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Baggrundsnotat om Reformkommissionens 
forslag om kortere kandidatuddannelser  

Dansk økonomi, forår 2022  

I notatet diskuteres Reformkommissionens vurdering af 
produktivitetstabet ved forkortelsen af kandidatuddannelser.  
Notatet er en del af grundlaget for afsnittet om 
Reformkommissionens anbefalinger i kapitlet om aktuel økonomisk 
politik i Dansk Økonomi, Forår 2022. 

Reformkommissionen (2022a) vurderer, at uddannelsesanbefalingerne samlet set kan 
give anledning til produktivitetsforbedringer, som øger BNP med 25 mia. kr., når 
forslagene er fuldt indfaset. Et af elementerne i den foreslåede reformpakke er en 
forkortelse af 45 pct. af kandidatuddannelserne fra 120 ECTS til 75 ECTS. Det må 
isoleret set må forventes at give anledning til et produktivitetstab. Ifølge kommissionens 
vurdering vil andre elementer, såsom tiltag for at forbedre studievalg, kvalitet og 
relevans, imidlertid virke produktivitetsforøgende og mere end opveje tabet fra kortere 
uddannelse.  
 
I dette notat diskuteres antagelserne bag vurderingen af produktivitetstabet ved kortere 
kandidatuddannelser. Samtidig diskuteres følsomheden af beregningerne overfor 
ændringer i antagelserne. Notatet indeholder nogle forsimplede regneeksempler, som 
giver en indikation af nogle af usikkerhederne ved effektberegningerne. Konklusionen 
er, at der er risiko for, at produktivitetstabet bliver større end kommissionens vurdering. 
 
I baggrundsnotatet til Reformkommissionen (2022b) dokumenteres beregningerne bag 
de vurderede effekter på produktivitet og beskæftigelse. Kommissionen bemærker, at 
beregningerne skal betragtes som et illustrativt regneeksempel, da der for mange af 
forslagene ikke er erfaringer med lignende tiltag. Kommissionen vurderer, at forslaget 
om forkortelsen af kandidatuddannelserne giver anledning til et produktivitetstab, som 
indebærer, at BNP falder med 7 mia. kr. Kommissionen opstiller to scenarier for sine 
beregninger; et optimistisk (kommissionens vurdering) og et pessimistisk (Den kritiske 
vurdering). Produktivitetstabet fra forkortelsen af kandidatuddannelserne er 7 mia. kr. i 
begge scenarier. I nærværende notat diskuteres antagelserne bag beregningen, og der 
argumenteres for, at der er risiko for, at tabet kan blive mere end dobbelt så stort. 
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I resten af notatet diskuteres beregningerne: Afsnit 1 præsenterer effekterne af 
indførslen af en kortere kandidatuddannelser på produktivitet som følge af kortere 
uddannelse og hurtigere indtræden på arbejdsmarkedet. I Afsnit 2 fokuseres på 
beregningerne af produktivitetstabet ved kortere uddannelse. 
 

1 Produktivitetstab og -gevinster ved indførsel af en kortere 
kandidatuddannelse 

 
Kommissionen skønner som nævnt, at produktivitetstabet forbundet med kortere 
uddannelse giver anledning til et BNP-tab på 7 mia. kr. Dette kan deles op i to effekter: 
For det første en negativ effekt, som skyldes lavere løn grundet kortere uddannelse. For 
det andet en positiv effekt fordi de studerende kommer hurtigere ud på arbejdsmarkedet 
og dermed opnår mere erhvervserfaring. De to effekters størrelser opgøres ikke i 
baggrundsnotatet.  
 
Ifølge kommissionens forslag skal 45 pct. af kandidatuddannelserne forkortes fra 120 
ECTS til 75 ECTS. 35 pct.point af de nye, kortere kandidatuddannelser skal være 1-
årige, mens 10 pct.point skal være erhvervskandidatuddannelser, som strækker sig over 
længere tid. Konsekvenserne af omlægningen til 1-årige kandidatuddannelser er 
illustreret i figur 1, som viser indkomsten over arbejdslivet, idet der både indgår effekter 
på beskæftigelse og timeløn. Figuren viser, at lønnen er højere for personer, som har 
læst på en 1-årig kandidatuddannelse i starten af arbejdslivet, hvilket skyldes tidligere 
indtræden på arbejdsmarkedet (som giver højere beskæftigelse og dermed større løn) 
og tidligere optjening af erhvervserfaring (som giver større timeløn). Hen imod midten af 
arbejdslivet mindskes gevinsterne ved yderligere erhvervserfaring, og herfra er lønnen 
større for personer med en 2-årig kandidat, da de har mere uddannelse. 
 
