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Sammenfatning 

Denne rapport dokumenterer resultaterne af en analyse, der 
undersøger hvordan dimittender fra CBS klarer sig på 
arbejdsmarkedet med hensyn til timeløn og sandsynlighed for 
at være topleder i forhold til grupper af sammenlignelige 
personer. Undersøgelsen viser, at CBS-dimittender generelt 
har højere løn og har større sandsynlighed for at være 
topledere. Der er dog store forskelle på tværs af de enkelte 
CBS uddannelsesretninger. 

Indeværende analyse undersøger: 

 Hvordan CBS-dimittender med en kandidatuddannelse klarer 
sig på arbejdsmarkedet med hensyn til løn og sandsynlighed 
for at være topleder i forhold til grupper af sammenlignelige 
personer (f.eks. med hensyn til køn, alder i 2009 og 
karaktergennemsnit i gymnasieuddannelsen), der har en lang 
videregående samfundsvidenskabelig uddannelse fra andre 
højere læreanstalter end CBS. 

 Hvordan CBS-dimittender med en efteruddannelse klarer sig 
på arbejdsmarkedet med hensyn til løn og sandsynlighed for at 
være topleder i forhold til grupper af sammenlignelige personer 
med lignende uddannelsesbaggrund, men som dog ikke har en 
efteruddannelse. 

Hovedresultaterne af analysen er, at: 

 CBS-dimittender har generelt højere løn end sammenlignelige 
ikke-CBS-dimittender. Lønnen er højere i statistisk forstand. 
Der er dog stor forskel på tværs af de enkelte CBS 
uddannelsesretninger. 

 CBS-dimittender har generelt højere sandsynlighed for at være 
topledere end sammenlignelige ikke-CBS-dimittender. 
Sandsynligheden for at være topleder er højere i statistisk 
forstand. Der er dog stor forskel på tværs af de enkelte CBS 
uddannelsesretninger. 
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Løn 

Figur S.0.1 nedenfor viser resultaterne med hensyn til årsløn1 for alle 
CBS-dimittender med en kandidatgrad. Figuren viser, at cand.merc. 
gruppen tjener i gennemsnit 54 tusind kroner mere om året end 
personerne i kontrolgruppen. 

 

FIGUR S.0.1 SAMMENLIGNING AF ÅRSLØN I 2008, CBS-DIMITTENDER OG 

KONTROLGRUPPER 

 
Anm.: Sammenligning af årsløn for cand.merc. dimittender fra CBS og en udvalgt kontrolgruppe.

Sammenligningen er baseret på data for lønmodtagere i private erhverv i 2008.  

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

Denne lønforskel har en væsentlig samfundsøkonomisk betydning. For 
eksempel dimitterede 1.850 personer fra CBS med en 
kandidatuddannelse i 2011. Hvis disse dimittender kommer i 

                                          

1 Beregningerne i denne rapport er baseret på timelønninger i 2008. En standard årsløn er beregnet 
som 226 arbejdsdage (Dansk Arbejdsgiverforenings officielle antal arbejdsdage i 2008) à 7,4 
arbejdstimer, hvilket gav 1672,4 arbejdstimer i 2008. 
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fuldtidsbeskæftigelse i den private sektor, så viser tallene i Figur S.0.1 
ovenfor, at de vil skabe en merværdi på 100 millioner kroner om året 
i forhold til, hvis de havde fået en anden lang videregående 
samfundsvidenskabelig uddannelse. 

For efteruddannelserne viser Figur S.0.2 nedenfor, at HD’ere, MPA’ere 
og MBA’ere tjener henholdsvis 56 tusind kroner, 205 tusind kroner og 
259 tusind kroner mere om året end sammenlignelige personer, der 
ikke har en efteruddannelse fra CBS. 

 

FIGUR S.0.2 SAMMENLIGNING AF ÅRSLØN I 2008, CBS-DIMITTENDER OG 

KONTROLGRUPPER 

 
Anm.: Sammenligning af årsløn for dimittender fra CBS og udvalgte kontrolgrupper. 

Sammenligningen for HD og MBA er baseret på data for lønmodtagere i private erhverv i
2008. Sammenligningen for MPA er baseret på data for offentligt ansatte lønmodtagere i 
2008.  

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Sandsynlighed for at være topleder 

Figur S.0.3 nedenfor viser resultaterne med hensyn til sandsynlighed 
for at være topleder for alle CBS-dimittender med en kandidatgrad. 
Figuren viser, at dimittenderne i cand.merc. gruppen har i gennemsnit 
en sandsynlighed på 14 % for at være topledere, mens personerne i 
kontrolgruppen har en sandsynlighed på 11 % for at være topledere. 

 

FIGUR S.0.3 SAMMENLIGNING AF SANDSYNLIGHED FOR AT VÆRE TOPLEDER 

I 2009, CBS-DIMITTENDER OG KONTROLGRUPPER 

 
Anm.: Sammenligning af sandsynligheden for at være topleder for cand.merc. dimittender fra CBS 

og en udvalgt kontrolgruppe. Sammenligningen er baseret på data for lønmodtagere i private 
erhverv fra 2009. 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

Figur S.0.4 nedenfor viser, at HD’ere, MPA’ere og MBA’ere har en 
sandsynlighed på henholdsvis 16 %, 34 % og 41 % for at være 
topledere, hvilket er henholdsvis 9 pct. point, 22 pct. point og 31 pct. 
point mere end personer, der ikke har en efteruddannelse fra CBS. 
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FIGUR S.0.4 SAMMENLIGNING AF SANDSYNLIGHED FOR AT VÆRE TOPLEDER 

I 2009, CBS-DIMITTENDER OG KONTROLGRUPPER 

 
Anm.: Sammenligning af sandsynligheden for at være topleder for dimittender fra CBS og udvalgte 

kontrolgrupper. Sammenligningen for HD og MBA er baseret på data for lønmodtagere i 
private erhverv i 2009. Sammenligningen for MPA er baseret på data for offentligt ansatte 
lønmodtagere i 2009. 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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2 Indledning 

Formålet med denne analyse er at undersøge, hvordan dimittender fra 
CBS klarer sig på arbejdsmarkedet i forhold til sammenlignelige 
persongrupper.  

I det følgende stiller vi derfor skarpt på følgende spørgsmål: 

 Er personer med en kandidatuddannelse fra CBS mere 
produktive end personer med sammenlignelige 
uddannelser? I analysen måles produktivitet ved 
timelønnen. 

 Er personer med en efteruddannelse fra CBS (HD, MBA, 
MPA) mere produktive end sammenlignelige personer, 
der ikke har en efteruddannelse fra CBS? 

 Har personer med kandidat- eller efteruddannelse fra 
CBS større sandsynlighed for at være topleder? Med 
topleder menes en lønmodtager, der er ansat som 
direktør jfr. en klassifikation af Danmarks Statistik. 

For CBS-dimittender med en kandidatuddannelse finder vi grupperne 
inden for andre samfundsvidenskabelige uddannelser fra andre højere 
læreanstalter. For CBS-dimittender med en efteruddannelse (HD, MBA 
eller MPA) finder vi grupperne, som der sammenlignes med, enten 
blandt dimittender fra andre højere læreanstalter eller blandt personer 
med samme type højst fuldførte uddannelse, som den efteruddannede 
dimittend havde, inden dimittenden fik en efteruddannelse fra CBS.  

Analysens hovedresultater er: 

 CBS-kandidater har gennemsnitligt højere løn end kandidater 
fra andre samfundsvidenskabelige uddannelser, men der er 
stor forskel på tværs af de enkelte CBS-uddannelsesretninger 
på, hvad den gennemsnitlige løn for dimittender fra 
uddannelsesretningen er i forhold til sammenlignelige 
persongrupper. 

 CBS-kandidater er oftere topledere end kandidater fra andre 
samfundsvidenskabelige uddannelser, men der er stor forskel 
på tværs af de enkelte CBS-uddannelsesretninger på, hvad 
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sandsynligheden for at være topleder er sammenlignet med 
sandsynligheden blandt sammenlignelige persongrupper. 

 De gamle standarduddannelser på CBS (f.eks. cand.merc., 
MBA og cand.merc.aud.) klarer sig bedst, både med hensyn til 
løn og med hensyn til sandsynlighed for at være topleder. 

 Dimittender fra nogle uddannelsesretninger klarer sig 
væsentligt bedre end sammenlignelige persongrupper. F.eks. 
har dimittender med en cand.merc.aud. (revisorkandidat eller 
registreret revisor) eller en cand.merc. (Applied Economics and 
Finance, Finance and Accounting, Strategy, Organisation and 
Leadership) uddannelse væsentligt højere løn og højere 
sandsynlighed for at være topleder end sammenlignelige 
grupper.  

 Dimittender fra nogle uddannelsesretninger klarer sig omtrent 
lige så godt med hensyn til løn som sammenlignelige 
persongrupper. F.eks. tjener dimittender med en cand.merc. i 
Økonomisk Markedsføring eller en cand.merc. i Management of 
Technology cirka lige meget som sammenlignelige grupper. 

 Dimittender fra nogle uddannelsesretninger klarer sig omtrent 
lige så godt med hensyn til sandsynligheden for at være 
topleder som sammenlignelige persongrupper. F.eks. har 
dimittender med en cand.merc. i matematik eller en 
cand.merc. i Management of Innovation & Business 
Development cirka lige stor sandsynlighed for at være 
topledere som sammenlignelige grupper.  

 Dimittender fra nogle uddannelsesretninger klarer sig 
væsentligt dårligere end sammenlignelige persongrupper. 
Specielt har dimittender med en cand.merc.kom. 
(Erhvervsøkonomi og kommunikation) eller en cand.ling.merc. 
(Erhvervssprog og International Erhvervskommunikation) 
uddannelse væsentligt lavere løn, og de har lavere 
sandsynlighed for at være topledere end sammenlignelige 
grupper2. 

                                          

2 Bemærk, at resultaterne for cand.ling.merc.’erne bør fortolkes med stor forsigtighed. 
Cand.ling.merc. er ikke en samfundsvidenskabelig, men en humanistisk, rent sproglig uddannelse. 
Indtil for få år siden var den på sit eget humanistiske fakultet på CBS. For fuldstændighedens skyld 
og for at være konsistente, så har vi dog taget cand.ling.merc. med i sammenligningerne og brugt 
samme pulje af mulige sammenligningspersoner som for de andre CBS dimittender. 
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3 Sammenligning af CBS-
dimittender med deres ”tvillinger” 

Dette kapitel afrapporterer analysens resultater. Første afsnit 
beskriver den brugte analysemetode, mens de to efterfølgende afsnit 
beskriver resultaterne fra analysen af, hvordan dimittender fra CBS 
klarer sig på arbejdsmarkedet med hensyn til henholdsvis timeløn3 og 
sandsynlighed for at være topleder i forhold til grupper af 
sammenlignelige personer. 

3.1 Metode 

Analysen udføres som en standard matching analyse4, som er en 
metode til at finde personer, der på udvalgte karakteristika ligner 
CBS-dimittenderne så meget som muligt, således at disse 
kontrolpersoner kan udgøre et sammenligningsgrundlag for, hvordan 
CBS-dimittenderne klarer sig på arbejdsmarkedet.  

Analysen udføres for hver gruppe af CBS-dimittender med en given 
uddannelsesretning for sig. Først estimerer vi sandsynligheden for, at 
en given studerende vil dimittere fra CBS med den relevante 
kandidatgrad givet de baggrundskarakteristika, den studerende har 
(jfr. listen af karakteristika nedenfor). For hver dimittend med den 
relevante kandidatgrad fra CBS finder vi dimittendens ”tvilling”, dvs. 
den person, hvis estimerede sandsynlighed for at dimittere fra CBS 
med den samme type kandidatgrad er tættest på den givne dimittend, 
men som i virkeligheden har fået en lang videregående uddannelse 
indenfor et andet samfundsvidenskabeligt område. Denne metode 
gentages for alle dimittender med den relevante kandidatgrad fra 
CBS, således at gruppen af ”tvillinger” består af personer, der i 
statistisk forstand ”lige så godt” kunne have dimitteret fra CBS med 
den relevante kandidatgrad. 

