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Executive summary

HD-uddannelsen giver store løngevinster
HD-dimittenderne har en høj gennemsnitlig lønindkomst sammenlignet med

andre danskere. HD-uddannelsen resulterer i en gennemsnitlig årlig

løngevinst på 14.500 kr., når man tager højde for forskelle i observerbare

karakteristika mellem HD-dimittenderne og andre danskere. Løneffekten er

størst et år efter dimission, hvor gevinsten er på 22.000 kr. Herefter falder

løneffekten af HD-uddannelsen gradvist til 7.000 kr. om året fem år efter

dimission. Kontrolgruppen uddanner sig dog også i perioden, hvorfor

estimatet udtrykker mereffekten af at læse HD2 sammenlignet med at læse

en anden tilsvarende uddannelse.

Løneffekten er skævt fordelt på alder og sektorer
De yngste dimittender oplever den største løneffekt af at tage en HD-

uddannelse. HD-dimittender, der er 27 år eller yngre ved dimission, opnår en

gennemsnitlig årsløn, der er knap 26.000 kr. højere end personer, som ikke

har læst voksen- og efteruddannelse.

Opdeles effekten i stedet på brancher, oplever HD-dimittender med job

inden for bogførings- og revisionsbranchen den største løneffekt af at tage

en HD-uddannelse. Offentlige ansatte oplever omvendt en mindre stigning i

årsløn, hvis de tager en HD-uddannelse.

HD resulterer ikke i store beskæftigelseseffekter
HD-dimittenderne har en høj gennemsnitlig beskæftigelsesgrad efter

dimission, sammenlignet med andre danskere, og de arbejder typisk på et

højere færdighedsniveau. Der er dog ingen direkte effekt af HD-uddannelsen

på beskæftigelsesgraden, når der er taget højde for forskelle i observerbare

karakteristika mellem HD-dimittenderne og andre.

Løneffekten er størst for dimittender fra CBS
HD-dimittender fra CBS tjener i gennemsnit mere end den gennemsnitlige

HD-dimittend. HD-dimittender fra andre uddannelsesinstitutioner tjener i

gennemsnit 8.350 kr. mere end lignende personer, som ikke har læst en HD,

mens dimittenderne fra CBS i gennemsnit tjener 18.600 kr. mere.

Løneffekten for CBS-dimittenderne tilfalder i højere grad dimittender med et

højt karaktergennemsnit og dimittender fra regnskabsretningen.
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Executive summary

HD1 og HD2 giver tilsammen et stort lønafkast
Opdeles effekterne på, hvorvidt HD bruges som videre- eller

efteruddannelse, viser resultaterne, at den gennemsnitlige årlige løngevinst

er knap 10.000 kr., når HD-uddannelsen tages som videreuddannelse. En HD-

deltager med en gymnasial- eller en erhvervsfaglig uddannelse får en årlig

løngevinst på 20.000 kr. ved at læse en HD-uddannelse, når man

sammenligner med andre personer, som ligner HD-deltagerne, men som

ikke læser videre i perioden.

HD-deltagerne, som på forhånd har en kort videregående uddannelse, opnår

imidlertid ikke en løngevinst af at deltage i HD2. Der er således en stor effekt

af at læse både HD1 og HD2, idet hele HD-uddannelsen giver en løngevinst

på 20.000 kr. om året, mens HD2 isoleret set ikke giver en målbar løneffekt,

når den tages som videreuddannelse.

HD som efteruddannelse giver store løngevinster
HD-dimittenderne, som allerede har en mellemlang eller lang videregående

uddannelse, har en årsløn, der i gennemsnit er 19.000 kr. højere i årene efter

dimission fra HD2, når man sammenligner med lignende personer, der ikke

tager HD2, men som har et tilsvarende uddannelsesniveau. Efteruddannelse

i form af en HD2 giver således en ekstra årlig lønindkomst på 19.000 kr. Den

største løneffekt findes for studerende, som påbegynder HD2 umiddelbart

efter at have færdiggjort en mellemlang- eller lang videregående

uddannelse.



Analysens formål og opbygning

Copenhagen Business School (CBS) har ønsket at gennemføre en analyse af

effekten af at læse en HD-uddannelse på én af de mange

uddannelsesinstitutioner, som udbyder HD-uddannelser i Danmark.

Formålet med denne analyse er at undersøge, om de studerende, som læser

en HD, efterfølgende bliver bedre stillet sammenlignet med lignende

personer, som ikke tager voksen- og efteruddannelse (VEU).

HD-uddannelsen er en erhvervsøkonomisk deltidsuddannelse, som udbydes

på CBS, Aarhus Universitet, Aalborg Universitet og på Syddansk Universitet.

HD-uddannelsen kategoriseres som en diplomuddannelse og er således en

videregående uddannelse på niveau med en bachelor- eller en

professionsbachelor.

Nærværende analyse ligger i forlængelse af den tidligere analyse

”Effektevaluering af voksen- og efteruddannelsesindsatsen” udarbejdet af

KORA (2017), som undersøger effekterne på tværs af alle niveauer inden for

VEU, herunder diplomniveauet som HD omfattes af, på en bred vifte af

udfaldsmål.

Fokus for nærværende analyse er derfor at komme et spadestyk dybere ved

at zoome ind på HD-uddannelsen og dermed undersøge og isolere

effekterne for netop denne voksen- og efteruddannelse.

I analysen undersøges effekten af at læse en HD på fire forskellige

udfaldsmål:

ü Løn: Måles som lønindkomsten pr. år

ü Beskæftigelse: Måles som beskæftigelsesgraden pr. år - dvs. andelen

af året, hvor personen har været fuldtidsbeskæftiget

ü Jobmobilitet: Måles som ny arbejdsgiver inden for samme branche el.

et brancheskift

ü Faglig mobilitet: Måles som ny jobfunktion på samme faglige niveau

(horisontal mobilitet) eller på et højere niveau (vertikal mobilitet)

Analysen er opbygget som en tragt. Først undersøges effekten af at læse en

HD-uddannelse på de fire udfaldsmål for samtlige HD-dimittender i

Danmark. Herefter undersøges den specifikke effekt af at læse en HD på

CBS. Analysen dykker tilmed ned i uddannelsesretninger og karakterer på HD

på CBS og undersøger, om retninger og karaktergennemsnit betyder noget

for størrelsen på effekterne. Til sidst indgår en selvstændig delanalyse, hvor

HD-effekten splittes op på, om der er tale om videre- eller efteruddannelse.
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Introduktion til metoden
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Nærværende analyse er den mest omfattende og dybdegående analyse af

selve HD-området til dato. Som beskrevet på forrige side, har KORA (2017)

lavet en lignende analyse, men denne dækker hele det brede voksen- og

efteruddannelsesområde, dvs. både det almene niveau, de erhvervsrettede

niveauer (AMU) samt det videregående niveau. Denne analyse og metode

læner sig op ad KORA (2017), men der er dog enkelte forskelle. En uddybning

af forskellene kan ses på side 37.

Denne analyse bygger på store datamængder og et omfattende dataarbejde.

Analysen baserer sig på mange forskellige registre fra Danmarks Statistik,

som alle indeholder en lang række individspecifikke oplysninger om

Danmarks befolkning over en lang årrække. Med udgangspunkt i de

forskellige registre har det været muligt at rense og kontrollere for en lang

række forskellige observerbare karakteristika i analysen. HD-dimittenderne

er af en særlig støbning, og derfor er det vigtigt, at de sammenlignes med

lignende personer for at kunne isolere effekten af at læse en HD-

uddannelse. Forskellen mellem HD’erne og en lignende kontrolgruppe før og

efter dimission giver et estimat for effekten – og således værdien - af at

læse en HD (se illustrationen).

Det er dog ikke muligt at kontrollere for uobserverbare karakteristika, såsom

motivation og drive, men der en forhåbning om, at de uobserverbare

karakteristika opfanges af de observerbare karakteristika - fx at motivation

og drive opfanges af gymnasiekarakterer.

Udover at sammenflette en lang række datasæt, har vi i denne analyse

korrigeret for fejlregistreringer af CBS-dimittender på HD frem mod 2015 i

Danmarks Statistiks registre. Denne analyse tager således hånd om og retter

op på de historiske fejlregistreringer.

Tager en HD

Før Efter

Effekten 

af HD

Statistisk 

kontrol

HD’ere

Kontrolgruppe

Kontrafaktisk situation

Fremgangsmåde (difference-in-difference)



Sådan læses analysen og resultaterne 

Analysen undersøger effekten af at læse HD2. Effekten er belyst på to

forskellige måder, hvor HD- og kontrolgrupperne er forskellige. Analysen

består således af to delanalyser: en baseline-analyse og en videre- og

efteruddannelsesanalyse.

Baseline-analyse

HD2-deltagere sammenlignes med lignende personer, som ikke har læst en

voksen- og efteruddannelse, før og efter dimission af HD2. Med lignende

personer menes personer med samme uddannelsesniveau, alder, bopæl,

branchetilknytning etc. (se udtømmende liste på side 37). Vi sammenligner

således personer, som læser en HD2-uddannelse, med lignende personer,

som læser en tilsvarende uddannelse i perioden, fx en professionsbachelor.

Effekterne skal derfor læses som mereffekten af at læse HD2 sammenlignet

med at læse en tilsvarende uddannelse. Denne metode er lig den i KORA

(2017).