Figur 1: Reformkommissionens illustration af virkninger ved kortere uddannelse 

 
Anm: Gengivelse af figur 2 fra Reformkommissionen (2022b). Figuren viser effekter på årslønnen gennem ændret 

beskæftigelse og timeløn. 
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2 Produktivitetstab grundet kortere uddannelse 

2.1 Beregning af timelønstab 
 
Reformkommissionen (2022b) bemærker, at der ikke er erfaringer med lignende 
reduktioner i uddannelsestiden, som kan danne grundlag for beregninger af effekten på 
produktiviteten af forslaget. I stedet anvendes lønforskellen mellem personer på 
mellemlange og videregående uddannelse til at beregne løntabet. Denne lønforskel 
justeres med en såkaldt gennemslagsfaktor for at tage højde for selektion. 
 
De berørte personers gennemsnitlige timelønsløntab grundet mindre uddannelse 
beregnes til 1,8 pct. på følgende vis: 
 

𝑙𝑙ø𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛. = 𝑙𝑙ø𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙 𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛.∙ 𝑔𝑔𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑔𝑔𝑛𝑛𝑙𝑙𝑛𝑛𝑔𝑔 ∙ 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸-𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑔𝑔 
 
𝑙𝑙ø𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙 𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛. angiver den procentuelle forskel i timelønnen mellem personer med en 
lang videregående uddannelse og personer med en mellemlang videregående 
uddannelse fra Skaksen (2018), tabel 3.2. Beregningen af timelønsforskellen foretages 
for 35-39-årige, og der kontrolleres for alder og køn.1 
  
𝑔𝑔𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑔𝑔𝑛𝑛𝑙𝑙𝑛𝑛𝑔𝑔 angiver den faktor, som anvendes til at omregne de rå lønforskelle for at 
tage højde for selektionseffekter og dermed anslå den kausale effekt af uddannelse på 
løn. I Finansministeriet (2014) regnes med et gennemslag på 2/3. Reformkommissionen 
har valgt at bruge en lavere gennemslagsfaktor på 1/3. Argumenterne for dette 
diskuteres i afsnit 2.3. 
 
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸-𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑔𝑔 tager højde for, at lønforskellen mellem MVU og LVU typisk afspejler en 
forskel i uddannelseslængde på 90 ECTS. Reformkommissionen foreslår at reducere 
uddannelseslængden med 45 ECTS (fra 120 ECTS på en 2-årig kandidat til 75 ECTS 
på den nye), hvorved 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸-𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑔𝑔 = ½. 
 

2.2 Følsomhed overfor ændringer i antagelser 
 
Tabel 1 illustrerer, hvor følsomme beregningerne af løntabet fra lavere produktivitet er 
overfor ændringer i antagelserne om gennemslag og ECTS-skalering. Når 
gennemslaget på 1/3 anvendes, og det antages, at personer på de nye 
kandidatuddannelser opnår 45 ECTS mindre læring, fås kommissionens anslåede tab 
på 1,8 pct. I det mest pessimistiske af de viste scenarier, hvor der anvendes et 
                                                
1 Beregningen foretages desuden separat for hver af uddannelsesgrupperne: Samfund, humaniora, teknik, natur og 
sundhed. Dette giver fem procentuelle lønforskelle og 𝑙𝑙ø𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙 𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛., beregnes som et vægtet gennemsnit af disse. 
Som vægte anvendes kommissionens forslag til, hvor stor en andel af kandidatforkortelserne, som skal foregå indenfor 
hvert af de fem hovedområder (vægtene er hhv. 50 pct., 30 pct., 10 pct., 10 pct. og 0 pct., hvilket indebærer, at 50 pct. 
af forkortelserne består af samfundsfaglige uddannelsespladser, 30 pct. af humanistiske osv.). Bemærk, at der derved 
beregnes det procentuelle løntab, som opleves af den gennemsnitlige berørte person. Dette er ikke nødvendigvis det 
samme som den procentuelle ændring i gennemsnitslønnen. 
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gennemslag på 2/3, og det antages, at forkortelsen indebærer et tab af læring svarende 
til 48 ECTS, fås et tab på 3,8 pct. – dvs. 2,1 gange større end kommissionens vurdering. 
I afsnit 2.3 diskuteres kommissionens argumenter for at anvende et gennemslag på 1/3.  
 
