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Arbejdsskaderamte med videreuddannelse giver 
stort samfundsøkonomisk overskud

Når arbejdsskaderamte får videreuddannelse, 
er gevinsterne for staten cirka fire gange stør-
re end omkostningerne. Samlet set er gevin-
sten for den enkelte - i form af højere lønind-
komst - cirka dobbelt så stor som den mistede 
overførselsindkomst over arbejdslivet. Det 
viser et nyt forskningsstudie med støtte fra 
ROCKWOOL Fonden. 

Arbejdsskader rammer hvert år mange ansatte på dan-
ske arbejdspladser. For den enkelte har en arbejdsskade 
negative fysiske og psykiske konsekvenser, ud over at 
den medfører tab af arbejdsevne. For samfundet er der 
store udgifter forbundet med at udbetale kompensatio-
ner og overførselsindkomster som for eksempel førtids-
pension, ligesom det samlede arbejdsudbud, og dermed 
skattebasen, falder.

Et nyt studie fra Københavns Universitet og University 
of Chicago med støtte fra ROCKWOOL Fonden viser, 

at der er store samfundsøkonomiske overskud at hente, 
når arbejdsskaderamte videreuddanner sig. 

Studiet har undersøgt, i hvilket omfang arbejdsskade-
ramte videreuddanner sig med henblik på at finde ny 
beskæftigelse, og om offentligt støttede uddannelses-
forløb hjælper de arbejdsskaderamte med at skifte fra 
fysisk krævende stillinger til mere videnstunge jobs. 
Dette er centrale spørgsmål både for den enkelte og for 
samfundet. Studiet har også gennemført en analyse af, 
om uddannelsesindsatsen for arbejdsskaderamte har 
samfundsøkonomiske gevinster, der overstiger omkost-
ningerne.

Fysisk arbejde udløser flest kompensationer

Studiet viser først, at arbejdsskader, der udløser kom-
pensation fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring, ho-
vedsageligt forekommer i fysisk krævende jobs (særligt 
blandt håndværkere) og har alvorlige konsekvenser for 

Figur 1. Skaderamtes deltagelse i uddannelsesgrader og enkeltkurser.
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Figur 2. Indskrivning på og gennemførelse af videregående uddannelse for arbejdsskaderamte med og uden revalidering.

den enkelte. I årene umiddelbart efter arbejdsskaden 
er man i gennemsnit indlagt på hospital omkring fem 
dage mere om året end før arbejdsskaden, og man har 
cirka seks flere lægebesøg. Selv ti år efter arbejdsskaden 
er sandsynligheden for at have recept til smertestillen-
de medicin 20 procent højere end før arbejdsskaden, 
sandsynligheden for at have recept til antidepressiver 
er ca. syv procent højere, og lønindkomsten er cirka 40 
procent lavere.

Dernæst undersøger studiet, i hvilket omfang arbejds-
skaderamte videreuddanner sig. Studiet viser, at ca. 
13 procent har påbegyndt en fuldtidsuddannelse (fx 
en bachelorgrad som bygningskonstruktør), mens den 
samlede deltagelse i enkeltkurser (fx universitetskurser 
i computerprogrammering) er tæt på nul ti år efter ar-
bejdsskaden. Som det fremgår af figur 1, sker langt ho-
vedparten af uddannelsesinvesteringerne dog i form af 
videregående uddannelser, der typisk varer fire år. To 
år efter arbejdsskaden er cirka otte procent af de skade-
ramte således i gang med en videregående uddannelse, 
mens andre uddannelsesgrader og enkeltkurser kun har 
meget begrænset indskrivning af skaderamte. Med an-
dre ord er det primært langsigtede uddannelsesinveste-
ringer, arbejdsskaderamte arbejdstagere foretager. Det 
tyder på, at nogle arbejdsskaderamte har brug for mere 
fundamentalt at skifte spor på arbejdsmarkedet for at 
finde beskæftigelse igen.

Det er imidlertid ikke alle arbejdsskaderamte, der har 
mulighed og forudsætninger for at foretage sådanne 
fundamentale investeringer i videregående uddannelse. 
Der er to centrale faktorer, der afgør, om arbejdsskade-
ramte påbegynder en videregående uddannelse. 