HD-uddannelsen er dog snarere et alternativ til ingen uddannelse end til en

anden uddannelse; i hvert fald for den gruppe, som bruger HD2 som

videreuddannelse. Dvs. for personer, som gennemfører en HD2, uden højere

uddannelse end en kort videregående uddannelse (KVU). Derfor opdeles HD-

effekten på hhv. videre- og efteruddannelse.

Videre- og efteruddannelsesanalyse

HD2 som videreuddannelse: HD2-dimittender med højest en KVU

sammenlignes med lignende personer, som ikke læser videre i perioden.

Fremgangsmåden er således i tråd med antagelsen om, at alternativet til at

læse en HD2 er ingen uddannelse snarere end anden uddannelse. Effekten

skal læses som den mereffekt, HD2 giver, hvis alternativet er ikke at læse

videre.

HD2 som efteruddannelse: HD-dimittender med en mellemlang- eller lang

videregående uddannelse (MVU/LVU) sammenlignes med lignende

personer, som ikke læser en voksen- og efteruddannelse i perioden.

Effekten skal læses som den mereffekt, HD2 giver, hvis dimittenden på

forhånd har opnået en MVU eller LVU.
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Nationale effekter af HD-uddannelsen

7

Værdien af en HD | DAMVAD Analytics



HD-uddannelsen læses oftest på CBS

En HD-uddannelse er en erhvervsøkonomisk deltidsuddannelse. HD-

uddannelsen er splittet op på HD1 og HD2. HD1 er et erhvervsøkonomisk

grundforløb, og HD2 er specialiseringen, hvor den studerende kan vælge

mellem flere forskellige retninger. Afhængigt af uddannelsesbaggrund og

erhvervserfaring kan den studerende begynde med HD1 eller direkte på HD2.

Uddannelsen udbydes på tværs af en række universiteter i Danmark,

herunder på CBS, som er den institution, der uddanner flest HD-dimittender.

Nærværende analyse interesserer sig udelukkende for dimittenderne fra

HD2, idet den er kompetencegivende og afslutningen på uddannelsen.

Gennemførelsen af en HD2 er på niveau med en bachelor- eller

professionsbacheloruddannelse.

Antallet af HD2-dimittender er nogenlunde konstant i perioden 2008-2017, jf.

figuren. Der dimitterer mellem 1.000 og 1.350 studerende fra HD2 hvert år i

Danmark, heraf udgør dimittenderne fra CBS ca. halvdelen af det samlede

antal HD2-dimittender hvert år. De godt 12.000 HD2-dimittender udgør

treatment-gruppen i analysen.
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Kilde: Administrative data fra CBS og UDDA-registret fra DST. 
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HD-deltagerne er oftest unge mænd fra 
finanssektoren eller revisionsbranchen 

9

Værdien af en HD | DAMVAD Analytics

HD-dimittender Øvrige danskere 

Nedenfor fremgår deskriptiv statistik på en række af de karakteristika, der kontrolleres for i analysen. Nedenstående resultater bekræfter, at HD-dimittenderne har særlige 
karakteristika og viser vigtigheden af at kontrollere for forskelle mellem HD-dimittender og øvrige danskere for at finde den rene effekt af HD-uddannelsen. 

58 % er yngre end 30 år 20 % er yngre end 30 år

60 % er mænd 50 % er mænd

95 % er etniske danskere

100 % har som minimum en MVU

90 % er etniske danskere

60 % bor i større byer

28 % har som minimum en MVU

50 % arbejder i finanssektoren eller revisionsbranchen 4 % arbejder i finanssektoren eller revisionsbranchen

40 % bor i byområder

Kilde: DAMVAD Analytics pba. administrative data fra CBS og registerdata fra Danmarks Statistik.

Note: Ovenstående er udregnet i det år, HD-dimittenderne dimitterer og angiver et gennemsnit for øvrige danskere i perioden 2008-2018. Bemærk at øvrige danskere ikke har deltaget i VEU.

Baggrund for analyse



Effekt på lønudviklingen
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HD-dimittenderne har en relativt høj lønindkomst

HD-dimittenderne har en høj lønindkomst sammenlignet med den generelle

dansker over 17 år, som ikke deltager i voksen- og efteruddannelse. I årene

efter dimission har HD-dimittenderne en gennemsnitlig årlig løn på ca.

500.000 kr., mens øvrige danskere har en gennemsnitlig årlig lønindkomst på

knap 250.000 kr. i perioden 2008-2017.

HD-dimittender tjente i gennemsnit knap 430.000 kr. i 2008, mens de i

gennemsnit tjener ca. 550.000 kr. i 2017. Dette svarer til en stigning på ca. 30

pct. Til sammenligning tjener øvrige danskere i gennemsnit ca. 230.000 kr. i

2008 og knap 265.000 kr. i 2017, hvilket svarer til en lønstigning på ca. 15 pct.

Vi tror ikke på, at det er HD-uddannelsen alene, der driver denne store

lønforskel mellem grupperne, da der er mange forhold, som spiller ind og

påvirker lønniveauet. På de efterfølgende sider dykker vi derfor ned i effekten

af selve HD-uddannelsen på lønniveauet og undersøger, om HD-

uddannelsen driver noget af lønforskellen mellem grupperne, eller om hele

lønforskellen kan forklares af forskelle i karakteristika mellem personer, som

læser en HD, og personer, som ikke læser en voksen- og efteruddannelse.

Effekten undersøges ved matching og regressionsanalyse.
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Kilde: DAMVAD Analytics pba. administrative data fra CBS og registerdata fra Danmarks Statistik.

Note: Ovenstående er udregnet med udgangspunkt i indkomstregistret og variablen loenmv_13,
som angiver lønindkomsten i alt (skattepligtig løn samt frynsegoder herunder fx skattefri løn,
godtgørelser og værdi af aktier). Bemærk at øvrige danskere ikke har deltaget i VEU.

Øvrige danskere 

… tjener i 
gennemsnit ca. 

250.000 kr. om året i 
perioden 2008-2017

… og deres løn er 
steget med ca. 1,5 

pct. om året i 
perioden

HD-dimittender

… tjener i 
gennemsnit ca. 

500.000 kr. om året 
efter dimission

… og deres løn er 
steget med 3 pct. 

om året  

Baggrund for analyse



Lønforskellen skyldes delvist selve HD-uddannelsen
Dimittender fra HD-uddannelserne har en årsløn, der i gennemsnit er ca. 14.500

kr. højere i årene efter dimission end årslønnen for lignende personer, som ikke har

læst en voksen- og efteruddannelse. Med lignende personer menes personer med

samme uddannelsesniveau, alder, bopæl, branchetilknytning etc. Kontrolgruppen

uddanner sig således også i perioden, hvorfor estimatet udtrykker mereffekten af at

læse HD2 sammenlignet med at læse en anden tilsvarende uddannelse. HD-

uddannelsen ser således ud til at resultere i en forholdsvis stor løngevinst.

Ifølge figuren, er effekten på lønnen størst et år efter dimission, hvorefter effekten

flader gradvist ud. I det første år efter dimission tjener HD-dimittenderne knap

22.000 kr. mere end lignende personer i kontrolgruppen, mens de fem år efter tjener

ca. 7.000 mere end lignende personer, som ikke har læst en voksen- og

efteruddannelse. Belønningen for at læse en HD-uddannelse kommer således

øjeblikkelig efter dimission, hvilket indikerer, at HD-uddannelsen værdsættes i

erhvervslivet. Det er forventeligt, at løneffekten af HD flader ud over tid. Det kan fx

skyldes, at en lang række andre forhold kommer til at have betydning for lønnen på

sigt, såsom arbejdsindsats, ansvar og lederskab.

I overensstemmelse med ovenstående resultater finder KORA (2017) også en ganske

stor løneffekt på det samlede diplomniveau, hvor HD indgår. Efter to år fra

kursusstart finder KORA (2017) en positiv gennemsnitseffekt på ca. 1.500 kr. om

måneden. Generelt finder de, at diplomkurser resulterer i de største løngevinster.
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Kilde: DAMVAD Analytics pba. administrative data fra CBS og registerdata fra Danmarks Statistik.

Note: Estimatet på 14.500 har en standardfejl på 1.920, og er således statistisk signifikant på 0,1%.
Estimaterne på udviklingen af løneffekter er alle signifikante på 0,1%.

Baseline-analyse



Særligt de yngste dimittender opnår en stor løngevinst af HD-
uddannelsen

HD-dimittenderne er hyppigst 27 år eller yngre, når de færdiggør en HD2. CBS-

dimittenderne er typisk lidt ældre end de øvrige dimittender (se bilag).

De yngste dimittender oplever alt andet lige den største løngevinst af at læse en

HD-uddannelse. Dimittenderne, der er 27 år eller yngre ved dimission, opnår en

gennemsnitlig årsløn, der er knap 26.000 kr. højere end lignende personer,

som ikke har læst en voksen- og efteruddannelse. En stor andel af de yngste HD-

dimittender er revisorelever, hvorfor den store effekt på lønnen for de yngste

dimittender delvist kan være drevet af brancheeffekter.

For dimittender, der er mellem 28 og 34 år, når de dimitterer, er løneffekten lidt

mindre. De opnår en løngevinst på 11.400 kr. om året efter dimission.

