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Forord
Dynamiske effekter af offentlige investeringer har tiltrukket stor politisk opmærksomhed inden for de
seneste år, og en række forskningsarbejder er startet med henblik på at øge vores samlede viden
om disse effekter. Men der findes allerede en del viden, både baseret på danske og internationale
studier, og formålet med denne litteraturoversigt er at afdække dele af denne eksisterende viden.
Arbejdet er foregået i regi af Cambell, som er en del af VIVE, men reviewet forsøger ikke at leve op
til kriterierne for Cambell-reviews. I stedet er emneområderne valgt ud fra forhåndsvurderinger af de
mest relevante områder.
Oversigten er udarbejdet af forsker Rune Vammen Lesner og professor Nicolai Kristensen.
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Sammenfatning
I de senere år er der kommet stor opmærksomhed omkring dynamiske effekter af offentligt forbrug.
Kritikere har påpeget, at de økonomiske modeller, der anvendes til at beregne konsekvenserne af
politiske tiltag for dansk økonomi, medtager en negativ effekt på incitamentet til at arbejde, når ind
komstskatten stiger, hvorimod positive effekter af de ydelser, som det offentlige stiller til rådighed,
ikke indgår i modelberegningerne.
Der er derfor god grund til at se nærmere på, hvad vi allerede måtte vide om dynamiske effekter.
Lad os indledningsvis definere, hvad der menes med ”dynamiske effekter”.
En ”dynamisk effekt” er en afledt effekt på folks adfærd, der opstår som følge af offentligt forbrug.
Det kan lyde abstrakt, så lad os give et lille eksempel: Når det offentlige betaler en stor del af om
kostningen til vuggestuepladser, bliver det mere sandsynligt, at mor og far går på arbejde frem for
at passe barn derhjemme. Det er sandsynligvis en af årsagerne til, at småbørnsmødre i højere grad
deltager på arbejdsmarkedet i Danmark end i mange andre lande. I forhold til ovenstående definition
er adfærdsændringen af det offentlige forbrug altså, at forældrene går på arbejde, og det opfattes
her som en ”dynamisk effekt” (man kan også tænke på det som ”en ekstra, afledt effekt”), fordi den
primære effekt i dette eksempel er, at barnet bliver passet. Men det er mere komplekst end som så.
For der kan også være en ”dynamisk effekt” af pasning i daginstitution (vuggestue/børnehave) på
børnenes udvikling, og potentielt kan denne effekt slå ud, når børnene bliver voksne. Det vil også
være en ”afledt effekt på folks adfærd” – og den vil i dette tilfælde opstå (mange år) senere.
Metodeovervejelser
I denne litteraturoversigt ser vi på en lang række empiriske effektstudier, som er relevante for at
opnå en forståelse af de dynamiske effekter af det offentlige forbrug. I de tilfælde, hvor der findes
danske studier, fremhæves resultaterne herfra, ligesom skandinaviske studier fremhæves over ek
sempelvis resultater baseret på amerikanske data. Denne prioritering er særlig relevant, når det
kommer til dynamiske effekter, idet sammensætningen af offentligt forbrug og hele det institutionelle
setup spiller sammen. Derfor kan det være vanskeligt at overføre effektmålinger fra andre lande til
en dansk kontekst.
Når man skal beskrive ”effekter”, er det væsentligt at notere sig, at vi i denne litteraturoversigt ude
lukkende fokuserer på studier, hvor man med rimelighed kan argumentere for, at den estimerede
effekt er kausal, altså at der er tale om en årsagssammenhæng.
Det er ikke formålet med litteraturgennemgangen at gå i detaljer med metode, men to andre meto
deovervejelser bør dog nævnes.
For det første skal det bemærkes, at Danmark har en stor offentlig sektor, og udgangspunktet er
derfor, at det offentlige forbrug i udgangspunktet er højt. Det gælder på både skoleområdet, sund
hedsområdet og mange andre områder. Hvor det offentlige forbrug i udgangspunktet er højt, er det
generelt ikke relevant at se på den gennemsnitlige dynamiske effekt, idet den politiske prioritering
ikke inkluderer en mulig afskaffelse af hele folkeskolen eller sundhedsvæsenet. Enhver politisk pri
oritering vil omhandle mindre udvidelser eller reduktioner, og derfor er det formentlig væsentligt at
se på beregninger af den marginale effekt, som netop angiver effekten ved en relativt lille ændring.
Når vi skriver ”formentlig væsentligt”, er det, fordi vi ikke på forhånd kan vide, hvor stor forskellen på
den gennemsnitlige og marginale effekt er. Empirisk findes næsten ingen studier, der angiver den
marginale effekt.
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For det andet indeholder denne litteraturgennemgang udelukkende studier, der har beregnet parti
elle effekter, og man ser således bort fra såkaldte generelle ligevægtseffekter. Partielle effekter in
kluderer ikke yderligere afledte effekter på andre områder i økonomien, og de er derfor primært
rimelige at fokusere på, hvis de indsatser, man måler på, ikke er meget store. Hvis man eksempelvis
ændrer på det generelle uddannelsesniveau, så alle får ét års ekstra uddannelse, så vil effekten på
løn og arbejdsmarkedstilknytning for den enkelte borger formentlig være lavere, end hvis kun en
mindre del af befolkningen fik ét års ekstra uddannelse (det vil være tilfældet, hvis det både er det
faktiske og det relative uddannelsesniveau, der har betydning for fx lønnen). Hvis alle får et ekstra
års uddannelse, vil der være generelle ligevægtseffekter, som man bør tage højde for, men hvis
langt færre får øget uddannelse, kan vi med rimelighed se bort fra generelle ligevægtseffekter. Em
pirisk er analyser af generelle ligevægtseffekter helt fraværende, og de er således ikke en del af
denne litteraturgennemgang, men vi bør have in mente, at fortolkningen af de (partielle) effekter har
denne begrænsning.
I det følgende fremlægges udvalgte dele af effekterne fundet i gennemgangen af den eksisterende
forskning – opdelt på de emneområder, som rapporten er struktureret ud fra.
Nedenfor gennemgås den empirisk baserede viden om de dynamiske effekter af offentligt forbrug
på uddannelse, lønindkomst, sundhed, fertilitet, kriminalitet og intergenerationelle effekter på børn
samt effekten på valgdeltagelse. Akkumulering af human kapital må forventes at have effekt på en
lang række yderligere områder, men de udvalgte områder er særligt interessante, da en ændring i
adfærd på disse områder kan have stor betydning for de offentlige finanser i form af øgede skatte
indtægter og lavere udgifter til offentlige ydelser.
Uddannelse
Der findes en meget omfattende forskning om afledte effekter af uddannelse. Relationen mellem
uddannelse og indkomst er eksempelvis en af de mest estimerede relationer i samfundsvidenska
ben, selvom omfanget af studier, der isolerer en egentlig årsagssammenhæng, er mere begrænset.
Effekten af uddannelse på lønnen kan opstå via to kanaler. Dels kan længere uddannelse medføre
højere løn, dels er det også muligt, at typen af uddannelse har betydning (dette emne omtales yder
ligere i kapitel 2).
Med hensyn til længden af uddannelse og effekten på lønnen finder Bingley, Christensen & Wal
ker (2005), at ét ekstra års uddannelse øger indkomsten med 4-5 procent. Isacsson (1999; 2004)
og Bhuller, Mogstad & Salvanes (2011) benytter stikprøver af data fra tvillinger og variation i uddan
nelseslængden mellem dem til at estimere effekten på erhvervsindkomsten af at tage en længere
uddannelse i henholdsvis Sverige og Norge. Isacssons to studier finder begge, at et ekstra års ud
dannelse har en positiv effekt på erhvervsindkomsten på 2-5 procent. Bhuller, Mogstad & Salvanes
(2011) finder, at effekten af et ekstra års uddannelse på livstidsindkomsten er 2-10 procent. Altså
relativt enslydende konklusioner på tværs af de skandinaviske lande.
Kriminalitet er et andet udfaldsmål, der kan påvirkes af uddannelse. Øgede kompetencer, ændrede
præferencer, risikoadfærd og netværkseffekter kan alle påvirkes af uddannelse, og ad disse kanaler
kan uddannelse tænkes at reducere kriminaliteten.
Bennett (2018) er det primære danske studie på området. Her studeres effekten af uddannelse på
kriminel adfærd på kort og lang sigt i en dansk kontekst ved at benytte data fra perioden 1980-2012.
Bennett finder, at ét ekstra års uddannelse medfører et fald i sandsynligheden for kriminalitet hos
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mænd på 10 procent, herunder et fald i berigelseskriminalitet på 13 procent og et fald i voldskrimi
nalitet på 12 procent. For kvinder er effekten insignifikant. Bennett finder desuden, at effekten er
drevet af individer med lavtuddannede forældre.
Også her findes en række norske og svenske studier. Baseret på norske data fra perioden 20022010 studerer Brugård & Falch (2013) den langsigtede effekt af uddannelse på kriminalitet. De fin
der, at ét ekstra års gymnasie/erhvervsuddannelse har en negativ effekt på 1,9 procent, 4,2 procent
og 6,9 procent på henholdsvis fængslinger, dage i fængsel og varetægtsfængslinger seks år efter
folkeskolens afslutning. Hjalmarsson, Holmlund & Lindquist (2015) og Meghir, Palme & Schnabel
(2012) benytter svenske data, herunder en uddannelsesreform fra 1948, og finder reduktioner i kri
minaliteten på linje med det danske og norske studie. Meghir, Palme & Schnabel (2012) finder tillige
en intergenerationel effekt af uddannelse på kriminel adfærd. Sønner af fædre, der fik forlænget
deres skoletid, har 2,5 procent mindre sandsynlighed for at blive dømt for kriminalitet.
Korrelationen mellem uddannelsesniveau og sundhed er meget klar. Højtuddannede lever læn
gere og er mere sunde. Men det betyder ikke i sig selv, at der også er en egentlig årsagssammen
hæng fra uddannelse til sundhed. Der findes en stor international litteratur, der fokuserer på dette
spørgsmål, herunder også flere danske og skandinaviske studier. Ifølge teorien er der to årsager til,
at der potentielt kan være en årsagssammenhæng mellem uddannelse og sundhed. Længere ud
dannelse giver højere løn og dermed mulighed for at investere i egen sundhed, fx via bedre diæt,
boligkvalitet m.m. Mekanismen kan også komme via øget evne til problemløsning, der gør det lettere
at træffe gode sundhedsrelaterede beslutninger.
Arendt (2005; 2008), Madsen et al. (2010), Behrman et al. (2011) og van den Berg, Janys & Chri
stensen (2012) studerer alle årsagssammenhængen mellem uddannelse og sundhed i en dansk
kontekst. Studierne finder samlet set blandede effekter af uddannelse på sundhed. Arendt (2005),
Madsen et al. (2010) og Behrman et al. (2011) finder ingen signifikante effekter af uddannelses
længde på sundhedsadfærd og levetid. Arendt (2008) finder en lille effekt på antal hospitalsindlæg
gelser for kvinder, og van den Berg, Janys & Christensen (2012) finder en positiv effekt på levetid.
Galama, Lleras-Muney & Kippersluis (2018) konkluderer i en litteraturoversigtsartikel, at den inter
nationale litteratur samlet set finder blandede resultater. Der findes sjældent effekt af længere ud
dannelse på overvægt, men blandede effekter af længere uddannelse på eksempelvis levetid og
rygning. Resultaterne fra de danske og svenske studier er også blandede. Samlet set tyder resulta
terne på ingen eller i bedste fald små positive effekter af uddannelse på sundhed.
Øget uddannelse kan også tænkes at have en intergenerationel effekt: Hvis forældrene opnår et
højere uddannelsesniveau, kan det have en afsmittende effekt på deres børns muligheder for øget
uddannelse. Teoretisk kan man forvente en effekt i kraft af forældrenes forbedrede investeringsmu
ligheder, mens højere indkomst eksempelvis kan give sig udslag i bedre boligforhold og bedre sko
ler. Andre mulige påvirkningskanaler diskuteres i kapitel 2.
Det primære studie på danske data er udført af Bingley, Christensen & Jensen (2009), som studerer
effekten af forældres uddannelse på børns uddannelseslængde og sundhed. De finder, at faderens
uddannelseslængde har positiv effekt på sundhed blandt nyfødte og småbørn, og at moderens ud
dannelseslængde har positiv effekt på barnets fødselsvægt og sandsynlighed for at gennemføre en
gymnasial uddannelse, men det til trods ikke har en effekt på den samlede uddannelseslængde. De
finder til gengæld, at faderens uddannelseslængde har en positiv effekt på barnets uddannelses
