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Benchmarking af danske erhvervsskoler
Peter Bogetoft og Jesper Wittrup

Resumé
I dette arbejdspapir diskuterer vi, hvorledes de danske erhvervsskoler kan benchmarkes, og vi præ-
senterer resultaterne af en række beregningsmodeller.

Det er begrebsmæssigt kompliceret at benchmarke erhvervsskolerne. Skolerne udbyder en 
lang række forskellige uddannelser. Det gør det vanskeligt at sammenligne de anvendte ressourcer, 
idet nogle uddannelser naturligt kræver flere undervisningstimer og udstyr end andre. Det gør det 
også vanskeligt at sammenligne skoleeffekterne vha. karakterer, idet de forskellige uddannelser 
anvender meget forskellige prøveformer.

Udover disse begrebsmæssige udfordringer er erhvervsskoleanalyserne udfordret på datasi-
den. Det er i mange tilfælde vanskeligt at sikre korrespondance mellem de anvendte ressourcer og 
de elevrelaterede karakteristika, idet eleverne registreres på institutionsniveau og ressourcerne på 
overliggende hovedskoleinstitutionsniveau.

I arbejdspapiret har vi restringeret analyserne til cirka. 40 erhvervsskoler, hvor vi umiddelbart 
kan sikre korrespondancen mellem ressource og elevopgørelser1

Analyserne viser, at erhvervsskolernes effektivitet varierer betydeligt. Hvis alle uddannelser 
antages at være lige værdifulde for samfundet, kan der i gennemsnit spares 9-33% i undervisnings-
taxametre. Denne besparelse kan opnås uden at sænke skolernes fastholdelses- og beskæftigelsesef-
fekt. 

. Skolerne forskellige bidrag er 
samtidigt forsøgt opsummeret i to generelt relevante effekter, nemlig fastholdelse af eleverne og 
beskæftigelse af de færdiguddannede.

De danske registerdata gør det muligt at lave relevante mål for skolernes ydelser, herunder 
deres evne til fastholde eleverne og at sikre dem efterfølgende beskæftigelse. På den anden side er 
ressourceopgørelserne noget mindre sofistikerede. Fremadrettet vil det derfor være nyttigt med 
yderligere data om anvendte ressourcer og procedurer på institutionsniveau. Det vil muliggøre dy-
bere forståelse for, hvad der virker og ikke virker indenfor erhvervsuddannelserne, og hvorledes 
erhvervsskolerne kan lære af hinanden. 

1. Indledning
Erhvervsuddannelserne er praktisk betonede uddannelser.  Uddannelserne er normeret til mellem 

1½ og 5 år. Den typiske erhvervsfaglige uddannelse er på 3 til 4 år og starter med et grundforløb på 

skolen, som efterfølges af et hovedforløb, hvor der veksles mellem skole og praktik. Størstedelen af 

hovedforløbet foregår i praktik. Praktikken foregår som udgangspunkt i en virksomhed, men kan 

der ikke findes praktikplads udenfor skolen, skal eleven tilbydes skolepraktik. Erhvervsuddannel-

1 I Appendiks præsenteres desuden tilsvarende analyser for en gruppe af erhvervsskoler, hvor vi har anvendt sam-
menvejede eleveffekter på hovedskoleniveau. Denne stikprøve omfatter godt 60 skoler, og resultaterne af de to 
analyser er i øvrigt meget ens.
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det faglige løft i sig selv er mindre interessant, og at det væsentlige er de effekter, som skolegangen 

har. Det interessante er i den forbindelse, om eleverne gennemfører uddannelsen og får beskæftigel-

se. Disse effekter af uddannelsesindsatsen kan begge opfattes som sandsynligheder, nemlig for at 

gennemføre en uddannelse og for at komme i beskæftigelse. Det er klart, at disse effekter skal be-

regnes med omhu, hvis de skal afspejle skolernes indsats. Begge effekter skal korrigeres for elever-

nes socioøkonomiske baggrund og folkeskoleresultater, ligesom beskæftigelseseffekten skal juste-

res for beskæftigelsesmulighederne i skolens nærområde. Til dette formål har vi analyseret omfat-

tende registerdata.

Udover disse begrebsmæssige udfordringer er erhvervsskoleanalyserne udfordret på datasi-

den. I enhver benchmarkanalyse er det vigtigt, at der er en god korrespondance mellem input og 

output. Det betyder, at vi skal medregne alle ressourcer, som bidrager til outputtet, og at vi ikke må 

medtage ressourcer, som anvendes til andre formål. Korrespondancen er vanskelig at etablere på 

erhvervsskoleområdet, fordi eleverne og dermed fastholdelses- og beskæftigelsessandsynlighederne 

opgøres på såkaldt institutionsniveau, mens ressourceopgørelserne foreligger på hovedskoleinstitu-

tionsniveau (hoskinst). Eftersom vi ikke i alle tilfælde har elevresultater for alle de institutioner, 

som er tilknyttet en given hovedskoleinstitution, kan vi ikke være sikre på at opnå dækkende resul-

tater, hvis vi aggregerer elevresultaterne til hovedskoleinstitutionsniveau. Vi har valgt at møde den-

ne udfordring med forsigtighed. Vi anvender som udgangspunkt kun data fra de 39 (og i enkelte 

tilfælde 66) erhvervsskoler, hvor vi er sikre på, at der kan etableres en korrespondance mellem res-

sourcer og ydelser. I Appendiks viser vi dog også resultater for en gruppe på godt 60 hovedskoler, 

hvor vi har anvendt en sammenvejning af elevresultaterne på de underliggende institutioner.

Analysen af de omfattende data kræver naturligvis brug af avancerede statistiske redskaber.

Vi beskriver ikke de tekniske aspekter i detaljer, for de er generelt veldokumenterede i den viden-

skabelige litteratur. På det generelle plan kan der dog være grund til at fremhæve brugen af to prin-

cipielle tilgange, nemlig gennemsnits- og frontiermetoder.

Gennemsnitsmetoderne forsøger at forklare, hvordan den gennemsnitlige sammenhæng er 

mellem en række socioøkonomiske faktorer på den ene side og fastholdelse og beskæftigelse på den 

anden side. Afvigelser fra den gennemsnitlige sammenhæng kan dernæst dekomponeres i elevspeci-

fikke og institutionelle bidrag. Dette er blandt andet vigtigt, når vi vil vurdere institutionerne. Deres 

bidrag er at fastholde eleverne og bringe dem i beskæftigelse udover det niveau, som er betinget af 

elevernes baggrund hjemmefra og fra folkeskolen. Institutionerne bør vurderes på denne løfteevne 

og ikke alene på elevernes sluttelige situation.

2

serne udbydes af ”erhvervsskolerne”, som går under navne som erhvervsskole, handelsskole, AMU-

center, landbrugsskole og social- og sundhedsskole. En skole kan godt have flere erhvervsuddannel-

ser samtidig med, at de også ofte udbyder Htx og/eller Hhx

Skolernes og uddannelsernes heterogenitet gør det begrebsmæssigt kompliceret at benchmar-

ke erhvervsskolerne. Det er vanskeligt at sammenligne de anvendte ressourcer, idet nogle uddannel-

ser naturligt kræver flere undervisningstimer og udstyr end andre. Det er også vanskeligt at sam-

menligne det faglige løft, som det er skolernes opgaver at give de studerende. Vi kan fx ikke sam-

menligne de karakterer, som opnås på forskellige uddannelser, da disse anvender meget forskellige 

prøveformer i meget forskellige faglige områder. Benchmark af erhvervsskolerne er derfor noget 

vanskeligere end benchmark af de almene gymnasier, som vi analyserede i Bogetoft og Wittrup

(2014), og folkeskolerne, som vi analyserede i Bogetoft og Wittrup (2011).

Der er to principielt forskellige måder at håndtere erhvervsskolernes forskellige ressourcefor-

brug på. På den ene side kan man spørge, hvad samfundet får ud af en budgetkrone på forskellige 

skoler. I en sådan analyse anvendes de totale taxameterbidrag eller lønkroner som input i en analy-

se. En anden mulighed er at antage, at de officielle taxameterværdier for de forskellige uddannelser 

afspejler reelle omkostningsforskelle ved effektiv drift. Hvis dette er tilfældet, kan man justere res-

sourceforbruget med disse takster. Det betyder de facto, at de enkelte skoler antages at bruge sam-

me enhedsomkostning per elev uagtet forskelle i kronebeløbet, som er anvendt.