For det første er det afgørende, om den arbejdsskade-
ramte bliver tildelt revalideringsydelse af det kommuna-
le jobcenter. Cirka 17 procent af de arbejdsskaderamte 
bliver tildelt uddannelsesrevalidering. Af disse udnytter 
cirka 60 procent tildelingen til at gennemføre en videre-
gående uddannelse indenfor 10 år (Figur 2.b). Blandt de 
arbejdsskaderamte, der ikke modtager revalidering, er 
der derimod stort set ingen, der gennemfører en videre-
gående uddannelse. 

Det vil sige, at økonomisk hjælp er helt centralt for at 
fastholde arbejdsskaderamte på arbejdsmarkedet via 
investering i videregående uddannelse.

Den anden centrale faktor for gennemførelse af en vi-
deregående uddannelse er, om den arbejdsskaderamte 
har adgang til en videregående uddannelse, der bygger 
ovenpå tidligere uddannelse og erhvervserfaring. Hvis 
man for eksempel har en uddannelse som tømrer, kan 
man læse videre på bacheloruddannelsen til bygnings-
konstruktør. Hvis man derimod har en uddannelse som 
for eksempel anlægsgartner, kan man ikke komme ind 
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på videregående uddannelser uden først at gennemføre 
en gymnasial uddannelse. Samlet set har gruppen af 
arbejdsskaderamte håndværkere med direkte adgang til 
en videregående uddannelse ca. 9 procent højere sand-
synlighed for at gennemføre en videregående uddannel-
se end gruppen, der ikke har adgang til en videregående 
uddannelse. Til sammenligning er der ingen forskel i 
uddannelsestilbøjeligheden mellem de to grupper hånd-
værkere (med og uden adgang til videregående uddan-
nelse), der ikke er ramt af en arbejdsskade.

Studiet udnytter, at arbejdsskaderamte håndværkere 
med adgang til videregående uddannelse har samme 
indkomst og alder, og rammes af samme typer arbejds-
skader, som håndværkere uden adgang til videregåen-
de uddannelse. Dermed kan effekten af uddannelse på 
arbejdsudbud, lønindkomst og overførselsindkomster 
som for eksempel førtidspension fastlægges. Blandt 
håndværkere med adgang til videregående uddannelse, 
der faktisk gennemfører en videregående uddannelse, er 
ca. 85 procent i beskæftigelse ti år efter arbejdsskaden. 
Hvis de samme håndværkere ikke havde haft adgang 
til videregående uddannelse, var de derimod alle endt 
på førtidspension. Disse resultater fremgår af figur 3. 
Dertil kommer, at lønindkomsten for håndværkere, der 
videreuddanner sig, er 25 procent højere end før ar-

bejdsskaden, og jobindholdet er væsentlig mindre fysisk 
krævende.

Markant gevinst for alle

Der er med andre ord markante positive effekter af 
videreuddannelse for arbejdsskaderamte håndværkere. 
For den enkelte arbejdstager er gevinsten - i form af hø-
jere lønindkomst over arbejdslivet - cirka dobbelt så stor 
som den mistede overførselsindkomst. 

Spørgsmålet er, om gevinsterne ved videreuddannelse 
opvejer omkostningerne for staten. Gevinsterne for sta-
ten er øgede skatteindtægter af lønindkomsten og spare-
de overførselsindkomster, hvilket især gælder udgifter til 
førtidspension. Disse gevinster skal sammenholdes med 
udgifterne til at uddanne de arbejdsskaderamte. Studi-
et viser, at gevinsterne for staten er omkring fire gange 
større end omkostningerne, og dermed er der samlet set 
tale om en klar gevinst.

Alt i alt er gevinsterne for samfundet cirka fem gange 
større end omkostningerne, og der er således et meget 
stort samfundsøkonomisk overskud ved at hjælpe ar-
bejdsskaderamte håndværkere tilbage i arbejde via vide-
reuddannelse til jobs, der er mindre fysisk krævende. 

Figur 3. Effekter af videregående uddannelse på beskæftigelse og førtidspension.