længde. De estimerede effekter er dog relativt små: Ét års ekstra uddannelse til moderen medfører,
at barnet har en fødselsvægt, der er 18 gram højere og har 1,4 procent større sandsynlighed for at
gennemføre en gymnasial uddannelse. For faderen findes blandede effekter.
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Holmlund, Lindahl & Plug (2011) konkluderer på baggrund af en omfattende litteraturgennemgang,
at danske, norske og svenske studier viser, at ét ekstra års uddannelse for forældrene medfører 0,1
års ekstra uddannelse for børnene. Samlet set peger litteraturen på, at der er evidens for en effekt
af forældres uddannelse på børns uddannelse, kompetencer og sundhed. På baggrund af de oven
for refererede studier er det dog mindre klart, hvilke mekanismer der er på spil.
Uddannelse kan også påvirke fertiliteten (i litteraturen studeres både teenagefødsler og det sam
lede antal børn) og deltagelse i demokratiske valg. Resultaterne for disse to udfaldsmål beskrives
her ganske kort. Samlet set peger den empiriske litteratur på, at længere uddannelse reducerer
sandsynligheden for teenagefødsler. Effekten på det samlede antal børn og på sandsynligheden for
aldrig at få børn er mere blandet. I forhold til demokratisk deltagelse finder det eneste danske studie
på området en positiv effekt af gymnasial uddannelse på demokratisk deltagelse. Andre skandina
viske studier peger på, at uddannelseslængde ikke har en effekt på demokratisk deltagelse.
Forskning og udvikling
Offentligt forbrug til forskning og udvikling sker både til den private og den offentlige sektor. To af
de mere typiske former for offentlig støtte til forskning og udvikling, udført i den private sektor, er via
reduktioner i skat og via direkte subsidier til forskning og udvikling. Offentlig støtte til forskning og
udvikling kan være med til at afhjælpe markedsfejl og i den forstand forbedre velstanden, idet forsk
ning og udvikling har egenskaber som et offentligt gode, der gør, at samfundets afkast af investe
ringen er højere end det private afkast.
I gennemgangen er fokus på betydningen af det offentlige forbrug til forskning og udvikling på pro
duktivitet og innovation i den private sektor, dvs. dynamiske effekter på virksomhedernes adfærd.
Dette er en markant afgrænsning af de potentielle dynamiske effekter af offentligt støttet forskning
og udvikling. Det er naturligvis helt oplagt, at forskning og udvikling også kan have en effekt på
kvaliteten og effektiviteten af den offentlige service, og at forskning og udvikling kan have en selv
stændig effekt på trivsel og livskvalitet. Det har dog ikke været muligt at finde relevant evidens på
disse områder.
Den internationale litteratur om offentlig støtte til forskning udført i offentligt regi viser, at forskning
og udvikling udført i det offentlige har afsmittende effekter på forskning og udvikling udført i den
private sektor. Internationale studier finder, at offentlige lokale investeringer i forskning og udvikling
har en positiv effekt på investeringerne i forskning og udvikling i det lokale private erhvervsliv, men
der er mangel på studier, som kan etablere en årsagssammenhæng i skandinavisk kontekst. Dan
ske studier peger dog på, at universiteter bidrager til innovation i den private sektor gennem over
førsel af kvalificeret arbejdskraft. Kaiser et al. (2018) viser, at nyansatte arbejdere med forskningsog udviklingserfaring fra universiteter har større effekt på antallet af patenter end andre typer af
arbejdskraft.
Betydningen af støtte til forskning og udvikling, udført i den private sektor for investering i og pro
duktion af forskning og udvikling, er bedre belyst. Samlet set findes, at offentlig støtte til forskning
og udvikling, foretaget i den private sektor, har en positiv effekt på det samlede niveau af investe
ringer i forskning og udvikling i den private sektor, uden at det reducerer virksomhedernes egne
investeringer i forskning og udvikling som følge af offentlige subsidier. Samtidig ses, at højere sub
sidier ikke lader til at hæve egen-investeringen hos de private virksomheder. Den danske litteratur
er imidlertid begrænset inden for dette område. Kaiser (2006) finder, at virksomheder, der modtager
subsidier, hæver deres investeringsniveau i forskning og udvikling med mellem 0,5 og 0,8 procent
på grund af subsidierne. Estimaterne i studiet er dog kun marginalt signifikante. Bloch & Graversen
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(2008) finder, at en 1 procent stigning i offentlig støtte medfører 0,08-0,11 procent stigning i virk
somhedernes egen investering i forskning og udvikling.
Offentlige overførsler
Der er to grundlæggende argumenter for offentlige ydelser. Den ene grund er det, økonomer kalder
for ”efficiens”, som her betyder, at der er markedsfejl, som gør, at udfaldet ikke bliver ”optimalt”,
medmindre det offentlige involveres. Den anden grund er ønsket om omfordeling for at sikre et øko
nomisk mere lige samfund.
I dette kapitel ser vi på overførsler, og den primære årsag til at tilbyde offentlige overførsler til fx
arbejdsløse, syge, ældre og småbørnsforældre er at sikre en mere lige indkomstfordeling. Overførs
lerne må derfor primært forstås som et fordelingspolitisk redskab, der forsikrer borgerne. Den pri
mære effekt er derfor at sikre en mere lige indkomstfordeling, mens fokus her er at undersøge, om
der i tilgift også er dynamiske effekter af overførsler.
Oversigten gennemgår to typer af effekter af overførsler: intergenerationelle effekter af overførsler
og effekter af overførsler på sundhed. Relationen mellem arbejdsudbud og overførslernes størrelse
bliver ikke behandlet i dette afsnit, da denne relation allerede er velbeskrevet. Ambitionen er i stedet
at beskrive andre ikke tidligere beskrevne effekter.
Intergenerationelle effekter i forhold til overførsler hentyder til offentlige overførsler til forældre, som
kan påvirke deres børns liv, eksempelvis målt ved trivsel, familiedannelse, sundhed, uddannelse og
indkomst, når de er voksne (Butcher, 2017). Familieforhold i barndommen, navnlig i de første år af
et barns levetid, kan have langsigtede konsekvenser for barnet. Det offentlige, som har interesse i
at påvirke trivsel og kompetenceudvikling hos et barn med lavindkomstforældre, vil grundlæggende
have to tilgængelige redskaber: overførsler (med eller uden betingelser) og serviceydelser. Inden
for økonomi har bl.a. nobelprisvinder James Heckman argumenteret for, at tidligere investeringer i
børn giver det største afkast – både fordi investeringen da løber over længere tid, og – nok så vigtigt
– fordi ”evner avler evner”, og tidlige investeringer dermed kan skabe en sneboldseffekt.
Samlet set viser den internationale litteratur, at der er klar evidens for en årsagssammenhæng mel
lem offentlige overførsler til forældre og deres børns muligheder.
Overførsler og intergenerationelle effekter
Den danske empiriske litteratur på effekten af ændringer i overførsler er meget begrænset. Der
findes dog to nyere danske studier af effekten af ændringer i ydelser til indvandrere i forbindelse
med indførelsen af starthjælpsydelsen, som halverede størrelsen af overførsler til denne gruppe
af nytilkomne, fra den tidligere mulighed, der var kontanthjælp, jf. Jakobsen, Kaarsen & Vasiljeva
(2016) og Andersen, Dustmann & Landersø (2019). Sidstnævnte finder, at reformen sænkede sand
synligheden for, at børn fra indvandrerfamilier benytter offentlig børnepasning, med 15 procentpoint
to år efter ankomst. De finder ingen gennemsnitseffekt på sprogtest i 2. og 4. klasse og på samlet
uddannelseslængde. Effekten på uddannelseslængde er dog begrænset af studiets begrænsede
tidshorisont. For subgruppen af drenge, der ankom til landet, efter de var fyldt 11 år, finder de, at
reformen reducerede den gennemsnitlige uddannelseslængde med 10-11 måneder. I studiet findes
desuden, at reformen medførte en stigning i kriminel adfærd for børn, der var over den kriminelle
lavalder i det første år efter ankomsten til Danmark. For denne gruppe findes næsten en fordobling
af den kriminelle adfærd. Der findes signifikante effekter på kriminel adfærd for både drenge og
piger.
Den amerikanske forskning omkring overførsler ser ofte på det amerikanske beskæftigelsesfra
drag (”Earned Income Tax Credit”), som dog er betinget af, at man er i beskæftigelse. Variation i
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beskæftigelsesfradraget benyttes til at se på langsigtede konsekvenser af en sænkelse i familiens
indkomst på børn, uddannelse, sundhed, indkomst og beskæftigelse. Et af de bedste studier her er
Dahl & Lochner (2012), som viser, at 1.000 US $ ekstra indkomst til forældre medfører forbedringer
i testresultater i matematik og læsning på 6 procent af en standardafvigelse. De største effekter
findes for børn fra familier, hvor mødrene har korte eller ingen uddannelser.
En række canadiske studier undersøger betydningen af børnepenge. Samlet findes her, at ændrin
ger i børnepenge har væsentlige effekter på børn fra lavindkomstfamilier. Der findes effekter på
både mental og fysisk sundhed og på præstationer i skolen.
Der eksisterer desuden række studier, der ser på effekten af at vokse op i en lavindkomstfamilie.
Lesner (2018) ser på effekten af forældres fattigdom på deres børns uddannelse, indkomst, beskæf
tigelse og familieforhold, når de er voksne i Danmark. I studiet benyttes variation mellem søskende
sammen med en række kontrolvariable, fx ændringer i arbejds- og familieforhold hos forældrene, til
at identificere effekten. Han finder, at fattigdom hos forældre har en signifikant negativ effekt på
deres børns præstationer i uddannelsessystemet målt ved uddannelseslængde og type af uddan
nelse (gennemsnitlig løn og beskæftigelsesafkast) og sandsynligheden for at tage en gymnasial
uddannelse. Ét ekstra års fattigdom oplevet i løbet af barndommen fra alderen 0 til 21 år har en
effekt på 0,08 års kortere uddannelse, 2,1 procent mindre sandsynlighed for at have gennemført en
gymnasial uddannelse som 22-årig, 2,2 procent lavere disponibel indkomst og 4,3 procent lavere
erhvervsindkomst for barnet som voksen. Effekten er størst for børn af lavtuddannede forældre.
Der er fire væsentlige og relaterede norske studier af offentlige overførsler, som studerer årsags
sammenhængen mellem forældres indkomst og deres børns kompetencer og adfærd. Navnlig stu
diet af Løken, Mogstad & Wiswall (2012) har høj kvalitet. Her benyttes regional- og tidsvariation i
påvirkningen af oliefundet i 1970’erne i Nordsøen på de lokale arbejdsmarkeder som en udefrakom
mende påvirkning af familiernes indkomst, og her findes, at lav indkomst hos forældre har en negativ
effekt på deres børns intelligens (mål ved IQ-test) og uddannelseslængde. De finder desuden, at
lav indkomst forårsager en stigning i sandsynligheden for, at børnene ikke gennemfører de uddan
nelser, som de starter på. Effektstørrelserne er aftagende med forældrenes indkomstniveau. I gen
nemsnit er effekten af forældreindkomst lille, men effekten er stor for børn af lavindkomstforældre.
Effekten af et bruttoindkomstløft på 101.000 norske kr. (1999-priser) for familier med en gennem
snitlig indkomst på 150.000 norske kr. fra barnet er 1-11 år er 0,74 års ekstra uddannelse. For
familier med en gennemsnitlig indkomst på 300.000 norske kr. fra barnet er 1-11 år er effekten på
0,05 års ekstra uddannelse.
Effekten af ubetingede overførsler til børn er analyseret i en række primært amerikanske studier.
Akee og medforfattere har i tre studier af høj kvalitet (2010; 2013; 2018) benyttet eksogen indkomst
stigning i familier – fra fordeling af overskud fra kasinoer til indfødte amerikanere til at opnå en bedre
forståelse for effekten af ubetingede overførsler på børn – og finder store positive effekter på fx
uddannelse. Derudover giver studierne et indblik i potentielle mekanismer, da de finder effekter på
relationer i familierne og på børns udvikling af personlighedstræk. Studierne finder, som resten af
litteraturen, at den positive effekt af overførslerne er størst for børn fra lavindkomstfamilier.
Overførsler og sundhed