                                          

3 Beregningerne i denne rapport er baseret på timelønninger i 2008. Ifølge Dansk 
Arbejdsgiverforenings officielle kalender var der 226 arbejdsdage i 2008, så en standard årsløn kan 
beregnes ved at gange timelønnen med 1672,4 arbejdstimer (226 arbejdsdage à 7,4 arbejdstimer). 

4 Se Rosenbaum og Rubin (1983) for det teoretiske fundament og Leuven og Sianesi for statistisk 
programkode til praktisk implementering af matching metoden. 
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I Appendiks C rapporterer vi resultater fra en analyse, hvor vi bruger 
en anden matching metode, der sætter strengere krav til udvælgelsen 
af de statistiske ”tvillinger”. Analysen dér viser, at resultaterne ikke er 
væsentligt anderledes, når vi bruger denne alternative matching 
metode.  

Vi mener, at timelønnen for lønmodtagere i private erhverv er det 
bedste mål for arbejdsproduktivitet. Populationen til brug i den 
statistiske analyse er derfor afgrænset med det for øje.  

Når vi kigger på timelønnen, ser vi derfor bort fra de CBS-dimittender, 
der blev færdige efter 2007, da timelønsdata fra 2008 er de nyeste 
data, som vi har til rådighed, samt dem der arbejder mindre end halv 
tid, er offentligt ansatte, er ledige eller uden for arbejdsstyrken, eller 
er selvstændige. Med disse begrænsninger er der 8.520 CBS-
dimittender i datasættet. I en del af analysen af timelønsforskellene 
ser vi også bort fra dem, der har en efteruddannelse – HD, MBA eller 
MPA, hvilket reducerer antallet dimittender til 7.739. 

Til brug for analysen af sandsynligheden for at være topleder i 2009 
bruger vi de 9.274 CBS-dimittender, der er tilbage, når vi ser bort fra 
dem, der blev færdige efter 2008, arbejder mindre end halv tid, er 
offentligt ansatte, er ledige eller uden for arbejdsstyrken, eller er 
selvstændige. I en del af analysen af sandsynligheden for at være 
topleder ser vi også bort fra dem, der har en efteruddannelse – HD, 
MBA eller MPA, hvilket reducerer antallet dimittender til 8.439.  

Vi finder ”tvillingerne” indenfor gruppen af de 15.369 personer i 
Danmark, som vi har data for vedrørende alle relevante 
kontrolvariable, og som opfylder de samme kriterier, som vi har 
pålagt CBS-dimittenderne, f.eks. at de skal arbejde i den private 
sektor (for dimittender med en MPA afgrænser vi dog den mulige 
kontrolgruppe til at bestå af personer, som arbejder i den offentlige 
sektor, da MPA uddannelsen specifikt sigter mod uddannelse af ledere 
til den offentlige sektor), og som har en lang videregående 
uddannelse (kandidatgrad, Master eller Ph.d.) indenfor 

 Administration 
 Jura 
 Politologi 
 Samfundsøkonomi  
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 Samfundsvidenskab 
 Erhvervsøkonomi og ledelse (fra en anden institution end CBS) 

De karakteristika, som vi søger ”tvillinger” til CBS-dimittenderne på, 
er: 

 Køn 
 Alder i 2009 
 Etnicitet (dansker, indvandrer eller efterkommer af 

indvandrere) 
 Type gymnasieuddannelse (almen eller erhvervsrettet) 
 År for fuldført gymnasieuddannelse 
 Karaktergennemsnit for gymnasieuddannelse 
 Region i landet, hvor gymnasieuddannelsen blev fuldført 
 År for fuldførelse af højest opnåede uddannelse 
 I nogle tilfælde bruger vi branche for ansættelse som et ekstra 

karakteristika at søge statistiske ”tvillinger” på. 

Det er vigtigt at bemærke, at matching-metoden kun gør 
kontrolgruppen til et så godt sammenligningsgrundlag, som de 
inkluderede observerbare karakteristika giver basis for. Der kan være 
andre – specielt uobserverbare – karakteristika, hvor CBS-dimittender 
systematisk adskiller sig fra gruppen af kontrolpersoner (f.eks. i hvor 
høj grad en forventning om høj løn efter endt uddannelse er 
bestemmende for uddannelsesvalg). Disse mulige karakteristika tager 
matching-metoden ikke højde for. Hvis de uobserverbare 
karakteristika er korrelerede med de observerbare, som vi tager højde 
for, f.eks. gymnasiekarakter, så er problemet dog ikke så stort. 

Når alle dimittender i en gruppe er blevet matchet med sin statistiske 
tvilling, måler vi for hvert tvillingepar forskellen i udfaldsmålet og 
beregner den gennemsnitlige forskel på tværs af gruppen. Denne 
gennemsnitlige forskel på tværs af tvillingeparrene i en gruppe er 
vores udfaldsmål. 

Vi sammenligner CBS-dimittender med relevante kontrolgrupper med 
hensyn til følgende udfaldsmål: 

 Timeløn i 2008 
 Sandsynlighed for at være topleder i 2009 
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3.2 Resultater, lønindkomst 

I dette afsnit dokumenterer vi resultaterne fra vores analyse af, 
hvordan CBS-dimittender klarer sig med hensyn til timelønnen i 2008 
sammenlignet med relevante kontrolgrupper.  

Samlet gruppe af cand.merc. eller cand.ling.merc. uddannede 

Tabel 3.1 nedenfor viser, hvordan vi ved hjælp af matching-metoden 
har konstrueret en kontrolgruppe, så den ligner den samlede gruppe 
af cand.merc. eller cand.ling.merc. uddannede mest muligt og derved 
giver bedst muligt grundlag for at vurdere betydningen af en 
cand.merc. uddannelse for en persons arbejdsproduktivitet.  

I dette tilfælde har for eksempel 78,0 % af CBS-dimittenderne med 
en cand.merc. uddannelse en almen gymnasial uddannelse, mens 
andelen er 85,4 % for den samlede gruppe af mulige kontrolpersoner. 
Ved hjælp af den anvendte matching-metode fås en kontrolgruppe til 
den samlede gruppe af cand.merc. dimittender, hvor andelen af 
personer med en almen gymnasial uddannelse er 78,2 %. 

For den samlede gruppe af cand.merc. dimittender har matching-
metoden også stor betydning med hensyn til to andre karakteristika, 
nemlig karaktergennemsnit i gymnasiet og region i landet, hvor 
gymnasieuddannelsen blev gennemført. CBS-dimittenderne har et 
karaktergennemsnit for deres gymnasieuddannelse på 8,5, mens den 
samlede mulige kontrolgruppe har et karaktergennemsnit for 
gymnasieuddannelsen på 8,8. Ved hjælp af matching-metoden kan vi 
udvælge en kontrolgruppe, som også har et karaktergennemsnit på 
8,5, således at dette ikke har betydning for den observerede 
lønforskel. Sammensætningen af cand.merc.’erne på region i landet, 
hvor de fik deres gymnasieuddannelse, er meget forskellig fra 
sammensætningen i gruppen af mulige kontrolpersoner. For eksempel 
fik 65,0 % af CBS-dimittenderne deres gymnasieuddannelse i 
hovedstadsregionen, mens andelen kun er 27,1 % for gruppen af 
mulige kontrolpersoner. Den brugte matching-metode udvælger en 
kontrolgruppe, hvor 64,7 % af personerne har en gymnasie-
uddannelse fra hovedstadsregionen. 
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TABEL 3.1 BESKRIVELSE AF CBS-DIMITTENDER, MATCHET OG SAMLET 

MULIG KONTROLGRUPPE 
 CBS-

dimittender 
Matchet 

kontrolgruppe 
Samlet mulig 
kontrolgruppe 

% Mænd 60,1 60,7 61,1 

Alder 37 37 38 

Etniske danskere 97,5 96,5 98,8 

Indvandrere 1,3 1,8 0,7 

% Alment gymn. 78,0 78,2 85,4 

År gymnasieudd. 1991.2 1991.3 1990.1 

Karaktergennemsn. 8,5 8,5 8,8 

År højest fuldført udd. 1999.1 1999.2 1998.1 

% Hovedstaden 65,0 64,7 27,2 

% Sjælland 20,7 20,6 10,8 

% Syddanmark 6,6 6,1 20,6 

% Midtjylland 5,0 5,8 25,5 
Anm.: Årstal er refereret med kvartaler, så f.eks. 1991.2 refererer til 2. kvartal i 1991. 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

Figur 3.1 nedenfor viser, hvordan henholdsvis CBS-dimittenderne og 
kontrolgruppen fordeler sig på branche for ansættelse på 
arbejdsmarkedet. Bortset fra et par enkelte brancher, så ligner 
fordelingerne hinanden overraskende meget. Der er relativ overvægt 
at CBS-dimittender i fremstillingsbranchen, engros- og 
detailbranchen, samt informations- og kommunikationsbranchen, 
mens der er relativ overvægt af kontrolpersoner ansat i branchen 
”Andre serviceydelser”. Denne branche indbefatter en bred vifte af 
serviceydelser fra frisørsaloner over fagforeninger til reparation af 
computere, men givet afgrænsningen af gruppen af mulige 
kontrolpersoner, så arbejder de fleste af kontrolpersonerne 
sandsynligvis i fagforeninger, politiske partier, erhvervs- og 
arbejdsgiverorganisationer og lignende.  

Det gode sammenfald af de to fordelinger på brancher styrker os i 
troen på, at de karakteristika, som vi bruger i vores matching-
analyse, giver os solide kontrolgrupper. Som et tjek på resultaterne 
viser 3.3Appendiks BC resultater fra en matching-analyse, hvor vi 
udover de allerede nævnte matching-karakteristika også kræver, at 
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en statistisk ”tvilling” er lønmodtager i samme branche som CBS 
dimittenden. Den analyse viser, at resultaterne ikke ændres 
væsentligt ved indførelsen af dette ekstra krav til kontrolgruppen. 

 

FIGUR 3.1 FORDELING AF CBS-DIMITTENDER OG MATCHET 

KONTROLGRUPPE PÅ BRANCHE FOR ANSÆTTELSE 

Anm.: Brancheinddelingen følger Danmark Statistiks ”standard gruppering med 19 grupper”. 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger 

 

Tabel 3.2 nedenfor viser resultatet af sammenligningen af timelønnen 
for henholdsvis den samlede gruppe af cand.merc. uddannede og den 
fundne kontrolgruppe. Første række i tabellen viser, at en cand.merc. 
uddannet i gennemsnit tjente 387,8 kroner i timen i 2008. De 
statistiske ”tvillinger” i kontrolgruppen tjente i gennemsnit 355,8 
kroner i timen, hvilket giver en forskel på 32,1 krone. Det svarer til 
9,0 % og er en både økonomisk set og statistisk set signifikant 
forskel.  

Ved at sammenligne første og anden række i tabellen kan man se den 
store betydning, det har at kontrollere for observerbare karakteristika, 
når vi udvælger kontrolgrupper til CBS-dimittenderne. Anden række i 
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tabellen viser, at den samlede gruppe af mulige kontrolpersoner 
tjente 375,2 kroner i timen i 2008, hvilket er 12,0 kroner mindre end 
de cand.merc. uddannede. Det er en forskel på 3,2 % som er 
statistisk signifikant, men som økonomisk set er mindre signifikant.   