Den ældste gruppe dimittender, der er 35-39 år ved dimissionen, opnår som den

eneste gruppe ikke en positiv løneffekt af at læse HD. Standardfejlen for dette

estimat er dog langt større end for de andre to grupper, og effekten for denne

gruppe er dermed behæftet med større usikkerhed. Dette afspejles i at 95%-

konfidensintervallet både dækker negative værdier og 0, hvilket betyder, at vi ikke

kan slå fast om effekten faktisk er negativ, eller om der ikke er en effekt.
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Kilde: DAMVAD Analytics pba. administrative data fra CBS og registerdata fra Danmarks Statistik.

Note: Stregerne angiver et 95%-konfidensinterval. Standardfejlen for estimatet for den yngste gruppe er
2.385. Standardfejlen for estimatet for gruppen, der er mellem 28 og 34 år gamle, er 2.550, mens

standardfejlen for den ældste gruppe er 4.950. De første to estimater er således signifikante på et 0,1%-
signifikansniveau, mens estimatet for den ældre gruppe er signifikant på et 10%-signifikansniveau. Dette

drives af, at der er flere observationer i de første to alderskategorier. Vi viser ikke effekten for de, som er

40 år eller ældre, idet der er få observationer med disse aldre og variationen i estimaterne er derfor stor.
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Årsager til manglende løngevinst for ældre dimittender

Der er stor usikkerhed om størrelsen på løneffekterne for aldersgruppen af 35-

39-årige. Det skyldes, at variationen i data er særligt stor for denne gruppe, dvs.

at nogle har meget lavere løn end sammenlignelige personer uden en HD, mens

andre har et højere eller sammenligneligt lønniveau.

Det er derfor vanskeligt at drage konklusioner om den præcise effekt af HD for

denne aldersgruppe, men umiddelbart oplever gruppen ikke en positiv løneffekt

af at læse HD modsat de yngre dimittender. Dette resultat kan eksempelvis

skyldes, at yngre HD-dimittender i højere grad vælger HD-uddannelsen som et

karrierespring, mens de ældre dimittender bruger HD-uddannelsen som

omskoling, for at holde sig relevante på arbejdsmarkedet, for fornøjelsens skyld,

fordi de er nysgerrige eller pga. noget helt femte.

Motivationen til at læse en HD kan både komme som et pres udefra, fx fordi ny

teknologi kræver omskoling, eller indefra, forstået ved den enkelte persons

motivation til at blive på arbejdsmarkedet. At motivationen typisk kommer

indefra for den ældre gruppe af dimittender bakkes op af, at selvbetalerandelen

på HD-uddannelsen typisk stiger med alderen.
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Eksempel på hvordan og hvorfor den ældre gruppe bruger HD-

uddannelsen

HD2-uddannelsen er typisk for arbejdstagere, der har fået et ansvar på jobbet,

som ikke modsvares af deres nuværende kompetencer. Et eksempel er

elinstallatøren, som har implementeret eller serviceret driften af systemer inden

for stærkstrøm. Herefter bliver han spurgt, om han i stedet vil rykke over i

salgsafdelingen. Arbejdstager opdager dog hurtigt, at han mangler viden og

indsigt for at kunne manøvrere i sin nye stilling i salgsafdelingen, og derfor

vælger han at læse HD2 i salg og marketing. Spørgsmålet er, om han nu får en

højere løn i salgsafdelingen? Det er nemlig langt fra sikkert, men til gengæld er

han måske relevant for arbejdsmarkedet i flere år, end hvis han havde fortsat i

sin gamle stilling.

Et andet eksempel er mureren, som får ondt i ryggen, og derfor ønsker at lade sig

omskole i en relativt sen alder, eller sygeplejersken, som får en ny stilling, og

derfor læser en HD2 for at få de fornødne kompetencer. Ifølge resultaterne på

forrige side er der ikke umiddelbart et monetært afkast for denne gruppe, men de

drives måske i højere grad af motivationen til at blive på arbejdsmarkedet.

Fortolkning af 
baseline-analyse



Dimittenderne fra revisionsbranchen opnår den største gevinst

HD-dimittender med job inden for bogførings- og revisionsbranchen oplever den største

løngevinst af at læse HD. Dimittender fra denne branche og fra øvrige private brancher

oplever en løngevinst på mellem 20.000 og 44.000 kr. om året. Dimittender

fra finans- og forsikringssektoren og fra offentlige brancher oplever enten ikke en effekt

eller endda en negativ løneffekt af at læse en HD sammenlignet med lignende personer,

som ikke læser en voksen- og efteruddannelse.

Revisoreleverne har oftest en HD1 eller tilsvarende, som højest fuldførte uddannelse ved

påbegyndelse af HD2, og de er dermed meget unge, når de færdiggør deres uddannelse

(25 år i gennemsnit). En stor del af dimittenderne fra finanssektoren har en

erhvervsfaglig eller kort videregående uddannelse ved påbegyndelse af HD2, og de er

generelt lidt ældre ved dimission (29 år i gennemsnit). Dette underbygger fortællingen

om, at HD-uddannelsen spiller en forskellig rolle på tværs af aldre og sektorer.

Dimittenderne fra revisionsbranchen har typisk ikke været på arbejdsmarkedet særligt

længe, og de bruger derfor i højere grad HD-uddannelsen som et karrierespring.

I forlængelse er der en negativ løneffekt for offentlige ansatte. Til denne fortælling hører

det, at den gennemsnitlige dimissionsalder er højest hos de dimittender, der er ansat i

offentlige brancher (33 år). Den negative effekt på lønnen for offentlige ansatte, kan

derfor delvist være drevet af alderseffekten, som vi så på de forrige sider.

Disse resultater er i overensstemmelse med KORA (2017), som konkluderer, at der er

forskel på effekterne af videregående VEU mellem sektorerne. De finder at ansatte i den

offentlige sektor oplever ingen eller meget lave løneffekter.
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Effekt af branchetilknytning på årlig løngevinst af 
at læse HD

Kilde: DAMVAD Analytics pba. administrative data fra CBS og registerdata fra Danmarks Statistik.
Note: Stregerne angiver et 95%-konfidensinterval. Standardfejlen for estimatet for revisionsbranchen er
2.980, for finanssektoren er det 2.470, for øvrige private brancher er den 2.580 og for offentlige brancher
er den 5.000. Estimatet for finanssektoren er signifikant på et 10%-signifikansniveau, mens de resterende
tre estimater er signifikante på et 0,1%-signifikansniveau.

Baseline-analyse



Robusthedstjek af effekt på lønudviklingen 

16

Værdien af en HD | DAMVAD Analytics



0

10.000

20.000

30.000

Dimissionsår +1 år +2 år +3 år +4 år +5 år +6 år +7 år

Ses der bort fra revisionsbranchen, er der stadig en 
løngevinst ved at læse HD

HD-studerende fra revisionsbranchen er en speciel type studerende. De er typisk

yngre end de andre studerende, og de har en anden karrieresti, fx læser de typisk

videre efter HD-uddannelsen. Som vist opnår dimittender fra revisionsbranchen

den største løngevinst ved at læse en HD-uddannelse.

Da vi ved, at de studerende fra revisionsbranchen er en speciel gruppe, laves et

robusthedstjek af løneffekten uden denne dimittendgruppe. Resultaterne

indikerer, at dimittender fra HD-uddannelserne (u. revisionsbranchen) har en

årsløn, der i gennemsnit er ca. 7.100 kr. højere i årene efter dimission end

årslønnen for lignende personer, som ikke har læst en voksen- og

efteruddannelse. Med lignende personer menes bl.a. personer med samme

uddannelsesniveau (se udtømmende liste på side 37). Kontrolgruppen uddanner

sig således også i perioden, hvorfor estimatet udtrykker mereffekten af at læse

HD2 sammenlignet med at læse en anden tilsvarende uddannelse. HD-

uddannelsen ser således også ud til at resultere i en stor løngevinst for de

studerende, som ikke er ansat i revisionsbranchen.

I det første år efter dimission tjener HD-dimittenderne 17.000 kr. mere end

lignende personer i kontrolgruppen, mens de fem år efter tjener ca. 7.000 mere

end lignende personer, som ikke har læst en voksen- og efteruddannelse.
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Udvikling i løneffekten for HD-dimittender i årene efter 
dimission (u. revisionsbranchen)
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Kilde: DAMVAD Analytics pba. administrative data fra CBS og registerdata fra Danmarks Statistik.

Note: Estimatet på 7.100 har en standardfejl på 2.134 og er således statistisk signifikant på 0,1%.
Estimaterne på udviklingen af løneffekter er alle signifikante på 5%.

Baseline-analyse u. 
revisionsbranchen



Uden revisionsbranchen tilfalder løngevinsten 
dimittenderne under 34 år

Løngevinsten for dimittenderne, som er yngre end 28 år, og for dimittenderne

i alderen 28-34 år er ikke signifikant forskellig. Analysen indikerer, at alle

dimittender under 35 år oplever en løngevinst på ca. 13.000 kr. om året af at

læse en HD-uddannelse.

Dette resultat er forskelligt fra resultatet, hvor studerende fra

revisionsbranchen indgår (se side 13). I det tilfælde opnår den yngste gruppe

den største løngevinst. Det skyldes, at en stor andel af de yngste dimittender

er revisorelever (gruppen er i gennemsnit 25 år gamle ved dimission), og

denne gruppe opnår generelt en stor løngevinst af at læse HD.