Vi har ikke fundet relevant dansk eller skandinavisk forskning, der belyser effekten af ændringer i
overførsler på individers sundhed. Til gengæld er der en omfattende international forskning, som
empirisk belyser årsagssammenhængen mellem størrelsen af overførsler og sundhed.
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Et fremtrædende amerikansk studie af Evans & Garthwaite (2014) finder positive effekter på selvrapporteret sundhed og på biomarkers. Det amerikanske studie af Wolfe et al. (2012) finder, at 6.000
US $ i overførsler medfører 18 og 32 procent reduktion i henholdsvis højt alkoholforbrug og sand
synlighed for rygning. Sandsynligheden for diabetes faldt med 11 procent, overvægt med 9 procent,
forhøjet blodtryk med 11 procent og dage med angstanfald med 25 procent. En række studier af
selvrapporteret sundhed finder dog ikke den samme positive tendens.
Litteraturen peger samlet set på, at der må forventes at være positive effekter af overførsler på
sundhed og sundhedsadfærd – især mental sundhed. Resultaterne er dog blandede, og det er en
væsentlig begrænsning, at der ikke blev fundet relevante skandinaviske studier, der ser på denne
årsagssammenhæng.
Børnepasning
I den hjemlige politiske debat er der for tiden stort fokus på effekten af bedre normeringer i landets
børnehaver og vuggestuer. Virker det med flere voksne i børnehaverne? Det primære formål med
at øge antallet af voksne er, at børnene skal have det bedre nu og her. Men er der dynamiske
effekter, og hvad kunne disse tænkes at være? Her er der en ganske omfattende forskningsviden
at læne sig op af og også flere gode danske studier. Når det offentlige subsidierer børnepasning,
kan det åbne op for to typer af dynamiske effekter.
For det første kan det tænkes, at billigere eller bedre pasningsvilkår medfører, at forældre i højere
grad ønsker at overlade deres børn i pleje og selv tage på arbejde eller undlade at gå på deltid.
Simonsen (2010) finder, at sandsynligheden for, at en nybagt mor deltager på arbejdsmarke
det, falder med 0,17 procent, hvis prisen stiger med 1 procent. Flere norske studier finder tilsvarende
resultater, mens beregninger fra De Økonomiske Råd (DØR) (Kjeldsen, 2018) ikke viser nogen ne
gativ effekt for moderen, men til gengæld en lille positiv effekt på sandsynligheden for, at faderen
arbejder fuld tid.
Kvaliteten af institutionstilbuddet kan også spille en rolle for forældrenes beslutninger om ar
bejdstid. Flere mål kan her bringes i anvendelse. Kjeldsen (2018) måler kvalitet ud fra antallet af
børn pr. voksen i dagtilbuddene og pædagogandelen i institutionen, og finder, at mødre i gennemsnit
øger antallet af uger i beskæftigelse efter familieforøgelsen, hvis antallet børn pr. voksen falder – ud
fra et gennemsnit på 3,6 barn (0-2 årige) pr. voksen. Kjeldsen finder ligeledes, at sandsynligheden
for, at moderen arbejder fuld tid, når barnet er 1½-2 år, stiger med pædagogandelen, så kvalitet har
en målbar effekt. Men den er dog i økonomisk henseende meget lille og stort set ubetydelig.
Den anden mulige kanal for dynamiske effekter findes, hvis børnene på lang sigt klarer sig bedre
i livet. Datta Gupta & Simonsen (2010; 2012; 2016) har i en række studier beskæftiget sig med
betydningen af vuggestuer for børns udvikling af kompetencer. De finder, at hvorvidt børn er i insti
tution som 3-årige ikke har en målbar effekt på deres trivsel og funktionsevne, når de er fyldt 7 år.
De viser dog, at et meget højt dagligt antal timer i institution som 3-årig kan have negative effekter
på trivsel og funktionsevne på lang sigt.
Kvaliteten af dagtilbuddet må også forventes at have en betydning for den langsigtede udvikling af
børnene. Datta Gupta & Simonsen (2010; 2012; 2016) undersøger dette ved at sammenligne børn
i vuggestue med børn i dagpleje og finder ingen langsigtet forskel mellem børnene målt ved testre
sultater, rusmiddelforbrug, kriminalitet, trivsel og på, om børnene kan lide at gå i skole, men de finder
til gengæld, at vuggestuer er målbart bedre til at udvikle sprogkompetencer hos børn, og for drenge
også matematiske kompetencer, end dagplejere, selv når man observerer børnene i slutningen af
9. klasse.
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Bauchmüller, Gørtz & Rasmussen (2014) viser, at der er en sammenhæng mellem børns testresul
tater i dansk i slutningen af 9. klasse og antallet af voksne pr. barn, andelen af ansatte, der er mænd,
og andelen af ansatte, der er uddannede. Resultaterne peger dog på, at der skal meget store inve
steringer til, for at det kan have en væsentlig betydning for testresultaterne. De finder, at en stigning
i ressourcer på 50 procent til antal voksne pr. barn er associeret med en stigning i testresultater, der
svarer til en tredjedel af forskellen mellem etniske minoritetsbørn og andre danske børn. Etablering
af en egentlig årsagssammenhæng er her en udfordring, da det er vanskeligt at isolere effekten af
antallet af voksne pr. barn.
Der findes ligeledes gode norske studier, der ser på effekter af børnehaver på børns udvikling af
kompetencer. I disse studier findes positive effekter, når børnene er 15, 18 og 30 år, eksempelvis
målt ved indkomst og uddannelseslængde. De norske studier peger desuden på en central pointe,
der går igen i den internationale litteratur. Effekten på et gennemsnitligt barn må forventes at være
lille, men effekten på børn fra lavindkomst- eller indvandrerfamilier kan være betragtelig.
Tyske, spanske, engelske og amerikanske studier finder overvejende positive effekter, mens cana
diske og italienske studier oftest finder negative effekter. Der er en tendens til, at negative effekter
oftest findes ved børnepasning for de yngste. De toneangivende amerikanske empiriske studier
viser, at programmer målrettet børn fra udsatte familier kan give betydelige afkast.
Ældrepleje
Pårørendes motivation for at udøve ældrepleje kan have mange andre årsager, eksempelvis altru
isme, pligt, sociale normer eller være et signal til egne børn. En dynamisk effekt af ældrepleje vil
opstå, hvis de pårørende får frigjort tid, så de bedre kan gå på arbejde. Prisen på ældrepleje kan
også have betydning. På den ene side kan dyr ældrepleje gøre, at de pårørende vælger selv at pleje
den ældre, men det er også muligt, at en højere pris vil medføre øget arbejdstid for at kunne finan
siere plejen. Ældrepleje af pårørende kan også have en dynamisk effekt via den pårørendes sund
hed, hvis det fx er problematisk at leve op til egne eller andres forventninger til ældrepleje og be
skæftigelse på samme tid.
I litteratursøgningen blev der ikke fundet relevante danske studier, der ser på sammenhængen mel
lem offentligt forbrug på ældrepleje og de pårørendes arbejdsudbud, løn, trivsel og sundhed. Til
gengæld findes fem norske studier, der beskæftiger sig med ældrepleje og sundhed samt arbejds
udbud af pårørende. I Løken, Lundberg & Riise (2017) og Abrahamsen & Grøtting (2019) estimeres
effekten af ændringen i offentlig ældrepleje på de pårørendes arbejdsudbud, geografisk mobilitet og
sundhed. Løken, Lundberg & Riise (2017) finder, at øgede offentlige investeringer i ældrepleje ikke
havde en effekt på de pårørendes beskæftigelse, overgang til førtidspension og sandsynligheden
for flytning ud af kommunen. De finder dog, at døtre til ældre med behov for ældrepleje, der var i
beskæftigelse, forøgede deres arbejdstimer og havde signifikant mindre sygefravær. En 10 procent
point stigning i offentlig ældrepleje medførte 6,3 dages mindre sygefravær om året for døtre uden
søskende med forældre, der havde behov for ældrepleje. De fandt ingen effekter på sønners adfærd
eller på forældrenes sundhed. Abrahamsen & Grøtting (2019) viser, at øgede offentlige investerin
ger i ældrepleje havde en positiv effekt på kort sigt på sygefravær hos døtre, men ingen langsigtet
sundhedseffekt.
Samlet peger de norske studier på mindre, men positive dynamiske effekter af øgede offentlige
investeringer i ældrepleje til de pårørende. Der blev ligeledes fundet positive arbejdsudbudseffekter
af øgede offentlige investeringer i ældrepleje i britiske, tyske og japanske studier. Den internationale
litteratur viser generelt, at det primært er den nærmeste pårørende og kvindelige pårørende, der
bliver målbart påvirket af at have familiemedlemmer, der har behov for pleje. Et tysk studie peger
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på, at øgede offentlige investeringer i ældrepleje i en tysk kontekst er en god investering for sam
fundet.
Sundhed
Den primære effekt af sundhedsvæsenet er at gøre patienter raske. Og når det sker, øges deres
mulighed for at arbejde naturligvis også. Derfor er der ingen tvivl om, at der er endog meget store
dynamiske effekter af investeringer i sundhedsvæsenet. Men det centrale spørgsmål er, hvorvidt
yderligere investeringer i sundhed ud fra det nuværende høje danske investeringsniveau vil have
dynamiske effekter på arbejdsudbud og produktivitet.
Størstedelen af de offentlige udgifter til sundhed anvendes på ældre borgere, som ikke længere er
på arbejdsmarkedet. For denne gruppe af borgere er der ikke oplagte positive eller negative effekter
på arbejdsudbud og produktivitet. Men selv for personer i den arbejdsduelige alder vil den marginale
effekt af yderligere investeringer forventeligt være meget små i et system som det danske, hvor alle
har adgang til behandling, og der er ikke fundet forskning, der belyser de marginale effekter på dette
område.
For børn og unge opstår den væsentligste dynamiske effekt af sundhedsinvesteringer på kompe
tenceudviklingen og dermed på produktivitet og arbejdsudbud på lang sigt. Sundhedsinvesteringer
i børn kan opdeles i a) fysisk sundhed (eksempelvis vacciner, lægebesøg og rusmiddelforebyg
gelse), b) ernæring (eksempelvis skolemad og kostråd), c) mental sundhed (behandling og forebyg
gelse) og c) sundhedsindsatser rettet mod kognitiv indlæring (eksempelvis briller og høreapparater).
Øgede investeringer i disse fire typer af sundhedsindsatser kan alle have en positiv indvirkning på
kompetenceudvikling og dermed på produktivitet og arbejdsudbud på lang sigt.
En række gode danske studier undersøger effekten af sundhedsinvesteringer på børns kompeten
ceudvikling. Sievertsen & Wüst (2017) og Daysal, Trandafir & van Ewijk (2019) studerer effekten af
sundhedsinvesteringer på kompetenceudvikling. Sievertsen & Wüst (2017) finder en negativ effekt
af at blive sendt hjem samme dag som fødslen på barnets præstation ved 9. klasse afgangseksa
men samt på sundhed på kort og mellemlang sigt. At blive sendt hjem samme dag som fødslen har
i gennemsnit en negativ effekt på gennemsnitskarakteren ved afgangseksamen i 9. klasse på 0,080,1 standardafvigelse. Daysal, Trandafir & van Ewijk (2019) finder, at søskende til børn, der ved
fødslen modtog ekstra offentlig investering på grund af lav fødselsvægt, klarer sig bedre ved 9.
klasses afgangseksamen i dansk og matematik. Effekterne på både dansk og matematik er så store,
at det svarer til 33-69 procent af forskellen i testresultater mellem børn, der har de 5 procent bedste
resultater, og børn, der har de 5 procent dårligste resultater.
Wüst (2012) og Hjort, Sølvsten & Wüst (2017) ser primært på langsigtede sundhedsmål. Wüst
(2012) finder positive effekter af hjemmebesøg af sundhedsplejesker hos familier med nyfødte på
børnenes overlevelsesrate (0,5 %-0,8 %), mens Hjort, Sølvsten & Wüst (2017) finder positive effek
ter af hjemmebesøg af sundhedsplejersker hos familier med nyfødte på børnenes sundhed som
voksne. De finder en positiv effekt på levetid, mindre tid på hospital, før de bliver gamle, og mindre
sandsynlighed for hjertekarsygdomme.
De væsentligste danske studier peger dermed på, at der er positive effekter på kompetenceudvikling
af øgede investeringer i nyfødte.
Hertil kommer de ernæringsrettede indsatser såsom skolemadsordninger. Det svenske studie af
Alex-Petersen, Lundborg & Rooth (2017) viser, at adgang til skolemad gennem hele folkeskolen i
gennemsnit havde en effekt på 3 procent højere livstidsindkomst, og at denne effekt er aftagende i
forældrenes indkomst. Effekter af samme størrelsesorden findes også i en norsk kontekst.