 

TABEL 3.2 SAMMENLIGNING AF TIMELØN I KRONER FOR LØNMODTAGERE I 

PRIVATE ERHVERV, 2008 
 CBS-

dimittender 
Tvillinger Forskel % Forskel 

Match 387,8 355,8 32,1*** 9,0 

Ikke match 387,2 375,2 12,0*** 3,2 
Anm.: Årsagen til, at timelønnen ikke er helt den samme for CBS-dimittender i de to rækker, er, at 

matching-analysen ser bort fra en håndfuld CBS-dimittender, som er så forskellige fra resten 
af gruppen, at det ikke er muligt at finde passende kontrolpersoner til dem. 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

CBS-dimittender, grupper og enkeltretninger 

Tabel 3.3 nedenfor viser matching-analysens resultater for 
grupperinger af CBS uddannelser og for dimittendretninger enkeltvis5. 
’CM samlet’ er den samme gruppe som i tabellen ovenfor, nemlig den 
samlede gruppe af personer med en cand.merc. uddannelse (alle 
retninger) eller en cand.ling.merc. uddannelse. ’CM’ er den rene 
cand.merc. linje, der blev delt op på flere retninger i 1991. ’CM nye 
retn.’ er så disse nye retninger, som før var samlet under den rene 
cand.merc. linje. 

Tabellen viser, at der er stor forskel på tværs af CBS dimittend-
retningerne på, hvordan de klarer sig med hensyn til timeløn i forhold 
til sammenlignelige grupper. CBS-dimittenderne kan deles i tre 
grupper, nemlig én gruppe, der har en signifikant større timeløn end 
sammenlignelige personer, én gruppe der tjener omtrent lige meget, 
samt én gruppe, der tjener signifikant mindre end sammenlignelige 
personer: 

                                          

5 Forkortelserne for CBS-dimittendretningerne følger forkortelserne i CBS’ datasystem. Se Appendiks 
A.1 for de fulde navne på CBS-dimittendretningerne. Antal CBS-dimittender for hver gruppe fremgår 
af Appendiks Tabel B.3. 
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 Dimittender fra nogle uddannelsesretninger klarer sig 
væsentligt bedre end sammenlignelige persongrupper. F.eks. 
har dimittender med en cand.merc.aud. (revisorkandidat eller 
registreret revisor), en cand.merc. i matematik eller en 
cand.merc. (Applied Economics and Finance, Finance and 
Accounting, Strategi, Organisation og Ledelse) uddannelse en 
væsentligt højere løn end sammenlignelige grupper.  

 Dimittender fra nogle uddannelsesretninger klarer sig omtrent 
lige så godt med hensyn til timeløn som sammenlignelige 
persongrupper. F.eks. tjener dimittender med en cand.merc. i 
Økonomisk Markedsføring, en cand.merc.jur. (erhvervs-
økonomi og jura) eller en cand.merc. i Management of 
Technology cirka lige meget som sammenlignelige grupper. 

 Dimittender fra nogle uddannelsesretninger klarer sig 
væsentligt dårligere end sammenlignelige persongrupper. 
Specielt har dimittender med en cand.merc.kom (Erhvervs-
økonomi og kommunikation) eller en cand.ling.merc (Erhvervs-
sprog og International Erhvervskommunikation) uddannelse 
væsentligt lavere løn og lavere sandsynlighed for at være 
topleder end sammenlignelige grupper6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

6 Bemærk, at resultaterne for cand.ling.merc.’erne bør fortolkes med stor forsigtighed. 
Cand.ling.merc. er ikke en samfundsvidenskabelig, men en humanistisk, rent sproglig uddannelse. 
Indtil for få år siden var den på sit eget humanistiske fakultet på CBS. For fuldstændighedens skyld 
og for at være konsistente, så har vi dog taget cand.ling.merc. med i sammenligningerne og brugt 
samme pulje af mulige sammenligningspersoner som for de andre CBS dimittender. 
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TABEL 3.3 TIMELØN 2008 FOR PRIVAT BESKÆFTIGEDE LØNMODTAGERE 

CBS Kontrol Forskel %-forskel 

CM samlet 387,8 355,8 32,1*** 9,0 

CM 511,4 464,2 47,2** 10,2 

CM nye retn. 341,7 312,5 29,2*** 9,3 

   CMAEF 348,7 285,2 63,4*** 22,2 

   CMEMF 318,4 324,8 -6,4 -2,0 

   CMFR 430,6 322,6 108*** 33,5 

   CMFSM 255,4 282,7 -27,2 -9,6 

   CMHRM 309,7 299,8 10,0 3,3 

   CMIBS 368,4 342,1 26,4 7,7 

   CMIMM 338,9 318,8 20,1 6,3 

   CMMIB 257,5 269,8 -12,3 -4,6 

   CMSCM 306,1 284,9 21,1 7,4 

   CMSMC 302,2 344,9 -42,7*** -12,4 

   CMSOL 364,6 329,2 35,3* 10,7 

CMA 449,3 366,4 82,9*** 22,6 

CMASC 334,5 310,9 23,6 7,6 

CMC 228,0 265,9 -37,8** -14,2 

CMD 356,6 379,7 -23,1 -6,1 

CMJ 372,3 362,0 10,2 2,8 

CMM 378,5 333,2 45,3*** 13,6 

CMMOT 352,2 344,2 8,0 2,3 

ML, MLE 234,3 296,8 -62,5*** -21,1 

HD, MBA, MPA 445,5 381,7 63,8*** 16,7 
 

Anm.: Gruppen af tvillinger er fundet således, at for hver CBS dimittend findes den person i den 
mulige gruppe af kontrolpersoner, som ligner dimittenden mest muligt med hensyn til de
relevante karakteristika.  
Tal markeret med *** angiver, at forskellen er statistisk signifikant på 1 pct. 
signifikansniveau, tal markeret med ** angiver, at forskellen er statistisk signifikant på 5 pct. 
signifikansniveau, og tal markeret med * angiver, at forskellen er statistisk signifikant på 10 
pct. signifikansniveau, 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger 

 

Efteruddannede, alternative kontrolgrupper 

I Tabel 3.4 nedenfor vises forskelle i timeløn i 2008 mellem de tre 
efteruddannelser, HD, MBA og MPA og nogle kontrolgrupper, der er 
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specificeret anderledes end i de foregående tabeller. Disse alternative 
kontrolgrupper er specificeret på følgende måde: 

 For hver af de tre efteruddannelser finder vi fordelingen af 
uddannelser for CBS-dimittenderne, inden de fik den relevante 
CBS efteruddannelse (kort teknisk uddannelse, mellemlang 
naturvidenskabelig uddannelse osv.) 

 For hver af de tre efteruddannelser findes CBS-dimittendernes 
”tvillinger” inden for gruppen af personer med samme 
uddannelsesniveau og retning (så for eksempel ”tvillingerne” til 
MBA’ere, der har en lang sundhedsvidenskabelig uddannelse, 
findes indenfor gruppen af personer, der har en lang 
sundhedsvidenskabelig uddannelse). De øvrige karakteristika, 
som ”tvillingerne” vælges ud fra, er de samme som tidligere. 

Ikke uventet viser tabellen, at de efteruddannede CBS-dimittender i 
gennemsnit har en væsentligt højere timeløn end deres statistiske 
”tvillinger” i de respektive kontrolgrupper. HD’ere havde i gennemsnit 
en timeløn i 2008, der var 33,4 kroner højere end sammenlignelige 
personer, der ikke havde en HD. For MBA’ere og MPA’ere var 
forskellen henholdsvis 155,3 kroner og 123 kroner, hvilket i begge 
tilfælde er omkring 40 % højere end kontrolgruppen. 

 

TABEL 3.4 FORSKELLE I LØNINDKOMST 2008, ALTERNATIVE 

KONTROLGRUPPER 
 CBS-

dimittender 
Tvillinger Forskel % Forskel 

HD 341,9 308,5 33,4** 10,8 

MBA 546,1 390,9 155,3*** 39,7 

MPA 421,8 298,8 123,0*** 41,2 
Anm.: Tallene angiver forskelle i udfald i forhold til kontrolgrupperne. F.eks. har en HD’er i

gennemsnit en timeløn i 2008, der var 33,4 kroner højere end hans ”tvillings” timeløn. 
Personerne til kontrolgrupperne er fundet blandt dem, der har samme uddannelsesniveau og
uddannelsesretning som den overvejende del af personerne med den relevante CBS
efteruddannelse har udover deres CBS efteruddannelse. F.eks. findes ”tvillingerne” til HD’ere,
der forinden opnåelse af deres CBS efteruddannelse havde en mellemlang naturvidenskabelig
uddannelse, blandt personer, der har en mellemlang naturvidenskabelig uddannelse. ***
angiver statistisk signifikans på 1 % signifikansniveau. 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger 
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Samlet gruppe af cand.merc. eller cand.ling.merc. uddannede, 
alternativ kontrolgruppe 

Tabel 3.5 nedenfor viser resultatet af en matching-analyse, hvor vi i 
stedet for at bruge personer med en længerevarende samfunds-
videnskabelig uddannelse som mulig kontrolgruppe bruger personer 
med en længerevarende teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse 
som mulig kontrolgruppe. Ud af denne gruppe vælger vi statistiske 
”tvillinger” til den samlede gruppe af CBS-dimittender med en 
cand.merc. uddannelse efter samme metode som før og med de 
samme observerbare karakteristika som før (køn, alder osv.) som 
udvælgelseskriterier. 

Tabellen viser resultatet af sammenligningen af timelønnen for 
henholdsvis den samlede gruppe af cand.merc. uddannede og den 
fundne kontrolgruppe. Første række i tabellen viser, at en cand.merc. 
uddannet i gennemsnit tjente 388,7 kroner i timen i 20087. De 
statistiske ”tvillinger” i kontrolgruppen tjente i gennemsnit 306,3 
kroner i timen, hvilket giver en forskel på 82,4 kroner. Det er en 
forskel på 26,9 % og er en både økonomisk set og statistisk set 
signifikant forskel.  

Ved at sammenligne første og anden række i tabellen kan man se 
betydningen af at kontrollere for observerbare karakteristika, når vi 
udvælger kontrolgruppen. Anden række i tabellen viser, at den 
samlede gruppe af mulige kontrolpersoner tjente 327,9 kroner i timen 
i 2008, hvilket er 59,3 kroner mindre end de cand.merc. uddannede. 
Det er en forskel på 18,1 % som er også er både økonomisk og 
statistisk set signifikant, selv om den økonomisk set er mindre 
signifikant end forskellen, vi finder ved at bruge den matchede 
kontrolgruppe. 

 

                                          

7 Årsagen til den lille forskel i forhold til timelønnen for CBS-dimittender i TABEL 3.2 er, at den lidt 
anderledes matching metode, som vi bruger til konstruktion af kontrolgruppen, udelader nogle få 
CBS-dimittender, som metoden ikke kan finde kontrolpersoner til. 
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TABEL 3.5 TIMELØN 2008 FOR PRIVAT BESKÆFTIGEDE LØNMODTAGERE, 
NATURVIDENSKABELIG OG TEKNISK KONTROLGRUPPE 

 CBS-
dimittender 

Tvillinger Forskel % Forskel 

Match 388,7 306,3 82,4*** 26,9 

Ikke match 387,2 327,9 59,3*** 18,1 
 

Anm.: Årsagen til at timelønnen ikke er helt den samme for CBS-dimittender i de to rækker er, at 
matching analysen ser bort fra en håndfuld CBS-dimittender, som er så forskellige fra resten 
af gruppen, at det ikke er muligt at finde passende kontrolpersoner til dem. 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger 

 

3.3 Resultater, topledelse 

I dette afsnit dokumenterer vi resultaterne fra vores analyse af, 
hvordan CBS-dimittender klarer sig med hensyn til sandsynligheden 
for at være topleder i 2009 sammenlignet med relevante 
kontrolgrupper. Bemærk, at den samlede population, både af CBS-
dimittender og mulige statistiske ”tvillinger”, er lidt større end i forrige 
afsnit, da vi i dette afsnit inkluderer dem, der fuldførte sin højeste 
uddannelse i 2008. 

