	de	ufaglærte,	der	ikke	får	
en	uddannelse,	får	indirekte	en	fordel	af	en	højere	løn.	Det	samlede	fortegn	af	lønfordelingseffekten	er	
generelt	ubestemt	og	må	fastlægges	efter	en	nærmere	empirisk	analyse.	Det	optimale	uddannelsesniveau	
er	bestemt	ved,	at	allokerings-	og	løneffekten	er	lig	marginalomkostningerne	ved	uddannelse.	

I	den	samfundsøkonomiske	analyse	af	det	optimale	uddannelsesniveau	skal	omkostningsfunktionen	tolkes	
bredt,	dvs.	den	indeholder	dels	uddannelsesomkostningerne	og	dels	afledte	omkostninger,	herunder	
forvridningsomkostninger	ved	at	udgifterne	skal	finansieres	af	forvridende	skatter.	En	beskatning	af	
arbejdsindkomst	vil	generelt	lede	til	et	mindre	arbejdsudbud	end	det	socialt	optimale,	da	det	
privatøkonomiske	afkast	af	at	arbejde	bliver	mindre	end	det	samfundsmæssige	afkast.	Dette	kan	også	
udtrykkes	på	den	måde,	at	incitamentet	til	at	bruge	uddannelsen	på	arbejdsmarkedet	bliver	begrænset	
(arbejdsudbuddet	bliver	også	påvirket	af	beskatning	for	de	ufaglærte).	Denne	forvridning	af	
arbejdsudbuddet	er	reelt	en	yderligere	omkostning,	der	skal	indgå	i	overvejelsen	om	det	optimale	
uddannelsesniveau.	

Uddannelse	er	en	langsigtet	investering,	og	en	væsentlig	risiko	er	strukturændringer,	der	ændrer	
efterspørgslen	efter	arbejdskraft	(jobfunktioner).	Ændringer	i	efterspørgslen	efter	bestemte	kompetencer	
kan	have	stor	betydning	for	løn-	og	beskæftigelsesmulighederne.	Erfaringerne	viser,	at	der	er	betydelig	
usikkerhed	knyttet	til	fremskrivninger	af	udviklingen	i	efterspørgslen	efter	bestemte	typer	
arbejdskraft/uddannelser.	Mulighederne	for	ex-post	fleksibilitet	i	ansættelse	til	varetagelse	af	
jobfunktioner,	der	ikke	var	de	oprindeligt	tiltænkte	eller	planlagte,	er	af	stor	betydning	for	både	de	
samfunds-	og	private	investeringer	i	uddannelse.	To	væsentlige	forhold	gør	sig	gældende	her.	

Ex-post	fleksibilitet	er	ikke	nødvendigvis	ensbetydende	med,	at	uddannelsesvalg	og	politik	har	været	
hensigtsmæssigt	indrettet.	Hvis	f.eks.	en	person	med	en	lang	videregående	uddannelse	får	et	job,	som	også	
kunne	varetages	af	en	person	med	en	mellemlang	uddannelse,	viser	det	en	fleksibilitet.	Samtidig	er	der	tale	
om	en	fejlinvestering	eller	overinvestering	i	uddannelse,	og	i	det	omfang	situationen	kunne	forudses,	ville	
det	have	været	mere	hensigtsmæssigt,	at	vedkommende	havde	taget	den	mellemlange	frem	for	den	lange	
videregående	uddannelse	(mindre	uddannelsesomkostninger	–	både	for	det	offentlige	og	for	den	enkelte	i	
form	af	mindre	opportunity	costs).	

Ex-post	fleksibiliteten	afhænger	både	af	forsikring	via	arbejdsløshedsunderstøttelse	m.m.	og	af	
indretningen	af	uddannelsespolitikken.	Ovenfor	er	det	antaget,	at	givne	uddannelser	fører	til	givne	
produktiviteter	i	forskellige	jobfunktioner.	En	meget	specialiseret	uddannelse	kan	tolkes	som	en	
uddannelse,	der	kun	styrker	produktiviteten	i	ganske	få	jobfunktioner	(eventuelt	kun	én	jobfunktion).		En	
sådan	uddannelse	vil	have	stor	værdi	i	de	pågældende	jobfunktioner,	men	få	alternative	anvendelser	og	
dermed	begrænset	ex-post	mobilitet	(hvis	kompetencer	ikke	kan	udnyttes	i	de	tiltænkte	jobfunktioner,	er	
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udtrykkes	på	den	måde,	at	incitamentet	til	at	bruge	uddannelsen	på	arbejdsmarkedet	bliver	begrænset	
(arbejdsudbuddet	bliver	også	påvirket	af	beskatning	for	de	ufaglærte).	Denne	forvridning	af	
arbejdsudbuddet	er	reelt	en	yderligere	omkostning,	der	skal	indgå	i	overvejelsen	om	det	optimale	
uddannelsesniveau.	