Hvad angår ECTS-skaleringen, planlægger Reformkommissionen (2022a, s. 35), at 
størstedelen af de nye, kortere kandidatuddannelser skal være 1-årige og bestå af 10 
måneder med 60 ECTS efterfulgt af en to måneders sommerperiode, hvor der skrives 
en opgave på 15 ECTS. Dermed bliver den nye kandidatuddannelse på 75 ECTS, 
hvorved den indebærer en reduktion på 45 ECTS i forhold til en 2-årig 
kandidatuddannelse på 120 ECTS. Studerende på de 2-årige kandidatuddannelser er i 
dag normeret til at fuldføre 60 ECTS på 10 måneder på deres andet år svarende til 6 
ECTS pr. måned.2 Et mindre optimistisk skøn er derfor, at den læring, som studerende 
på de nye 1-årige kandidatuddannelser reelt tilegner sig i sommerperioden, vil svare til 
12 ECTS, altså 6 ECTS pr. måned. Dermed opnås et tab af læring svarende 48 ECTS, 
hvilket er en smule større end kommissionens vurdering. 
 
Tabel 1: Følsomhed af produktivitetstab i pct. grundet kortere kandidatuddannelser 

  
Noter: Tabellen viser det gennemsnitlige timelønstab i pct. grundet kortere uddannelse 

Kilde: Egen tilvirkning pba. Reformkommissionen (2022b) 

 

Det er ikke umiddelbart muligt at omregne disse procentsatser for produktivitetstabet fra 
kortere uddannelse til et BNP-tab, da dette kræver oplysninger om lønsummen på de 
forskellige hovedretninger.3 Men det er muligt at få en idé om størrelsesordenen af 
konsekvenserne for BNP-beregningerne. Det skyldes, at ændringer i det beregnede 
løntab vil slå proportionalt igennem på ændringer i det beregnede BNP-tab, som skyldes 
kortere uddannelse (alle de berørtes lønninger ændres med samme faktor under 
antagelse om, at gennemslag og ECTS-skalering er ens for alle individer). Imidlertid 
kendes BNP-tabet, som skyldes kortere uddannelse, ikke. Til gengæld oplyses 
nettotabet fra kortere uddannelse og tidligere indtræden til 7 mia. kr. Dette indebærer, at 
i det mest pessimistiske af de viste tilfælde vil det beregnede BNP-tab blive mindst 2,1 
gange større og dermed mindst 14 mia. kr. (svarende til tilfældet hvor gevinsten ved 
tidligere indtræden er tæt på 0, og tabet grundet kortere uddannelse er 7 mia. kr. i 
udgangspunktet). 
 

                                                
2 Den normerede studietid for den 2-årige kandidatuddannelse er 22 måneder, hvilket skyldes, at de studerende forventes 
at have afsluttet deres speciale og dermed dimitteret før d. 1. juli, hvor sommerferien starter. 

3 Reformkommissionen omregner løneffekter til BNP-effekter ved at finde effekten på den samlede lønsum i mia. kr. og 
dividere dette tal med lønkvoten (dermed tages højde for, at en mindre produktiv arbejdsstyrke vil have afledte effekter 
på BNP gennem lavere kapitalapparat). For at beregne effekten på den samlede lønsum er det imidlertid nødvendigt at 
kende lønsummen for personer med uddannelser indenfor de forskellige hovedgrupper. Dette skyldes, at det 
procentuelle løntab ikke er ens på tværs af hovedgrupperne, se også fodnote 1. 

Tab af læring 0,33 0,67
48 ECTS -1,9 -3,8
45 ECTS -1,8 -3,6

Gennemslag
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I følsomhedsberegningerne behandles udelukkende produktivitetstabet af kortere 
uddannelse. Dermed tages ikke højde for, at hvis der anvendes et større gennemslag til 
at beregne produktivitetseffekten af uddannelseslængde, vil dette estimat rimeligvis 
også skulle anvendes til at beregne effekten af forslaget om mere efteruddannelse. Dette 
forslag giver ifølge figur 1 anledning til en produktivitetsgevinst på 3 mia. kr., og den 
beregnede gevinst vil være større, hvis der anvendes et større gennemslag. 
 
En mere præcis beregning af produktivitetstabet ved kortere uddannelse vil i princippet 
kunne foretages ved brug af registerdata og viden om, hvilke uddannelser der forkortes. 
I en sådan beregning kunne timeløn og beskæftigelse modelleres som funktion af 
uddannelsesvalg, erfaring og kontrolvariable. Dette vil imidlertid kræve, at der tages 
stilling til, hvilke uddannelser som forkortes. 
 

2.3 Diskussion af argumenterne for at anvende gennemslag på 1/3 
 
I det følgende diskuteres kommissionens argumenter for at anvende et gennemslag på 
1/3 i stedet for de 2/3, som anvendes i Finansministeriet (2014). Argumenterne er som 
følger: 
 
1. Kommissionen lægger op til at omlægge mest på uddannelser med relativ lav 

økonomisk gevinst af uddannelse og dermed lavest produktivitetstab ved kortere 
uddannelse 

2. Det marginale afkast af uddannelse er aftagende, og derfor er effekten lavere, da 
forkortelsen finder sted i slutningen af kandidatuddannelsen 

3. En del af den målte produktivitetseffekt er en ren signaleffekt, som vil bortfalde, idet 
de nye 1-årige uddannelser fortsat kommer til at blive benævnt kandidatuddannelser.  