Samlet gruppe af cand.merc. eller cand.ling.merc. uddannede 

Tabel 3.6 nedenfor viser, hvordan vi ved hjælp af matching-metoden 
har konstrueret en kontrolgruppe, så den ligner den samlede gruppe 
af cand.merc.’ere mest muligt og derved giver bedst muligt grundlag 
for at vurdere betydningen af en cand.merc. uddannelse for en 
persons sandsynlighed for at være topleder.  

Den eneste ændring i forhold til Tabel 3.1 er, at populationen også 
inkluderer dem, der fuldførte sin højeste uddannelse i 2008. Tallene i 
de to tabeller ligner derfor hinanden meget, om end de ikke er 
identiske. I dette tilfælde har for eksempel 75,9 % af CBS-
dimittenderne med en cand.merc. uddannelse en almen gymnasial 
uddannelse, mens andelen er 84,3 % for den samlede gruppe af 
mulige kontrolpersoner. Ved hjælp af den anvendte matching-metode 
fås en kontrolgruppe til den samlede gruppe af cand.merc. 
dimittender, hvor andelen af personer med en almen gymnasial 
uddannelse er 75,3 %. 
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For den samlede gruppe af cand.merc. dimittender har matching-
metoden også her stor betydning med hensyn til karaktergennemsnit i 
gymnasiet og region i landet, hvor gymnasieuddannelsen blev 
gennemført. CBS-dimittenderne har et karaktergennemsnit for deres 
gymnasieuddannelse på 8,5, mens den samlede mulige kontrolgruppe 
har et karaktergennemsnit for gymnasieuddannelsen på 8,8. Ved 
hjælp af matching-metoden udvælger vi lige som i Tabel 3.1 en 
kontrolgruppe, som også har et karaktergennemsnit på 8,5, således 
at dette ikke har betydning for den observerede lønforskel. 
Sammensætningen af cand.merc.’erne på region i landet, hvor de fik 
deres gymnasieuddannelse, er igen meget forskellig fra sammen-
sætningen i gruppen af mulige kontrolpersoner. For eksempel fik 64,1 
% af CBS-dimittenderne deres gymnasieuddannelse i hovedstads-
regionen, mens andelen kun er 26,9 % for gruppen af mulige 
kontrolpersoner. Matching-metoden udvælger en kontrolgruppe, hvor 
65,3 % af personerne har en gymnasieuddannelse fra hovedstads-
regionen. 

 

TABEL 3.6 BESKRIVELSE AF CBS-DIMITTENDER OG KONTROLGRUPPE 
 CBS-

dimittender 
Matchet 

kontrolgruppe 
Samlet mulig 
kontrolgruppe 

% Mænd 60,0 59,0 61,0 

Alder 36 36 38 

Etniske danskere 97,4 96,6 98,8 

Indvandrere 1,4 2,0 0,6 

% Alment gymn. 75,9 75,3 84,3 

År gymnasieudd. 1992.1 1992.2 1990.3 

Karaktergennemsn. 8,5 8,5 8,8 

År højest fuldført udd. 1999.4 2000.1 1998.3 

% Hovedstaden 64,1 65,3 26,9 

% Sjælland 21,0 18,6 10,8 

% Syddanmark 6,8 7,1 20,8 

% Midtjylland 5,1 5,7 25,7 
Anm.: Årstal er refereret med kvartaler, så f.eks. 1992.1 refererer til 1. kvartal i 1992. 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger 
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Figur 3.2 nedenfor viser på samme måde som Figur 3.1, hvordan 
henholdsvis CBS-dimittenderne og kontrolgruppen fordeler sig på 
branche for ansættelse på arbejdsmarkedet. Vi ser igen, at bortset fra 
et par enkelte brancher, så ligner fordelingerne hinanden meget. Der 
er igen relativ overvægt af CBS-dimittender i fremstillingsbranchen, 
engros- og detailbranchen, samt informations- og kommunikations-
branchen, mens en relativ overvægt af kontrolpersonerne er ansat i 
branchen ”Andre serviceydelser”.  

Som tilfældet var for analysen af forskelle i timeløn i forrige afsnit, så 
viser analysen i Appendiks C, at resultaterne ikke ændres væsentligt 
ved indførelsen af et ekstra krav til kontrolgruppen om, at en 
statistisk ”tvilling” skal være lønmodtager i samme branche som CBS 
dimittenden. 

 

FIGUR 3.2 FORDELING AF CBS-DIMITTENDER OG KONTROLGRUPPE PÅ

BRANCHE FOR ANSÆTTELSE 

Anm.: Brancheinddelingen følger Danmark Statistiks ”standard gruppering med 19 grupper”. 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Tabel 3.7 nedenfor viser resultatet af sammenligningen af 
sandsynligheden for at være topleder for henholdsvis den samlede 
gruppe af cand.merc. eller cand.ling.merc. uddannede og den fundne 
kontrolgruppe. Første række i tabellen viser, at 14,1 % af cand.merc. 
uddannede var topledere i 2009. Til sammenligning var 10,6 % af de 
statistiske ”tvillinger” i kontrolgruppen topledere, hvilket giver en 
forskel på 3,5 pct. point. Det svarer til en forskel på 33,0 %, hvilket 
er en både økonomisk set og statistisk set signifikant forskel.  

Ved at sammenligne første og anden række i tabellen kan man se 
betydningen af at kontrollere for observerbare karakteristika, når vi 
udvælger kontrolgrupper til CBS-dimittenderne. Anden række i 
tabellen viser, at 12,9 % af den samlede gruppe af mulige 
kontrolpersoner var topledere 2009, hvilket er 1,1 pct. point mindre 
end de cand.merc. uddannede. Det er en forskel på 8,5 % som er 
statistisk signifikant, men som økonomisk set er mindre signifikant 
end når man sammenligner med den valgte kontrolgruppe.   

 

TABEL 3.7 SAMMENLIGNING AF SANDSYNLIGHED FOR AT VÆRE TOPLEDER 

FOR LØNMODTAGERE I PRIVATE ERHVERV, 2009 
 CBS-

dimittender 
Tvillinger Forskel % Forskel 

Match 14,1 10,6 3,5*** 33,0 

Ikke match 14,0 12,9 1,1** 8,5 
Anm.: Årsagen til at sandsynligheden for at være topleder ikke er helt den samme for CBS-

dimittender i de to rækker er, at matching-analysen ser bort fra en håndfuld CBS-dimittender, 
som er så forskellige fra resten af gruppen, at det ikke er muligt at finde passende
kontrolpersoner til dem. 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger 

 

CBS-dimittender, grupper og enkeltretninger 

Tabel 2.8 er struktureret på samme måde som Tabel 3.3. Den viser 
matching-analysens resultater med hensyn til sandsynligheden for at 
være topleder for grupperinger af CBS uddannelser og for dimittend-
retninger enkeltvis. 

Tabellen viser, at der er stor forskel på tværs af CBS dimittend-
retningerne med hensyn til hvor stor andel af gruppen er topledere 
sammenlignet med sammenlignelige grupper. CBS-dimittenderne kan 
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igen deles i tre grupper, nemlig én gruppe, der har en signifikant 
større sandsynlighed for at være topleder end sammenlignelige 
personer, én gruppe der har omtrent samme sandsynlighed for at 
være topleder, samt én gruppe, der har signifikant mindre 
sandsynlighed for at være topleder end sammenlignelige personer: 

 Dimittender fra nogle uddannelsesretninger klarer sig 
væsentligt bedre end sammenlignelige persongrupper. F.eks. 
har dimittender med en cand.merc.aud. (revisorkandidat eller 
registreret revisor) eller en cand.merc. (International Business, 
International Marketing and Management) uddannelse en 
væsentligt højere sandsynlighed for at være topleder end 
sammenlignelige grupper.  

 Dimittender fra nogle uddannelsesretninger klarer sig omtrent 
lige så godt som sammenlignelige persongrupper. F.eks. har 
dimittender med en cand.merc. i matematik eller en 
cand.merc. i Management of Innovation & Business 
Development cirka lige stor sandsynlighed for at være 
topledere som sammenlignelige grupper. 

 Dimittender fra nogle uddannelsesretninger klarer sig 
væsentligt dårligere end sammenlignelige persongrupper. 
Specielt har dimittender med en cand.ling.merc (Erhvervssprog 
og International Erhvervskommunikation) uddannelse 
væsentligt lavere sandsynlighed for at være topleder end 
sammenlignelige grupper. 

 

TABEL 3.8 SANDSYNLIGHED FOR AT VÆRE TOPLEDER, 2009 

 CBS kontrol forskel % forskel 

CM samlet 14,1 10,6 3,5*** 33,0 

CM 28,6 21,5 7,1*** 33,0 

CM nye retn. 11,2 6,4 4,8*** 75,0 

   CMAEF 5,2 2,2 3,0 136,4 

   CMEMF 14,0 9,6 4,4** 45,8 

   CMFR 8,5 8,1 0,4 4,9 

   CMFSM 1,4 2,9 -1,4 -48,3 

   CMHRM 11,6 6,5 5,1** 78,5 

   CMIBS 12,2 3,8 8,5*** 223,7 
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   CMIMM 13,9 5,6 8,3*** 148,2 

   CMMIB 3,9 2,9 1,0 34,5 

   CMSCM 7,0 9,2 -2,2 -23,9 

   CMSMC 12,6 8,2 4,4* 53,7 

   CMSOL 13,5 6,4 7,1*** 110,9 

CMA 14,6 10,0 4,6*** 46,0 

CMASC 9,7 3,9 5,8** 148,7 

CMC 6,9 9,2 -2,3 -25,0 

CMD 10,6 8,7 1,9 21,8 

CMJ 11,6 7,9 3,7* 46,8 

CMM 7,9 7,9 0,0 0,0 

CMMOT 10,1 11,4 -1,3 -11,4 

ML, MLE 2,2 6,9 -4,7*** -68,1 

HD, MBA, MPA 25,1 16,1 9,0*** 55,9 
Anm.: Gruppen af tvillinger er fundet således, at for hver CBS dimittend findes den person i den

mulige gruppe af kontrolpersoner, som ligner dimittenden mest muligt med hensyn til de 
relevante karakteristika.  
Tal markeret med *** angiver, at forskellen er statistisk signifikant på 1 pct.
signifikansniveau, tal markeret med ** angiver, at forskellen er statistisk signifikant på 5 pct.
signifikansniveau, og tal markeret med * angiver, at forskellen er statistisk signifikant på 10
pct. signifikansniveau, 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

Efteruddannede, alternative kontrolgrupper 

I Tabel 3.9 nedenfor vises forskelle i sandsynlighed for at være 
topleder i 2009 mellem de tre efteruddannelser, HD, MBA og MPA og 
kontrolgrupper, der er specificeret på samme måde som gjort i 
forbindelse med analysen, hvis resultater er vist i Tabel 3.4, dvs. at 
de statistiske ”tvillinger” findes inden for gruppen af personer med 
samme uddannelsesniveau og retning som de efteruddannede havde, 
inden de fuldførte en CBS efteruddannelse. 

Tabel 3.9 viser, at de efteruddannede CBS-dimittender i gennemsnit 
har en væsentligt højere sandsynlighed for at være topleder end 
deres statistiske ”tvillinger” i de respektive kontrolgrupper. 16,0 % af 
HD’erne var topledere i 2009 sammenlignet med 7,3 % af 
kontrolgruppen. 41,2 % af MBA’erne var topledere i forhold til 10,1 % 
af kontrolgruppen, altså en forskel på 31,1 pct. point, og 33,7 % af 
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MPA’erne var topledere i forhold til 11,8 % af kontrolgruppen, hvilket 
er en forskel på 21,9 pct. point. 