Den ældste gruppe dimittender, der er 35 år til 39 år ved dimissionen, opnår

som den eneste gruppe ikke en positiv løneffekt af at læse en HD. Denne

ældre gruppe tjener i gennemsnit 15.000 kr. mindre om året sammenlignet

med lignende personer, som ikke har læst en voksen- og efteruddannelse.
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Kilde: DAMVAD Analytics pba. administrative data fra CBS og registerdata fra Danmarks Statistik.

Note: Stregerne angiver et 95%-konfidensinterval. Standardfejlen for estimatet for den yngste gruppe er
2.920. Standardfejlen for estimatet for gruppen, der er mellem 28 og 34 år gamle, er 2.680, mens

standardfejlen for den ældste gruppe er 4.830. De første to estimater er således signifikante på et 0,1%-
signifikansniveau, mens estimatet for den ældre gruppe er signifikant på et 1%-signifikansniveau. Dette drives

af, at der er flere observationer i de første to alderskategorier. Vi viser ikke effekten for de, som er 40 år eller

ældre, idet der er få observationer med disse aldre og variationen i estimaterne er derfor stor.
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(u. revisionsbranchen)

Baseline-analyse u. 
revisionsbranchen



Øvrige effekter på beskæftigelsen
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HD-dimittenderne er typisk i beskæftigelse – men der 
er ingen selvstændig beskæftigelseseffekt af HD

HD-dimittender har en høj beskæftigelsesgrad. I løbet af perioden efter

færdiggørelsen af HD-uddannelsen bliver kun 5 % af dimittenderne i

arbejdsstyrken på et tidspunkt ramt af ledighed. Til sammenligning er ca. 10

% af den generelle danske arbejdsstyrke på et tidspunkt ramt af ledighed i

perioden 2008-2018.

Sammenlignes gruppen af HD-dimittender med en kontrolgruppe, som ligner

dimittenderne, finder analysen ingen direkte effekt af selve HD-uddannelsen

på beskæftigelsesgraden, men i stedet er der mange andre forhold med stor

forklaringskraft på beskæftigelse, fx historik i offentlige overførsler,

uddannelsesniveau og –område.

I analysen har vi desuden undersøgt, om gruppen af HD-dimittender på over

35 år ved færdiggørelse af uddannelsen har en højere beskæftigelsesgrad

end lignende personer i samme aldersgruppe. De opnår ikke samme løneffekt

af HD-uddannelsen, som de yngre aldersgrupper, og de må belønnes på

anden vis, fx via højere jobsikkerhed. Vi finder dog ikke en sådan

beskæftigelseseffekt for den ældre gruppe af dimittender.

De manglende beskæftigelseseffekter kan delvist forklares af manglende

variation i beskæftigelsesgraden, da kun få HD-dimittender bliver ledige på et

tidspunkt efter dimission.

Til sammenligning finder KORA (2017) en statistisk signifikant effekt på

beskæftigelsesgraden af videregående voksen- og efteruddannelse. KORA

analyserer dog tidsperioden fra påbegyndelse af diplomkurset, mens

nærværende analyse undersøger effekten efter dimission. KORA (2017) finder

en positiv beskæftigelseseffekt umiddelbart efter uddannelsesstart,

hvorefter den flader ud, mens løneffekten først viser sig senere. Forskellen i

tidsdimensionerne analyserne imellem kan således forårsage forskellen i

analyseresultaterne og være grund til, at vi i nærværende analyse observerer

en løneffekt men ingen beskæftigelseseffekt. Se uddybning af forskelle i

metoderne på side 38.
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Baggrund for analyse

og baseline-analyse



HD-dimittenderne er mere jobmobile og avancerer i højere 
grad i karrieren end andre

I denne delanalyse medtager vi to forskellige mobilitetsmål. Det ene er jobmobiliteten, som

angiver, hvor mobil en arbejdstager er ift. at skifte arbejdsgiver og branche. Det andet mål er

faglig mobilitet, som angiver, hvor mobil arbejdstager er ift. til at skifte stilling og

færdighedsniveau.

HD-dimittenderne har en højere jobmobilitet i årene efter dimission fra HD-uddannelsen

sammenlignet med den øvrige danske befolkning. Efter færdiggørelsen af HD-uddannelsen

skifter 39 % af dimittenderne i arbejdsstyrken på et tidspunkt arbejdsgiver og/eller branche.

Det samme gør sig gældende for hhv. 25 % og 36 % af øvrige danskere.

HD-dimittenderne avancerer i højere grad i karrieren. 39 % af HD-dimittenderne opnår en

stilling på højere fagligt niveau efter færdiggørelse af HD-uddannelsen, mens dette kun gør

sig gældende for 29 % af de øvrige danskere. Øvrige danskere skifter dog oftere stilling inden

for samme faglige niveau. Det bemærkes, at HD-dimittenderne som udgangspunkt arbejder

på et relativt højt fagligt niveau. Knap 50 % arbejder med ledelse eller med arbejde, der

forudsætter viden på højeste niveau, mens dette gælder ca. 20 % af de øvrige danskere.

På de næste sider undersøges det, om det er selve HD-uddannelsen, der driver

mobilitetsforskelle mellem grupperne, eller om mobilitetsforskellene i stedet kan forklares af

forskelle i karakteristika grupperne imellem, såsom at HD-dimittenderne indgår i brancher,

som typisk har en højere mobilitetsgrad.
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Ny arbejdsgiver Ny branche

Horisontal mobilitet Vertikal mobilitet

HD-dimittender

HD-dimittender

Øvrige danskere

Øvrige danskere

39 % 39 %

39 %

25 % 36 %

29 %

50 % 29 %

Kilde: DAMVAD Analytics pba. administrative data fra CBS og registerdata fra Danmarks Statistik.
Note: Bemærk at øvrige danskere ikke har deltaget i VEU.

Baggrund for analyse



HD har små effekter på jobmobiliteten

Det er en plausibel hypotese, at HD-uddannelsen øger arbejdstagers fleksibilitet og dermed

jobmobiliteten på arbejdsmarkedet, idet arbejdstager opnår nye kompetencer og derved øger

evnen til at omstille sig. Omvendt kan det argumenteres, at i og med virksomheden ofte

finansierer HD-uddannelsen, har arbejdstager et stærkt tilhørsforhold til eller loyalitet over for

virksomheden. I denne analyse undersøges jobmobiliteten i form af, at arbejdstager skifter til en

ny arbejdsgiver inden for samme branche, men også i form af et brancheskift.

Regressionsresultaterne indikerer, at der ikke er nogen effekt på skift af arbejdsgiver inden for

samme branche, men at der er en lille, positiv effekt på brancheskift, når man har læst en HD.

Dimittender fra HD-uddannelserne har, alt andet lige, en 2 pct.-point højere sandsynlighed for at

skifte branche end lignende personer, som ikke har læst en voksen- og efteruddannelse. Disse

resultater indikerer, at der er en lille effekt på jobmobiliteten af at læse HD. Til sammenligning

finder KORA (2017) i deres effektevaluering ingen effekter på jobmobiliteten af deltagelse i

videregående voksen- og efteruddannelse.

I forlængelse af ovenstående kunne det være interessant at undersøge, hvorvidt jobmobiliteten

blandt HD-dimittender, som får deres uddannelse finansieret af virksomheder, er lavere end

blandt HD-dimittender, som selv finansierer deres uddannelse. Man kan forestille sig, at

virksomheder, som finansierer HD-uddannelsen, indirekte betaler for fastholdelse. Desværre er

dette datagrundlag ikke tilgængeligt.
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Branche 1

Branche 2

Ingen effekt 
på mobilitet mellem 
virksomheder inden 
for samme branche

+ 2 %-point
mobilitet mellem 

brancher

Kilde: DAMVAD Analytics pba. admnistrative data og registerdata fra Danmarks Statistik.
Note: Estimatet på 2 pct.-point har en standardfejl på 0,006, og estimatet er således signifikant på 0,1%.

Baseline-analyse



HD har en lille effekt på vertikal mobilitet

HD-uddannelsen kan øge arbejdstagers faglige mobilitet på arbejdsmarkedet pga.

nye kompetencer og fagligheder. I denne analyse er den faglige mobilitet både blevet

undersøgt horisontalt og vertikalt, hvor den horisontale mobilitet er angivet ved en ny

jobfunktion på uændret fagligt niveau, mens den vertikale mobilitet er angivet ved en

ny jobfunktion på et højere fagligt niveau.

Analysen finder dog ikke en effekt på den horisontale mobilitet af at læse en HD

sammenlignet med lignende personer, som ikke har læst en voksen- og

efteruddannelse. Analysen indikerer heller ikke en effekt på den generelle vertikale

mobilitet, altså mobilitet til et højere færdighedsniveau. Der er dog en lille, positiv og

statistisk signifikant effekt af deltagelse i HD på at gå fra et medium til et højt

færdighedsniveau.*

Den faglige mobilitet er undersøgt med udgangspunkt i DISCO-08 fagklassifikationer,

da DISCO-koderne er det bedste mål for mobilitet. Dog er der en række ulemper

forbundet med DISCO-koderne, som kan have betydning for den manglende

observerbare effekt, fx opdaterer arbejdsgiveren sjældent koderne.
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Til sammenligning finder KORA (2017), at diplomkurser både medfører højere

horisontal mobilitet, og at ”[…] deltagelse i videregående VEU på akademi- og

diplomniveau har ganske kraftige og statistik signifikante effekter på vertikal

jobmobilitet”.

