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Uddannelsesaktivering hjælper globaliseringsramte 
ledige tilbage på arbejdsmarkedet

Lediges beskæftigelsesmuligheder bliver styr-
ket betydeligt af uddannelsesaktivering, der 
har større effekt end hidtil antaget. Det gælder 
ikke mindst for ledige, der er blevet klemt af 
udflytningen af arbejdspladser til udlandet. 
Det viser nyt tværgående forskningsstudie, 
som er støttet af ROCKWOOL Fonden. 

Globalisering og ny teknologi har igennem årtier 
skabt øget produktivitet og velstand, men på ar-
bejdsmarkedet har der både været vindere og tabere. 
Gevinsterne tilfalder i særlig grad højtuddannede, 
mens lavtuddannede har øget risiko for arbejdsløshed 
og lavere løn. Den enkelte ansatte kan have opbygget 
kompetencer og erfaring på jobbet, som på grund 
af for eksempel udflytning af arbejdspladser til lavt-
lønslande ikke længere er efterspurgte på arbejdsmar-
kedet. Derfor kan der være behov for efteruddannelse 
for at finde gode jobs igen.

Nu viser et nyt studie fra Københavns Universitet 
og University of Chicago, som er støttet af ROCK-
WOOL Fonden, at uddannelsesaktivering har be-
tydelige positive effekter på de lediges efterfølgende 
beskæftigelse. Det gælder i særlig grad for ledige, der 
har været udsat for udflytning af arbejdspladser til 
udlandet – såkaldt offshoring.

Danmark er et af de lande i verden, der bruger flest 
ressourcer på en aktiv arbejdsmarkedspolitik, der 
blandt andet har til formål at afhjælpe strukturpro-
blemer på arbejdsmarkedet forårsaget af for eksempel 
globalisering. I denne sammenhæng er uddannelsesak-
tivering særlig interessant, da netop denne aktiverings-
type udstyrer de ledige med nye kompetencer. I den 
hidtidige forskning på området har uddannelsesaktive-
ring imidlertid ikke vist sig at have positive effekter på 
de lediges arbejdsmarkedssituation. 
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Tilfældig variation
Dette studie udnytter imidlertid information om, 
hvordan ledige på baggrund af deres fødselsdatoer 
tildeles sagsbehandlere i jobcentrene. Sagsbehandler-
ne varierer i deres tilbøjelighed til at anvise ledige til 
aktiveringsforanstaltninger, og dermed opstår der en 
tilfældig variation i, om den ledige ender i uddannelse-
saktivering, jobtræning eller helt undgår aktivering. 

Studiet viser, at hvis man, som i størstedelen af den 
eksisterende litteratur, ikke udnytter denne tilfældige 
variation, så er der kraftige negative effekter af uddan-
nelsesaktivering på beskæftigelsen, i de første kvartaler 
efter man er blevet arbejdsløs, og selv efter to år er der 
stadig negative effekter på beskæftigelsen, som de grå 
linjer i figur 1 viser.



Figur 1. Effekter af uddannelsesaktivering på beskæftigelsen

Studiet undersøger også, hvilke mekanismer der 
bidrager til de positive beskæftigelseskonsekvenser 
af uddannelsesaktivering. Man kan skelne mellem 
motivations-, fastholdelses- og opkvalificerings-
effekter. Motivationseffekten opstår, når tabet af 
fritid, der er forbundet med aktivering, motiverer 
den ledige til at finde beskæftigelse ved udsigten til 
aktivering. Studiet viser, at der er moderat positive 
motivationseffekter på beskæftigelsen, som det frem-

går af den lysegrå søjle i figur 2. Der er også tegn på 
negative fastholdelseseffekter, der kan tilskrives, at 
ledige ikke i samme omfang har mulighed for at søge 
arbejde, mens de gennemgår uddannelsen, som den 
mørkegrå søjle i figuren viser. Disse negative effek-
ter bliver imidlertid mere end opvejet af de positive 
opkvalificerings effekter, der viser sig efter gennemført 
uddannelse (den orange søjle), således at de samlede 
beskæftigelses effekter er positive.

Hvis man i stedet udnytter den tilfældige variation i, om 
den ledige ender i uddannelsesaktivering, er disse negati-
ve effekter helt fraværende i starten af ledighedsforløbet, 
og efter seks kvartaler er der betydelige positive effekter 
på beskæftigelsen. Efter seks kvartaler er ledige, der er 
anvist til uddannelsesaktivering, således i gennemsnit 25 
timer mere i beskæftigelse om måneden end andre ledi-

ge, hvilket svarer til en 25 procent højere beskæftigelse.
Forskellene mellem resultaterne kan forklares ved, at 
det er ledige med relativt ringe beskæftigelsespotentia-
le, der anvises til uddannelsesaktivering. Tager man 
ikke højde for dette, vil uddannelsesaktivering fejlag-
tigt komme til at fremstå som et ringere instrument, 
end det er.