 

TABEL 3.9 FORSKELLE I SANDSYNLIGHED FOR AT VÆRE TOPLEDER I 

2009, ALTERNATIVE KONTROLGRUPPER 
 CBS kontrol forskel % forskel 

HD 16,0 7,3 8,7*** 119,2 

MBA 41,2 10,1 31,1*** 307,9 

MPA 33,7 11,8 21,9*** 185,6 
Anm.: Tallene angiver forskelle i udfald i forhold til kontrolgrupperne. F.eks. har en HD’er i

gennemsnit en 8,7 pct.-point højere sandsynlighed for at være topleder end hans ”tvilling”. 
Personerne til kontrolgrupperne er fundet blandt dem, der har samme uddannelsesniveau og 
uddannelsesretning som den overvejende del af personerne med den relevante CBS
efteruddannelse har udover deres CBS efteruddannelse. F.eks. findes ”tvillingerne” til HD’ere,
der forinden opnåelse af deres CBS efteruddannelse havde en mellemlang naturvidenskabelig 
uddannelse, blandt personer, der har en mellemlang naturvidenskabelig uddannelse. ***
angiver statistisk signifikans på 1 % signifikansniveau. 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

Samlet gruppe af cand.merc. eller cand.ling.merc. uddannede, 
alternativ kontrolgruppe 

Tabel 3.10 nedenfor viser resultatet af en matching-analyse, hvor vi - 
på samme måde som i analysen, hvis resultater er vist i Tabel 3.5 - i 
stedet for at bruge personer med en længerevarende samfunds-
videnskabelig uddannelse som mulig kontrolgruppe bruger personer 
med en længerevarende teknisk eller naturvidenskabelig uddannelse 
som mulig kontrolgruppe (men nu inkluderer årgang 2008). Ud af 
denne gruppe vælger vi så igen statistiske ”tvillinger” til den samlede 
gruppe af cand.merc. eller cand.ling.merc. uddannede CBS-
dimittender efter samme metode som før og med de samme 
observerbare karakteristika som før (køn, alder osv.) som 
udvælgelseskriterier. 

Tabellen viser ligesom Tabel 3.5, at en 14,1 % af CBS-dimittenderne 
var topledere i 2009. Blandt de statistiske ”tvillinger” i den nye 
kontrolgruppe var der til gengæld kun 6,3 % topledere, altså en 
forskel på 7,8 pct. point eller 123,8 %.  

Ved at sammenligne første og anden række i tabellen kan man se 
betydningen af at kontrollere for observerbare karakteristika, når vi 
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udvælger kontrolgruppen. Anden række i tabellen viser, at 7,6 % af 
den samlede gruppe af mulige kontrolpersoner var topledere, hvilket 
er 6,5 pct. point færre end de cand.merc. eller cand.ling.merc. 
uddannede. Det er en forskel på 85,5 %, som er også er både 
økonomisk og statistisk set signifikant, selv om den økonomisk set er 
lidt mindre signifikant end forskellen, vi finder ved at bruge den 
matchede kontrolgruppe. 

 

TABEL 3.10 SAMMENLIGNING AF SANDSYNLIGHED FOR AT VÆRE TOPLEDER 

I 2009, NATURVIDENSKABELIG OG TEKNISK KONTROLGRUPPE 
 CBS-

dimittender 
Tvillinger Forskel % Forskel 

Match 14,1 6,3 7,8*** 123,8 

Ikke match 14,0 7,6 6,5*** 85,5 
 

Anm.: ’CM samlet’ refererer til alle cand.merc. og cand.ling.merc. retninger, dvs. efteruddannelserne 
er ikke med. *Også matchet på branche for ansættelse. 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger 
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Appendiks A Definitioner 

Dette appendiks dokumenterer de definitioner, der anvendes i 
rapporten. 

A.1 Kandidat- og efteruddannelsesgrader 

Data og definitioner vedrørende kandidat- og efteruddannelsesgrader 
er fra CBS. 

CM – Cand.merc. 

CMA – Cand.merc.aud.  

CMAEF – Cand.merc. (Applied Economics & Finance) 

CMASC – Cand.merc. (Accounting, Strategy and Control) 

CMC – Kandidatuddannelsen i 
erhvervsøkonomi/virksomhedskommunikation 

CMD – Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi/datalogi 

CMDCM – Cand.merc. Design and Comm. Management 

CMEMF – Cand.merc. (Økonomisk Markedsføring) 

CMEST - Cand.merc. (Management Accounting and Control) 

CMF - Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi/filosofi, 

CMFR – Cand.merc. (Finansiering og Regnskab) 

CMFSM – Cand.merc. (Finance & Strategic Management) 

CMHRM – Cand.merc. (Human Resource Management) 

CMIBS – Cand.merc. (International Business) 

CMIMM – Cand.merc. (International Marketing and Management) 

CMJ – Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi/erhvervsjura 

CMM – Kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi/matematik 
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CMMIB – Cand.merc. (Management of Innovation & Business 
Development) 

CMMOT – Cand.merc. (Management of Technology) 

CMSCM – Cand.merc. (Supply Chain Management) 

CMSMC – Cand.merc. (Strategic Market Creation) 

CMSOL – Cand.merc. (Strategi, Organisation og Ledelse) 

HAUHDA – Det erhvervsøkonomiske diplomstudium, 
Afsætningsøkonomi 

HAUHDU – Det erhvervsøkonomiske diplomstudium, Udenrigshandel 

HD – Den erhvervsøkonomiske Diplomuddannelse 

MBA - Master of Business Administration. 

MBS – MBA in Shipping and Logistics 

ML - Cand.ling.merc. (Tysk, Spansk, Fransk, Italiensk, Russisk) 

MLCE – Cand.ling.merc. Kommunikation og formidling Engelsk 

MLCF – Cand.ling.merc. Kommunikation og formidling Fransk 

MLCT – Cand.ling.merc. Kommunikation og formidling Tysk 

MLD – Cand.ling.merc. Datalingvistik 

MLE - Cand.ling.merc. (Engelsk) 

MLRIF – Cand.ling.merc. (Russisk, Italiensk, Fransk) 

MLS – Cand.ling.merc. Spansk 

MLT – Cand.ling.merc. Tysk 

MPA - Master of Public Administration 

Diverse små specialiserede uddannelser er lagt ind under de 
ovenstående uddannelser, hvor det har virket hensigtsmæssigt. For 
eksempel er MBA Global eManagement lagt under MBA og MSocSc 
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(Samfundsvidenskabelig kandidatuddannelse i Human Ressource 
Management) lagt under CMHRM. 

Derudover er der en restgruppe af CBS uddannelser, der ikke er 
inkluderet i analysen, da de har få dimittender, og det ikke syntes 
oplagt at placere dem ind under en af de ovenstående uddannelser: 

Restgruppen består af Master of Language Administration, Master i 
Skat, Master of Health Management, Master i Fremmedsprogs-
pædagogik, cand.ling.merc. Datalingvistik, cand.merc. Filosofi, 
cand.merc. Psykologi, kandidat i Creative Business Processes, samt 
kandidat i Service Management. 

A.2 Uddannelser, hvorfra ”tvillingerne” 
bliver udvalgt 

Data og definitioner er fra Danmarks Statistik. 

Administration: cand.scient.adm., cand.scient.ad, overbygning i 
Forvaltning, kandidat i Miljøplanlægning, Master i Moms og afgifter, 
cand.mag. i Offentlig administration, overbygning i Offentlig 
driftsøkonomi, Master i Public Management, Master i Public Policy, 
Master i Konfliktmægling, cand.mag. i International Udvikling, 
overbygning i Internationale udviklingsstudier, cand.mag. i 
Socialvidenskab, cand.rer.soc., overbygning i Socialvidenskab.  

Jura: cand.jur. 

Politologi: cand.scient.pol. 

Samfundsøkonomi: cand.polit., cand.oecon. 

Samfundsvidenskab: cand.mag. i Samfundsfag og Forvaltning, 
cand.mag. i Samfundsfag, cand.phil. i Samfundsfag, overbygning i 
Samfundsfag, cand.samf. 

Erhvervsøkonomi og ledelse (fra en anden institution end CBS): 
Master i Arbejdsmarked og personaleforhold, MBA, Master i Corporate 
Communication, cand.merc. i Datalogi, cand.merc. i Erhvervsret, 
cand.merc. i Erhvervsøkonomi, cand.merc. i International 
virksomhedskommunikation, cand.merc.interpret., cand.merc. i 
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Matematik, Master i Oplevelsesledelse, MPA, cand.merc.aud., kandidat 
i Virksomhedsstudier, overbygning i Virksomhedsstudier.  

Ph.D: Personer med en Ph.d. indenfor ovennævnte områder. 

A.3 Definition af ”løn” og ”topleder” 

Definitioner og data er fra Danmarks Statistik. 

Lønindkomst: 

Alle arbejdsgivere udsender årligt en oplysningsseddel til henholdsvis 
SKAT og deres ansatte, hvor der blandt andet er angivet nettolønnen 
for den enkelte ansættelse, som oplysningssedlen vedrører. Hvis en 
person har haft flere ansættelser, er der tale om summen af 
nettolønnen fra samtlige oplysningssedler. Oplysningerne kommer fra 
indkomststatistikregistret. 

Specifikt for fuldtidsløn: 

Fuldtidslønnen (som ikke bliver brugt i selve analysen, men som 
indgår i den beskrivende statistik i Appendiks B og 
robusthedsanalysen i Appendiks C) defineres som nettolønnen 
divideret med årsledighedsgraden, som er defineret som forholdet 
mellem antal ledige timer og antal mulige arbejdstimer i året.  

Specifikt for timeløn: 

Variablen angiver den gennemsnitlige timeløn i novemberansættelsen 
for hoved- og bibeskæftigede lønmodtagere. Lønnen, der indgår i den 
gennemsnitlige timeløn, er det beløb, der årligt indberettes af 
arbejdsgiveren på oplysningssedlen til Skat. Dvs. at der indgår løn, 
feriegodtgørelse, løn under sygdom mv. Bidrag til pensionsordninger 
medregnes ikke. 

Topleder: 

Alle personer i befolkningen har en PSTILL-kode i Danmarks Statistiks 
registerdata, som registrerer ’Arbejdsstilling i vigtigste beskæftigelse i 
november’. Vi klassificerer en person som værende ’topleder’, hvis 
han er registreret med PSTILL-kode 31, som er koden for topledere. 
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Appendiks B Beskrivende Statistik 

Dette appendiks opridser nogle væsentlige fakta om CBS-dimittender. 
Først giver vi et overblik over, hvordan CBS-dimittender årgang 20038 
klarer sig med hensyn til løn og sandsynlighed for at være topleder. 
Derefter beskriver vi, hvordan den samlede gruppe af CBS-
dimittender siden 1980 ser ud med hensyn til nogle væsentlige 
karakteristika. Vi beskriver også, hvordan vi afgrænser populationen 
til brug for vores statistiske analyse og hvordan den afgrænsede 
population af CBS-dimittender ser ud med hensyn til de samme 
karakteristika. 

B.1 Beskrivende statistik for dimittender 
fra 2003 

Appendiks Figur B.1 nedenfor viser udviklingen i den gennemsnitlige 
årlige lønindkomst i en fuldtidsstilling for den samlede gruppe af CBS-
dimittender årgang 20039 fra 2003 til 2009. Det fremgår ikke uventet, 
at gennemsnitslønnen steg markant set over hele perioden fra 255 
tusind kroner i 2003 til 476 tusind kroner i 2009. Det svarer til en 
gennemsnitlig årlig vækst på 10,4 %. Gennemsnitslønnen toppede i 
2008 på 492 tusind kroner, hvorefter den faldt til 476 tusind i 2009 
Faldet skyldes nok primært finanskrisen. 