Uddannelse	er	en	langsigtet	investering,	og	en	væsentlig	risiko	er	strukturændringer,	der	ændrer	
efterspørgslen	efter	arbejdskraft	(jobfunktioner).	Ændringer	i	efterspørgslen	efter	bestemte	kompetencer	
kan	have	stor	betydning	for	løn-	og	beskæftigelsesmulighederne.	Erfaringerne	viser,	at	der	er	betydelig	
usikkerhed	knyttet	til	fremskrivninger	af	udviklingen	i	efterspørgslen	efter	bestemte	typer	
arbejdskraft/uddannelser.	Mulighederne	for	ex-post	fleksibilitet	i	ansættelse	til	varetagelse	af	
jobfunktioner,	der	ikke	var	de	oprindeligt	tiltænkte	eller	planlagte,	er	af	stor	betydning	for	både	de	
samfunds-	og	private	investeringer	i	uddannelse.	To	væsentlige	forhold	gør	sig	gældende	her.	

Ex-post	fleksibilitet	er	ikke	nødvendigvis	ensbetydende	med,	at	uddannelsesvalg	og	politik	har	været	
hensigtsmæssigt	indrettet.	Hvis	f.eks.	en	person	med	en	lang	videregående	uddannelse	får	et	job,	som	også	
kunne	varetages	af	en	person	med	en	mellemlang	uddannelse,	viser	det	en	fleksibilitet.	Samtidig	er	der	tale	
om	en	fejlinvestering	eller	overinvestering	i	uddannelse,	og	i	det	omfang	situationen	kunne	forudses,	ville	
det	have	været	mere	hensigtsmæssigt,	at	vedkommende	havde	taget	den	mellemlange	frem	for	den	lange	
videregående	uddannelse	(mindre	uddannelsesomkostninger	–	både	for	det	offentlige	og	for	den	enkelte	i	
form	af	mindre	opportunity	costs).	

Ex-post	fleksibiliteten	afhænger	både	af	forsikring	via	arbejdsløshedsunderstøttelse	m.m.	og	af	
indretningen	af	uddannelsespolitikken.	Ovenfor	er	det	antaget,	at	givne	uddannelser	fører	til	givne	
produktiviteter	i	forskellige	jobfunktioner.	En	meget	specialiseret	uddannelse	kan	tolkes	som	en	
uddannelse,	der	kun	styrker	produktiviteten	i	ganske	få	jobfunktioner	(eventuelt	kun	én	jobfunktion).		En	
sådan	uddannelse	vil	have	stor	værdi	i	de	pågældende	jobfunktioner,	men	få	alternative	anvendelser	og	
dermed	begrænset	ex-post	mobilitet	(hvis	kompetencer	ikke	kan	udnyttes	i	de	tiltænkte	jobfunktioner,	er	

 effekten på lønnen for de ufaglærte af  at der er flere 
faglærte (færre ufaglærte). Normalt vil lønnen for de faglærte falde, når udbuddet 
stiger. Med andre ord bliver de allerede faglærte dårligere stillet af, at flere bliver 
uddannet. Omvendt vil lønnen for de ufaglærte påvirkes i opadgående retning, når 
der er færre ufaglærte, dvs. de ufaglærte, der ikke får en uddannelse, får indirekte 
en fordel af  en højere løn. Det samlede fortegn af  lønfordelingseffekten er generelt 
ubestemt og må fastlægges efter en nærmere empirisk analyse. Det optimale uddan-
nelsesniveau er bestemt ved, at allokerings- og løneffekten er lig marginalomkost-
ningerne ved uddannelse.