Løn og ansvar hænger som oftest sammen (som vist nedenfor), og lønindkomsten

kan således anses som en proxy for vertikal mobilitet. Da HD-uddannelsen har en

positiv effekt på lønindkomsten, kan dette således indikere, at HD-uddannelsen

ligeledes har en positiv effekt på den vertikale mobilitet, selvom vi ikke registrerer

denne effekt ved at bruge DISCO-koder.

Ledelses-
arbejde

Arbejde, som forudsætter 
viden på højeste niveau

Andet manuelt 
arbejde

800.000 kr. 450.000 kr. 221.000 kr.

Sammenhæng mellem fagklassifikation og gennemsnitlig lønindkomst

*HD løfter arbejdstagere på et medium niveau til et højt færdighedsniveau med 1 pct.-point. Standardfejlen 

er 0,004 og resultaterne er statistisk signifikant på 5 %.   

Kilde: DAMVAD Analytics pba. registerdata fra Danmarks Statistik.

Note: Der er taget udgangspunkt i variablen loenmv_13 fra indkomstregistret.  

Baseline-analyse



Specifikke effekter for HD på CBS
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HD-dimittenderne fra CBS får i højere grad del i 
løngevinsten

HD-dimittenderne fra CBS tjener i gennemsnit mere end lignende personer, som ikke

har læst en voksen- og efteruddannelse jf. side 12, og de tjener tilmed mere end den

gennemsnitlige HD-dimittend. HD-dimittender fra øvrige uddannelsesinstitutioner

tjener i gennemsnit 8.350 kr. mere om året end lignende personer, som ikke har læst

en voksen- og efteruddannelse, mens dimittenderne fra CBS i gennemsnit tjener

18.600 kr. mere. Det er særligt på den lange bane (3-4 år efter dimission), at CBS-

dimittenderne opnår en stor løngevinst sammenlignet med de øvrige HD-dimittender.

Denne forskel mellem HD-dimittender fra CBS og øvrige uddannelsesinstitutioner ses

også, når revisionsbranchen er taget ud.

Dette resultat indikerer, at CBS-dimittenderne får mere ud af deres HD-uddannelse

end dimittenderne fra de øvrige HD-uddannelsesinstitutioner. Dette kan afspejle, at

CBS er bedre til at uddanne deres studerende, fx pga. et større ledelsesfokus og mere

kritisk masse i optaget. Men det kan også afspejle selektion. Det er muligt at forestille

sig, at de studerende, som selekterer sig ind på HD-uddannelsen på CBS, er en af en

særlig støbning, fx at de har et større drive eller er mere ambitiøse. Dette er der dog

forsøgt kontrolleret for, da gymnasiekarakterer indgår i matchingen, og der

kontrolleres for dette forhold i regressionen. Desuden kontrolleres der for generelle

forskelle på tværs af landsdele mv. (se metodeuddybning på side 36-37).
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Øvrige HD-dimittender
tjener i gennemsnit

.. mere om året end lignende 
personer, som ikke har læst 

en voksen- og 

efteruddannelse

+8.350 kr.

HD-dimittender fra CBS
tjener i gennemsnit

.. mere om året end lignende 
personer, som ikke har læst 

en voksen- og 

efteruddannelse

+18.580 kr.

Kilde: DAMVAD Analytics pba. registerdata fra Danmarks Statistik.

Note: Estimatet for CBS-dimittenderne har en standardfejl på 2.190, mens estimatet for øvrige HD-
dimittender har en standardfejl på 2.480. Begge estimater er således signifikante på et 0,1%-
signifikansniveau. Forskellen mellem lønnen for HD-dimittender fra CBS og øvrige HD-dimittender har en
standardfejl på 2.600, og forskellen mellem de to grupper er dermed også signifikant på 0,1 %.

Baseline-analyse



Des højere karaktergennemsnit på HD-uddannelsen på 
CBS, des højere løngevinst
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Da vi har haft adgang til karaktergennemsnit for HD-dimittender fra CBS, undersøges det, hvorvidt løngevinsten

af HD-uddannelsen i højere grad tilfalder de CBS-studerende, som dimitterer med det højeste

karaktergennemsnit.

Resultaterne på forrige side viser, at HD-dimittender fra CBS i gennemsnit tjener 18.600 kr. mere om året

sammenlignet med lignende personer, som ikke har læst en voksen- og efteruddannelse. Det er især HD-

dimittenderne med højt karaktergennemsnit, der driver denne løneffekt. Resultaterne fra regressionsanalyserne

viser, at CBS-dimittender med et gennemsnit på over 7 får større del i løngevinsten af HD-uddannelsen. Internt,

CBS-dimittenderne imellem, opnår dimittenderne med et karaktergennemsnit over 7 en årsløn, der er 7.700 kr.

højere end årslønnen for CBS-dimittenderne på HD-uddannelsen, som har et karaktergennemsnit på under 7.

I denne regressionsanalyse har vi bl.a. kontrolleret for gymnasiekarakterer, idet gymnasiekarakterer både kan

påvirke CBS-gennemsnittet samt den fremtidige løn. Generelt ses en høj korrelation mellem gymnasiekarakterer

og HD-karakterer på CBS (se bilag), men når der tages højde for en række karakteristika og CBS-karakterer, er der

ingen yderligere effekt på lønnen af at have et karaktergennemsnit fra gymnasiet på over 7. CBS-karaktererne

fanger således hele lønforskellen.

Det har ikke været muligt at udføre denne analyse for samtlige HD-dimittender på tværs af alle

uddannelsesinstitutioner, idet vi udelukkende kender karaktergennemsnit for CBS-dimittender.

Karaktergennemsnittene fremgår nemlig ikke af data fra Danmarks Statistik, men af administrativt data fra CBS

(se bilag for udvikling i karaktergennemsnit for HD-dimittender fra CBS).

CBS-dimittender med et 
karaktergennemsnit på over 7 på 

HD-uddannelsen
tjener i gennemsnit

+7.700 kr.

.. mere om året efter dimission 
end CBS-dimittender på HD-

uddannelsen med et 

karaktergennemsnit under 7. 

Kilde: Administrativt data fra CBS samt registerdata fra DST.

Note: Dette estimat har en standardfejl på 3.500, og er derved signifikant på et
5%-signifikansniveau.

Analyse af HD på CBS



Størst løneffekt for regnskabsretningen på CBS

Vi undersøger tilmed, hvorvidt løneffekten af HD-uddannelsen i højere grad

tilfalder de CBS-dimittender, som dimitterer fra specifikke HD2-retninger. Der

er tre store HD2-retninger på CBS: Finansiering, Regnskab og Organisation.

Derudover er der en række små retninger. Se bilag for gruppering af

retninger.

Det er især HD2-retningen Regnskab, der driver løngevinsten for HD-

dimittender fra CBS sammenlignet med lignende personer, som ikke har læst

en voksen- og efteruddannelse. CBS-dimittender fra regnskabsretningen

opnår en årsløn, der i gennemsnit er 27.500 kr. højere end årslønnen for

CBS-dimittender fra de andre HD2-retninger. Revisoreleverne går typisk på

regnskabsretningen, og er således med til at drive denne store effekt.

Lønforskellen mellem CBS-studerende fra forskellige HD2-retninger kan bl.a.

forklares af, at de har forskellige aldre, når de dimitterer, indgår i forskellige

brancher og at de generelt har forskellige formål med CBS. For nogle er HD-

uddannelsen en omskoling, mens det for andre er et middel til at gøre

karriere.
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Kilde: DAMVAD Analytics pba. administrativ data fra CBS samt registerdata fra Danmarks Statistik.

Note: Stregerne angiver et 95%-konfidensinterval. Standardfejlen for estimatet for regnskabsretningen er
3.735, for organisationsretningen er den 3.907, for finanseringsretningen er den 4.273 og for øvrige

brancher er den 3.617.
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Effekt af studieretning på årlig løngevinst for HD-
dimittender fra CBS

Analyse af HD på CBS



HD’erne på CBS oplever ikke større jobmobilitet og beskæftigelse, 
men sandsynligvis højere faglig mobilitet end øvrige HD-dimittender

HD-dimittenderne på CBS udviser ikke anderledes mobilitetseffekter end den

samlede nationale population af HD-dimittender. Regressionsresultaterne

indikerer, at der ikke er nogen ekstra effekter af at læse HD på CBS på skift af

arbejdsgiver eller brancheskift. Der er således ikke nogen yderligere

mobilitetseffekter særligt for HD-dimittenderne på CBS.