Den særligt store stigning fra 2003 til 2004 – fra 255 tusind til 366 
tusind kroner – skyldes, at dimittenderne fra årgang 2003 kan have 
haft job i hvert fald en del af året uden at være dimitteret 
(studenterjob f.eks.). Disse må formodes at være lavere lønnet end et 
arbejde som dimitteret, hvilket i så fald trækker gennemsnitslønnen 
ned. Hvis vi ser bort fra lønnen i 2003 og fokuserer på udviklingen fra 
2004 til 2009, så ser vi, at gennemsnitslønnen steg med 5,25 % per 
år i gennemsnit.  

                                          

8 Med ’årgang 2003’ mener vi personer, der dimitterede i 2003. 

9 I den statistiske analyse bruger vi timelønnen som udfaldsmål. Vi har kun data for timeløn frem til 
2008, hvorfor vi bruger fuldtids årsløn her, da vi har data frem til 2009. Som beskrevet i 
3.3Appendiks B giver de to mål i al væsentlighed samme resultater. 
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APPENDIKS FIGUR B.1 SAMLET LØNUDVIKLING FOR CBS-DIMITTENDER 

ÅRGANG 2003, TUSIND 2005 KRONER 

Anm.: Figuren viser udviklingen i den gennemsnitlige fuldtidsløn for CBS-dimittender årgang 2003 
med en Master eller kandidatgrad. 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger 

 

Appendiks Figur B.2 nedenfor viser den gennemsnitlige årsløn i en 
fuldtidsstilling over perioden 2003-2009 for dimittender fra 2003 fra 
de forskellige CBS uddannelsesretninger. Det er værd at bemærke, at 
der kun er få personer i nogen af uddannelsesretningerne, hvorfor 
tallene bør fortolkes med forsigtighed. 

MBA skiller sig kraftigt ud med en gennemsnitlig fuldtidsårsløn på 795 
tusind kroner, men de to andre Master uddannelser, MPA og MBS, 
skiller sig også ud med en gennemsnitlig fuldtidsårsløn på henholdsvis 
608 og 602 tusind kroner. Dette er ikke så uventet, da disse 
uddannelser er direkte lederuddannelser. De efteruddannede er også 
ældre i gennemsnit end de andre CBS-dimittender, men som vist i 
Appendiks C, så skyldes lønforskellene ikke aldersforskellene.  

Cand.merc. retningerne udgør sammen med HD’erne en 
mellemgruppe. Gennemsnitslønnen varierer fra 288 tusind kroner for 
cand.merc. i filosofi til 488 tusind kroner for cand.merc. i finansiering 
og regnskab. 
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Cand.ling.merc. retningerne udgør en gruppe for sig med relativt lave 
lønninger. Gennemsnitslønnen for en dimittend med en 
cand.ling.merc. uddannelse varierer fra 222 tusind kroner for en 
cand.ling.merc. i engelsk til 296 tusind kroner for en cand.ling.merc. i 
tysk (korrespondent). 

 

APPENDIKS FIGUR B.2 GENNEMSNITLIG FULDTIDSLØN FOR CBS-
DIMITTENDER ÅRGANG 2003, 2003-2009 

Anm.: Figuren viser den gennemsnitlige fuldtidsløn for CBS-dimittender årgang 2003 med en Master 
eller kandidatgrad over perioden 2003-2009. Se Appendiks A.1 for forklaringer på forkortelser 
på uddannelsesnavne. 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger 

 

Appendiks Figur B.3 nedenfor viser udviklingen i den gennemsnitlige 
sandsynlighed for at være topleder for den samlede gruppe af CBS-
dimittender årgang 2003 fra 2003 til 2009. Den gennemsnitlige andel 
af topledere blandt CBS-dimittenderne er steget kontinuerligt over 
perioden, fra 2,7 % i 2003 til 9,0 % i 2009, hvilket svarer til at 
andelen af topledere blandt CBS-dimittenderne steg i gennemsnit lige 
over 1 pct. point om året.  
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APPENDIKS FIGUR B.3 UDVIKLING I SAMLET ANDEL TOPLEDERE BLANDT 

CBS-DIMITTENDER ÅRGANG 2003 

Anm.: Figuren viser udviklingen i den samlede andel topledere for CBS-dimittender årgang 2003 
med en Master eller kandidatgrad. 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger 

 

Appendiks Figur B.4 nedenfor viser den gennemsnitlige sandsynlighed 
for at være topleder over perioden 2003-2009 for de forskellige CBS 
uddannelsesretninger. På samme måde som for gennemsnitslønnen 
kan man skelne mellem de tre grupper, nemlig Master uddannelserne 
med høje andele af topledere, cand.merc. med mellem andele af 
topledere (om end variationen på tværs af cand.merc. retningerne er 
noget større end tilfældet er for gennemsnitslønnen), samt 
cand.ling.merc. uddannelserne med lave andele af topledere. Med 
hensyn til topledere skiller HD’erne sig dog også ud som en 
selvstændig mellemgruppe mellem Master uddannelserne og 
cand.merc. uddannelserne. 

Blandt alle tre Master uddannelser er andelen af topledere 23 %, 
hvilket er væsentligt højere end for nogen af de andre uddannelser. 
Da Master uddannelserne er lederuddannelser, så er den høje andel 
topledere ikke en overraskelse. Blandt HD’erne er andelen topledere 
13 %, hvilket også er noget højere end for både cand.merc.’erne og 
for cand.ling.merc.’erne.  
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Andelen af topledere blandt cand.merc. dimittenderne varierer en del 
på tværs af de enkelte retninger, fra 0 % for cand.merc. i matematik 
til 9 % for cand.merc. i strategi, organisation og ledelse. Den 
gennemsnitlige andel topledere indenfor cand.merc. retningerne ligger 
omkring 3-4 %. 

 

APPENDIKS FIGUR B.4 GENNEMSNITLIG ANDEL TOPLEDERE BLANDT CBS-
DIMITTENDER ÅRGANG 2003, 2003-2009 

Anm.: Figuren viser den gennemsnitlige fuldtidsløn for CBS-dimittender årgang 2003 med en Master 
eller kandidatgrad over perioden 2003-2009. Se Appendiks A.1 for forklaringer på forkortelser 
på uddannelsesnavne. 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger 

 

B.2 Beskrivende statistik for alle CBS-
dimittender siden 1980 

Vi deler de 15.636 dimittender fra CBS siden 1980, som vi har data 
for, op i grupper ud fra, hvilken type kandidatgrad de har opnået 
(cand.merc., cand.merc.jur, MBA, HD etc.).  

Bemærk, at en del kandidatretninger kun har få dimittender, hvilket 
gør at det ikke er muligt at udføre en tilfredsstillende statistisk 
analyse. Vi har derfor grupperet nogle uddannelsesretninger sammen, 
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hvor det har givet mening, for at få et tilfredsstillende antal 
dimittender i gruppen10. En lille restgruppe på 314 personer passer 
ikke rigtig ind nogen steder og er derfor udeladt fra analysen (et 
eksempel er de 7 personer, der har en Master i Skat).  

Derudover bliver udvalget af og navne på uddannelsesretninger på 
CBS kontinuerligt opdateret, så der ikke er fuldstændigt overlap 
mellem uddannelsesretninger og navne i dette afsnit med 
uddannelsesretninger og navne i Appendiks B.1, hvor vi kiggede på 
uddannelsesretninger og navne, der eksisterede i 2003. 

Appendiks Tabel B.1 nedenfor viser fordelingen af nogle vigtige 
karakteristika ved de forskellige grupper af CBS-dimittender. Disse, 
samt nogle flere (se næste afsnit), bruges til at definere en CBS 
dimittend, hvorefter vi kan finde den person i vores gruppe af mulige 
kontrolpersoner, som ligner den enkelte dimittend mest muligt med 
hensyn til disse karakteristika. 

Mænd udgør mere end halvdelen af de fleste udannelsesretninger, i 
nogle tilfælde et stort flertal. Undtagelser er cand.ling.merc. 
uddannelserne, hvor der kun er ca. 15 % mænd, og cand.merc.com., 
hvor ca. en tredjedel af dimittenderne er mænd. 

Dimittender med en standard cand.merc. uddannelse er i gennemsnit 
noget ældre end andre dimittender. Dette skyldes, at standard 
cand.merc. i blev opsplittet i specifikke retninger i 1992, så den sidste 
årgang af rene cand.merc.’ere dimitterede i 1996 (enkelte brugte 
længere tid om at blive færdige, så den sidste kandidat dimitterede i 
2004). Ikke uventet er de efteruddannede også en del ældre i 
gennemsnit end dimittenderne fra de forskellige cand.merc. retninger. 
Dette forhold afspejles selvfølgelig også i, at de rene cand.merc.’ere 
og de efteruddannede fik deres gymnasieeksamen nogle år tidligere 
end de andre CBS-dimittender og er dimitteret fra CBS tidligere. 

Karaktergennemsnittet i gymnasiet varierer fra 8,3 for de rene 
cand.merc.’ere og cand.merc.’ere i Økonomisk Markedsføring til 8,9 

                                          

10 En liste over gruppering af dimittendretningerne findes i3.3Appendiks A, 3.3A.1 Kandidat- og 
efteruddannelsesgrader. 
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for cand.merc. i Applied Economics and Finance og cand.merc. i 
Finance and Strategic Management.  

APPENDIKS 

TABEL B.1 
BESKRIVENDE STATISTIK FOR CBS-DIMITTENDER –
UDVALGTE KARAKTERISTIKA 

 Antal 
dimittender 

Andel 
mænd 

Aldersgen-
nemsnit 

2009 

År 
gymnasium 

Karaktergennemsnit 
gymnasium 

År 
dimittend 

CM samlet 14.061 56,1 35 1993.3 8,5 2000.4 

CM 2.252 66,5 45 1983.2 8,3 1991.2 

CM nye 5.991 56,5 32 1996.2 8,5 2003.2 

   CMAEF 252 69,8 29 1999.1 8,9 2006.4 

   CMEMF 1129 57,3 32 1996.2 8,3 2003.4 

   CMFR 829 80,9 32 1996.4 8,6 2004.2 

   CMFSM 204 74,5 27 2001.2 8,9 2008.4 

   CMHRM 645 30,4 34 1995.2 8,4 2003.4 

   CMIBS 656 51,8 32 1996.3 8,6 2004.3 

   CMIMM 643 52,4 33 1995.4 8,6 2003.3 

   CMMIB 217 65,0 29 2001.1 8,7 2007.4 

   CMSCM 361 60,9 32 1997.2 8,4 2004.4 

   CMSMC 606 42,1 35 1994.1 8,4 2001.2 

   CMSOL 464 55,8 35 1993.3 8,5 2001.2 

CMA 1.701 65,5 36 1992.2 8,4 2001.2 

CMASC 272 64,3 34 1995.1 8,4 2002.2 

CMC 552 34,2 28 2000.2 8,6 2009.1 

CMD 630 82,1 35 1994.1 8,5 2002.4 

CMJ 890 50,8 34 1994.4 8,6 2002.3 

CMM 424 55,2 35 1993.3 8,7 2001.4 

CMMOT 208 76,0 37 1991.4 8,5 2000.1 

ML, MLE 1.141 14,3 33 1995.3 8,5 2003.4 

HD, MBA, 
MPA 

1.261 66,5 40 1989.1 8,5 1998.1 

Restgruppe 314 35,4 33 1995.2 8,5 2003.1 
Anm.: Tabellen viser antal CBS-dimittender med kandidatuddannelse eller Master fuldført siden 

1980. Nogle uddannelsesretninger indbefatter flere uddannelser, se Appendiks A.1. Årstal er
refereret med kvartaler, så f.eks. 1991.2 refererer til 2. kvartal i 1991. ’CM samlet’ er alle 
cand.merc. og cand.ling.merc. retninger undtagen restgruppen.  