Samfundsøkonomisk er taxametertilgangen særlig interessant, hvis vi samtidig kan opgøre 

den samfundsmæssige nytte af uddannelserne og dermed lave en egentlig cost-benefit analyse. Da 

vi ikke kan gøre dette, må vi i en sådan analyse i stedet antage, at de forskellige uddannelser har 

samme samfundsøkonomiske værdi. Ud fra en cost-benefit betragtning stiller det naturligvis de bil-

lige uddannelser i et favorabelt lys. Enhedsomkostningstilgangen er tilsvarende særlig interessant,

hvis vi antager, at taxameterværdierne reelt afspejler uddannelsernes samfundsøkonomiske værdi. I 

så fald vil enhedsomkostningsanalysen svare til en samlet cost-benefit analyse. Da ingen af disse 

antagelser (samme samfundsøkonomiske værdi af alle uddannelser eller samfundsøkonomiske vær-

dier som er proportionale med taxametrene) formodentligt er fuldt dækkende, har vi i papiret valgt 

at gennemføre analyser under begge forudsætninger.

På outputsiden producerer skolerne ikke alene forskellige uddannelser, men også uddannelser 

af forskellig kvalitet. Heterogeniteten af uddannelser og prøveformer gør det ikke muligt som i fol-

keskole- og gymnasieanalyserne at anvende karakterer ifm måling af det faglige løft, som skolerne 

bibringer eleverne. Det er altså nødvendigt at finde andre præstationsmål. Man kan også mene, at 
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Frontiermetoderne forsøger at finde de bedste institutioner. Idéen bag disse metoder har ef-

terhånden fundet bred udbredelse, og begrebet bedste praksis er blevet en del af den politiske jar-

gon. De bedste institutioner kan defineres på mange måder, men den generelle idé er at finde insti-

tutioner, som bruger færrest mulige ressourcer til at producere flest mulige ydelser. Vi har i dette 

arbejdspapir især bruge de såkaldte Data Envelopment Analysis (DEA)2

I det følgende gives der først en kort beskrivelse af erhvervsskolerne og de mange uddannel-

ser, som disse udbyder. Dernæst diskuteres i afsnit 3 opgørelsen af ressourceforbruget og måling af 

skoleeffekterne, fastholdelse og beskæftigelse, herunder de økonometriske modeller som vi har an-

vendt til beregning af disse effekter. Vi vender os derefter i afsnit 4 mod forskellige modeller til 

måling af skolernes effektivitet. Resultaterne præsenteres i afsnit 5, og afsluttende bemærkninger 

gives i afsnit 6.

-metoder til at finde sådan-

ne forbilleder. Det er nødvendigt at kende bedste praksis for at kunne beregne, hvad der i bedste 

fald (det vil sige, hvis alle adopterer bedste praksis) kan spares. Det er tilsvarende nødvendigt at 

kende bedste praksis, hvis man vil vurdere, hvor meget serviceniveauet kan forøges uden brug af 

ekstra ressourcer. Bedste praksis er endelig relevant ud fra et læringsperspektiv. Det er naturligvis 

mere relevant at lære af de gode end af de middelmådige institutioner. Bedste praksis-sammen-

ligninger er imidlertid også farlige. De kan specielt være misvisende, hvis de institutioner, man 

sammenligner, er underlagt grundlæggende forskellige rammevilkår i form af elevsammensætnin-

gen, beskæftigelsessituationen i lokalområdet osv. I analyserne er det derfor ikke alene relevant at 

korrigere fastholdelses- og beskæftigelseseffekterne for sådanne forhold, men også at identificere 

og indlægge en række restriktioner på sammenligneligheden.

2 Se for eksempel Bogetoft & Otto (2011) og Bogetoft (2012) for en gennemgang af DEA- og andre frontier-
metoder. Metoderne har været brugt til efficiensvurderinger af en meget lang række private og især offentlige in-
stitutioner, herunder skoler, universiteter, hospitaler, militære enheder, postkontorer, politi og domstole. I Dan-
mark har metoderne ligeledes været anvendt af ministerier eller på konsulentbasis indenfor en række områder. 
De første danske anvendelser vedrørte evaluering af forskningsinstitutter og hospitaler, jf. Jennergren & Obel 
(1986) samt Bogetoft, Olesen & Petersen (1987). En tidlig bred, ikke-teknisk dansk indføring i blandt andet 
DEA-metoderne er Christensen, Fristrup & Hougaard (1991). Finansministeriet (2000) gav en introduktion til 
benchmarkingmetoder og DEA i særdeleshed og diskuterede i den forbindelse en række anvendelser. I dette ka-
pitel anvender vi en tilgang, som er nærmere beskrevet i Bogetoft & Wittrup (2011), hvor vi også giver en intro-
duktion til centrale internationale analyser af uddannelsesinstitutioner.
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2. Erhvervsskolerne
Der er 12 indgange til erhvervsuddannelserne. Disse opdeler uddannelserne efter emne som fx byg-

ge og anlæg eller transport og logistik. Herunder findes der i alt omkring 130 (129 i 2009) uddan-

nelser. Disse inkluderer kendte uddannelser inden for bl.a. byggeri, jordbrug, handel og service og 

personpleje, men man kan fx også blive fitnessinstruktør. Antallet af studerende på de forskellige 

hovedforløb fremgår af Tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 EAK bestand (Antal studerende som er i gang med en uddannelse per 30 sept.), databanken, Uni-
C.  

Stort set alle tekniske skoler og handelsskoler udbyder både erhvervsuddannelser og er-

hvervsgymnasiale uddannelser (Htx og/eller Hhx). Skolerne er selvejende institutioner, hvor de 

fleste har privat selveje og nogle få har offentligt. Der har de seneste år været en omfattende fusi-

onsbølge, og antallet af erhvervsskoler er halveret inden for de seneste 15 år. Der findes ikke færre 

fysiske uddannelsessteder, men administrativt og ledelsesmæssigt er der blevet færre enheder.

Erhvervsskolerne er finansieret på sammen måde som gymnasierne, med et grundtilskud, et 

aktivitetsbeløb og et færdiggørelsestilskud. Takstsystemerne er dog relativt komplicerede (fx er der 

48 forskellige takster angående drift). Der er ikke sammenfald mellem indgange og takster. Alle 

indgange omfatter således hovedforløb med forskellige takster. F.eks. inden for indgangen ”mad til 

mennesker” svinger undervisningstaksten fra 65.400 kr. for en tjener eller receptionist til 139.900 

kr. for en industrislagter eller tarmrenser, jf. Tabel 2.



5
5

2. Erhvervsskolerne
Der er 12 indgange til erhvervsuddannelserne. Disse opdeler uddannelserne efter emne som fx byg-

ge og anlæg eller transport og logistik. Herunder findes der i alt omkring 130 (129 i 2009) uddan-

nelser. Disse inkluderer kendte uddannelser inden for bl.a. byggeri, jordbrug, handel og service og 

personpleje, men man kan fx også blive fitnessinstruktør. Antallet af studerende på de forskellige 

hovedforløb fremgår af Tabel 1 nedenfor.

Tabel 1 EAK bestand (Antal studerende som er i gang med en uddannelse per 30 sept.), databanken, Uni-
C.  

Stort set alle tekniske skoler og handelsskoler udbyder både erhvervsuddannelser og er-

hvervsgymnasiale uddannelser (Htx og/eller Hhx). Skolerne er selvejende institutioner, hvor de 

fleste har privat selveje og nogle få har offentligt. Der har de seneste år været en omfattende fusi-

onsbølge, og antallet af erhvervsskoler er halveret inden for de seneste 15 år. Der findes ikke færre 

fysiske uddannelsessteder, men administrativt og ledelsesmæssigt er der blevet færre enheder.