I den samfundsøkonomiske analyse af  det optimale uddannelsesniveau skal omkost-
ningsfunktionen tolkes bredt, dvs. den indeholder dels uddannelsesomkostningerne 
og dels afledte omkostninger, herunder forvridningsomkostninger ved at udgifterne 
skal finansieres af  forvridende skatter. En beskatning af  arbejdsindkomst vil gene-
relt lede til et mindre arbejdsudbud end det socialt optimale, da det privatøkonomi-
ske afkast af  at arbejde bliver mindre end det samfundsmæssige afkast. Dette kan 
også udtrykkes på den måde, at incitamentet til at bruge uddannelsen på arbejds-
markedet bliver begrænset (arbejdsudbuddet bliver også påvirket af  beskatning for 
de ufaglærte). Denne forvridning af  arbejdsudbuddet er reelt en yderligere omkost-
ning, der skal indgå i overvejelsen om det optimale uddannelsesniveau.

Uddannelse er en langsigtet investering, og en væsentlig risiko er strukturændringer, 
der ændrer efterspørgslen efter arbejdskraft (jobfunktioner). Ændringer i efter-
spørgslen efter bestemte kompetencer kan have stor betydning for løn- og beskæf-
tigelsesmulighederne. Erfaringerne viser, at der er betydelig usikkerhed knyttet til 
fremskrivninger af  udviklingen i efterspørgslen efter bestemte typer arbejdskraft/
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uddannelser. Mulighederne for ex-post fleksibilitet i ansættelse til varetagelse af  job-
funktioner, der ikke var de oprindeligt tiltænkte eller planlagte, er af  stor betydning 
for både de samfunds- og private investeringer i uddannelse. To væsentlige forhold 
gør sig gældende her.

Ex-post fleksibilitet er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at uddannelsesvalg og 
politik har været hensigtsmæssigt indrettet. Hvis f.eks. en person med en lang vi-
deregående uddannelse får et job, som også kunne varetages af  en person med en 
mellemlang uddannelse, viser det en fleksibilitet. Samtidig er der tale om en fejlinve-
stering eller overinvestering i uddannelse, og i det omfang situationen kunne forudses, 
ville det have været mere hensigtsmæssigt, at vedkommende havde taget den mellem-
lange frem for den lange videregående uddannelse (mindre uddannelsesomkostnin-
ger – både for det offentlige og for den enkelte i form af  mindre opportunity costs).

Ex-post fleksibiliteten afhænger både af  forsikring via arbejdsløshedsunderstøttelse 
m.m. og af  indretningen af  uddannelsespolitikken. Ovenfor er det antaget, at givne 
uddannelser fører til givne produktiviteter i forskellige jobfunktioner. En meget spe-
cialiseret uddannelse kan tolkes som en uddannelse, der kun styrker produktiviteten 
i ganske få jobfunktioner (eventuelt kun én jobfunktion).  En sådan uddannelse vil 
have stor værdi i de pågældende jobfunktioner, men få alternative anvendelser og 
dermed begrænset ex-post mobilitet (hvis kompetencer ikke kan udnyttes i de til-
tænkte jobfunktioner, er der få alternative anvendelser29). I en uddannelsespolitisk 
sammenhæng er der her en afgørende afvejning. Meget specialiserede uddannelser 
kan have høj produktivitet og dermed bidrage til værdiskabelsen og velstand i sam-
fundet, men til gengæld er de sårbare over for strukturelle forandringer. I denne 
sammenhæng er finansieringen af  uddannelse af  betydning. Argumentet for offent-
lig investering i uddannelse er størst for generel uddannelse, hvor den enkeltes eller 
virksomhedernes incitament til at investere i uddannelser er mindre end det sam-
fundsøkonomisk optimale. Virksomhederne har begrænsede incitamenter, da den 
uddannede arbejdskraft (kvalifikationer) nemt kan anvendes af  andre virksomheder, 
og den pågældende virksomhed vil derfor miste sin investering, jf. Becker (1962). 
Derimod er der et stærkere incitament til at investere i mere specialiseret træning, 
da alternative anvendelsesmuligheder er begrænsede. Det mindsker også arbejdsta-
gers incitament til at skifte job, da den specialiserede viden kun har beskeden værdi 
for andre virksomheder. Offentlige investeringer i uddannelse bør derfor være rettet 
mod generel uddannelse, dvs. uddannelse med gode og dybe basiskundskaber. Det-
te giver en større ex-post fleksibilitet under den rimelige antagelse, at personer med 

29   Den pågældende kan stadig arbejde som ufaglært, men i den situation er der intet afkast til uddannelsen.
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en bred grundlæggende basisuddannelse nemmere kan omstille sig til ændrede ar-
bejdsmarkedsvilkår end personer med meget specialiserede uddannelser.30.