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger 
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Appendiks Tabel B.2 nedenfor viser, hvordan vi afgrænser 
populationen af CBS-dimittender. Formålet med afgrænsningen af 
populationen er at finde det bedst mulige mål for arbejds-
produktiviteten. Vi mener, at timelønnen for lønmodtagere i private 
erhverv er det bedste mål for arbejdsproduktiviteten, og populationen 
til brug i den statistiske analyse er derfor afgrænset med det for øje.  

Når vi kigger på timelønnen, ser vi derfor bort fra dem, der blev 
færdige efter 2007, da timelønsdata fra 2008 er de nyeste data, som 
vi har til rådighed, samt dem der arbejder mindre end halv tid, er 
offentligt ansatte, er ledige eller uden for arbejdsstyrken, eller er 
selvstændige. Med disse begrænsninger er der 8.520 CBS-dimittender 
i datasættet. I en del af analysen af timelønsforskellene ser vi også 
bort fra dem, der har en efteruddannelse – HD, MBA eller MPA, hvilket 
reducerer antallet dimittender til 7.739. 

Til brug for analysen af sandsynligheden for at være topleder i 2009 
bruger vi de 9.274 personer, der er tilbage, når vi ser bort fra dem, 
der blev færdige efter 2008, arbejder mindre end halv tid, er offentligt 
ansatte, er ledige eller uden for arbejdsstyrken, eller er selvstændige. 
I en del af analysen af sandsynligheden for at være topleder ser vi 
også bort fra dem, der har en efteruddannelse – HD, MBA eller MPA, 
hvilket reducerer antallet dimittender til 8.439. 

 

APPENDIKS TABEL B.2 FORDELING AF CBS KANDIDATER PÅ 

ARBEJDSMARKEDET 

 I alt 
Alle kandidater 15.636 

- færdige efter 2008 14.589 
- mindre end halv tid 11.391 
- offentligt ansatte 10.066 
- ledige/uden for 

arbejdsstyrke 
9.378 

- selvstændige 9.274 
- efteruddannelse 8.439 
- færdige efter 2007 7.739 

Anm.: Tabellen viser antal CBS-dimittender med kandidatuddannelse eller Master fuldført siden 
1980. 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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Efter afgrænsningen af populationen af CBS-dimittender som vist i 
Appendiks Tabel B.2 ovenfor kan populationen beskrives som i 
Appendiks Tabel B.3 nedenfor (vi tager udgangspunkt i gruppen af 
9.274 CBS-dimittender, som inkluderer dem med en efteruddannelse 
og dem, der dimitterede i 2008). 

Relativt betyder afgrænsningen mest for cand.ling.merc. retningerne, 
som udgør 8,1 % af den samlede population, men kun 5,4 % af den 
afgrænsede population, og cand.merc.aud.’erne, som udgør 12,1 % af 
den samlede population, men 15,7 % af den afgrænsede population. 
For de fleste andre dimittend retninger ændres deres andel af den 
samlede dimittend gruppe med mindre end 1 %.  

De forskellige karakteristika for de enkelte dimittendretninger er i al 
væsentlighed uændrede, således at afgrænsningen ikke i sig selv bør 
have den store indvirkning på resultaterne af den statistiske analyse. 
At vi udelader de ledige og dem, der arbejder mindre end halv tid, bør 
– hvis det har nogen selektiv effekt – betyde, at forskellene på tværs 
af CBS dimittend grupperne med hensyn til løn og sandsynlighed for 
at være topleder bliver mindre, da de grupper, der har høj løn og stor 
sandsynlighed for at være topledere også har lav ledighed og lav 
sandsynlighed for at arbejde mindre end halv tid. 

Den væsentligste forskel er, at nogle dimittendretninger, som i 
forvejen havde over 200 personer i gruppen, nu er færre end 150 og i 
et enkelt tilfælde færre end 100 personer. Det relativt lille antal 
personer i disse grupper gør, at det for disse grupper kan være svært 
at få præcise og stabile estimater på forskellen mellem udfaldsmålene 
- løn og sandsynlighed for at være topleder, i dimittend gruppen og 
kontrolgruppen. 
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APPENDIKS 

TABEL B.3 
BESKRIVENDE STATISTIK FOR CBS-DIMITTENDER, DER 

INDGÅR I ANALYSEN – UDVALGTE KARAKTERISTIKA 
 Antal 

dimittender 
Andel 
mænd 

Aldersgen-
nemsnit 

2009 

År 
gymnasium 

Karaktergennemsnit 
gymnasium 

År 
dimittend 

CM samlet 8.364 60,0 36 1992.1 8,5 1999.4 

CM 1.486 68,6 45 1983.3 8,3 1991.2 

CM nye 3.405 58,2 34 1995.1 8,5 2002.1 

   CMAEF 135 63,7 30 1998.1 8,9 2005.1 

   CMEMF 686 59,5 34 1995.1 8,3 2001.4 

   CMFR 533 80,7 33 1995.3 8,7 2002.3 

   CMFSM 73 69,9 28 2000.2 9,0 2006.4 

   CMHRM 293 32,8 35 1993.3 8,4 2001.1 

   CMIBS 343 56,0 34 1994.4 8,7 2002.1 

   CMIMM 374 54,3 34 1994.3 8,6 2001.4 

   CMMIB 105 61,9 29 1999.1 8,8 2006.2 

   CMSCM 230 60,0 33 1996.1 8,4 2003.2 

   CMSMC 367 42,5 35 1993.3 8,4 2000.4 

   CMSOL 266 59,4 36 1992.3 8,5 2000.2 

CMA 1.317 65,9 37 1992.1 8,4 2000.1 

CMASC 207 64,7 34 1995.1 8,5 2002.2 

CMC 133 36,1 30 1998.4 8,6 2005.3 

CMD 415 83,9 35 1993.2 8,6 2001.2 

CMJ 482 57,9 35 1993.3 8,7 2000.4 

CMM 318 56,0 36 1992.3 8,7 2000.3 

CMMOT 149 75,2 36 1991.4 8,5 1999.4 

ML, MLE 452 11,1 35 1993.4 8,5 2002.1 

HD, MBA, 
MPA 

835 70,7 39 1989.4 8,5 1998.1 

Restgruppe 75 30,7 36 1992.3 8,4 2000.3 
Anm.: Tabellen viser antal CBS-dimittender med kandidatuddannelse eller Master fuldført siden 

1980. Nogle uddannelsesretninger indbefatter flere uddannelser, se Appendiks A.1. Årstal er
refereret med kvartaler, så f.eks. 1991.2 refererer til 2. kvartal i 1991. ’CM samlet’ er alle
cand.merc. og cand.ling.merc. retninger undtagen restgruppen. 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

 



Appendiks C 

43 

Appendiks C Robusthedscheck 

Dette appendiks dokumenterer resultaterne fra tre analyser, hvis 
formål er at give os en basis for at vurdere, om resultaterne i 
rapporten er robuste overfor ændringer i den statistiske metode og 
definitioner af vores mål for produktivitet. I afsnit C.1 kigger vi på, 
hvordan resultaterne ser ud, når vi bruger alternative metoder til at 
konstruere kontrolgrupperne. I afsnit C.2 kigger vi først på, om 
forskellene i timeløn og sandsynlighed på tværs af de forskellige CBS 
dimittendgrupper kan forklares ud fra forskelle på tværs af grupperne 
i gennemsnitlig alder, arbejdsmarkedserfaring eller sammensætning 
på køn. Derefter kigger vi på, om timelønnen som produktivitetsmål 
giver væsentligt anderledes resultater med hensyn til lønforskelle på 
tværs af CBS dimittendgrupperne, end hvis vi brugte andre lønmål. 

C.1 Alternative matching resultater 

Første kolonne i Appendiks Tabel C.1 reproducerer timelønsforskellene 
mellem CBS-dimittenderne og kontrolgrupperne fra Tabel 3.3. 
Kolonnen angiver resultaterne, når vi bruger standard metoden for 
konstruktion af kontrolgruppen, hvor vi ikke tager hensyn til, hvilken 
branche CBS-dimittenderne arbejder i. Anden kolonne angiver 
resultaterne, når vi bruger standard metoden for konstruktion af 
kontrolgruppen, men hvor vi også tager hensyn til, hvilken branche 
CBS-dimittenderne arbejder i.  

Tredje og fjerde kolonne sætter lidt strengere krav til 
kontrolpersonerne. Tredje kolonne angiver resultaterne, når vi 
kræver, at ”tvillingerne” til CBS-dimittenderne ikke bare skal ligne 
dem med hensyn til relevante observerbare karakteristika, men også 
skal have eksakt samme karakteristika med hensyn til en række af de 
variable, som vi matcher CBS-dimittender og personer til 
kontrolgruppen på. Vi kræver at ”tvillingerne” skal have samme køn, 
alder, etnicitet, år for fuldførelse af gymnasieeksamen, type 
gymnasieuddannelse og region, hvor gymnasieuddannelsen blev 
fuldført. Blandt de personer, der opfylder disse krav, udvælger vi så 
dem, der ligner CBS-dimittenderne mest med hensyn til 
karaktergennemsnit i gymnasiet og slut år for højest fuldførte 
uddannelse. Den sidste kolonne angiver resultaterne, når vi kræver, 
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at personerne til kontrolgruppen derudover også skal arbejde i samme 
branche som CBS-dimittenderne. 

Appendiks Tabel C.1 viser, at der er noget variation på tværs af de 
forskellige matching-metoder på, hvad de nøjagtige forskelle mellem 
timelønnen for CBS-dimittenderne og de valgte personer til 
kontrolgrupperne er. Men for det første er der ikke systematisk forskel 
på tværs af de forskellige matching-metoder, og for det andet er 
variationen i resultaterne ikke så stor, at det giver grund til at ændre 
de overordnede konklusioner. Matching ved at bruge ”standard 
metode uden branche”, som vi har brugt i rapporten, giver således 
ikke systematisk anderledes resultater, end hvis vi havde brugt en 
anden metode: For nogen dimittend retninger er lønforskellen mellem 
CBS-dimittenderne og kontrolgruppen lidt større, end hvis vi havde 
brugt en anden metode, mens lønforskellen er lidt mindre for andre 
grupper. For de fleste grupper er forskellene på tværs af de fire 
kolonner derudover relativt små. For nogle enkeltstående retninger 
varierer forskellene en del på tværs at matching-metoderne – f.eks. 
CMFSM og CMD, men hovedkonklusionerne er meget robuste med 
hensyn til den valgte matching-metode. 

 

APPENDIKS 

TABEL C.1 
FORSKELLE I TIMELØN I FORHOLD TIL KONTROLGRUPPE I 

2008, KRONER 

 
Standard 

metode uden 
branche 

Standard 
metode med 

branche 

1-til-1 match 
uden branche 

1-til-1 match 
med branche 

CM samlet 31,6 24,0 30,0 31,3 

CM 47,2 33,6 59,8 24,6 

CM nye retn. 29,2 25,8 24,6 30,7 

   CMAEF 63,4 74,5 71,5 80,6 

   CMEMF -6,4 6,9 11,8 -2,8 

   CMFR 108,0 81,7 118,3 92,0 

   CMFSM -27,2 -1,0 -1,6 8,3 

   CMHRM 10,0 -4,8 20,7 -4,9 

   CMIBS 26,4 16,1 45,4 42,9 

   CMIMM 20,1 18,6 25,3 7,9 

   CMMIB -12,3 -5,0 8,3 -9,8 
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   CMSCM 21,1 31,5 20,7 34,7 

   CMSMC -42,7 -19,6 -3,2 -7,8 

   CMSOL 35,3 10,3 30,2 25,3 

CMA 82,9 88,7 90,5 69,0 

CMASC 23,6 14,1 9,6 9,7 

CMC -37,8 -28,9 -44,1 -31,4 

CMD -23,1 6,6 8,6 6,2 

CMJ 10,2 19,3 48,1 17,7 

CMM 45,3 16,7 33,1 13,0 

CMMOT 8,0 0,8 -16,2 -14,9 

ML, MLE -62,5 -51,0 -56,1 -57,9 
HD, MBA, 
MPA 

63,8 52,0 67,6 47,5 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

Kolonnerne i Appendiks Tabel C.2 er lavet efter samme recept som 
kolonnerne i Appendiks Tabel C.1, men hvor vi nu kigger på 
sandsynligheden for at være topleder. 