Erhvervsskolerne er finansieret på sammen måde som gymnasierne, med et grundtilskud, et 

aktivitetsbeløb og et færdiggørelsestilskud. Takstsystemerne er dog relativt komplicerede (fx er der 

48 forskellige takster angående drift). Der er ikke sammenfald mellem indgange og takster. Alle 

indgange omfatter således hovedforløb med forskellige takster. F.eks. inden for indgangen ”mad til 

mennesker” svinger undervisningstaksten fra 65.400 kr. for en tjener eller receptionist til 139.900 

kr. for en industrislagter eller tarmrenser, jf. Tabel 2.



6
6

Tabel 2 Taktser indenfor hovedindgangen Uddannelser inden for indgangen "Mad til mennesker", Takst-
katelog fra Finanslov 2011. 

Prøveformerne og prøveindholdet er tilpasset de enkelte uddannelser. I de fleste erhvervsud-

dannelser er den afsluttende prøve en kombination af projektarbejde med praktisk indhold og en 

teoretisk prøve. Undervejs i uddannelserne har eleverne også grundfag som eksempelvis dansk, 

engelsk, matematik. Disse fag afsluttes typisk med mundtlige prøver. Fagene er tilpasset den ud-

dannelse, som eleven gennemfører; eksempelvis er matematikfaget på tømreruddannelsen og ud-

dannelsen til smed ikke ens. De mundtlige eksamener tager ofte udgangspunkt i en skriftlig projekt-

rapport, en case eller i en portfolio. Alt i alt betyder det, at det er vanskeligt at lave karaktersam-

menligninger mellem uddannelserne og skolerne

Forskellige skoler udbyder forskellige kombinationer af erhvervsuddannelser. Man kan der-

for overveje, om den naturlige analyseenhed, dvs de enheder som skal sammenlignes, er hele skoler 

eller specifikke uddannelser på forskellige skoler.

Det sidste, dvs. sammenligning af hvordan specifikke uddannelser gennemføres på de for-

skellige skoler, giver i en vis forstand den reneste sammenligning, idet uddannelsernes heterogenitet 

gør det vanskeligt at sammenligne på tværs af disse. På den anden side er fokus på enkeltuddannel-

ser kompliceret af, at mange uddannelser kun udbydes på få skoler, hvorfor der er begrænsede mu-

ligheder for sammenligning. Dette fremgår af Figur 1, hvor vi for alle 129 uddannelser i 2009 har 

optalt, hvor mange skoler uddannelserne udbydes på. Mere præcist har vi for hver uddannelse op-

talt, hvor mange skoler der har mere end 5 elever på uddannelsen. Vi ser at kun 5 uddannelser op-

træder med mere end 5 elever på mindst 30 skoler. Disse er detailhandelsuddannelsen (54 skoler), 

kontoruddannelsen (49 skoler), handelsuddannelsen (39 skoler), træfagenes byggeuddannelse (33

7

skoler), og smedeuddannelsen (30 skoler). Der er altså kun få erhvervsuddannelser, som udbydes på 

tilstrækkeligt mange skoler, og hvor sammenligninger derfor kan være interessante.

Figur 1 Opdeling af 129 erhvervsuddannelser efter det antal skoler, som udbyder uddannelserne og har 
med mindst 5 elever, 2009. 

Fokus på enkeltuddannelser kompliceres yderligere af, at det regnskabsmæssigt kan være 

vanskeligt identificere de omkostninger, som knytter sig til forskellige uddannelser. En mulighed er 

naturligvis at antage, at taxametrene per konstruktion er retvisende. En anden mulighed ville  være 

at gruppere uddannelserne, så det er en gruppe af uddannelser, der sammenlignes på tværs af sko-

lerne. Heller ikke dette er dog nogen nem opgave, idet det for det første kræver en gruppering af 

erhvervsuddannelserne, og for det andet at de økonomiske nøgletal kan bestemmes på gruppeni-

veau. Undervisningsministeriet har forsøgt dette i de såkaldte ressourceregnskaber, som efter 5 års 

udviklingsarbejde og brug af 36 mio. kr. blev opgivet i 2012, jf. fx version2 (2012).

Brugen af skoler som analyseenhed gør det lettere at identificere de anvendte ressourcer. 

Sammenligning af skolerne har dog den ulempe, at forskellige skoler har forskellige kombinationer 

af uddannelser, og at det kan være lettere at generere positive uddannelseseffekter på nogle uddan-
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nelser end andre. En skole med mange uddannelser, hvor det er let at generere positive effekter, kan 

således umiddelbart blive favoriseret i sammenligningerne. Det problem kan vi dog i vid udstræk-

ning komme omkring ved at anvende betingede resultatindikatorer, dvs. ved fx at tillade, at forskel-

lige uddannelser har forskellige beskæftigelsesudsigter, og at opgøre en skoles bidrag relativt til 

udsigterne for de uddannelser, som skolen udbyder.

Vi har af disse grund valgt i første omgang at anvende skolerne som analyseenhed, men vi 

udelukker ikke, at benchmark af specifikke uddannelser fremadrettet også kan være relevante. I 

særdeleshed kunne det være interessant at gennemføre specifikke analyser af de 5 uddannelser,

som har mere end 5 elever på mindst 30 skoler, dvs  af detailhandelsuddannelsen, kontoruddannel-

sen, handelsuddannelsen,  træfagenes byggeuddannelse, og smedeuddannelsen.

3. Ressource- og effektmål
Man skelner traditionelt mellem effektivitets- og efficiensanalyser. Effektivitetsanalyser sammen-

holder formålet med en aktivitet med den effekt, aktiviteten har, mens en efficiensanalyse (på dansk 

ofte kaldet en produktivitetsanalyse)3

Det er generelt vanskeligt at måle såvel formål som sluttelige effekter, og derfor er efficiensa-

nalyser mere almindelige end effektivitetsanalyser. Taxametersystemerne på ungdomsuddannelses-

området gør dog, at efficiensanalyser alt andet lige er lidt mindre interessant på netop dette område. 

Taxametersystemerne, med faste takster per elev, determinerer i høj grad uddannelsesinstitutioner-

nes produktivitet, forstået som forholdet mellem antal elever og udgifter eller indtægter. Derfor vil 

vi her koncentrere os om analyser, der inkluderer effektmål. Dels i form af rene effektivitetsanaly-

ser, hvor effektindikatorer bruges som output, dels i form af avancerede efficiensanalyser, der ind-

drager effektmål i fastlæggelsen af sammenligningsgruppen. 

tager et noget mere snævert fokus og sammenholder de input 

(ressourcer), som anvendes med de output (servicer), som produceres. 

Ideelt set kræver en god effektivitetsanalyse, at alle medgående ressourcer inddrages, og alle 

relevante servicer identificeres. Vi søger således efter komplette beskrivelser. Desuden er det vig-

tigt, at der er en klar korrespondance mellem input og output. Ressourceopgørelsen må ikke inde-

holde elementer, som anvendes til andre formål end de registrerede output. Tilsvarende må ser-

vicemålet ikke inddrage output, som hidrører fra andre ressourcer end dem, som indgår på inputsi-

3 I den engelske litteratur er efficiency spørgsmålet om at bruge færrest mulige input til at producere flest mulige 
output, mens productivity refererer til udviklingen over tid. På dansk bruges produktivitet ofte i betydningen effi-
ciency.

9

den. I praksis er det svært at opnå dette ideal, ikke mindst når man skal basere sig på allerede eksi-

sterende data og ikke kan tilrettelægge indsamlingen og standardiseringen af data direkte med sigte 

på benchmarkingopgaven. Man må derfor nøjes med forskellige indikationer på de indgående res-

sourcer og de leverede ydelser.

Tabel 3 nedenfor giver eksepmpler på mulige input og output. Der skelnes her mellem analy-

ser på aggregeret niveau, hvor input og/eller output opgøres i mere summarisk form, og disaggre-

gerede analyser, hvor input og/eller output beskrives i mere detaljeret grad. De aggregerede model-

ler har den fordel, at det med givne data er lettere at skabe korrespondance mellem input og output. 

Kvaliteten af data er formodentligt også højere på aggregeret niveau end på disaggregeret niveau, 

hvor forskellige regnskabsmæssige fordelingsnøgler mv. kan skabe kunstige forskelle. De disaggre-

gerede analyser har på den anden side den fordel, at de giver bedre forståelse for, hvad forskellige 

institutioner gør forskelligt, og hvad der dermed også adskiller de produktive institutioner fra de 

mindre produktive. Med data af høj kvalitet vil det derfor være mest interessant at anvende disag-

gregerede analyser. 