Der er desuden ingen ekstra effekt på den faglige mobilitet af at læse en HD

på CBS, hverken horisontalt eller vertikalt, målt på DISCO-08

fagklassifikationer. Dog så vi på side 25, at HD-dimittender fra CBS får en

større løngevinst efter endt uddannelse sammenlignet med den øvrige HD-

population. Hvis det antages, at løn og ansvar hænger sammen, kan der

ligeledes argumenteres for, at HD-dimittenderne fra CBS oplever højere

vertikal faglig mobilitet sammenlignet med HD-dimittender fra de øvrige

uddannelsesinstitutioner i Danmark.
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Da vi ikke finder nogen forskel på mobilitet mellem HD-dimittenderne på CBS

og HD-dimittenderne fra øvrige uddannelsesinstitutioner, forventer vi heller

ikke at se ekstra beskæftigelseseffekter særligt for CBS-dimittender. HD-

dimittenderne fra CBS skifter ikke i højere grad arbejdsgiver sammenlignet

med øvrige HD-dimittender el. lignende personer i kontrolgruppen, som ikke

har læst en HD, hvilket kan skyldes gensidig loyalitet arbejdsgiver og

arbejdstager imellem, der således understøtter en lav, stabil ledighed blandt

CBS-dimittender. Analysens regressionsmodel støtter op om denne hypotese

og finder ikke en ekstra beskæftigelseseffekt særligt for HD-dimittender fra

CBS.

Baseline-analyse



Effekter opdelt på hvorvidt HD tages som videre- eller 
efteruddannelse
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Introduktion til videre- og efteruddannelsesanalysen

Ovenstående analyseresultater viser mereffekten af at læse HD2

sammenlignet med at læse en tilsvarende uddannelse. Dog gælder det ofte,

at HD-uddannelsen snarere er et alternativ til ingen uddannelse end til anden

uddannelse – i hvert fald for den gruppe, som benytter HD2 som

videreuddannelse. Derfor opdeles nedenstående effekter på, om HD-

uddannelsen spiller en videreuddannende eller en efteruddannende rolle.

Først vises resultaterne for HD som videreuddannelse og dernæst for HD

som efteruddannelse.

HD-uddannelsen svarer til en mellemlang videregående uddannelse, og

dermed defineres videre- og efteruddannelse således:

30

Værdien af en HD | DAMVAD Analytics

Definition Sådan læses effekten

Videreuddannelse HD2-deltageren har højest 
en kort videregående 
uddannelse inden 

påbegyndelse af HD2

Effekten udtrykker den 
mereffekt, HD2 giver dig, 
hvis alternativet er ikke at 

læse videre

Efteruddannelse HD2-deltageren har 
allerede en mellemlang-
eller lang videregående 

uddannelse inden 
påbegyndelse af HD2

Effekten udtrykker den 
mereffekt HD2 giver dig, 
hvis du allerede har en 

mellemlang- eller lang 
videregående uddannelse
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HD1+HD2 giver et lønafkast på +20.000 kr. om året

Bruges ovenstående metode, hvor vi antager, at alternativet til at tage HD2 som

videreuddannelse er ingen anden uddannelse, viser analyseresultaterne, at

dimittender fra HD-uddannelserne har en årsløn, der i gennemsnit er knap

10.000 kr. højere i årene efter dimission.

Splitter vi effekten op på, om den studerende har en gymnasial/erhvervsfaglig

uddannelse eller en KVU som højest fuldførte uddannelse inden denne

gennemfører en HD2*, fås resultatet illustreret til højre. En HD-deltager med en

gymnasial- eller en erhvervsfaglig uddannelse får en løngevinst på 20.000 kr.

om året ved at læse en HD-uddannelse sammenlignet med andre personer, som

ligner HD-deltagerne, men som ikke læser videre i perioden. HD-deltagerne, som

på forhånd har en kort videregående uddannelse, opnår imidlertid ikke en

løngevinst af at deltage i HD2.

Resultaterne indikerer, at der er en stor løneffekt af at læse både HD1 og HD2.

Resultaterne kan tolkes således, at hele HD-uddannelsen giver 20.000 kr. ekstra

om året, mens HD2 isoleret set ikke giver en målbar løneffekt, når denne tages

som videreuddannelse.

KVU

KVU

KVU

KVU

MVU

MVU

MVU

MVU

Gennemfører 
en HD2

KVU

KVU

KVU

KVU

KVU

KVU

KVU

KVU

Treatment

Gym/Erhv.

Gym/Erhv.

Gym/Erhv.

Gym/Erhv.

MVU

MVU

MVU

MVU

Gym/Erhv.

Gym/Erhv.

Gym/Erhv.

Gym/Erhv.

Gym/Erhv.

Gym/Erhv.

Gym/Erhv.

Gym/Erhv.

Kontrol Treatment Kontrol

Lønforskel på 
+20.000 kr. om året

Ingen målbar 
lønforskel*Bemærk at HD1 ikke bliver registreret i uddannelsesregistret. Derfor står man som havende en

gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse, som højest fuldførte uddannelse ved indskrivning på
HD2, men deltagerne har reelt en HD1, for ellers er de ikke kvalificerede til at påbegynde HD2.

Tid

Kilde: DAMVAD Analytics pba. administrativ data fra CBS samt registerdata fra Danmarks Statistik.

Note: Standardfejlen for estimatet på 20.000 er 2.411, og er derfor signifikant på 0,1%.

Videre- og 
efteruddannelsesanalyse
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Løneffekten af HD1+HD2 er +11.000 kr. uden 
revisoreleverne

Som tidligere beskrevet bruger mange revisorelever HD-uddannelsen som

videreuddannelse. HD-studerende fra revisionsbranchen er dog en speciel type

studerende. De er typisk yngre end de andre studerende, og de har en anden

karrieresti end den typiske HD’er. Derfor laves dette robusthedstjek, hvor der ses

bort fra revisionsbranchen.

Resultaterne indikerer stadig, at der er en stor løneffekt af både at læse HD1 og

HD2. Som illustreret til højre, får en HD-deltager med en gymnasial- eller en

erhvervsfaglig uddannelse en løngevinst på 11.000 kr. om året ved at tage en

HD-uddannelse sammenlignet med andre personer, som ligner HD-deltagerne,

men som ikke læser videre i perioden.

Analysen påviser ikke en løngevinst for KVU’erne af at læse HD, hvilket indikerer,

at HD2 isoleret set ikke giver en målbar løneffekt, når denne tages som

videreuddannelse.

KVU

KVU

KVU

KVU

MVU

MVU

MVU

MVU

Gennemfører 
en HD2

KVU

KVU

KVU

KVU

KVU

KVU

KVU

KVU

Treatment

Gym/Erhv.

Gym/Erhv.

Gym/Erhv.

Gym/Erhv.

MVU

MVU

MVU

MVU

Gym/Erhv.

Gym/Erhv.

Gym/Erhv.

Gym/Erhv.

Gym/Erhv.

Gym/Erhv.

Gym/Erhv.

Gym/Erhv.

Kontrol Treatment Kontrol

Lønforskel på 
+11.000 kr. om året

Ingen målbar 
lønforskel

Tid

Kilde: DAMVAD Analytics pba. administrativ data fra CBS samt registerdata fra Danmarks Statistik.

Note: Standardfejlen for estimatet på 11.000 er 3.262, og er derfor signifikant på 0,1%.

Revisionsbranchen er taget ud

Videre- og 
efteruddannelsesanalyse 

u. revisionsbranchen
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HD som efteruddannelse giver store løneffekter

Resultaterne viser, at dimittender fra HD-uddannelserne, som allerede har en

MVU eller LVU, har en årsløn, der i gennemsnit er 19.000 kr. højere i årene

efter dimission fra HD2 sammenlignet med lignende personer, som ikke tager

HD2, men som har et tilsvarende uddannelsesniveau. Efteruddannelse i form af

en HD2 giver således en ekstra årlig lønindkomst på 19.000 kr.

Splittes denne effekt op på antallet af år, der går fra, at den studerende

færdiggør en MVU eller LVU, til denne påbegynder en HD2, fås resultatet

illustreret til højre. Den største løneffekt opnås, når den studerende påbegynder

en HD2 umiddelbart efter at have færdiggjort en MVU eller LVU.

Antallet af år, der går mellem de to uddannelser, er positivt korreleret med

alderen på HD2-deltageren. Derfor viser resultaterne også, at løneffekten

generelt er positiv indtil 35-40 års alderen, hvorefter den bliver negativ. Dette

resultat stemmer overens med alderseffekterne på side 13-14, hvor vi

konkluderede, at ældre dimittender i højere grad bruger HD-uddannelsen som

omskoling og for at holde sig relevante på arbejdsmarkedet i stedet for at bruge

det som et karrierespring.

33.282

15.394

3.729

-20.000

-10.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

Umiddelbart efter 1-2 år  efter dimission 3-9 år efter dimission

Kilde: DAMVAD Analytics pba. administrativ data fra CBS samt registerdata fra Danmarks Statistik.
Note: Stregerne angiver et 95%-konfidensinterval. Standardfejlen for estimatet for dimission
umiddelbart efter er 5.547, for 1-2 år efter dimission er den 9.234, og for 3-9 år efter dimission er den
5.858.

Videre- og 
efteruddannelsesanalyse
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Effekt på årlig lønindkomst fordelt på antallet af år der 
går før påbegyndelse af HD2 som efteruddannelse



Større branchemobilitet ved HD som efteruddannelse

Regressionsresultaterne indikerer, at der er en negativ effekt af at læse HD som

efteruddannelse på skift af arbejdsgiver inden for samme branche. Dvs. at HD-

uddannelsen bevirker, at de studerende i mindre grad skifter til en anden virksomhed

inden for samme branche. Til gengæld er der er en positiv effekt på brancheskift, når

man har læst en HD som efteruddannelse. Dimittender fra HD-uddannelserne har,

alt andet lige, en 4 pct.-point højere sandsynlighed for at skifte branche end lignende

personer, som ikke har læst en voksen- og efteruddannelse.