7.2.  Indkomstfordeling

Uddannelse, især den vertikale fordeling, har stor betydning for indkomstfordelin-
gen i samfundet. Som diskuteret ovenfor gælder dette også, selvom de fordelingspo-
litiske konsekvenser ikke er hovedmotivationen for investeringer i uddannelse. Da 
uddannelse er indlejret i individer og påvirker deres arbejdsmarkedsmuligheder, 
kan de fordelingspolitiske aspekter ikke holdes adskilt fra andre hensyn i uddannel-
sespolitikken. Samtidig er spørgsmålet om velstand vs. lighed et centralt omdrej-
ningspunkt i den økonomisk politiske debat.  Uddannelse er et eksempel på et poli-
tisk område, hvor mindre ulighed også kan føre til øget velstand, jf. nedenfor.I den 
offentlige debat ses spørgsmålet om (u)lighed i indkomstfordelingen ofte primært 
som et spørgsmål om graden af  omfordeling via skatter og offentlige ydelser. Dette 
overser det faktum, at grundlaget for en lige indkomstfordeling er skabt i arbejds-
markedet. Når de nordiske lande har en relativt lige indkomstfordeling, skyldes det 
derfor i lige så høj grad, at der allerede i arbejdsmarkedet er skabt et grundlag for 
en lige indkomstfordeling, som det skyldes omfordelingspolitikken, se Andersen 
(2017a).

For at organisere diskussionen om fordelingseffekterne nærmere er det nyttigt at 
betragte indkomstfordelingen ud fra følgende tre faktorer:

• Kvalifikationer
• Markedsindkomster
• Disponible indkomster

Fordelingen af  kvalifikationer er af  betydning for lønfordelingen og dermed for-
delingen af  markedsindkomster, jf. ovenfor og figur 10. Markedsindkomsterne er 
grundlaget for beskatning og tildeling af  sociale ydelser, som bestemmer de dispo-
nible indkomster, jf. figur 10. Indkomstfordelingen vurderes typisk ud fra de dispo-
nible indkomster, men fordelingen heraf  kan ikke ses uafhængigt af  fordelingen af  
markedsindkomster og dermed fordelingen af  kvalifikationer.

30   For empirisk evidens, se Hanushek et al. (2017 og Hampf  og Voessmann (2017).
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Figur 10: Sammenhæng mellem fordeling af humankapital, markedsindkomst og disponible indkomster

Lønfordelingen skabes i et samspil mellem efterspørgsel og udbud af  arbejdskraft. 
På tværs af  teorier for lønfordelingen gælder det, at lønfordelingen afhænger af  
forholdet mellem efterspørgsel og udbud efter bestemte typer af  arbejdskraft, jf. 
også diskussionen ovenfor. Hvis efterspørgslen stiger (falder) for en bestemt type af  
arbejdskraft, vil dens relative position forbedres (forværres). 

For en given struktur af  efterspørgslen efter arbejdskraft vil en mere ulige fordeling 
af  kvalifikationer lede til en mere ulige fordeling af  markedsindkomster (jf. linjen 
A0 i figur 10.). Den præcise placering af  denne sammenhæng afhænger af  arbejds-
markedsinstitutioner m.m., og der kan også være andre årsager til lønspredning/
forskelle end udelukkende forskelle i kvalifikationer.

De disponible indkomster er bestemt af  markedsindkomsterne fratrukket skattebe-
talinger og tillagt indkomstoverførsler. Det følger, at en mere ulige fordeling af  mar-
kedsindkomsterne leder til en mere ulige fordeling af  de disponible indkomster for 
en given indretning af  skattesystemet, det sociale sikkerhedsnet m.m., jf. linjen B0 i 
figur 10. Desto mere velfærdssamfundet omfordeler, desto mere vil denne linje være 
placeret til højre i figuren.