Niveau Aggregeret Disaggregeret

Ressourcer (input) Totale omkostninger
eller
Totale statslige udgifter (taxame-
terbetaling)

Fysiske opgørelser af personale, bygnin-
ger osv.
eller
Omkostninger til lønninger, anden drift, 
kapital osv.

Servicer (output) Fagligt løft
Fastholdelse
Efterfølgende beskæftigelse og 
videreuddannelse

Fagligt løft i forskellige fag og eventuelt 
for forskellige grupper af elever 
Fastholdelse på forskellige uddannelser
Efterfølgende beskæftigelse fra forskelli-
ge uddannelser

Tabel 3 Mulige input og output i modeller af erhvervsuddannelserne 

Når det drejer sig om inputsiden, er det desværre vanskeligt at sikre relevante disaggregerede 

opgørelser. Det hænger især sammen med, at den indberettende enhed kan omfatte flere forskellige 

underinstitutioner og uddannelsesretninger. Det drejer sig både om de økonomiske nøgletal, som for 

eksempel findes i Undervisningsministeriets regnskabsdatabase, og de opgørelser af ansatte mv., 
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som indsamles af Danmarks Statistik. På inputsiden vil vi derfor i vid udstrækning basere vores 

ressourceopgørelse på aggregerede opgørelser4

For at sikre korrespondance mellem input og output er vi derudover tvunget til at begrænse 

det antal erhvervsskoler, som sammenlignes. Det hænger sammen med, at ressourceopgørelserne 

foreligger på overliggende hovedskoleinstitutionsniveau, mens elevkarakteristika opgøres på under-

liggende institutionsniveau. Vi har valgt at tage en forsigtig tilgang til dette problem, og vi vil der-

for i første omgang

.

5

Tabel 4

kun uddrage de 39 erhvervsskoler, hvor vi direkte kan sikre en korrespondance 

mellem ressource og elevopgørelser. I de  analyser, som ikke trækker direkte på ressourcedata, har 

vi i stedet anvendt data fra 66 erhvervsskoler. De skoler som indgår i analyserne fremgår af 

nedenfor.

4 Analyserne bygger på registerdata af alle danske elever, som i 2002-2013 tog eksaminer fra de gymnasiale ud-
dannelser, eller som afsluttede en ungdomsuddannelse. Vi har samtidig indsamlet data fra Danmarks Statistik om 
de ansatte ved uddannelsesinstitutionerne, herunder information om uddannelsesmæssig baggrund, anciennitet, 
køn mv. Endelig har vi anvendt informationer om regnskabsmæssige forhold på ungdomsuddannelsesinstitutio-
nerne fra Undervisningsministeriets regnskabsdatabase og fra Danmarks Statistik. 

5  I Appendiks præsenteres vi som nævnt tilsvarende analyser for en gruppe af erhvervsskoler, hvor vi har anvendt 
sammenvejede eleveffekter på hovedskoleniveau. Denne stikprøve omfatter godt 60 skoler, og resultaterne af de 
to analyser er i øvrigt meget ens. 
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Tabel 4 Erhvervsskolerne i den primære  analyse 
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Ressourceopgørelser

I de datasæt, vi har etableret, er der adgang til forskellige indikatorer på de anvendte ressourcer.

Taxametertilskuddet skønnes i den forbindelse at være en særlig sikker indikator. Man kan 

endda argumentere for, at det ud fra en samfundsøkonomisk betragtning er det mest relevante input. 

Samfundsøkonomisk er det afgørende, hvad det koster, og hvad der opnås. Det er mindre væsent-

ligt, hvordan institutionerne bruger ressourcerne, så længe de leverer value for money. Vi mener 

derfor som udgangspunkt, det er de taxameterbaserede analyser, som har høj kvalitet. Disaggrege-

rede opgørelser er også interessante, ikke mindst i et læringsmæssigt perspektiv, og vi vil da også 

præsentere analyser med sådanne, men det er vigtigt at forstå, at de er mere usikre. Inddragelsen af 

disaggregeret information kan desuden ske via såkaldte efteranalyser, hvor en eventuel sammen-

hæng mellem effektiviteten og de mere specifikke valg af inputsammensætning mv. analyseres. 

En simpel variant af idéen om at bruge taxametertilskud som input er idéen om en enhedsom-

kostning. De studerende på forskellig uddannelser udløser, som vi så, forskellige taxametertilskud, 

og man må gå ud fra, at disse i rimeligt omfang afspejler reelle omkostningsforskelle. Ved derfor at 

betragte alle uddannelser som udløsende den samme enhedsomkostning må man forvente, at det er 

rimeligt at sammenligne de resultater, der genereres på de forskellige uddannelser uden skelen til, 

hvad disse koster. Brugen af enhedsomkostninger har også den fordel, at eventuelle færdiggørelses-

taxametertilskud ikke får institutioner, som er gode til at færdiggøre eleverne, til at se særligt inef-

fektive ud. Det er jo trods alt et politisk ønske, at eleverne skal afslutte deres uddannelser.

I enkelte af analyserne har vi også inddraget mere disaggregerede oplysninger om institutio-

nernes ressourceforbrug. Det drejer sig primært om lønomkostninger eller årsværk, som anvendes 

til henholdsvis undervisning og andre formål (administration mv). Opgørelserne af disse indikatorer 

skønnes at være noget mere usikre, men de er ikke desto mindre interessante som illustration af, 

hvad man kunne opnå med standardiserede opgørelser af ressourcer og procedurer, som anvendes 

på de enkelte institutioner. Ved at inddrage sådanne informationer er det muligt at dykke ned i,

hvorfor nogle skoler præsterer bedre end andre – er det fx fordi de ikke har tilstrækkeligt volumen,

eller er det fordi administrationen er for stor (eller lille)?

I Tabel 5 nedenfor findes en oversigt over centrale ressourceindikatorer i den stikprøve på 39 

skoler, som vi i det følgende til sammenligne.
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Tabel 5 Summariske oplysninger om de 39 erhvervsskoler. Alle variable er beregnede som vægtede gen-
nemsnit  med vægte svarende til de elever, der er optaget på en erhvervsskoler i årene 2008 til 2010, og 
som har taget eksaminer i perioden 2009 til 2013. 

Stikprøven dækker  44325 elever i 2008, hvor der totalt set var 124914 elever på erhvervssko-

lerne. Vi bygger altså i de fleste tilfælde på sammenligning af skoler, som underviser cirka en tred-

jedel af de erhvervsuddannelsessøgende. I den forbindelse skal det bemærkes, at vores skøn af bed-

ste praksis og dermed at forbedringspotentialerne dermed bliver konservativt. Jo større et antal sko-

ler der sammenlignes, jo bedre bedste praksis og jo større potentialer kan man i almindelighed fin-

de.
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Anonymitetskravet (og kravet om fx mere end 5 individer i de relevante grupper) i ifm anven-

delse af registerdata gør desværre, at en del interessante karakteristika ikke altid kan identificeres. 

Hvis skolerne selvstændigt vælger at dele data ifm læringsbaseret benchmarking, således som det fx 

sker i flere andre brancher, vil der formodentligt opstå væsentligt bedre muligheder for gensidig

læring og for at forstå årsagerne til en skoles eventuelle ineffektivitet.

Effektindikatorer

På outputsiden er det som nævnt umuligt at sammenligne karakterer blandt de mange erhvervsud-

dannelser. Man kan også sige, at karakterer er et slags mellemprodukt i forhold til erhvervsskoler-

nes primære formål, nemlig at uddanne de unge til beskæftigelse. Skolernes bidrag er derfor forsøgt 

opsummeret i to generelt relevante effekter, nemlig fastholdelse af eleverne og beskæftigelse af de 

færdiguddannede.