Disse resultater understøtter historien om, at arbejdstager har et stærkt

tilhørsforhold til eller loyalitet over for virksomheden i kraft af, at virksomheden

typisk finansierer HD-uddannelsen, hvorfor arbejdstageren i lavere grad skifter

arbejdsgiver inden for samme branche. Dog understøtter resultaterne også

hypotesen om, at HD-uddannelsen øger arbejdstagers fleksibilitet, da arbejdstager

opnår nye kompetencer, og derved i højere grad søger ud af branchen.

Vi har desuden undersøgt jobmobiliteten for de, som bruger HD-uddannelsen som

videreuddannelse. Vi finder ingen signifikante effekter på jobmobiliteten for denne

gruppe.
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Branche 1

Branche 2

-3 %-point 
på mobilitet mellem 
virksomheder inden for 
samme branche

+4 %-point
mobilitet mellem 

brancher

Kilde: DAMVAD Analytics pba. admnistrative data og registerdata fra Danmarks Statistik.
Note: Estimatet på -3 pct.-point har en standardfejl på 0,001, og estimatet er således signifikant på 5%.
Estimatet på 4 pct.-point har en standardfejl på 0,011, og estimatet er således signifikant på 0,1%.

Videre- og 
efteruddannelsesanalyse



Metode
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Anvendt metode i denne analyse

I nærværende analyse er vi interesserede i the average treatment effect on the treated

(ATT) i perioden efter treatment, dvs. i perioden efter dimission fra HD-uddannelsen.

Alternativt i de dynamiske effekter, dvs. hvordan treatment-effekten udvikler sig over tid.

I tidsdimensionen er det vigtigt at bemærke, at HD-deltagelsen (treatment) sker på

forskellige tidspunkter, idet vi udnytter hele tidsdimensionen for at øge antallet af

observationer. Derfor undersøger vi tiden efter HD-deltagelse, som er forskellig for to

dimittender, der er dimitteret på forskellige tidspunkter. Vi anvender således ikke

kalendertid. Dog matches og kontrolleres der for år for at tage højde for, at der fx er et

højere lønniveau i de senere år end i kriseårene.

ATT identificeres og estimeres i denne analyse ved at bruge et difference-in-difference

framework, hvilket vil sige, at vi undersøger HD’ernes vækst i indikatorerne før og efter

de har læst en HD, og denne forskel i vækst sammenlignes med den tilsvarende forskel

for en kontrolgruppe af personer, som ikke har læst en HD (se evt. illustrationen på side

5). Der kan imidlertid være stor forskel på personer, som har læst en HD, og den

resterende del af Danmarks befolkning, som kan indgå i kontrolgruppen. Derfor er det

vigtigt med statistiske metoder, som kontrollerer for forskelle mellem de to grupper, så

grupperne har samme karakteristika og vækstforløb (også kaldet parallelle trends) frem

mod, at de læser en HD.

På baggrund af dette indledes der med (nearest neighbor) matching baseret på en lang

række individspecifikke oplysninger fra forskellige registre fra Danmarks Statistik (se

udtømmende liste over matching-variable på næste side). Ideen med matching er at

observere en række karakteristika om hvert enkelt individ, som kan påvirke deres

sandsynlighed for at blive treated. Ved at matche personerne på disse karakteristika

tror vi på, at vi kan matche en person, der har læst en HD, med andre personer, der er så

godt som identiske, men som ikke har læst en HD. Med matching anses

selektionsproblemet således løst ved at betinge på observerbare karakteristika, dvs. at

vi tror på, at personerne i treatment- og kontrolgruppen ligner hinanden. Nærværende

analyse anvender mange af de samme matching-variable som KORA (2017).

Vi finder en god kontrolgruppe vha. matching. Udgangspunktet for kontrolgruppen er

ikke-VEU-kursister, idet vi ønsker at sammenligne HD-deltagere med øvrige personer,

som ikke har taget en voksen- og efteruddannelse.

Vi estimerer en standard (fixed effects) regressionsmodel på baggrund af det matchede

data. I regressionen kontrollerer vi for de samme baggrundsvariable, som vi matchede

på, og får et estimat for ATT, som ønsket. Estimaternes standardfejl og

signifikansniveau er angivet i noter under resultaterne i analysen.

36

Værdien af en HD | DAMVAD Analytics



Variable i matching-analyserne
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Demografiske variable Beskæftigelsesvariable

Køn By (befolkningstæthed) Jobfunktion Sektor

Alder Uddannelse Ansættelseslængde og antal jobs før det 
indeværende

Industri/branche

Samlivsstatus Uddannelsesområde Timeløn 
Relativ timeløn i virksomheden og inden 
for stillingskategorien

I enkelte modeller også historisk timeløn

Virksomhedsstørrelse - også på 
stillingskategori

Etnisk baggrund Gymnasiekarakterer Offentlig overførsel
I enkelte modeller også historisk offentlig 
overførsel

Kønssammensætning i virksomheden

Amt Efteruddannelseshistorik Anciennitet og gennemsnitlig anciennitet 
Relativ anciennitet i virksomheden og 
inden for stillingskategorien

Arbejdsmarkedsdynamik 
I nogle modeller indgår 
beskæftigelsesgraden også



Forskel til KORA (2017)

Denne analyse ligger i forlængelse af den tidligere analyse ”Effektevaluering af voksen-

og efteruddannelsesindsatsen” udarbejdet af KORA (2017), som undersøger effekterne

på tværs af alle uddannelsesniveauer inden for VEU, herunder diplomniveauet, som HD

omfattes af, på en bred vifte af udfaldsmål. Denne analyse kommer et spadestyk

dybere, da den udelukkende fokuserer på HD-uddannelsen, og dermed isolerer effekten

for denne diplomuddannelse.

Hvad angår metoden, læner denne analyse sig meget op ad KORA (2017), men der er

dog en række større forskelle metoderne imellem, som kan have indflydelse på

analyseresultaterne:

• I denne analyse sker HD-deltagelsen (treatment) på forskellige tidspunkter, idet vi

udnytter hele tidsdimensionen for at øge antallet af observationer. Derfor

undersøger vi tiden efter HD-deltagelse, som er forskellig for to dimittender, der

er dimitteret på forskellige tidspunkter. Vi anvender således ikke kalendertid.

Dette er forskellig fra KORAs analyse, som undersøger effekten af VEU i et

bestemt kalenderår (år 2011).

• I forlængelse af ovenstående analyserer KORA tidsperioden fra påbegyndelse af

diplomkurset i 3. kvartal 2011, mens nærværende analyse undersøger effekten af

HD-uddannelsen efter dimission. Denne forskel i analysetidspunkterne kan

forårsage forskelle i analyseresultaterne, da man må forvente andre effekter

under uddannelse end efter uddannelse.

• I forbindelse med analysearbejdet er vi blevet gjort opmærksom på

fejlregistreringer af CBS-dimittender from mod 2015 i Danmarks Statistiks VEU-

register. Denne analyse korrigerer for disse fejlregistreringer og retter op på dem.

• Som beskrevet tidligere anvendes der i denne analyse mange af de samme

matching-variable som KORA (2017) - der er få variable, som denne analyse ikke

matcher på. Udover at udføre en matching, estimeres en regressionsmodel på

baggrund af det matchede data. Dette er forskelligt fra KORA (2017).

• Desuden opdeles resultaterne i denne analyse på, hvorvidt HD-deltageren bruger

HD2 som efter- eller videreuddannelse. Den specifikke metode, som er anvendt

ifm. dette, er uddybet på de næste par sider.
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Afgrænsning af efter- hhv. 
videreuddannelse
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HD som videreuddannelse

Treatment-gruppen består af personer, som gennemfører en HD2 uden højere

uddannelse end en kort videregående uddannelse (KVU). Dvs. at HD2 er

videreuddannelse for denne gruppe.

Vi matcher bl.a. treatment-gruppen med kontrolgruppen på uddannelsesniveau,

nærmere bestemt på højest fuldførte uddannelse i året (HFUDD). Vi matcher på

HFUDD, inden de studerende gennemfører en HD2, så vi sikrer, at vi sammenligner

personer, som har en KVU, inden de gennemfører en HD2, med øvrige KVU’ere, og

ligeledes gør vi det med gymnasiale- og erhvervsfaglige uddannelser. Se eksempel

på, hvordan det i praksis håndteres. Desuden matcher vi på de øvrige variable listet på

side 37.

Denne fremgangsmåde betyder, at vi sammenligner personer, som læser og

gennemfører en HD2, med øvrige personer, som ikke læser en anden uddannelse - og

dermed ikke avancerer i analyseperioden-, men som ellers ligner treatment-gruppen

på uddannelse og øvrige karakteristika.