4

Om studiet

Studiet er baseret på oplysninger om arbejdsska-
der fra Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES) 
kombineret med registeroplysninger fra Danmarks 
Statistik. Datasættet fra AES indeholder oplysnin-
ger om alle rapporterede arbejdsskadesager samt 
en lang række detaljerede oplysninger om skader-
ne inklusive eventuelle erstatninger. Registrene i 
Danmarks Statistik indeholder oplysninger om de 
skadede arbejdstageres baggrundskarakteristika og 
deres forløb efter arbejdsskaden, inklusive oplys-
ninger om beskæftigelse, ledighed og løn, offentlige 
overførsler og helbredsoplysninger i form af medi-
cinforbrug, speciallæge- og hospitalsbesøg.

Analysen omfatter alle arbejdsulykker, hvor der er 
blevet tilkendt erstatning for tabt erhvervsevne i 
perioden 1998-2017. For hver skadet arbejdstager 
findes en kontrolarbejdstager (uden en skade) med 
samme branche, stilling, uddannelsesniveau, alder 
og køn i året før arbejdsskaden. Studiet viser, at 
de skadede arbejdstagere og kontrolarbejdstagere 
er sammenlignelige på en lang række baggrunds-
karakteristika før arbejdsskaden, som eksempelvis 
indkomst og helbred. Analysen udnytter dermed 
arbejdsulykkernes uforudsigelighed og tilfældig-
hed efter at have kontrolleret for branche, stilling, 
uddannelsesniveau, alder og køn til at beregne 
konsekvenserne af arbejdsulykker for blandt andet 
lønindkomst og helbred.

For at kunne beregne kausale effekter af uddannel-
sesinvesteringer udnytter studiet – i kombination 
med tilfældigheden af arbejdsskader – at der er 
forskel på, om erhvervsuddannelser giver direkte 
adgang til relevante videregående uddannelser el-

ler ej. Det sker ved at genvægte gruppen af skadede 
arbejdstagere uden adgang til uddannelse, så de 
ligner gruppen af skadede arbejdstagere med ad-
gang til uddannelse på en lang række baggrunds-
karakteristika. Dermed kan man tage højde for 
selektion ind i uddannelsesinvesteringen, og man 
kan dermed beregne de kausale effekter på lønind-
komst, beskæftigelse og helbred af denne investe-
ring. 

AES behandler hvert år cirka 40.000 sager om 
indberettede arbejdsulykker og erhvervssygdom-
me. Omtrent 65 procent af arbejdsulykkerne og 24 
procent af erhvervssygdommene anerkendes som 
arbejdsskader. Cirka en fjerdedel af de rapporte-
rede arbejdsulykker er inden for branchegruppen 
Industri, råvarer og byggeri, mens resten fordeler 
sig mellem den offentlige sektor (især hospitals- og  
plejesektoren) og servicesektoren. Stillingsgrup-
perne med det højeste antal arbejdsulykker per 
fuldtidsansat arbejder næsten alle i manuelle er-
hverv inden for branchegruppen Industri, råvarer 
og byggeri, og de inkluderer blandt andet tømrere 
med over 15 arbejdsskader per 1000 fuldtidsansatte 
per år.  

AES udbetaler hvert år mellem 3 og 5 milliarder 
kroner i kompensationer for tabt erhvervsevne og 
méngrad, hvilket svarer til mellem 0,15 procent 
og 0,25 procent af BNP per år. Dertil kommer 
udgifter for staten til diverse offentlige overførsler 
såsom sygedagpenge, revalideringsydelse og før-
tidspension samt tabte skatteindtægter, som studiet 
estimerer til at være omkring 450.000 kr. i alt per 
arbejds ulykke.
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Nyt fra ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed. (ISSN 1396-1217) udgives for at informere offentligheden  
om resultaterne af den løbende forskning i enheden. 

Nyhedsbrevet er ikke ophavsretligt beskyttet og må frit citeres eller kopieres med fornøden kildeangivelse.

Du kan se andre udgivelser fra forskningsenheden på: www.rockwoolfonden.dk/forside/forskning
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