13

Transportinfrastruktur
Transportområdet er et af de klassiske områder inden for økonomisk vækstteori, og argumentet for
offentlig indblanding er ofte, at infrastruktur har såkaldt ”fælles gode” egenskaber i den forstand, at
der er stordriftsfordele. Forbedret transportinfrastruktur vil ligeledes have en effekt på fordelingen af
markedsmagt. Når lokale markeder åbnes op, kan lokale monopoler og karteller blive opbrudt. Ad
gang til god transportinfrastruktur har stor betydning for produktionsstruktur, arbejdsmarked og fa
milieliv. Infrastruktur kan ændre markeder fra at være lokale til i højere grad at kunne betragtes som
globale. Det kan desuden have en effekt på udviklingen af human kapital gennem valg af videregå
ende uddannelse.
Copenhagen Economics (2011) estimerer sammenhængen mellem pendlertiden og arbejdsud
buddet – dog primært for højtuddannede individer med høje indkomster og mange år på arbejds
markedet. De finder, at hvis pendlertiden forkortes med 10 procent, så vil arbejdstiden stige med 22,5 procent. Dette betyder, at en times mindre pendlertid medfører 10-15 minutters ekstra arbejdstid,
dvs. at 17-25 procent af den reducerede pendlertid bliver omvekslet til arbejdstid. Effekten er kun
signifikant for kvinder, hvor 10 procent kortere pendlertid medfører 3 procent højere arbejdstid. Dette
svarer til, at en times mindre pendlertid giver 39 minutters ekstra arbejdstid for kvinder. Disse effekt
mål må vurderes at være store, men da metoden beror på en række strenge antagelser, bør resul
taterne ses som et noget usikkert skøn på størrelsen af årsagssammenhængen.
Et norsk studie af Tveter (2018) studerer betydningen af at åbne en ny bro for pendleradfærd i de
nærtliggende kommuner. Han finder en effekt for én af fem inkluderede kommuner. For denne kom
mune findes en effekt på 7 procent stigning i antallet af pendlere til kommunen i kølvandet på åbning
af en ny bro i 2008.
Den internationale litteratur, der beskæftiger sig med relationen mellem pendlertid og arbejdsudbud,
finder generelt små positive eller ingen effekter af kortere pendlertid på arbejdsudbuddet. Dette re
sultat står i skarp kontrast til det danske studie på området, der finder ganske store positive arbejds
udbudseffekter af forbedret transportinfrastruktur.
Rotger & Nielsen (2015) studerer betydningen af metroudvidelserne i København i starten af
00’erne. De finder, at nem adgang til de nyåbnede metroer havde en effekt på lønnen på lidt over
10.000 kr. 4 år efter åbningen. De finder en stigning i andelen af individer, der pendler 5-10 km, på
omkring 2 procent, og et fald i andelen af individer, der pendler 0-5 km, på 2-4 procent.
Ud over viden om relationen mellem pendlertid og løn er der ikke fundet relevant dansk forskning
om transportomkostningernes betydning for virksomheders adfærd. International forskning peger
dog på, at kvaliteten af den lokale infrastruktur har betydning for placeringen af nye arbejdspladser,
og at god infrastruktur kan have en positiv effekt på virksomheders produktivitet. Der er dermed i
nogen grad evidens for, at virksomheder vil opleve flere jobansøgere, mindre fravær hos de ansatte,
lavere lønkrav og højere produktivitet ved at placere deres arbejdspladser i nærheden af god infra
struktur.
Samlet oversigt
Tabel 1 indeholder en oversigt over de emner, som denne litteraturgennemgang har afsøgt. I tabel
len angives desuden det vurderede evidensniveau og effektstørrelser. Formålet med tabeloversig
ten er at skabe et overblik over rapportens hovedkonklusioner. Tabellen illustrerer, at der eksisterer
en hel del viden om dynamiske effekter af offentligt forbrug, som er relevant i den nuværende danske
kontekst. Emner såsom de dynamiske effekter af uddannelse og af børnepasning er særligt godt
beskrevet i litteraturen.
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Det er imidlertid også klart ud fra den anden søjle i tabellen, der viser det vurderede evidensniveau
(angivet som Rimelig, I nogen grad, Mangelfuld), at der er væsentlige huller i den eksisterende
viden. Eksempelvis må det anføres, at vores viden om de dynamiske effekter af offentligt forbrug på
sundhed, ældrepleje samt forskning og udvikling er mangelfuld. I tabellens tredje søjle er angivet en
vurdering af effektstørrelsen på det pågældende område (vurderet til enten Store, Små eller Uklart).
Det er i sagens natur en subjektiv og noget uklart defineret angivelse, som dog fremstår mere kon
kret og klart inde i selve rapporten.
Afsluttende bør det anføres, at denne litteraturgennemgang i sit udgangspunkt er afsøgende og
derfor ikke lever op til standarter for systematiske Campbell-reviews. Formålet med litteraturgen
nemgangen er at indsamle viden og skabe et overblik over et meget bredt forskningsfelt, der har
samfundsmæssig interesse. Hvis man på et senere tidspunkt ønsker at foretage separate systema
tiske reviews inden for enkelte af rapportens underemner, kan denne litteraturgennemgang benyttes
som indgang. Rapporten bør læses under denne forudsætning, og det bør derfor fremhæves, at
væsentlig viden kan være udeladt af rapporten, da den ikke er underlagt standarder for systematiske
reviews.
Tabel 1

Oversigt over emner, tilgængeligt evidensniveau og effektstørrelser

Emne

Evidensniveau

Effektstørrelser

Løneffekter

Rimelig

Store

Kriminalitetseffekter

Rimelig

Store

Sundhedseffekter

I nogen grad

Små

Intergenerationelle effekter

Rimelig

Store

Fertilitetseffekter

Mangelfuld

Store

Effekter på demokratisk deltagelse

I nogen grad

Uklart

Intergenerationelle effekter

I nogen grad

Store

Effekter på sundhed

Mangelfuld

Uklart

Effekter på børns kompetenceudvikling

Rimelig

Små

Effekter på arbejdsudbud af forældre

I nogen grad

Små

Mangelfuld

Små

Effekter på voksne

Mangelfuld

Uklart

Effekter på børn

I nogen grad

Store

Effekter på arbejdsudbud og løn

I nogen grad

Små

Effekter på virksomheder

Mangelfuld

Uklart

Offentligt udført forskning og udvikling

Mangelfuld

Uklart

Støtte til privat udført forskning og udvikling

Mangelfuld

Uklart

Uddannelse

Offentlige overførsler

Børnepasning

Ældrepleje
Effekter på pårørende
Sundhed

Transportinfrastruktur

Forskning og udvikling
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Perspektivering
Hvis man konkret ønsker at benytte viden fra denne litteraturgennemgang i udviklingen af makro
økonomiske modeller, skal man være opmærksom på, at ingen af de gennemgåede studier inklu
derer estimater på marginale effekter – kun estimater af gennemsnitseffekter, og der foreligger der
for ikke umiddelbart empiriske estimater i et format, som uden videre kan indgå i makroøkonomiske
modeller. Det er ofte de langsigtede effekter på børn, hvor der måles store effekter – især for de
socialt mest udsatte børn. Det er her væsentligt at holde sig for øje, at disse effekter ligger langt ude
i fremtiden, og hvis man ønsker at tage disse dynamiske effekter med i betragtning, når man fore
tager politiske prioriteringer, skal værdien af effekterne tilbagediskonteres til nutidsværdi, hvilket vil
betyde en meget væsentlig reduktion i den værdi, der umiddelbart måles.
Et andet relevant tema, der ikke indgår i denne litteraturoversigt, er omkostningssiden. Dynamiske
effekter er som ovenfor angivet en ”mer-effekt” oven på en direkte effekt, men selv med positive
direkte og dynamiske effekter kan omkostningen ved at opnå en given effekt være så stor, at den
overgår de eventuelt positive samlede effekter. I eksemplet med øget arbejdsudbud fra forældre,
der får passet deres børn, gælder eksempelvis, at den ekstra pædagog, der indsættes, jo alternativt
kunne være produktiv i en helt anden branche, og de dynamiske arbejdsudbudseffekter fra 3-4 for
ældrepar er langt fra nok til at opveje tabet ved den ene pædagog.
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1