Udgangspunktet for databearbejdningen er, at vi har identificeret alle de individer, der er på-

begyndt en erhvervsuddannelse i perioden fra 2002 til 2013. Disse individer kan vi så kæde en ræk-

ke baggrundsoplysninger på, herunder oplysninger om deres forældre og om, hvordan de klarede 

sig i folkeskolen samt oplysninger om deres forløb på ungdomsuddannelsen. Nogle ungdomsud-

dannelsesinstitutioner optager mange ”ældre” elever. Men henblik på at rette fokus på de unges 

skoleforløb har vi i forbindelse med analyserne sorteret alle de elever fra, der var mere end 20 år 

ved påbegyndelsen af ungdomsuddannelsen. Skolerne bliver således kun vurderet på deres resulta-

ter i forhold til gruppen af elever, der var 20 år eller yngre, da de påbegyndte uddannelsen. 

Det er relevant at inddrage såvel fastholdelsesprocenter (fuldførelsesprocenter) som beskæfti-

gelsesfrekvens efter endt uddannelse. Det er vigtigt at have begge indikatorer med, da man potenti-

elt kan forvente, at der vil være et vist indbyrdes tradeoff mellem indikatorerne.

Fuldførelsesprocenten skal for det enkelte uddannelsesforløb ses i forhold til gennemsnittet på 

landsplan for den pågældende uddannelsesindgang, samt elevernes socio-økonomiske baggrund og

faglige niveau ved udgangen af 9. klasse. Det vil således i forhold til hvert enkelt uddannelsesforløb 

være muligt at estimere, om skolen klarer sig bedre eller ringere, end man bør kunne forvente. 

Beskæftigelsesfrekvensen vil ligeledes skulle vurderes ud fra den gennemsnitlige eller ”nor-

male” beskæftigelsesgrad for den pågældende uddannelsesindgang, samt elevernes socioøkonomi-

ske baggrund og faglige niveau i 9. klasse. 
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Fastholdelse

Som nærmere beskrevet i Wittrup, Jacobsen og Andersen (2014) er der en sammenhæng mellem 

frafald og både socioøkonomiske faktorer og fagligt niveau i grundskolen. Især har grundskoleka-

raktererne i matematik og fysik betydning, således at elever, der har højere grundskolekarakterer i 

disse fag, har væsentligt lavere sandsynlighed for at falde fra. Desuden øges sandsynligheden for at 

falde fra erhvervsuddannelsen, hvis elevens forældre ikke er samboende, og hvis eleven har en ikke-

vestlig baggrund. Effekterne fremgår af nedenstående regressionstabel.

Tabel 6 Regresionsmodel til forklaring af fastholdelse i erhvervsuddannelserne. Sammenligning med me-
dian-elevens sandsynlighed for fastholdelse på 70.20 %. 

Det er derfor relevant at anvende en statistisk model, som kan korrigere for sådanne forskelle,

når de enkelte skolers bidrag skal vurderes. Mere specifikt har vi anvendt en logistisk multi-level-

model (Steele, 2009) til bestemmelse af sandsynligheden for, at en ”gennemsnitlig elev” (gennem-

snitlig på alle baggrundsvariable) vil gennemføre uddannelsen på den pågældende skole.

Figur 2 viser fastholdelseseffekten for erhvervsuddannelserne (ca. 100 hovedskoler) for de 

elever, der påbegyndte uddannelsen fra 2008 til 2010. Der er ganske betydelige forskelle med hen-
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syn til skolernes evne til at fastholde gennemsnitseleven. Ved fortolkningen af fastholdelseseffek-

terne på erhvervsuddannelserne er det vigtigt at bemærke, at vi har kontrolleret for de forskelle, der 

kan henføres til hovedindgange. Nogle indgange, for eksempel den merkantile indgang, har en rela-

tivt højere fastholdelsesprocent end andre, men fastholdelseseffekten tager højde for forskellige 

forventninger til fastholdelse på indgangene. Derimod tager beregningen ikke hensyn til de mange 

hovedforløb. En lav fastholdelseseffekt kan derfor eventuelt skyldes sammensætningen af hovedfor-

løb på skolen. Dernæst tager beregningen heller ikke højde for forskelle i praktikpladssituationen. 

Ud fra en samfundsmæssig betragtning er indikatoren stadig relevant som effektivitetsindikator, 

men det vil givetvis være vanskeligere for nogle skoler end for andre at forbedre resultaterne.

Figur 2 Fastholdelsessandsynligheder i erhvervsuddannelserne. 



17
17

Beskæftigelse

Beskæftigelse er en væsentlig parameter at bedømme erhvervsuddannelserne på, og er beskrevet 

som et centralt formål i ”Lov om erhvervsuddannelser” (LBK  nr. 439 af 29/04/2013). Ifølge lovens 

§ 1 skal uddannelserne ”give unge en uddannelse, der giver grundlag for deres fremtidige arbejds-

liv” samt ”imødekomme arbejdsmarkedets behov for erhvervsfaglige og generelle kvalifikationer” 

(§ 1, stk. 2). Der er altså fra politisk side taget stilling til, at erhvervsuddannelserne modsat gymna-

sierne skal uddanne eleverne, så de opnår færdigheder, som er umiddelbart omsættelige på arbejds-

markedet. Samtidig skal uddannelserne være responsive i forhold til arbejdsmarkedets behov. Det 

sidste er også forsøgt sikret organisatorisk, hvor der i bestyrelserne er stærk repræsentation fra ar-

bejdsmarkedets parter. Det virker oplagt, at både arbejdsgivere og arbejdstagere kan blive enige om, 

at beskæftigelse overordnet er en central målsætning for skolerne.

Som beskrevet i Jacobsen & Wittrup (2014) har vi for at undersøge elevernes beskæftigelse

igen anvendt individ-baserede data fra Danmarks Statistik. Vi har identificeret de elever, der er star-

tet på en ungdomsuddannelse i perioden fra 2002 og har gennemført denne uddannelse senest 2010. 

Ligesom ved de øvrige analyser har vi udelukkende set på de elever, der var 20 år eller yngre ved 

påbegyndelsen af uddannelsen. Vi ser derefter på, om eleverne er i beskæftigelse 1 år efter færdig-

gørelsen af EUD. Hvis eleven er under videreuddannelse eller på barsel, har vi valgt at tælle dette 

med som ”beskæftigelse”. 

Analysen viser, at elever, der klarede sig godt ved folkeskolens afgangsprøver i 9. klasse, 

har større sandsynlighed for at opnå beskæftigelse efter afslutningen af EUD. Det er markant, at 

elever uden grundskoleeksamen med karakterer har særligt vanskeligt ved at få job. De sociale bag-

grundsvariable har ligeledes fortsat betydning efter endt uddannelse. Særligt synes elever med ikke-

vestlig baggrund, elever med fædre med lav indkomst og elever, der er kommet relativt sent i gang 

med uddannelsen, at have vanskeligere ved at få job efterfølgende. Effekterne fremgår af nedenstå-

ende regressionstabel6

6  Kun variable der er signifikante på 99%-niveau vises i tabellen. 

.
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Tabel 7 Regresionsmodel til forklaring af beskæftigelse efter EUD. Sammenligning med median-elevens 
sandsynlighed for beskæftigelse på 77.74 %. 

Når skolernes succes i forhold til efterfølgende beskæftigelse skal vurderes, er det derfor re-

levant at korrigere for forskelle i elevernes baggrund. Vi har beregnet en beskæftigelseseffekt, der 

identificerer den effekt på efterfølgende beskæftigelse, der kan tilskrives skolen. Figur 3 viser for-

delingen af skolernes (ca. 100 hovedskoler) beskæftigelseseffekter, omregnet til beskæftigelses-

sandsynligheder for en gennemsnitlig elev. Det fremgår af de viste konfidensintervaller, at der er en 

væsentlig usikkerhed knyttet til målingen.
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Figur 3 Beskæftigelseseffekter 

Beregningen af skoleeffekter i forhold til beskæftigelse tager kun indirekte hensyn til, om 

skolerne er placeret i områder med generelt høj eller lav beskæftigelse. Den indirekte effekt kom-

mer ved, at der er taget højde for forældrenes baggrund, herunder deres beskæftigelsessituation. Vi 

har undersøgt sammenhængen mellem de målte beskæftigelseseffekter og beskæftigelsesprocenten 

for folk med erhvervsskoleuddannelse i den kommune, hvor skolen er placeret. Der er ikke nogen 

signifikant sammenhæng, hvilket kan indikere, at den indirekte kontrol for geografisk betingede 

forskelle i beskæftigelsessituationen er tilstrækkelig.