Sammenhængene illustreret i figur 10 kan forventes at holde i et givet land, dvs. 
for givne strukturer, institutioner, politikker m.m. Det viser sig, at disse sammen-
hænge også optræder i cross-country sammenligninger, jf. figur 11. Lande med 
mest (mindst) ulighed i fordelingen af  kvalifikationer har også den største (mindste) 
ulighed i markedsindkomster og derfor alt andet lige den mest ulige fordeling af  de 
disponible indkomster. 
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For de nordiske lande – herunder Danmark – tilskrives den lave ulighed i de dis-
ponible indkomster ofte omfordelingen via skattesystemet og et fintmasket socialt 
sikkerhedsnet. Selvom dette spiller en vigtig rolle, illustrerer figuren, at grundlaget 
for den lige indkomstfordeling er skabt i arbejdsmarkedet som følge af  en relativt 
lige fordeling af  kvalifikationer/uddannelse. En lige fordeling af  kvalifikationer/
uddannelse kan således betragtes som en aktiv form for fordelingspolitik, hvor man 
forsøger at påvirke selve fordelingen af  markedsindkomster fremfor at reparere på 
den via skatter og overførsler (passiv omfordelingspolitik). Da de offentlige finanser 
og dermed den traditionelle omfordelingspolitik er under pres, peger dette også 
fremadrettet på vigtigheden af  den aktive fordelingspolitik via uddannelse for at 
opretholde en relativ lav indkomstulighed.

Figur 11: Ulighed – uddannelse, markedsindkomster og disponibel indkomst, OECD lande

Note:  Ulighed i disponible indkomster og markedsindkomster er målt ved Gini-koefficienten. Ulighed i uddannelser er målt ved 
variationskoefficienten fra test af læsefærdigheder og matematik. 
Kilde: Baseret på data fra 2012 hentet fra www.oecd-ilibrary.org og http://piaacdataexplorer.oecd.org.
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Er der et trade-off mellem hensyn til velstand og uddannelse i uddannelsespolitik-
ken? Svaret på dette spørgsmål afhænger af  årsagerne til den offentlige intervention 
i uddannelse, jf. diskussionen i afsnit 2. Hvis uddannelsesmulighederne for nogle 
er begrænset af  imperfekte kapitalmarkeder og/eller sociale barrierer, kan ulig-
hed være med til at begrænse uddannelse og lede til en underudnyttelse af  talent. 
Ulighed i indkomst eller sociale baggrundsfaktorer kan være med til at skabe ulige 
muligheder for udvikling af  evner, talent og motivation. I den situation er det mu-
ligt, at øgede offentlige uddannelsesaktiviteter kan lede til både højere velstand og 
en mere lige indkomstfordeling, som illustreret i figur 12 baseret på en analyse af  
betydningen af  sociale barrierer for uddannelse31. Når offentlig uddannelse op til 
et vist niveau kan lede til både højere velstand og en mere lige indkomstfordeling, 
hænger det sammen med, at der initialt er en underudnyttelse af  humankapitalpo-
tentialet for personer med en ”svag” social baggrund. Disse sociale forhold er også 
medvirkende til ulighed i indkomstfordelingen. Offentlig uddannelse vil mindske 
betydningen af  de sociale barrierer for uddannelse og derfor lede både til mere 
velstand og en mindre ulighed i indkomstfordelingen. I takt med at uddannelses-
indsatsen øges, vil denne effekt blive mindre og mindre stærk, og på et tidspunkt 
vil en yderligere offentlig uddannelsesindsats lede til mindre ulighed men faldende 
velstand (udgifterne ved uddannelse overstiger gevinsterne). Såfremt uddannelse for 
visse grupper er begrænset af  muligheder for at finansiere uddannelse, vil effekterne 
være tilsvarende, jf. f.eks. Galor (2011).

31   Hvis der ikke er barrierer for uddannelse, og evner kan observeres, leder det til andre policy konklusioner. 
Arrow (1971) påviste det optimale ved en regressiv bias i allokeringen af  givne offentlige uddannelsesinvesteringer 
under den forudsætning, at marginalafkastet af  uddannelse er stigende med evner (evner og uddannelse er 
komplementer). Det betyder, at det største samfundsmæssige afkast opnås ved at fordele uddannelsesinvesteringer 
til dem med de største evner. I den situation skal eventuelle fordelingspolitiske hensyn varetages via 
skatte- og overførselsindkomster (se også Hare og Ulph (1979)).  Hvis det også er muligt at foretage private 
uddannelsesinvesteringer, argumenterer Bovenberg og Jacobs (2005), Jacobs (2012) og Jacobs og Yang (2012) for, at 
en regering med fordelingspolitiske ambitioner skal subsidiere uddannelse. Argumentet er, at beskatning mindsker 
det privatøkonomiske afkast af  uddannelse, og dette kan modvirkes af  subsidier til uddannelse. 
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Figur 12: Velstand vs. lighed – betydningen af uddannelse

Note: Figuren er baseret på analysen i Andersen (2017c). 