Kvartal siden start af ledighedsforløb
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Figur 2. Motivations-, fastholdelses- og opkvalificeringseffekter af uddannelsesaktivering
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Studiet konkluderer, at uddannelsesaktivering har 
bedre effekter på lediges beskæftigelsessituation end 
tidligere vurderet. Disse positive effekter opstår, fordi 
uddannelsesaktivering opkvalificerer de ledige, så de 
kan skifte spor og finde beskæftigelse i andre stillings-

grupper, end hvor de tidligere var ansat. Og i forlæn-
gelse heraf er uddannelsesaktivering særlig relevant for 
ledige, der har været ansat i stillinger udsat for globali-
sering og udflytning til udlandet.

Ledige kan grupperes efter, om de i deres seneste job 
har arbejdet i stillingsgrupper, der har været udsat 
for udflytning af arbejdspladser til udlandet (”offs-
horing”). Studiet definerer offshoring-udsatte ledige 
som de 25 procent af de ledige, der kommer fra en 
stillingsbetegnelse, der historisk har været mest offs-
horing-udsat. Det viser sig, at de positive overordnede 
beskæftigelseseffekter kan tilskrives endnu kraftigere 

positive beskæftigelseseffekter for offshoring-udsatte 
ledige, som også den orange linje i figur 3 viser. Des-
uden fremgår det, at de positive beskæftigelseseffekter 
opstår, fordi uddannelsesaktivering hjælper de ledige 
til at omstille sig og skifte stillingsgruppe. Ikke-offs-
horing-udsatte ledige oplever derimod ikke betydelige 
ændringer af beskæftigelse som følge af uddannelses-
aktivering (den grå linje).

Kraftig effekt for offshoring-udsatte

Figur 3. Beskæftigelseseffekter for offshoring-udsatte ledige
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Studiet er baseret på oplysninger fra to nye data-
sæt fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrut-
tering (STAR) samt registeroplysninger fra Dan-
marks Statistik. Registrene i Danmarks Statistik 
indeholder oplysninger om de lediges baggrunds-
karakteristika og deres arbejdsmarkedstilstande 
(ledighed, beskæftigelse, overførselsordninger mv.). 
Det ene datasæt fra STAR indeholder oplysninger 
om møder i jobcentrene mellem sagsbehandlere 
og ledige, og det andet indeholder oplysninger om 
aktiveringsforanstaltninger, de ledige anvises til. 
Analysen omfatter alle, der blev ledige i perioden 
2012-2018, og som havde mindst et møde med en 
sagsbehandler. 

Datasættene fra STAR gør det muligt at identi-
ficere alle jobcentre, der følger fødselsdatoproto-
koller for tildelingen af ledige til sagsbehandlere. 
I disse jobcentre vil bestemte sagsbehandlere 
håndtere ledige, der er født på bestemte datoer i 

måneden. For eksempel kan et jobcenter have en 
tildelingsprotokol, der som hovedregel medfører, 
at en bestemt sagsbehandler får tildelt ledige, der 
er født de første ti dage i måneden, en anden får 
tildelt ledige, der er født fra den 11. til den 20. i 
måneden, mens en tredje sagsbehandler får tildelt 
ledige, der er født de sidste 10-11 dage i måneden. 
53 ud af landets 94 jobcentre følger sådanne 
fødselsdatoprotokoller.

Fødselsdatoprotokollerne skaber tilfældighed i, 
hvilken sagsbehandler den ledige får tilknyttet, og 
sagsbehandlerne varierer i tilbøjeligheden til at an-
vise uddannelsesaktivering til den ledige. Det gør 
det muligt at følge den såkaldte Judge IV-litteratur 
( jf. fx Bhuller mfl. (2020)) med henblik på at kon-
struere en instrumentvariabel for selektionen ind i 
uddannelsesaktivering. Dermed kan man estimere 
de kausale effekter af uddannelsesaktivering.

Referencer

Bhuller, M., Dahl, G. B., Løken, K. V. and  
Mogstad, M. (2020), ‘Incarceration, recidivism, 
and employment’, Journal of Political Economy  
128 (4), 1269–1324.

Undersøgelsens publicering

Humlum, Anders, Jakob R. Munch og Mette 
Rasmussen (2022). What Works for the Unemployed? 
Evidence From Quasi-Random Caseworker Assignments. 
ROCKWOOL Fondens Forskningsenhed,  
Study paper nr. 183.

Om studiet

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