På hovedskoleniveau korrelerer de to resultatmål for erhvervsskolerne, beskæftigelseseffek-

ter og fastholdelseseffekter, negativt med hinanden (signifikant på 95% niveau). Der synes således 

at være et vist generelt trade-off (når der kontrolleres for baggrundsfaktorer) mellem succes med høj 

gennemførsel og succes med efterfølgende beskæftigelse. Det er derfor vigtigt at have begge fakto-

rer med, når skolernes performance vurderes. 
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Figur 4 . Sammenhæng mellem fastholdelses- og beskæftigelseseffekter (for hovedskoler) 

4. Modelspecifikationer og effektivitetsmål
I det følgende præsenteres resultaterne af en række DEA-modeller, som belyser effektiviteten af de 

danske erhvervsskoler. Modellerne varierer primært på de valgte input og output som diskuteret 

ovenfor. Desuden varierer modellerne med hensyn til skalaafkast og sammenligningsgruppe. 

Skalaafkast

Ud over input og output er det nødvendigt i modelopstillingen at indlægge en antagelse om skalaaf-

kast. Skalaafkast handler om, hvorledes skolernes størrelse påvirker omkostningerne per produceret 

enhed. De mest relevante antagelser er 

• Variabelt skalaafkast (VRS), hvor der potentielt kan være ulemper ved både at være for lille og 

for stor en institution. 
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• Stigende skalafkast (IRS), hvor det kan være en ulempe at være en lille institution. 

• Konstant skalaafkast (CRS), hvor der ingen signifikant ulempe er ved at være hverken en stor 

eller en lille institution. 

Hvis modellen arbejder med omkostninger per student, kan vi anvende tilsvarende antagelser, men 

fortolkningen bliver naturligvis lidt anderledes. CRS vil for eksempel betyde, at det ikke bliver 

marginalt dyrere at øge fastholdelsen, selvom vi allerede ligger på et højt fastholdelsesniveau.

I alle tilfælde har vi testet alternative skalaantagelser på data og anvendt den antagelse, som 

data bedst understøtter. Begrebsmæssigt mener vi også, at de resulterende skalaafkast giver god 

mening.

Sammenligningsgrupper

Benchmarking er sammenligning med henblik på at vurdere den relative placering af en institution i 

forhold til de institutioner, der udgør sammenligningsgrundlaget. Derfor er et helt centralt valg, 

hvilke institutioner der skal sammenlignes med.

Et fundamentalt princip i samtlige DEA-modeller er: En given institution sammenlignes kun 

med andre eller en kombination af andre, som højst har brugt de samme ressourcer til at producere 

mindst de samme servicer, som den givne institution. Dette krav skal gælde for hvert input og hvert 

output.

Dette simple princip har vist sig at være meget anvendeligt og er med til at sikre en effektiv 

databaseret identifikation af relevante, sammenlignelige institutioner. Traditionelle DEA-analyser 

bygger alene på dette sammenligningskrav. 

Vi vil dog generelt gå videre og indføre yderligere institutionsspecifikke restriktioner på de 

relevante sammenligninger. Vi bruger i den forbindelse de principper, som fremgår af Tabel 8.
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Tabel 8 Sammenligningsgrupper 

Brugen af sådanne yderligere restriktioner leder til mere forsigtige resultater, og det betyder, at for-

bedringspotentialerne reduceres.

Specielt for institutioner, som har en meget lille sammenligningsgruppe, kan der opstå en ik-

ke ubetydelig skævhed. Dette følger intuitivt af, at sådanne institutioner ”konkurrerer” med meget 

få andre og derfor har større chance for at ligge blandt de bedste. For at sikre en fair og relevant 

vurdering kan man imidlertid statistisk korrigere for skævheden forbundet med de varierende stør-

relser på sammenligningsgrupperne. Dette gøres ved hjælp af såkaldt bootstrapping, som sætter os i 

stand til at beregne biaskorrigerede efficiensresultater. 

5. Resultater
Alle resultater er beregnet for de studerende, som er optaget på en erhvervsskole i årene 2008 til 

2010, og som har taget eksaminer i perioden 2009 til 2013. Beskæftigelseseffekterne er dog bereg-

net for elever, der er optaget fra 2005. For at skabe den bedst mulige korrespondance mellem input 

og output er alle omkostningsmålene beregnet tilsvarende; årene 2008 til 2013 er vægtet svarende 

til det relative ressourcetræk fra denne elevgruppe og under hensyntagen til de ressourcedata, som 

forelå ved beregningernes gennemførelse – primært 2008-2011-oplysninger.7

Det bemærkes, at det ikke er entydigt, hvorledes man kobler ressourceopgørelser, som følger 

kalenderåret, med studieoplysninger, som følger skoleåret, og hvor givne elever modtager undervis-

ning over et flerårigt forløb. Vi har valgt at fokusere på gennemsnitsværdier over en periode med 

7 Ressourceopgørelserne, som vi har anvendt, bygger på grunddata fra Undervisningsministeriets regnskabsdata-
base, som indeholder oplysninger om taxametertilskud og elevtal, og fra Danmarks Statistik, som har leveret op-
gørelser om årsværk, uddannelsesmæssig baggrund, anciennitet mv. En del af disse ressourcekarakteristika an-
vendes alene til efterkontrol af, om efficienserne varierer med disse karakteristika.
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tre elevårgange af forsigtighedshensyn. Jo kortere vi laver afgræsningen, desto mere vil tilfældige 

variationer i eksamensresultater slå igennem, og eftersom bedste praksisanalyser generelt ”lever” af 

forskelle i præstationer for givne ressourcer, og ressourcerne formodentlig ikke kan tilpasses tilsva-

rende for år til år, vil en kort periode få potentialerne til at se større ud. Skoler, som i et enkelt år har 

særligt gode effekter, vil kunne fremstå som forbillede det år og ikke nødvendigvis i andre år.8

De anvendte modeller kan opdeles i to grupper, dels mængdemodeller med kvalitetsrestriktio-

ner, dels effektmodeller. I alle tilfælde er skalaafkastet fastlagt ved statistiske test og under hensyn-

tagen til, at de skal give begrebsmæssig fornuft. 

Mængdemodeller med kvalitetsrestriktioner

Vi har analyseret en række mængdemodeller med kvalitetsrestriktioner. Modellerne fremgår af Ta-

bel 9 nedenfor.

Tabel 9 Mængdemodeller hvor output er antal studerende 

I alle modellerne i Tabel 9 er output antal studerende. Input er opgjort på tre forskellige måder. Den 

mest aggregerede opgørelse er som det samlede undervisningstaxameter (A). Et alternativ til dette 

er dels de totale lønomkostninger (B1) eller det totale antal årsværk (C1), som er forbrugt på de 

tilknyttede institutioner. Endelig findes der to mere disaggregerede modeller, hvor lønomkostnin-

gerne og årsværk er opdelt i de ressourcer, som er knyttet direkte til undervisningen, og de ressour-

cer, som vedrører støttefunktionerne (B2 og C2). Der er grund til at forvente, at korrespondancen 

mellem input og output er bedst i A-modellen, næstbedst i B-modellerne og dårligst i C-modellerne. 

8 Det betyder ikke, at etårige analyser nødvendigvis er uinteressante. Hvis det for eksempel har betydning, hvilke 
lærere der fører eleverne op de enkelte år, er dette jo interessant. Variationer i en institutions efficiens fra år til år 
vil så give information om den interne mulighed for at lære bedste praksis fra andre lærere på samme institution, 
og sammenligningen mellem institutioner kan nu fortolkes som mulighederne for at lære bedste praksis ved at 
lære af andre institutioner og lærere på disse.
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Desuden fanger årsværksmodellerne (C1 og C2) ikke eventuelle variationer i kvaliteten af forskelli-

ge årsværk, som for eksempel kan vise sig ved et højere lønniveau.