Indledning

Denne rapport har til formål at skabe et overblik over den eksisterende empirisk funderede viden
om dynamiske effekter af offentligt forbrug. I Danmark bliver det offentlige forbrug primært brugt til
at stille en lang række af services gratis eller kraftigt subsidieret til rådighed for borgere og virksom
heder såsom sygehuse, infrastruktur og retsvæsen. Disse services har en betydelig indvirkning på
fordelingen af velstanden i samfundet, men påvirker i tilgift borgere og virksomheders adfærd. Der
har i de senere år været en tiltagende interesse for disse afledte adfærdsmæssige konsekvenser,
der ofte omtales som ”Dynamiske effekter af offentligt forbrug”. Specifikt betegner dynamiske effek
ter af offentligt forbrug den ændring i adfærd hos individer og virksomheder, der indirekte er en
konsekvens af det offentlige forbrug.1,2
Andre overvejelser i forbindelse med det offentlige forbrug såsom størrelsen af den offentlige sektor,
om den offentlige sektor varetager opgaver, som markedet kunne tilbyde, de dynamiske effekter af
finansieringen af det offentlige forbrug og den rolle, som det offentlige forbrug spiller i stabiliseringen
af økonomien på tværs af konjunkturer, vil ikke blive inddraget i rapporten.
Afledte adfærdsændringer er ikke det primære formål med offentligt forbrug. Viden om dynamiske
effekter vil derfor ikke være et tilstrækkeligt grundlag for at træffe politiske beslutninger. Det er ek
sempelvis ikke det primære formål med det offentlige forbrug på sundhedsområdet at påvirke ad
færden på arbejdsmarkedet. Ofte vil fordelingspolitiske overvejelser ligge til grund for allokeringen
af det offentlige forbrug. Viden om dynamiske effekter er dog nødvendig, hvis man ønsker at skabe
et retvisende billede af udgifterne ved at gennemføre en ændring i det offentlige forbrug.
I Danmark er der tradition for at indregne dynamiske effekter af finansieringen af det offentlige for
brug gennem skatter. Rapporten ”Dansk Økonomi, efterår 2018” fra De Økonomiske Råds for
mandsskab indeholder en gennemgang af den nyeste viden om dynamiske effekter af skatter i Dan
mark på arbejdsudbuddet (De Økonomiske Råd, 2018). Den nyeste forskning på området viser, at
en sænkning af timelønnen på 1 procent (eksempelvis forårsaget af en ændret beskatning) vil for
årsage et fald i arbejdsudbuddet på omring 0,1 procent. Det er dog væsentligt at nævne, at der er
stor usikkerhed om størrelsen af dette estimat, og at estimatet forventes at variere på tværs af be
folkningsgrupper.
Denne rapport beskæftiger sig ikke med de dynamiske effekter af finansieringen af den offentlige
sektor, men med de dynamiske effekter af det offentlige forbrug. Det må forventes, at det offentlige
forbrug på en lang række områder kan have positive adfærdseffekter på arbejdsudbud og produkti
vitet, men at denne effekt kan skifte fortegn, hvis adfærdseffekterne af finansieringen tages med i
betragtning.
Hvis man i lovgivningsmæssig sammenhæng ønsker at tage højde for de adfærdsmæssige konse
kvenser af en ændring i det offentlige forbrug på et givet område, kan det imidlertid skabe et uba
lanceret billede, hvis man indregner effekterne forårsaget af skatteændringer, men ikke medregner
effekterne fra ændringen i det offentlige forbrug. Det vil i sidste ende skabe et ikke-retvisende billede
af effekten på velstanden og de offentlige finanser.

1

2

Denne definition følger Finansministeriets definition i rapporten ”Regneprincipper og modelanvendelse – dynamiske effekter af
offentligt forbrug og offentlige investeringer” fra 2018 (Finansministeriet, 2018a), hvor dynamiske effekter af offentligt forbrug
defineres som: ”Dynamiske effekter dækker generelt over konsekvenserne af politiske tiltags afledte virkninger på husholdnin
gernes eller virksomhedernes adfærd”.
Definitionen af dynamiske effekter, der benyttes i denne rapport, følger således den definition, der benyttes i den danske politiskøkonomiske debat og ikke en fagøkonomisk definition på baggrund af effekter af statiske versus dynamiske økonomiske model
ler, hvor forskellen typisk vil være baseret på inddragelsen af flere tidsperioder.
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1.1

Grundlæggende begreber

Der findes en række tilfælde, hvor markedet ikke er i stand til at skabe den velstandsoptimerende
allokering af ressourcer, og i disse tilfælde peger økonomisk teori på, at offentligt forbrug kan øge
velstanden. Disse mekanismer betegnes ofte som markedsfejl. I denne rapport kategoriseres mar
kedsfejlene i fire grupper: i) fælles goder, ii) asymmetrisk information, iii) markedsmagt og iv) eks
ternaliteter.3
Offentlige services har egenskaber som offentlige goder, hvis der er stordriftsfordele for den sam
lede velfærd i den forstand, at den offentlige service ikke bliver mindre, hvis et ekstra individ får
adgang til godet. For at servicen kan siges at have egenskaber som et offentligt gode, kræves det
yderligere, at det ikke er muligt at ekskludere nogen fra at få adgang til godet. Offentlig støtte til
forskning og udvikling er et eksempel på en offentlig service, der kan forventes at have egenskaber
som et offentligt gode. Andre eksempler på offentlige services, der i nogen grad udviser egenskaber
som offentlige goder, er infrastruktur, kultur og lov, orden og regulering.
Asymmetrisk information er en grundlæggende udfordring i et konkurrencemarked. Da det ikke er
muligt af have fuldkommen information om en forhandlingspartner – og dermed ikke er muligt at
verificere ethvert udsagn, vil forhandlinger bero på individuelle forventninger under begrænset infor
mation. Denne mekanisme slår eksempelvis igennem på de finansielle markeder og på forsikrings
markedet. Det kan medføre underinvestering i fx uddannelse, da det kan være svært at overbevise
banken om den reelle individuelle ”indsats i skolen”-investering og dermed det langsigtede afkast af
investeringen på arbejdsmarkedet.
Det kan desuden være fordelagtigt at have et reguleringssystem, der sørger for, at en lige konkur
rence er til stede på markedet for at undgå monopoler og karteller. Markedsmekanismer vil oftest
kun være effektive, hvis markedet indeholder et større antal ligeværdige konkurrenter. Hvis det er
omkostningsfuldt at indtræde på markedet, og enkelte virksomheder kan drage fordel af store mar
kedsandele, kan markedet være årsag til et for lavt velstandsniveau.
Den fjerde type af markedsfejl er eksternaliteter. En eksternalitet betegner den effekt, der opstår
ved, at en transaktion på markedet mellem to parter har en indvirkning på en tredje part. Effekten
på tredjeparten kan være positiv eller negativ. Det væsentlige er, at effekten på tredjeparten ikke
vægtes i forhandlingen. Det betyder, at markeder, der ikke tager højde for eksternaliteter, ikke vil
opnå det optimale velstandsniveau. Klassiske eksempler på eksternaliteter er miljø- og klimaeffekter
af forbrug.
Da denne rapport beskæftiger sig med dynamiske effekter af offentligt forbrug, vil offentlige indgreb,
som udbedrer markedsfejl, være en central del i forståelsen af de bagvedliggende mekanismer. Det
er dog væsentligt at pointere, at der kan observeres positive dynamiske effekter af offentligt forbrug,
uden at en markedsfejl bliver udbedret, fx hvis adfærdseffekten af finansieringen ikke tages med i
betragtning.

1.2

Afgrænsning og opbygning

Den primære udfordring ved at opnå en evidensbaseret forståelse for betydningen af de dynamiske
effekter af offentligt forbrug på produktivitet og arbejdsudbud er, at det i modsætning til indførsel af
3

Denne liste af argumenter for offentlig intervention er baseret på klassisk rationel beslutningsteori. Man kan desuden finde argu
menter i adfærdsøkonomisk teori, der pointerer, at individer kan være udfordrede i deres investeringsstrategi, når afkastet er på
lang sigt. Dette kan betyde, at individet investerer på lidt for kort sigt (present-bias).