Ovenstående giver et meget stiliseret billede af, hvorledes offentlig uddannelse 
kan påvirke både ulighed og velstand i en gunstig retning, men det understreger, 
at uddannelse er tæt knyttet til både velstand og fordeling. Uddannelsespolitik 
kan derfor i et vist omfang karakteriseres som en aktiv fordelingspolitik, hvis den 
er orienteret mod at sikre reelt lige muligheder for, at alle kan udnytte evner og 
motivation til at få en uddannelse.
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8 Konklusion

Uddannelsessystemet diskuteres intenst. Vælges de rigtige uddannelser? Er ud-
dannelsessammensætningen skæv i forhold til de fremtidige behov? Kan en skæv 
uddannelsesfordeling have negative konsekvenser for konkurrenceevne og dermed 
vækst/produktivitet? Er uddannelsessystemet med til at øge eller mindske uligheden 
i samfundet? 

Dette er en vigtig diskussion. Samfundet bruger mange ressourcer på uddannelse, 
og uddannelse er vigtig for den enkeltes muligheder.

Den uddannelsespolitiske diskussion er ofte baseret på den opfattelse, at produk-
tion af  forskellige varer og tjenester må ske med en helt bestemt sammensætning 
af  arbejdskraften fordelt på uddannelsestyper. Ofte er denne sammensætning be-
grundet i den aktuelle fordeling af  uddannelsestyper på tværs af  jobs og sektorer. 
Knyttet hertil opfattes visse uddannelser som ”særligt” vigtige. Denne diskussion ser 
bort fra de tilpasnings- og substitutionsmuligheder, der i praksis er for at allokere 
arbejdskraft med forskellige uddannelser på forskellige jobfunktioner. Denne forde-
ling afhænger af  de forskellige typer arbejdskrafts relative produktivitet og relative 
lønninger. Det gælder både langs den vertikale og horisontale dimension af  uddan-
nelser, og i forhold til international handel og konkurrence ved sammenligningen 
af  disse parametre med de tilsvarende hos konkurrentlandene. Det er således ikke 
meningsfyldt at gøre absolutte udsagn om betydningen og vigtigheden af  bestemte 
uddannelser – dette spørgsmål må betragtes relativt.

Det er ikke ensbetydende med, at uddannelsesfordelingen er uden betydning. 
Tværtimod, den påvirker handelsmønstre, produktionsstrukturen m.m., og arbejds-
styrkens kvalifikationer er en afgørende parameter for den samlede velstand i sam-
fundet. Uddannelsesfordelingen har også stor betydning for indkomstfordelingen i 
samfundet. Ud fra et velstandsperspektiv er uddannelsernes kvalitet helt afgørende. 
Flere uddannede på et givet niveau (den vertikale fordeling) bidrager til øget vel-
stand, hvis den marginale gevinst målt ved øget indkomstskabelse overstiger de 
marginale udgifter til uddannelse. Også for den horisontale fordeling, dvs. speciali-
sering, er bidrag til indkomstskabelsen afgørende. I begge tilfælde afhænger det af  
de komparative fordele i to dimensioner – dels produktiviteten set i forhold til andre 
uddannelsestyper og dels produktiviteten i forhold til tilsvarende arbejdskraft i kon-
kurrentlande, begge dele vurderet i sammenhæng med de relative lønninger.
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Substitutionsmulighederne i anvendelse af  arbejdskraft med givne uddannelser er 
afgørende. Dette afhænger dels af  teknologiske forhold og dels af  institutionelle og 
politisk betingede faggrænser.  Graden af  specialisering i uddannelserne er også 
af  betydning. Høj specialisering vil være en fordel i forhold til konkrete kendte job-
funktioner, men vil typisk begrænse substitutionsmulighederne. Dette rejser også et 
spørgsmål om den offentlig-private fordeling af  uddannelsesomkostningerne. Hvis 
gevinsterne af  specialisering tilfalder veldefinerede virksomheder/lønmodtagere er 
der mindre behov for offentlig finansiering heraf.
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