Tid HFUDD

2008

2009

2018

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

KVU

KVU

KVU

KVU

KVU

MVU

MVU

MVU

MVU

Gennemfører 
en HD2

KVU

Uddannelsesniveauet 
der matches på 

KVU

KVU

KVU

KVU

KVU

KVU

KVU

KVU

KVU

KVU KVU

KVU
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Kontrolgruppen for HD som videreuddannelse

Kontrolgruppen består af personer, som har en højest fuldført uddannelse (HFUDD) i analyseperioden, som enten er en gymnasial uddannelse, en erhvervsfaglig uddannelse eller en

kort videregående uddannelse (KVU).

Vi betinger desuden på, at kontrolgruppen ikke må avancere uddannelsesmæssigt i perioden. Det gør vi for at estimere effekten af HD2 som alternativ til ikke at tage anden

uddannelse. Målet er at teste, hvorvidt HD som videreuddannelse oftere er et alternativ til ingen uddannelse end et alternativ til anden uddannelse. Nedenfor har vi illustreret de tre

forskellige typer forløb, som indgår i analysen, og tre forløb, som ikke ikke falder inden for definitionen. Bemærk dog, at vi har estimeret effekterne både med og uden den ekstra

betingelse på kontrolgruppen, og vi får stort set samme effekter. Det indikerer, at den statistiske metoder allerede tager højde for forskellen.

Tid HFUDD

2008 Gymnasial

2009 Gymnasial

2018 KVU

2017 KVU

Tid

2008 KVU

2009 KVU

2018 KVU

HFUDDTid

2008 Erhvervsfaglig

2009 Erhvervsfaglig

2018 Erhvervsfaglig

HFUDDTid HFUDD

2008 Gymnasial

2009 Gymnasial

2018 Gymnasial

Tid HFUDD

2008 Erhvervsfaglig

2009 Erhvervsfaglig

2018 KVU

2017 KVU

Tid HFUDD

2008 KVU

2009 KVU

2018 MVU

2017 MVU
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HD som efteruddannelse

Gruppen, der tager HD som efteruddannelse, består af personer, som har en

mellemlang videregående uddannelse (MVU) eller en lang videregående

uddannelse (LVU), inden de gennemfører en HD2. Dvs. at HD2 er

efteruddannelse for denne gruppe.

Ligesom med videreuddannelsesgruppen matches der på højest fuldført

uddannelse (HFUDD), inden de studerende gennemfører en HD2, så vi sikrer, at

vi sammenligner personer, som har en MVU, inden de gennemfører en HD2, med

øvrige MVU’ere, som ikke læser en HD2, og ligeledes gør vi det med LVU’erne.

Desuden matcher vi på de øvrige variable listet på side 37.

Fremgangsmåden indebærer, at vi sammenligner personer, som læser og

gennemfører en HD2 med. en MVU eller LVU, med andre personer, som også har en

MVU eller LVU, og som ligner HD-gruppen, men som ikke tager en efteruddannelse.

Kontrolgruppen har en højest fuldført uddannelse i analyseperioden, som er lig en

MVU eller en LVU.

Vi betinger på, at kontrolgruppen ikke må avancere fra MVU til LVU i perioden. Det

gør vi for ikke at sammenligne en gruppe, som har gennemført en HD2, med en

MVU, men i stedet med en kontrolgruppe, som også har gennemført en MVU, men

som bagefter læser en LVU. I denne sammenligning vil HD2-effekten være kunstigt

høj. Bemærk dog, at vi har estimeret effekterne både med og uden denne ekstra

betingelse på kontrolgruppen, og at vi får stort set samme effekter.

Tid HFUDD

2008 MVU

2009 MVU

2018 MVU

MVU2010

MVU2011

Tid HFUDD

2008 MVU

2009 MVU

2018 LVU

LVU2010

LVU2011

Gennemfører 
en HD2

Læser en LVU



Bilag – deskriptiv statistik for HD-dimittender på CBS
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HD på CBS er primært videreuddannelse

Som en del af undersøgelsen af om der er en effekt af HD-uddannelsen på en

række udfaldsmål, er det interessant at vide, om HD-uddannelsen på CBS

primært efter- eller videreuddanner dets deltagere, og om HD-uddannelsen

spiller samme rolle for alle deltagere.

HD på CBS er primært videreuddannelse og løfter således uddannelsesniveauet. I

indskrivningsåret for HD2 er den højest fuldførte uddannelse for langt

størstedelen af deltagerne enten en gymnasial uddannelse, en erhvervsfaglig

udd. eller en kort videregående udd.*

Revisoreleverne udgør en stor del af de studerende, som har en gymnasial

uddannelse ved indskrivning, mens en stor del af de erhvervsfaglige og KVU’erne

er fra finanssektoren. 94 pt. af de studerende, hvis højest fuldførte uddannelse

ved indskrivning til HD2, er erhvervsfaglig, har en uddannelse inden for Kontor,

Handel og Forretningsservice. Særligt for revisionsbranchen og finanssektoren

spiller HD-uddannelsen således en videreuddannende rolle.

Desuden skal det bemærkes, at CBS typisk er med til at løfte

uddannelsesniveauet i de små virksomheder, idet HD-studerende fra CBS typisk

er ansat i små virksomheder.
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Kilde: Administrative data fra CBS og UDDA-registret fra DST.
Note: Bemærk at tidsdimensionen i UDDA-registret kan give nogle forskydelser. Det betyder, at der kan
være en lille gruppe, som netop er færdig med en uddannelse inden de påbegynder HD2 (fx en KVU),
men som ikke når at blive registreret i registret inden start på HD2. På denne måde kan vi overestimere
antallet med de korteste uddannelser.

27%

22%

26%

13% 13%

Gymnasial udd. Erhvervsfaglig udd. KVU MVU LVU

HD2-dimittender fra CBS fordelt på deres 
uddannelsesniveau ved indskrivning på HD2

*Bemærk at HD1 ikke bliver registreret i uddannelsesregistret. Derfor står man som havende en
gymnasial eller erhvervsfaglig uddannelse, som højest fuldførte uddannelse ved indskrivning på HD2,
men deltagerne har reelt en HD1, for ellers er de ikke kvalificerede til at påbegynde HD2.



Størstedelen af CBS-dimittenderne er under 30 år
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Antal HD2-dimittender fordelt efter alder i 
dimissionsåret

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2
1

2
2

2
3

2
4 2
5

2
6

2
7

2
8

2
9

3
0 3
1

3
2

3
3

3
4

3
5

3
6

3
7

3
8

3
9

4
0 4
1

4
2

4
3

4
4

4
5

4
6

4
7

4
8

4
9

5
0

5
0

+

Akkumuleret andel HD2-dimittender fordelt efter 
alder i dimissionsåret

I perioden fra 2008-2018 er der knap 7.300 HD2-dimittender fra CBS, heraf kan vi genfinde godt 7.000 dimittender i befolkningsregistret, hvor alderen

indgår. Med udgangspunkt i dette data fremgår det, at 51 pct. af HD-dimittenderne er 29 år eller yngre i det år, de dimitterer fra CBS.

Kilde: Administrative data fra CBS og data fra Danmarks Statistik



CBS-dimittenderne arbejder typisk i finanssektoren 
eller revisionsbranchen
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Privat 
92 %

Offentlig
8 %

Andel HD2-dimittender fordelt efter branchetilknytning i dimissionsåret, 2008-2018

26%

17%

12%

6%

5%

4%

3%

3%

5%

11%

3%
5%

Finansiering og forsikring

Bogfring og revision; skatterådgivning

Handel

Transport

Øvrig rådgivning

It- og informationstjenester

Rejsebureauer, rengring og anden
operationel service
Medicinalindustri

Øvrig industri

Øvrig privat

Offentlig administration, forsvar og
politi
Øvrig offentlig

Kilde: Administrative data fra CBS og data fra Danmarks Statistik



Karaktergennemsnittet på HD-uddannelsen på CBS er stigende 
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Karaktergennemsnittet for HD2-dimittender har været stigende siden 2008. I 2008 lå gennemsnittet på 6,5. I 2018 var det steget til 7,3.  
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Karaktergennemsnit for HD2-dimittender fordelt på dimissionsåret
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6,5

7,3

Kilde: Administrative data fra CBS og data fra Danmarks Statistik
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Der er tre store HD2-retninger på CBS 
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I perioden fra 2008-2018 er der knap 7.300 HD2-dimittender fra CBS. De fordeler sig på en lang række forskellige retninger, som kan kategoriseres i tre 

store retninger: Regnskab, Organisation og Finansiering. De resterende retninger placeres i en restgruppe. 

2.025 1.545 1.253 2.431

Kilde: Administrative data fra CBS og data fra Danmarks Statistik



Der er stor korrelation mellem gymnasiekarakterer og 
karaktergennemsnittet på HD-uddannelsen på CBS 
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Korrelation mellem gymnasiekarakterer og HD-
karaktererFiguren viser den simple korrelation mellem

karaktergennemsnittet i gymnasiet og det efterfølgende

karaktergennemsnit på HD-uddannelsen på CBS.

Korrelationskoefficienten er på knap 0,5, og der er således en

stor korrelation mellem karaktergennemsnittene.

Generelt opnår de ældre HD-dimittender højere karakterer på

HD2 end de yngre dimittender. Selv for de ældre dimittender,

hvor gymnasietiden typisk ligger langt tilbage, korrelerer

karaktergennemsnittet fra gymnasiet stadig positivt med

karaktergennemsnittet på HD, og korrelationen er større med

alderen.

Kilde: Administrative data fra CBS og data fra Danmarks Statistik
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