18

skatteændringer sjældent er muligt i samme grad at observere en klar relation mellem ændringen i
det offentlige forbrug inden for et serviceområde og den konkrete implementering, der påvirker det
enkelte individ eller en given virksomhed. Øget forbrug på sundhedsområdet kan eksempelvis have
meget forskellige effekter på individers adfærd afhængig af den lokale, kommunale og regionale
prioritering af midlerne. Det vil ofte hverken være politisk ønskværdigt eller praktisk muligt at øre
mærke offentlige midler til konkrete tiltag. For at kunne behandle denne udfordring kræves et mo
delteoretisk analysegrundlag, der rækker ud over formålet med denne rapport. Fokus i rapporten vil
i stedet være på at indsamle og strukturere eksisterende empirisk viden om afledte adfærdsmæs
sige effekter af ændringer i det offentlige forbrug.
De studier, der bliver gennemgået i denne rapport, er alle baseret på empiriske analyser, som har
til formål at identificere årsagssammenhænge. Det er væsentligt at pointere, fordi en lang række
studier inden for dette område alene påviser associationer.4 Da formålet med rapporten er at tilbyde
et grundlag for viden om effekter, er det dog en nødvendig begrænsning af litteraturen at se på
subgruppen af studier, som beskæftiger sig med årsagssammenhænge. Den mest troværdige stra
tegi til at identificere årsagssammenhænge er randomiserede kontrollerede felteksperimenter. Inden
for socialvidenskaberne er det dog sjældent tilfældet, at relevante randomiserede kontrollerede felt
eksperimenter er tilgængelige. Der præsenteres også resultater fra studier, der benytter institutio
nelle ændringer som kvasi-eksperimenter til at identificere årsagssammenhænge. Ligeledes præ
senteres resultater fra studier, der benytter paneldata-metoder til identifikation. Da validiteten af re
sultater fra studier afhænger af troværdigheden i den empiriske metode, vil den benyttede empiriske
metode fremgå som en naturlig del af rapporten.
Studier, der benytter empiriske strategier som ovenfor beskrevet, vil dog kun være i stand til at
identificere partielle effekter. Dette kan være en væsentlig begrænsning, da en del af de dynamiske
effekter af offentligt forbrug må forventes at være generelle ligevægtseffekter. Hvis man eksempel
vis ændrer på det generelle uddannelsesniveau, så alle får ét års ekstra uddannelse, så vil effekten
på løn og arbejdsmarkedstilknytning for den enkelte borger formentlig være lavere, end hvis kun en
mindre del af befolkningen fik ét års ekstra uddannelse (det vil være tilfældet, hvis det både er det
faktiske og det relative uddannelsesniveau, der har betydning for fx lønnen). Den empiriske forsk
ning på dynamiske effekter af offentligt forbrug beskæftiger sig næsten altid med mindre ændringer
af fordelingen af det offentlige forbrug. På baggrund af denne type evidens er det ikke muligt at
drage konklusioner om konsekvensen af større strukturelle ændringer af den offentlige sektor. Det
er således ikke rimeligt at konkludere noget om betydningen af at have et retsvæsen på baggrund
af estimater for mindre ændringer i udgifterne til fængsler.
Det kan tilsvarende være problematisk at benytte viden baseret på effekter, der er estimeret på
baggrund af data fra andre lande eller på historiske danske data, da kontekstafhængigheden i ef
fekterne forventes at være væsentlig. I rapporten vil der derfor være et særligt fokus på danske
studier, derefter skandinaviske studier og til sidst studier fra andre lande, der vurderes til at kunne
tilbyde relevant viden.
Selv i tilfælde, hvor der eksisterer gode studier baseret på en kontekst, som i nogen grad kan for
ventes at være sammenlignelig med en dansk kontekst, kan det være en udfordring at benytte de
fundne estimater, da disse oftest vil være dannet på baggrund af en gennemsnitlig effekt for en
given gruppe borgere. Det væsentligste estimat i en politisk-økonomisk kontekst vil sædvanligvis
ikke være dette mål på den gennemsnitlige effekt for målgruppen, men den marginale effekt. Dette
vil være tilfældet, da man sædvanligvis ikke er interesseret i effekten af den eksisterende offentlige
4

Association betyder i denne sammenhæng, at to variable er korrelerede. Det betyder ikke, at en ændring i den ene variabel
forårsager en ændring i den anden variabel (fx kan en tredje variabel være årsagen til, at de to første bevæger sig).
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service, men derimod effekten af en udvidelse (eller reduktion) af denne service. De to estimater vil
sjældent være sammenfaldende.
Hertil kommer, at en lang række af de services, der er tilgængelige fra det offentlige, er universelt
tilgængelige. Det vil sige, at alle borgere har adgang til dem (og således ikke er begrænset til familier
med lav indkomst eller lignende). Der er en fundamental empirisk udfordring i at måle på effekten af
universelle goder, da en egentlig kontrolgruppe ikke er tilgængelig. Et eksempel på dette er den
danske sygesikring. Hvis man i Danmark har behov for behandling på et hospital, har man ret til at
modtage denne. De dynamiske effekter af denne service er empirisk vanskelige at måle, da alle
danskere modtager denne service.
Litteraturafsøgningen er foretaget ved at benytte kædemetoden (også kendt som snowball-meto
den). Dette er en tretrins-metode, hvor første trin er en initial bred søgning baseret på afsøgerens
initiale viden. Andet trin er en sondering af relevante artikler i den brede initial afsøgning og dernæst
en gennemgang af referencelister i disse artikler. Det sidste trin er repetitivt at gennemgå referen
celister i relevante studier. Denne metode er i sit udgangspunkt afsøgende og lever derfor ikke op
til standarder for systematiske Campbell-reviews. Formålet med litteraturgennemgangen er at ind
samle viden og skabe et overblik over et meget bredt forskningsfelt, der har samfundsmæssig inte
resse. Hvis man på et senere tidspunkt ønsker at foretage separate systematiske reviews inden for
enkelte af rapportens underemner, kan denne litteraturgennemgang benyttes som indgang. Rap
porten bør læses under denne forudsætning, og det bør derfor fremhæves, at væsentlig viden kan
være udeladt af rapporten, da den ikke er underlagt standarder for systematiske reviews.
Denne rapport er opdelt i kapitler baseret på serviceområderne uddannelse, forskning og udvikling,
overførsler, børnepasning, ældrepleje, sundhed og infrastruktur.5 Hvert kapitel indledes med en in
troduktion af de teoretiske forventninger til de dynamiske effekter inden for det pågældende service
område og en beskrivelse af afgrænsningen af litteraturgennemgangen inden for det pågældende
serviceområde. Dernæst gennemgås den empiriske viden inden for området efter relevans, dvs.
først danske studier, dernæst skandinaviske studier og til sidst relevante studer fra andre lande.
Hvert kapitel afsluttes med en opsummering af de væsentligste resultater beskrevet i kapitlet. Hvert
kapitel indeholder desuden afslutningsvis en tabeloversigt over alle de gennemgåede studier.

5

Baseret på definitionen af dynamiske effekter af offentligt forbrug vil indsatsområder såsom den aktive arbejdsmarkedspolitik
ikke naturligt indgå i rapportens behandlingsområde, da denne type indsats har som direkte formål at påvirke adfærden hos
individer og virksomheder. I det tilfælde er der altså ikke tale om en afledt effekt af det offentlige forbrug, men en direkte konse
kvens af en investering.
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2

Uddannelse

2.1

Teoretiske forventninger

Investering i uddannelse har værdi for både individet og samfundet. Teoretisk set er forventningen,
at investering i uddannelse kan være med til at udvikle kompetencer hos individet, der på et senere
tidspunkt vil give et afkast på arbejdsmarkedet via tilknytning og højere løn. Forventningen er altså,
at kompetencer tilegnet i uddannelsessystemet vil gøre individet mere produktivt. Inden for økono
misk teori betegnes den type af individuelle kompetencer, der giver et afkast på arbejdsmarkedet,
som human kapital (Becker, 1964; Mincer, 1974).
For at investering i uddannelse er fordelagtig, er det nødvendigt, at afkastet er højere end afkastet
fra andre investeringer. Empirisk forskning har belyst, at afkastet på uddannelse er langt højere end
afkastet på kapital. På den baggrund giver det mening at investere massivt i udviklingen af human
kapital hos befolkningen.
Der er desuden belæg for offentlig investering i uddannelse, da uddannelsesmarkedet indeholder
en række markedsfejl. Da viden let kan overføres, må det forventes, at der er store eksternaliteter
forbundet med den type af vidensbaserede kompetencer, man kan opnå i uddannelsessystemet.
Da andre end individet selv vil få et afkast af individets investering i uddannelse, vil det på den
baggrund være meningsfyldt med offentlig investering i uddannelse. Det må desuden forventes, at
asymmetrisk information på lånemarkedet kan være med til at skabe et for lavt niveau af uddannel
sesinvesteringer. Dette vil være tilfældet, da långiverne ikke vil kunne observere det reelle afkast af
investeringen. De vil eksempelvis ikke kunne observere låntagerens indsats under uddannelsen.
Det vil dermed resultere i for dyre lån og derigennem i en underinvestering i uddannelse. Denne
markedsfejl vil således have størst effekt for individer, der kommer fra en lav socioøkonomisk bag
grund. Da socioøkonomisk baggrund ikke nødvendigvis er bestemmende for evner og motivation
og derigennem afkastet på uddannelse, vil dette begrænse det sociale afkast på uddannelse yder
lige (Halsey,1962)6.
Man kan desuden finde argumenter i adfærdsøkonomisk teori, der pointerer, at individer kan være
udfordrede i deres investeringsstrategi, når afkastet er på lang sigt. Dette kan betyde, at individet
investerer for lidt på kort sigt, dvs. at vægtningen af nutidig værdi mod fremtidigt afkast ikke er opti
mal (nutids-bias). Hvis dette er tilfældet, kan en offentlig tilskyndelse til at investere være socialt
optimal.
Offentlig investering i uddannelse vil ofte være en afvejning mellem investering i jobspecifikke kom
petencer og generelle kompetencer. Jobspecifikke kompetencer vil i udgangspunktet give det stør
ste afkast på arbejdsmarkedet, men individer med jobspecifikke kompetencer vil samtidig være me
get sårbare over for skift i efterspørgslen efter denne specifikke type arbejdskraft. Denne type skift
i efterspørgslen kan eksempelvis være drevet af den teknologiske udvikling. Det vil derfor være
fordelagtigt, at den offentlige investering så vidt muligt fokuseres på udviklingen af kompetencer,
der kan give et afkast på tværs af jobs. Man må desuden forvente, at arbejdsgiverne i højere grad
vil være villige i til at investere i jobspecifikke kompetencer end i generelle kompetencer. For nogle
typer af arbejdskraft er det dog en nødvendighed med specialiserede kompetencer (Hanushek et
al., 2017; Andersen, 2018).

6

Se desuden Boldrin & Montes (2005) og Andersen & Bhattacharya (2017) for yderligere argumenter om, at offentligt finansieret
uddannelse kan give højere afkast end et markedsbaseret system.
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Der er således gode argumenter for offentlige investeringer i uddannelse, og det må forventes, at
der er en række dynamiske effekter af disse investeringer. Et højt niveau af human kapital må for
ventes at have betydning for individers adfærd i mange sammenhænge. Disse adfærdspåvirkende
effekter af uddannelsesinvesteringer defineres under ét som de dynamiske effekter af forbrug på
uddannelse.
I det følgende gennemgås den empirisk baserede viden om de dynamiske effekter af offentligt for
brug på uddannelse på arbejdsmarkedet, sundhed, fertilitet, kriminalitet og intergenerationelle ef
fekter på børn samt effekten på valgdeltagelse. Akkumulering af human kapital må forventes at have
effekt på en lang række yderligere områder, men de udvalgte områder er særligt interessante, da
en ændring i adfærd på disse områder kan have stor betydning for de offentlige finanser i form af
øgede skatteintægter og lavere udgifter til offentlige ydelser.
Der findes en meget omfattende forskning om afledte effekter af uddannelse. Relationen mellem
uddannelse og indkomst er eksempelvis en af de mest estimerede relationer i samfundsvidenska
ben. Men litteraturen er dog begrænset, når det kommer til studier, der kan benyttes til at få en
forståelse af årsagssammenhænge. Den grundlæggende problemstilling er, at det ikke er tilfældigt,
hvem der gennemfører en uddannelse. Der må forventes en væsentlig selektion både baseret på
socioøkonomisk baggrund og på individuel motivation og evner. I det følgende vil der være særlig
fokus på forskning, der forsøger at tage denne selektionsproblemstilling med i betragtning. En yder
ligere komplikation, som er en konsekvens af den forventede selektion ind i uddannelse, er, at esti
merede effekter langt oftest er gennemsnitseffekter. Disse effektestimater kan være væsentlige i
forståelsen af effekten af den nuværende uddannelsesindsats, men er mindre brugbare, hvis man
ønsker at opnå en forståelse for effekten af en udvidelse af den nuværende indsats. Det må forven
tes, at effekten af uddannelse på grupper, der ikke tidligere har fået denne uddannelse, kan afvige
fra den gennemsnitlige effektstørrelse. Hvis man antager, at individer, der på nuværende tidspunkt
modtager en mindre uddannelsesinvestering, også er individer, hvor afkastet af uddannelse er min
dre, vil den marginale effekt af en forøget offentlig investering være mindre end den gennemsnitlige
værdi af den nuværende indsats. Hvis man derimod har grund til at tro, at selektionen ind i uddan
nelse ikke er baseret på evner og motivation, men i højere grad er forårsaget af markedsfejl, kan
den marginale effekt potentielt være større end den gennemsnitlige.
I takt med at investeringer i uddannelse er steget markant internationalt i løbet af en årrække, har
der været diskussion om, hvorvidt man nærmer sig en situation, hvor efterspørgslen efter højt ud
dannet arbejdskraft vil falde. Den internationale litteratur på området peger dog på, at efterspørgslen
efter den kvalificerede arbejdskraft samlet set er steget mere end udbuddet (Katz & Autor, 1999;
Peracchi, 2006; Acemoglu & Autor, 2011; Leuven & Oosterbeek, 2011). Det kan dog ikke udelukkes,
at der inden for specifikke typer af arbejdskraft kan opstå overuddannelse. Det er desuden væsent
ligt ikke blot at have fokus på en kvantitativ uddannelsesindsats, da forskning peger på, at uddan
nelseskvaliteten også har stor betydning (Hanushek & Woessmann, 2011).
Offentlige uddannelsesinvesteringer har stor fordelingsmæssig betydning. Andersen (2018) argu
menterer for, at en væsentlig forskel på investeringer i human kapital og anden kapital er, at da der
er en begrænsning i, hvor meget et individ kan lære, er det optimalt at sprede investeringen over
mange individer. Det vil derfor være tilfældet, at en optimal allokering af uddannelsesmidler både
mindsker uligheden og øger velstanden. I praksis er der dog en fordelingspolitisk udfordring i, at der
er selektion på baggrund af socioøkonomisk status ind i de længere uddannelser. Denne socioøko
nomiske selektion ind i de længere uddannelser vil betyde, at de offentlige investeringer i uddan
nelse i højere grad vil gavne individer fra relativt bedre stillede hjem.
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2.2