Det understreges, at mængdemodellerne umiddelbart straffer de skoler, som har meget res-

sourcekrævende uddannelser. Samfundsøkonomisk er taxameter- og årsværkstilgangen særlig inte-

ressant, hvis vi samtidigt kan opgøre den samfundsmæssige nytte af uddannelserne og dermed lave 

en egentlig cost-benefit analyse. Da vi ikke kan gøre dette, kan vi i stedet antage, at de forskellige 

uddannelser har samme samfundsøkonomiske værdi. Hvis vi gør det, svarer mængdemodellerne til 

en ”value for money” tilgang, dvs. vi spørger, hvad samfundet får per forbrugt krone og sammen-

ligner med de skoler, som uddanner flest elever i forhold til de indsatte ressourcer.

I alle tilfælde er efficienserne beregnet på en sådan måde, at ingen institution sammenlignes 

med andre institutioner, medmindre disse har højere undervisnings- og fastholdelseseffekt. Det er 

altså ikke muligt at se særlig omkostningsefficient ud ved at gå på kompromis med kvaliteten.

Vi ser også, at alle modellerne bygger på voksende (ikke-aftagende) skalaafkast. Vi antager 

således, at der kan være ekstra omkostninger (per elev) forbundet med at være en lille institution 

(smådriftsulemper), men ikke med at være stor (ingen stordriftsulemper). Data støtter denne anta-

gelse, som også begrebsmæssigt giver god mening i normale produktionsmodeller, fordi en enhed,

som evt. oplever faldende skalaafkast, i princippet burde kunne reorganisere sig som flere mindre 

enheder. 

Summariske resultater for disse modeller fremgår af Tabel 10. I denne er de forskellige mo-

deller beskrevet i de forskellige rækker. Antallet af indgående institutioner er angivet. Det er gene-

relt sådan, at efficienserne falder med antallet af observationer, fordi der er flere at sammenligne 

med, og fordi bedste praksis i en stor gruppe alt andet lige er mere krævende end i en lille gruppe. 

Efter antallet af observationer præsenteres to alternative efficiensmål. Det første, kaldet ”Effi-

ciens”, er beregnet direkte som enkelte institutioners efficiens i forhold til de institutionsspecifikke 

sammenligningsgrupper. Det andet efficiensmål er det ”Biaskorrigerede” mål. Vi har her, for hver 

institution estimeret, hvor meget efficiensmålet er overvurderet på grund af den begrænsede sam-

menligningsgruppe. For begge efficiensmål gælder i øvrigt, at tabellen angiver en gennemsnitlig 

værdi, standardafvigelse og 25, 50 og 75 procent-fraktilerne i fordelingen.

I model B2 ser vi eksempelvis, at den gennemsnitlige efficiens er 0,91. Fortolkningen af dette 

tal er, at den gennemsnitlige institution ved adoption af bedste praksis kan spare 9 procent af løn-

omkostningerne med det givne elevtal, uden at det går ud over undervisnings- eller fastholdelsesef-
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fekten. Vi ser også, at 25 procent af institutionerne kan spare mindst 17 procent (1-0,83). Når vi 

biaskorrigerer, øges forbedringspotentialerne med 10-15 procentpoint. 

Modellerne estimerer således gennemsnitlige efficienser mellem 0,73 og 0,91 svarende til 

forbedringspotentialer på mellem 9 og 27 procent. Forbedringspotentialerne kan som ovenfor for-

tolkes som mulige (proportionale) besparelser i input. Approksimativt kan de også, da der formo-

dentligt lokalt er konstant skalaafkast, opfattes som de potentielle meroptag, som kan håndteres med 

de givne ressourcer ved anvendelse af bedste praksis. Forbedringspotentialer i denne størrelsesorden 

i en gruppe på under 40 institutioner er udtryk for et  ikke-trivielt potentiale. Potentialet er ekstra 

stort, fordi normale DEA analyser ikke anvender kvalitetsrestriktioner, dvs vi har været ekstra for-

sigtige i opgørelsen af efficienserne.

Tabel 10 Efficiencer i mængdemodellerne 

Sammenholdes B1- og B2-resultaterne (eller C1- og C2-resultaterne), ser vi, at de disaggregerede 

modeller giver højere efficienser end de aggregerede. Forskellen er den såkaldte allokative ineffi-

ciens, det vil sige det, som skolerne kan spare ved en optimal fordeling af personaleudgifterne mel-

lem direkte undervisningsrelateret personale og støttepersonale. Forskellene er ikke store i den mest 

sikre af modellerne, nemlig model B, men i det omfang data er af tilstrækkelig høj kvalitet, tyder 

sammenligningen af C1 og C2 således på, at det i gennemsnit koster ca. 9 procent i ekstra persona-

leforbrug, at skolerne ikke altid rammer den optimale personalesammensætning. Visse skoler har 

tilsyneladende for meget – og andre skolerne har for lidt – støttepersonale.

Effektmodeller

Det følgende sæt af modeller er effektmodeller. En oversigt findes i Tabel 11. I alle effektmodeller-

ne fokuseres der på enten fastholdelseseffekten, beskæftigelseseffekten, eller begge dele. Dette sker 

dels via de specificerede output, dels via de valgte sammenligningsgrupper. I den sidste modelklas-
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se (F, F1 og F2), hvor begge effekter betragtes som output, leder vi efter en kombination af institu-

tioner, som i gennemsnit har mindst samme fastholdelseseffekt og beskæftigelseseffekt. Det bety-

der, at enkelte af de forbilleder, der bidrager, godt kan have lavere undervisningseffekt end den vur-

derede institution, blot der er andre, der har tilsvarende højere effekt, så gennemsnittet dominerer 

den vurderede institution. I den forstand er kvalitetsrestriktionerne i denne modelklasse lidt mindre 

restriktive end i mængdemodellerne.

Input i disse modeller er i alle tilfælde et udtryk for ressourcetrækket per elev. Ressourcer op-

gøres i dette tilfælde enten som taxameterudgifter eller lønudgifter. Desuden har vi her også an-

vendt den mest aggregerede ressourceangivelse, nemlig enhedsomkostningen. 

Vi ser også, at skalaafkastet i disse modeller er varierende (VRS). Det betyder, at det kan væ-

re relativt dyrt at komme i gang med at øge effekterne. Det betyder også, det kan være ekstra kræ-

vende at hæve fastholdelses- eller beskæftigelseseffekten over visse niveauer. 

Tabel 11 Effektmodeller, hvor output er B- og F-effekterne 

Summariske resultater for effektmodellerne fremgår af Tabel 12. Tabellens opstilling og tallenes 

fortolkninger er som Tabel 10. I disse modeller er sammenligningsgrupperne generelt større end i 

de rene mængdemodeller, fordi der nu ikke begrænses på både fastholdelses- og beskæftigelsesef-

fekterne. Dette betyder, at man alt andet lige ville forvente lidt lavere efficienser. På den anden side 

afhænger efficienserne også af, hvor meget skoleeffekterne, som jo nu er output, varierer. Det bety-

der, at i det omfang multi-level-modellerne af fastholdelses- og beskæftigelseseffekterne er i stand 

til at forklare en stor del af variationerne via socioøkonomiske forhold, så vil skoleeffekterne også 

være begrænsede og dermed variationerne i output i effektmodellerne. Dette vil tendere mod at give 
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højere efficienser, simpelthen fordi analyserne tyder på, at institutionernes indsats kun i begrænset 

omfang påvirker eleverne. 

Fokuseres der på beskæftigelseseffekten, synes det i gennemsnit muligt at forbedre den andel 

som finder beskæftigelse med ca 5 procent i det mest forsigtige scenarie. Her antages alle institutio-

ner at have samme ressourcetræk per student (D). De gennemsnitlige potentialer er noget større, når 

det drejer som om at forbedre fastholdelsen, uden at det går ud over beskæftigelsen. Her kan der i 

gennemsnit ske en forbedring på ca 25 procent. 

Vi ser, at der er generelt er større besparelsespotentialer, når vi anvender taxameteromkost-

ninger per elev eller lønomkostningerne per elev. på de enkelte institutioner. Der er flere mulige 

forklaringer på dette: Den ene er, at opgørelsen af lønudgifter ikke korresponderer perfekt med 

elevopgørelser, hvorfor der indføres en ”kunstig” variation, der i en bedste praksismodel fanges 

som en efficiensforskel. En anden er, at nogle skoler er bedre til at ansætte personale, som bidrager 

positivt til fastholdelse og beskæftigelse. En sidste og mere oplagt forklaring er, at visse skoler sim-

pelthen udbyder mere omkostningstunge uddannelser så den ekstra besparelse i virkeligheden ikke 

er realiserbar.