Som det var tilfældet i Appendiks Tabel C.1, så ser vi i Appendiks 
Tabel C.2, at de nøjagtige resultater varierer lidt på tværs af de 
forskellige matching-metoder på. Men igen ser vi, at for det første er 
der ikke systematisk forskel på tværs af de forskellige matching-
metoder, og for det andet er variationen i resultaterne ikke så stor, at 
det giver grund til at ændre nogen overordnede konklusioner. 
Matching ved at bruge ”standard metode uden branche”, som vi har 
brugt i rapporten, giver således ikke systematisk anderledes 
resultater, end hvis vi havde brugt en anden metode: For nogen 
dimittend retninger er forskellen i sandsynlighed for at være topleder 
mellem CBS-dimittenderne og kontrolgruppen lidt større end, hvis vi 
havde brugt en anden metode, mens forskellen er lidt mindre for 
andre grupper. For de fleste grupper er forskellene på tværs af de fire 
kolonner derudover relativt små. For nogle enkeltstående retninger 
varierer forskellene en del på tværs at matching-metoderne – f.eks. 
CMFR og CMASC, men hovedkonklusionerne er robuste på med 
hensyn til, hvilken matching-metode, der bliver brugt. Den eneste 
ændring i konklusionerne kan være, at sandsynligheden for at være 
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topleder for dimittender med en CMC er undervurderet med den 
metode, som vi bruger i rapporten, da 1-til-1 matching giver et mere 
positivt udfald for CMC’erne, end når vi bruger standard metoden. 

 

APPENDIKS 

TABEL C.2 
FORSKELLE I SANDSYNLIGHED FOR TOPLEDERSTILLING I 

FORHOLD TIL KONTROLGRUPPE I 2009, PCT. POINT 

 
Standard 

metode uden 
branche 

Standard 
metode med 

branche 

1-til-1 match 
uden branche 

1-til-1 match 
med branche 

CM samlet 3,5 3,8 3,6 3,6 

CM 7,1 8,4 7,6 5,0 

CM nye retn. 4,8 4,6 2,4 3,1 

   CMAEF 3,0 0,7 5,3 6,0 

   CMEMF 4,4 6,5 3,6 7,0 

   CMFR 0,4 -0,2 4,7 3,6 

   CMFSM -1,4 -1,5 -3,3 -2,8 

   CMHRM 5,1 4,8 4,8 4,4 

   CMIBS 8,5 2,3 3,9 1,8 

   CMIMM 8,3 6,7 9,7 4,9 

   CMMIB 1,0 0,0 3,1 -6,1 

   CMSCM -2,2 -2,6 4,0 2,1 

   CMSMC 4,4 3,0 6,3 5,8 

   CMSOL 7,1 2,3 6,1 6,1 

CMA 4,6 2,9 3,7 3,9 

CMASC 5,8 0,5 1,5 -0,7 

CMC -2,3 2,3 7,6 7,0 

CMD 1,9 0,2 2,7 1,5 

CMJ 3,7 4,8 2,5 2,5 

CMM 0,0 -2,2 -0,3 2,4 

CMMOT -1,3 -4,0 -1,3 -4,9 

ML, MLE -4,7 -4,5 -3,9 -5,6 
HD, MBA, 
MPA 

9,0 10,5 12,8 9,2 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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C.2 Sammenligning af løn på tværs af CBS 
uddannelser 

Tabellerne i rapporten viser, at nogle CBS-dimittender har en 
væsentligt højere gennemsnitlig timeløn end andre. F.eks. har MBA 
uddannede generelt en højere løn end andre CBS-dimittender. I afsnit 
B.2 så vi dog også, at der er en del forskel på tværs af CBS dimittend 
retningerne på karakteristika som f.eks. gennemsnitsalder og andel 
mænd. Da disse karakteristika kan have indflydelse på lønnen, så kan 
forskellene i timeløn på tværs af CBS uddannelsesretningerne muligvis 
forklares ved forskellene i disse karakteristika. 

Appendiks Tabel C.3 nedenfor viser forskellene i timeløn på tværs af 
CBS uddannelserne, når vi renser timelønnen for nogle relevante 
karakteristika. Det gør vi ved følgende metode: 

 Vi sætter timelønnen for en gennemsnitlig cand.merc. 
dimittend lig 100 og justerer timelønnen for de andre CBS 
dimittend retninger i forhold til dette (resultatet ses i første 
kolonne) 

 Vi udfører en regression, som viser indflydelsen af diverse 
observerbare karakteristika på timelønnen (alder, køn, etnicitet 
osv.)11. 

 Effekten af udvalgte karakteristika på lønnen fjernes ved at vi 
beregner, hvad timelønnen ville have været for de forskellige 
CBS dimittend retninger, hvis dimittenderne i gruppen havde 
samme karakteristika som cand.merc.’erne. F.eks. viser 
kolonnen ’Timeløn renset for erfaring’, hvad lønforskellene ville 
have været på tværs af CBS uddannelserne, hvis alle grupper 
havde samme gennemsnitlige arbejdsmarkedserfaring som 
cand.merc.’erne. 

 Vi renser timelønnen for de forskellige CBS dimittend retninger 
i forhold til timelønnen for cand.merc.’ere for henholdsvis 
arbejdsmarkedserfaring (anden kolonne), erfaring og alder 
(tredje kolonne), erfaring og køn (fjerde kolonne) og erfaring, 
alder og køn (femte kolonne). 

                                          

11 Til dette formål anvender vi såkaldte Mincer-regressioner, se Mincer (1974). 
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Tabellen viser, at køn og erfaring ikke har nogen væsentlig indflydelse 
på lønforskellene på tværs af dimittend grupperne. Arbejdsmarkeds-
erfaring alene forklarer kun 1-2 % af forskellene i timeløn. 
Sammensætningen på køn kan forklare yderligere nogle pct. point, 
maksimalt 6 % for de grupper – cand.ling.merc. – hvis 
sammensætning på køn fraviger mest fra sammensætningen i 
cand.merc. gruppen. 

Gennemsnitsalderen i en gruppe i forhold til gennemsnitsalderen i 
cand.merc. gruppen betyder til gengæld meget, men i den ”forkerte” 
retning. Alder har – alt andet lige – negativ indflydelse på 
gennemsnitslønnen, og da cand.merc. gruppen har den højeste 
gennemsnitsalder, så bliver lønforskellene mellem cand.merc. 
gruppen og de andre grupper større hellere end mindre, når vi renser 
for alder. 

 

APPENDIKS TABEL C.3 TIMELØNSINDEKS FOR CBS-DIMITTENDER, 
MINDST HALVTIDS LØNMODTAGERE (CAND.MERC. 
= 100) 

Timeløn for 
CBS-

dimittender 

Timeløn 
renset 

for 
erfaring 

Timeløn 
renset for 
erfaring 
og alder 

Timeløn 
renset for 
erfaring og 

køn 

Timeløn 
renset for 

alder, 
erfaring og 

køn 

CM 100 100 100 100 100 

CMA 88 87 76 87 76 

CMAEF 68 70 55 70 55 

CMASC 65 65 56 66 56 

CMC 45 46 36 50 39 

CMD 70 70 60 67 58 

CMEMF 62 63 51 64 53 

CMFR 84 85 70 82 67 

CMFSM 50 52 40 51 39 

CMHRM 61 61 51 66 56 

CMIBS 72 73 60 76 62 

CMIMM 66 67 56 70 58 

CMJ 73 73 62 76 64 

CMM 74 74 63 76 65 
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CMMIB 50 52 41 52 41 

CMMOT 69 69 61 67 60 

CMSCM 60 61 50 61 51 

CMSMC 59 59 51 63 54 

CMSOL 71 71 61 73 63 

HD 67 67 58 68 59 

MBA 107 106 101 103 98 

MPA 82 82 82 85 85 

ML 45 46 39 52 44 

MLE 46 47 38 53 43 
 

Anm.: Tabellen indeholder data for CBS-dimittender, der er lønmodtagere og arbejder mindst halv 
tid. 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger. 

 

I rapporten bruger vi timelønnen for mindst halvtids beskæftigede i 
den private sektor som mål for produktivitet (med undtagelse for 
dimittender med en MPA, hvor vi bruger timelønnen i offentlig 
beskæftigelse). Appendiks Tabel C.4 nedenfor sammenligner 
lønforskellene på tværs af de forskellige CBS uddannelsesretninger, 
når vi bruger dette produktivitetsmål, med forskellene, hvis vi bruger 
andre lønmål som udtryk for produktivitet.  

Tabellen viser f.eks., at med vores standardmål for produktivitet, så 
er en dimittend med en cand.merc. i finansiering og regnskab (CMFR) 
16 % mindre produktiv end en standard cand.merc. Hvis vi i stedet 
bruger årslønnen som produktivitetsmål, så er produktivitetsforskellen 
18 %, hvis vi bruger fuldtidsårsløn som produktivitetsmål, så er 
forskellen 15 %, og hvis vi bruger timelønnen for alle beskæftigede 
(og ikke kun dem, der arbejder mindst halv tid) i den private sektor, 
så er forskellen 19 %. Tabellen viser generelt, at det ikke gør nogen 
væsentlig forskel med hensyn til lønforskellene på tværs af CBS 
uddannelserne, om vi bruger timelønnen for alle, der arbejder mindst 
halv tid, eller om vi vælger at bruge et af de andre mål for løn. 
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APPENDIKS TABEL C.4 INDEKS FOR LØN FOR CBS-DIMITTENDER

(CAND.MERC. = 100) 

 Årsløn 
Fuldtids 
årsløn 

Timeløn Overskud af 

 
> halv tid alle virksomhed 

CM 100 100 100 100 100 

CMA 85 85 88 88 396 

CMAEF 62 62 68 66 152 

CMASC 70 70 65 65 62 

CMC 33 33 45 41 15 

CMD 70 70 70 69 94 

CMEMF 60 60 62 61 26 

CMFR 82 81 84 81 16 

CMFSM 40 39 49 48 41 

CMHRM 56 56 61 59 68 

CMIBS 68 68 72 71 34 

CMIMM 63 64 66 65 58 

CMJ 72 72 73 72 45 

CMM 75 73 74 73 147 

CMMIB 47 47 50 49 32 

CMMOT 71 71 69 69 148 

CMSCM 59 59 60 59 102 

CMSMC 58 58 59 59 56 

CMSOL 69 70 71 70 110 

HD 67 68 67 67 97 

MBA 106 106 107 107 446 

MPA 77 76 74 74 67 

ML 40 41 45 45 54 

MLE 41 41 46 47 73 
 

Anm.: Tabellen indeholder data for CBS-dimittender, der er lønmodtagere og/eller selvstændige. 
”løn” refererer til Danmarks Statistiks oplysninger for nettoløn i alle ansættelser i året, som
defineret i Appendiks A.3 ovenfor. ”fuldtidsløn” referer til ”løn” omregnet til en 
årsledighedsgrad på 0. ”> halv tid” refererer til dem, der arbejder mere end halv tid.
”overskud af virksomhed” refererer til overskud af egen virksomhed. 

Kilde: CBS Leadership Team, Danmarks Statistik og egne beregninger. 
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