Løneffekter af uddannelse

Det mest almindelige mål for afkast til uddannelse er det såkaldte Mincer-estimat (Mincer, 1974).
Dette er estimatet fra en OLS-regression, hvor relationen mellem antal års uddannelse og erhvervs
indkomst er estimeret. Psacharopoulos & Patrinos (2018) rapporterer i en litteraturoversigtsartikel
baseret på 1.120 estimater fra 139 lande, at værdien af ét ekstra års uddannelse er 9 procent om
året. De rapporterer desuden, at estimatet er størst for grundskoleuddannelse og er større for kvin
der end for mænd. De finder, at estimatet er lavere for høj- end for lavindkomstlande. Baseret på tal
fra 2011 fra OECD rapporterer Psacharopoulos & Patrinos (2018), at Mincer-estimatet for afkastet
til uddannelse i Danmark er 14,4 procent for ungdomsuddannelser (secondary education) og 7,9
procent for videregående uddannelser (higher education). Denne type estimater giver et klart billede
af, at de personer, der tager en længere uddannelse, også på sigt klarer sig bedre på arbejdsmar
kedet. Det er imidlertid også klart, at disse tal ikke kan danne grundlag for en konklusion om årsags
sammenhængen mellem uddannelse og erhvervsindkomst, da selektion ind i uddannelse som tidli
gere beskrevet må forventes. Den store geografiske variation i estimatstørrelser indikerer desuden,
at afkastet på uddannelsesinvesteringer er meget kontekstafhængige.
De studier, der forsøger at opnå et estimat for årsagssammenhængen, benytter ofte variation forår
saget af reformer i uddannelsessystemet eller andre institutionelle aspekter. Baseret på denne type
variation kan man opnå en forståelse af gennemsnitseffekten for dem, der blev påvirket af reformen7.
Dette kapitel indeholder en litteraturoversigt over 12 skandinaviske studier, der estimerer en årsags
sammenhæng mellem uddannelse og indkomst. I det følgende gennemgås danske studier og rele
vante nordiske studier, der har forsøgt at estimere en kausal effekt af uddannelse på erhvervsind
komst8.

2.2.1

Effekter af uddannelseslængde

Bingley, Christensen & Walker (2005), Isacsson (1999; 2004) og Bhuller, Mogstad & Salvanes
(2011) benytter stikprøver af tvillinger og variation i uddannelseslængden mellem dem til at estimere
effekten på erhvervsindkomsten af at tage en længere uddannelse i henholdsvis Danmark, Sverige
og Norge.
Bingley, Christensen & Walker (2005) benytter de danske registre til at opbygge en stikprøve af
tvillinger, der er aktive på arbejdsmarkedet mellem 1980 og 2002 (alder 25-55 år). De begrænser
deres stikprøve til tvillinger, hvor begge har en partner. Ved at benytte variation i partnerens uddan
nelsesniveau mellem tvillinger kan de estimere den kausale effekt af et ekstra års uddannelse på
indkomsten. De finder, at et ekstra års uddannelse har en effekt på 4-5 procent på individets ind
komst.
I to studier af Isacsson (1999; 2004) undersøges sammenhængen mellem uddannelseslængde og
erhvervsindkomst ved at benytte informationer om svenske tvillinger, hvor erhvervsindkomsten er
målt i starten af 1990’erne. Begge studier finder, at et ekstra års uddannelse har en positiv effekt på
erhvervsindkomsten med en effektstørrelse på 2-5 procent.

7

8

Meghir & Rivkin (2011) indeholder en gennemgang af de forskellige tilgange til at estimere en kausal sammenhæng inden for
uddannelsesområdet.
Card (1999, 2001) indeholder en litteraturoversigt over den tidlige internationale litteratur, der estimerer kausale sammenhænge
på uddannelsesområdet.
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Bhuller, Mogstad & Salvanes (2011) studerer effekten ved bl.a. at udnytte en stikprøve af tvillinger i
Norge. Ved at benytte variation mellem tvillinger finder de, at effekten af et ekstra års uddannelse
på livstidsindkomsten er på 2-10 procent.
Meghir & Palme (2005) og Aakvik, Salvanes & Vaage (2010) benytter alle historiske ændringer i de
lovgivningsmæssige krav til antal skoleår i henholdsvis Danmark, Sverige og Norge.
Meghir & Palme (2005) benytter sig af den svenske uddannelsesreform, som blev implementeret i
løbet af 1950. Reformen forlængede bl.a. det antal år, som det var påkrævet, at børn gik i skole.
Baseret på denne reform finder de en insignifikant effekt af et ekstra års skolegang. De finder dog
en positiv effekt for børn med lavtuddannede forældre.
Aakvik, Salvanes & Vaage (2010) studerer den norske uddannelsesreform i 1960, som forlængede
skoletiden fra 7. klasse til 9. klasse. De benytter reformen til at finde et kausalt estimat for effekten
af et ekstra års uddannelse på indkomst. De finder, at et ekstra års skolegang havde en effekt på 9
procent på erhvervsindkomsten.

2.2.2

Effekter af uddannelsesindhold

Der findes ligeledes en række studier, som benytter sig af andre elementer af uddannelsessystemet
til at estimere eksempelvis betydningen af indholdet af uddannelserne på indkomsteffekten.
Baseret på dansk data fra perioden 1994-2002 viser Heinesen (2018), at det ikke har nogen effekt
på erhvervsindkomsten, om individer kommer ind på deres foretrukne studieretning. I studiet sam
menlignes individer, der ligger lige over og lige under adgangskravet. En del af forklaringen kan
være, at Heinesen heller ikke finder en effekt på uddannelseslængden.
I det svenske studie af Öckert (2012) benyttes samme strategi og data fra perioden 1981-1996. I
dette studie bliver der heller ikke fundet nogen effekt på erhvervsindkomsten af at komme ind på
favoritstudiet.
International forskning viser dog, at det bestemt ikke er ligegyldigt, hvilket studie man kommer ind
på (Altonji, Blom & Meghir, 2012; Altonji, Arcidiacono & Maurel, 2016). I en nordisk kontekst viser
Kirkebøen, Leuven & Mogstad (2016), at der er stor variation i afkastet på tværs af uddannelser i
Norge.
Joensen & Skyt Nielsen (2009) benytter en reform i det danske uddannelsessystem i 1988 til at se
på effekten af mere undervisning i matematik på bekostning af andre fag i gymnasiet. De finder, at
individer, der tog ekstra matematikundervisning i gymnasiet, havde en højere erhvervsindkomst på
20-25 procent 13 år efter på grund af den ekstra matematikundervisning. En væsentlig del af denne
effekt er gennem, at de unge valgte andre videregående uddannelser.
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2.2.3

Opsummering af løneffekter af uddannelse

Studierne viser, at både kvantiteten og kvaliteten (her forstået som indholdet) af uddannelsen har betyd
ning for arbejdsmarkedet og løndannelsen. De danske studier, som benytter stikprøver af tvillinger og
variation i uddannelseslængden mellem dem til at estimere effekten på erhvervsindkomsten af at
tage en længere uddannelse, finder, at ét ekstra års uddannelse havde en effekt i form af 4-5 procent
højere erhvervsindkomst. De sammenlignelige svenske og norske studier finder effektstørrelser på hen
holdsvis 2-5 procent og 2-10 procent.
Disse positive estimater på effekten af uddannelseslængde på erhvervsindkomst er i overensstemmelse
med konklusionen i den internationale litteratur. Litteraturen peger entydigt på, at der er en positiv effekt
af uddannelse på erhvervsindkomst.
Der er dog mangel på evidens for den marginale effekt af yderligere uddannelsesinvesteringer, givet det
nuværende danske investeringsniveau. I Öckert (2012) diskuteres den marginale effekt af uddannelses
investeringer i Sverige i form af ændringer i direkte støtte (SU i dansk kontekst), nærhed til studieinstitution
og adgangskrav. Studiet indeholder egne beregninger samt en litteraturoversigt. Han konkluderer, at ind
satser til børn fra lavindkomstfamilier, der tilskynder denne gruppe til at tage mere uddannelse, kan have
store effekter. Han finder, at børn med forældre i den laveste percentil har et næsten dobbelt så højt afkast
på uddannelse som børn af forældre i midten af indkomstfordelingen.

Tabel 2.1
Reference

Effekten af uddannelse på arbejdsmarkedet
Land

Observationsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Danske data
Bingley,
Christensen
& Walker
(2005)

Danmark 1980-2002

Effekten af
uddannelse
på indkomst

Tvillingepar,
fixed effekt, IV

Uddannelse har en positiv effekt
på indkomst. Et års ekstra ud
dannelse har en positiv effekt på
indkomst på 4-5 procent.

Nej

Heinesen
(2018)

Danmark 1994-2002

Effekten af
uddannelse
på indkomst

Regression dis
continuity i ad
gangskrav for at
komme ind på
uddannelse

Finder ingen signifikant effekt på
indkomst af at komme ind på fo
retrukne uddannelse. Finder in
gen effekt på uddannelses
længde.