Tabel 12 Efficiencer i effektmodellerne 

Konkretisering af potentialerne

For at konkretisere disse forbedringspotentialer kan det være nyttigt at holde sig for øje, at beskæf-

tigelsessandsynligheden blandt 39 (66) erhvervsskoler er 0.72 (0.70), mens den gennemsnitlige 

fastholdelsessandsynlighed blandt 39 (66) erhvervsskoler er 0.52 (0.52). En 5 procents forøgelse af 

beskæftigelseseffekten som i model D betyder således rundt regnet, at den gennemsnitlige beskæf-
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tigelse kan øge fra 72 procent til 1.05*0.72=0.76, dvs. til 76 procent. Tilsvarende betyder en 27

procents forøgelse af fastholdelsen som i model E, at denne øges fra 52 procent til 1.27* 0.52=0.66,

dvs. til 66 procent.

Disse approksimative forbedringer er ikke helt præcise. Det er der to grunde til. For 

det første er efficiencerne beregnede som input efficiencer, ikke output efficiencer. Efficiencerne er 

altså som udgangspunkt de potentielle besparelser i det eller de anvendte ressourcer. Da skalaafka-

stet ikke er konstant, betyder det, at der ikke er helt symmetri imellem, hvad der kan spares på in-

putsiden, og hvad der kan ske af forbedringer på outputsiden. Den anden grund til, at potentialerne 

kun approximativt kan beregnes på denne måde, er, at enheder med store potentialer vil tendere 

mod at være enheder med lave fastholdelses- og beskæftigelseseffekter. Derfor kan den gennem-

snitlige besparelsesprocent ikke anvendes ligeligt på alle enheder.

I de modeller, som anvender enhedsomkostninger, kan efficienserne fortolkes direkte 

som den andel af enhedsomkostningerne, der er nødvendige ved effektiv, best practice drift. I de 

øvrige modeller kan der sættes kronebeløb på efter samme system. I model D1, for eksempel, hvor 

vi beregner en efficiens på 0.74, er fortolkningen, at Taxametertilskuddet per student i gennemsnit 

kan reduceres fra 53412 kr. per elev i de analyserede skoler til 0.74*53412 kr. per elev =  39525 kr 

per elev, dvs. en besparelse per elev på 13887 kr per år. Med i alt 47307 elever på de analyserede 

skoler svarer dette altså til en besparelse på 657 mio. kr. Hvis vi i stedet for at regne med gennem-

snitlige besparelsespotentialer og gennemsnitlige taxameterværdier regner på de specifikke bespa-

relser, skole for skole, så får vi en fordeling af besparelsespotentialerne som vist i Figur 5. Vi ser, at 

17 skoler kan spare mellem 0 og 5 mio. kr,, 7 skoler mellem 5 og 10 mio. kr. osv. Den totale sam-

fundsøkonomiske besparelse kan i dette tilfælde beregnes til 602 mio. kr. Hvis vi endeligt tager i 

betragtning, at vores analyser kun omfatter omkring en tredjedel af erhvervsskolernes elever, og 

hvis vi forudsætter, at de analyserede skoler er rimeligt repræsentative for samtlige skoler, så svarer 

den beregnede efficiens på 0.74 i model D1 altså til en besparelse på godt 1.5 - 2 mia. kr. på er-

hvervsskoleområdet.
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Figur 5 Besparelsespotentialer i undervisningstaxametre i mio. kr. blandt 39 erhvervsskoler. 

5. Konklusion
Analyserne viser, at erhvervsskolerne varierer en del med hensyn til ressourceforbruget per elev. 

Variationen og dermed også forbedringspotentialerne synes væsentligt større for erhvervsskolerne 

end for de almene gymnasier, som vi analyserede i Bogetoft og Wittrup (2014). Det skal i den for-

bindelse holdes for øje, at antallet af erhvervsskoler, som sammenlignes, generelt er væsentligt fær-

re. Det betyder – specielt for de normale efficienser, at erhvervsskolerne alt andet lige burde have 

mindre forbedringspotentialer, idet de generelt ”konkurrerer” med færre andre skoler. På den anden 

side afhænger resultaterne naturligvis også af, hvilke erhvervsskoler der er udvalgt, og modelspeci-

fikationerne er også anderledes, idet vi ikke kan anvende korrigerede karakterer til måling af fagligt 

løft på erhvervsskolerne, så en direkte sammenligning af resultaterne er ikke mulig.
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Hvis alle uddannelser antages at være lige værdifulde for samfundet, kan der i gennemsnit 

spares 9 - 33 procent. Denne besparelses kan opnås uden at sænke skolernes fastholdelses- og be-

skæftigelseseffekt. Besparelsen forudsætter, at skolerne adopterer bedste praksis og i øvrigt ændrer 

deres uddannelsesprofiler, så dyre uddannelser erstattes med mindre ressourcekrævende uddannel-

ser. Dette fremgår af de såkaldt mængdemodeller A, B1, B2, C1 og C2.

Hvis vi alternativt antager, at alle uddannelser reelt er lige dyre (eller at den samfundsmæssige 

relevans er proportionalt med taxametertilskuddene), så er det muligt i gennemsnit at spare mellem 

4 - 48 procent. Dette fremgår at effektmodellerne D, E, F. Lidt mere præcist kan vi sige, at det i 

gennemsnit er muligt at forbedre beskæftigelseseffekten med 5 – 6 procent uden at det går ud over 

fastholdelsen, at forbedre fastholdelsen med 31 – 35 procent uden at det går ud over beskæftigelses-

effekten, eller at forbedre såvel fastholdelsen som beskæftigelse med  5 – 6 procent uden brug af 

ekstra omkostninger og uden omlægning af uddannelsespaletten.

Det skal også understreges, at de gennemsnitlige besparelser og forbedringspotentialer ofte 

dækker over, at en række institutioner har betydelige muligheder for at øge efficiensen. Dette frem-

går af fraktilerne. Vi har ikke angivet de individuelle skoleresultater i dette arbejdspapir, da sigtet 

ikke har været at lave en offentlig gabestok, men læsere med interesse i at anvende metoderne og 

resultaterne til læring kan kontakte forfatterne.9

En anden interessant indsigt fra disse analyser vedrører de tilgængelige data. Der findes om-

fattende data, ingen tvivl om det. Danmark er eksempelvis i en ret unik position, når det drejer sig 

om registerbaserede analyser af individer. På andre områder er det imidlertid erfaringen, at der 

mangler standardiserede data. Dette gælder for eksempel på institutionsniveau, hvor sammenligne-

lige data for ressourceforbrug og organisation er af afgørende betydning, når efficiensen skal vurde-

res. Hvis benchmarking og identifikation af bedste praksis skal sættes i system og være en naturlig 

del af det ledelsesmæssige beredskab – centralt såvel som lokalt – er det afgørende, at der også 

etableres standardiserede opgørelser af ressourceforbrug mv.

Appendiks
I dette appendiks vises resultaterne af en parallel analyse, vi har gennemført på data fra godt 60 sko-

ler mod de knap 40, som indgik i den primære analyse. Datasættet med godt 60 skoler er etableret 

9 Peter Bogetoft (pb.eco@cbs.dk) og Jesper Wittrup (JeWi@kora.dk).
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ved, at hovedskoleinstitutionerne eleveffekter er opgjort som en sammenvejning af eleveffekterne 

på de underliggende institutioner, som vi har data for. De anvendte modeller og analyseredskaber er 

i øvrigt helt de samme som i den primære analyse.

Det interessante ved den supplerende analyse er især, at resultaterne er meget sammenligne-

lige med de resultater, vi fik ovenfor. Eftersom stikprøven af skoler nu er noget større, vil der dog 

være en vis tilbøjelighed til lavere efficienser i den udvidede analyse.

Tabel 13 Erhvervsskolerne i den udvidede analyse 
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Tabel 14 Efficienser i mængdemodellerne i den udvidede analyse 

Tabel 15 Efficienser i effektmodellerne 
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