 
Der præsenteres ikke nærmere angivelser af, hvor stor en reduktion i estimatet hver af 
argumenterne vurderes at give anledning til. De tre antagelser diskuteres i det følgende.  
 
Ad 1) Som nævnt ovenfor er der ved beregning af 𝑙𝑙ø𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑙𝑙 𝑖𝑖 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛. allerede taget højde 
for, at reduktionen anbefales at være størst på samfundsvidenskabelige og humanistiske 
uddannelser. Der er derimod ikke taget højde for hvilke uddannelser, som forkortes 
indenfor overordnede fagområder. Hvis det i højere grad er uddannelser med små 
produktivitetsgevinster, kan det trække i retning af et mindre produktivitetstab. For at 
vurdere hvad dette argument betyder for det estimerede produktivitetstab, kræves for 
det første viden om lønpræmierne på de enkelte uddannelser og for det andet viden om 
hvor mange studiepladser, der forkortes på hver uddannelse. Lønpræmierne kunne i 
princippet estimeres ved en analyse på registerdata, men dertil kræves stadig viden om, 
hvilke uddannelser der forkortes. Kommissionen lægger op til, at udvælgelsen skal ske 
i samarbejde med uddannelsessektoren, hvilket gør det vanskeligt at forudse, hvilke 
uddannelser der forkortes. Kommissionen foreslår i rapporten nogle generelle principper 
for, hvordan uddannelserne skal udvælges. Det er vanskeligt at vurdere, i hvor høj grad 
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disse principper vil udmønte sig i, at uddannelserne med lavest produktivitetsgevinst 
forkortes, hvilket fremgår af følgende afsnit. 
 
Et af principperne for udvælgelse er, at det i højere grad er generalistuddannelser, som 
skal forkortes, mens specialistuddannelser ikke berøres. Ved generalistuddannelser 
forstås uddannelser, som giver generel viden. Kommissionens argument for dette er, at 
generalister i højere grad tilegner sig viden på arbejdsmarkedet, hvorfor en lang 
uddannelse ikke er ligeså vigtig. Uden en nærmere angivelse af hvilke uddannelser, der 
er generalistuddannelser, er det vanskeligt at kvantificere betydningen af dette princip 
for produktivitetsnedgangen. Et andet princip er, at der skal tages højde for, at der på 
visse uddannelser allerede eksisterer 1-årige alternativer såsom 
diplomingeniøruddannelsen. Et tredje princip er at undlade at afkorte uddannelser, som 
uddanner til specifikke jobfunktioner, herunder dem der kræver autorisation – f.eks. 
dyrlæge, tandlæge og læge. Et fjerde princip er at undlade at afkorte uddannelser, hvis 
kandidater i høj grad ender med at arbejde som gymnasielærere. Disse undtagelser vil 
formentlig kun gælde for en mindre del af uddannelsespladserne indenfor samfundsfag 
og humaniora, og disse hovedgrupperinger foreslås at stå for størstedelen af de 1-årige 
kandidater, jf. Reformkommissionen (2020c). 
 
Ad 2) I baggrundsnotatet henvises til Psacharopoulos og Patrinos (2018), som i en 
analyse af uddannelsesafkastet på tværs af lande finder, at afkastet af et års uddannelse 
falder med 0,2 pct. point, når det gennemsnitlige antal års uddannelse i landet stiger med 
1 år. Hvis det lægges til grund, at denne effekt afspejler, at afkastet af uddannelse falder 
med 0,2 pct. point pr. års ekstra uddannelse for den enkelte person, vil afkastet blive 
reduceret med under 0,2 pct. point.4 Dette er en begrænset effekt, som kun kan forklare 
en mindre del af reduktionen i gennemslaget.  
 
Ad 3) Huntington-Klein (2021) gennemgår litteraturen, som undersøger, om lønpræmier 
skyldes egentlige produktivitetsgevinster eller en signaleffekt. Konklusionen er, at der er 
evidens for, at begge effekter er større end nul, men det kan ikke afgøres, hvor meget 
hver effekt bidrager med. 
 
  

                                                
4 Der kan være andre årsager til, at uddannelsesafkastet er negativt korreleret med det gennemsnitlige antal års 
uddannelse på tværs af lande. Eksempelvis kan der være en udbudseffekt på samfundsniveau, som tilsiger, at afkastet 
alt andet lige må forventes at blive lavere, når udbuddet af beskæftigede med længere uddannelser øges.  
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