Ja

Joensen &
Skyt Nielsen
(2009)

Danmark 1997–2000

Effekten af
uddannelse
på indkomst

IV

Finder at matematik i gymnasiet
har en positiv effekt på arbejds
markedsindkomsten.

Ja

Skandinaviske studier
Bhuller, Mog
stad & Salvanes (2011)

Norge

1967-2008

Effekten af
uddannelse
på indkomst

Tvillingepar, IV

Et ekstra års skole har en effekt
på 2-10 procent på livstidsind
komst.

Nej

Hægeland,
Klette & Salvanes (1999)

Norge

1980, 1990

Effekten af
uddannelse
på indkomst

IV

Positiv effekt af uddannelses
længde på erhvervsindkomst.

Ja

Isacsson
(1999)

Sverige

1987, 1990, Effekten af
1993
uddannelse
på indkomst

Tvillingepar,
fixed effekt

Uddannelse har en positiv effekt
på indkomst. Et års ekstra ud
dannelse har en positiv effekt på
indkomst på 2 procent.

Ja

Isacsson
(2004)

Sverige

1987, 1990, Effekten af
1993
uddannelse
på indkomst

Tvillingepar,
fixed effekt

Uddannelse har en positiv effekt
på indkomst. Et års ekstra ud
dannelse har en positiv effekt på
indkomst på 3-5 procent.

Ja
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Reference

Land

Observationsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Kirkebøen,
Leuven &
Mogstad
(2016)

Norge

1998-2012

Effekten af
type af ud
dannelse på
indkomst

IV

Stor variation i indkomsteffekter
på tværs af uddannelser.

Ja

Meghir &
Sverige
Palme (2005)

1985-1996

Effekten af
uddannelse
på indkomst

IV, uddannelses Et ekstra års skole havde en in
Ja
reformen i 1948 signifikant effekt på erhvervsind
komst, men positiv effekt for indi
vider med lavt uddannede fædre

Öckert (2012) Sverige

1981-1996

Effekten af
uddannelse
på indkomst

Regression dis
continuity i ad
gangskrav for at
komme ind på
uddannelse

Aakvik,
Norge
Salvanes &
Vaage (2010)

1995

Effekten af
uddannelse
på indkomst

IV, uddannelses Et ekstra års skole har en effekt
reformen i 1960 på 9 procent på erhvervsind
komst.

2.3
2.3.1

Finder ingen signifikant effekt på
indkomst af at komme ind på fo
retrukne uddannelse. Finder en
effekt på 0,2 års kortere uddan
nelse.

Ja

Ja

Kriminalitetseffekter af uddannelse
Teoretiske forventninger

I det følgende redegøres for relationen mellem uddannelse og kriminalitet. I forståelsen af betydnin
gen af uddannelse for kriminel adfærd er det hensigtsmæssigt at skelne mellem kortsigtede effekter
(dvs. under uddannelse) og langsigtede effekter (dvs. efter endt uddannelse).
På lang sigt er der fire primære potentielle mekanismer, hvorigennem uddannelse kan påvirke sand
synligheden for kriminel adfærd.
For det første må det forventes, at uddannelse medfører en række kompetencer (human kapital),
der gør, at individet får et større forventet afkast på arbejdsmarkedet på lang sigt. Derved vil den
forbigåede indtjening blive større, og det relative afkast af kriminalitet mindre (Lochner, 2004). Der
kan dog være enkelte typer af kriminalitet, hvor afkastet af kriminaliteten er stigende med kompe
tenceniveauet (eksempelvis skattesvindel). For disse typer kriminalitet kan det relative afkast af kri
minalitet stige med uddannelseslængden.
Den anden potentielle mekanisme er, at uddannelse kan påvirke tidspræferencer. De individer, der
tager en uddannelse, kan på grund af uddannelsen blive mere tålmodige (Becker & Mulligan, 1997).
Hvis dette er tilfældet, vil den fremtidige omkostning ved en hård straf veje relativt tungere end den
nutidige fortjeneste.
En tredje mekanisme er, at uddannelse gør individer mindre villige til at tage en risiko. Det må for
ventes, at mindre risikovillighed har afgørende betydning for sandsynligheden for at deltage i krimi
nalitet.
Hertil kommer den fjerde mekaniske, der peger på, at individer, der tager en uddannelse, deltager i
et socialt miljø, som kan påvirke individuel adfærd. Hvis højere uddannede i højere grad interagerer
med andre højtuddannede, kan man forvente, at dette vil have en reducerende effekt på sandsyn
ligheden for at deltage i kriminalitet. Denne type netværkseffekt vil være til stede under uddannelsen,
men også senere på arbejdsplader, i boligområder og i eventuelle parforhold.
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På kort sigt vil man ligeledes kunne forvente en effekt af øgede kompetencer, ændrede præferencer
og risikoadfærd. I tillæg må man også kunne forvente netværkseffekter. Netværkseffekterne må på
kort sigt forventes at påvirke både sandsynligheden for kriminalitet samt typen af den. Da uddan
nelse medfører, at mange individer samles på et lille område, må det forventes, at kriminaliteten kan
gå fra at være individuel til gruppekriminalitet (Card & Giuliano, 2013).
Den væsentligste forskel på effekten på lang og på kort sigt er dog, at man på kort sigt må forvente,
at nul-sums-effekten vil være af afgørende betydning (Becker, 1965). Denne effekt går basalt set ud
på, at hvis man er i skole, er der mindre tid til at lave andre aktiviteter. Hvis man er villig til at antage,
at det er lettere at deltage i kriminalitet uden for end i skoletiden, vil uddannelse dermed have en
kriminalitetsnedsættende effekt. For denne effekt er det naturligvis afgørende, hvad individerne el
lers ville bruge deres tid på.

2.3.2

Empiriske resultater

Tabel 2.2 Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.indeholder en litteraturoversigt over studier, der esti
merer en årsagssammenhæng mellem uddannelse og kriminalitet. I det følgende vil empiriske stu
dier, der belyser årsagssammenhængen mellem uddannelse og kriminel adfærd, blive præsenteret.
Først gennemgås den nordiske litteratur. Da denne er relativt beskeden, vil de væsentligste konklu
sioner fra den internationale litteratur derefter blive opsummeret.

2.3.3

Skandinaviske studier

Der eksisterer et enkelt relevant dansk studie på området. Bennett (2018) studerer effekten af ud
dannelse på kriminel adfærd på kort og lang sigt i en dansk kontekst ved af benytte data fra perioden
1980 til 2012. For at identificere en kausal sammenhæng benyttes variationen i uddannelse og kri
minalitet mellem tvillinger. Bennett finder, at ét ekstra års uddannelse medfører et fald i sandsynlig
heden for kriminalitet hos mænd på 10 procent, herunder et fald i henholdsvis berigelseskriminalitet
på 13 procent og voldskriminalitet på 12 procent. For kvinder er effekten insignifikant. I studiet findes
effekter både på kort sigt (alder 18-24 år) og lang sigt (alder 25-30 år). Det ses, at gymnasiale
uddannelser har en større sænkende effekt på sandsynligheden for kriminel adfærd end erhvervs
uddannelser. Bennett finder desuden, at effekten er drevet af individer med lavtuddannede forældre.
Baseret på norske data studerer Brugård & Falch (2013) den langsigtede effekt af uddannelse på
kriminalitet. De benytter variation, der stammer fra regionale forskelle i afstande til ungdomsuddan
nelser og typer af regionale ungdomsuddannelser. De har data fra perioden 2002-2010 og finder, at
ét ekstra års gymnasie-/erhvervsuddannelse har en negativ effekt på 1,9 procent, 4,2 procent og
6,9 procent på henholdsvis fængslinger, dage i fængsel og varetægtsfængslinger 6 år efter folke
skolens afslutning.
Aakvik, Holmlund & Lindquist (2015) og Meghir, Palme & Schnabel (2012) benytter den svenske
uddannelsesreform fra 1948, der hævede det påkrævede uddannelsesniveau fra 7. klasse til 9.
klasse. Baseret på denne reform finder Hjalmarsson, Holmlund & Lindquist (2015), at ét ekstra års
skolegang for mænd medfører 7,5 procent mindre sandsynlighed for at blive dømt, 16 procent min
dre sandsynlighed for at komme i fængsel, antallet af domme falder med 0,4 procent og for de dømte
et fald på 6 procent i fængselsstraffens varighed. For kvinder finder de 11 procent mindre sandsyn
lighed for at blive dømt. De finder både effekter på berigelses- og voldskriminalitet. For mænd (kvin
der) sænkes sandsynligheden for berigelseskriminaliteten med 10 (28) procent og voldskriminalite
ten med 13 (50) procent. Meghir, Palme & Schnabel (2012) finder, at reformen medførte en effekt
på 5 procent mindre domme for kriminalitet, og at effekten var størst for individer med lavtuddannede
fædre.
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Åslund et al. (2018) benytter en uddannelsesreform i perioden 1988-1993 og data fra perioden 19852007 til at estimere effekten af uddannelse på kriminalitet på både kort og lang sigt. Reformen med
førte, at erhvervsuddannelser blev et år længere (fra 2 til 3 år). De finder, at reformen betød et fald
i berigelseskriminaliteten blandt mænd, der blev ramt af reformen, på 20 procent, men de finder
ingen effekt på voldskriminaliteten. Effekten er desuden kun signifikant i løbet af det ekstra års sko
legang. De argumenterer derfor for, at effekten kan tolkes som en effekt af at være i skole (nulsums-effekt).
En interessant pointe i Meghir, Palme & Schnabel (2012) er, at de finder, at sønner af fædre, der fik
forlænget deres skoletid, har 2,5 procent mindre sandsynlighed for at blive dømt for kriminalitet. De
finder dermed belæg for en intergenerationel effekt af uddannelse på kriminel adfærd. De argumen
terer for, at effekten går gennem bedre rollemodeller og flere ressourcer i hjemmet.

2.3.4

Internationale studier

Der findes gode litteraturoversigter i Lochner (2007), Hjalmarsson & Lochner (2012) og Rud (2015),
som beskriver resultaterne af den internationale litteratur. I det følgende vil de væsentligste pointer
blive refereret.
Jacob & Lefgren (2003), Luallen (2006), Anderson (2014) og Brilli & Tonello (2018) finder alle belæg
for kortsigtede effekter af uddannelse på kriminalitet, der er i overensstemmelse med nul-sumsteorien om, at hvis den unge er i skole, er der mindre tid til andre aktiviteter, der eksempelvis kan
indebære kriminalitet.
Jacob & Lefgren (2003) og Luallen (2006) har adgang til informationer på dagsniveau fra USA. De
benytter en variation, der kommer fra dage, hvor undervisningen er aflyst henholdsvis på grund af
efteruddannelse af lærerne, og lærere der strejker. Luallen (2006) finder, at kriminaliteten stiger med
22 procent blandt de unge på dage, hvor lærerne strejker, og at effekten er båret af kriminalitet i
byerne. Jacob & Lefgren (2003) finder, at berigelseskriminaliteten reduceres med 14 procent, og
voldskriminaliteten hæves med 28 procent på dage, hvor undervisningen er aflyst.
Anderson (2014) benytter variation på tværs af stater og tid i løbet af perioden 1980-2010 i USA om
krav til minimumsalder for dropout. Resultaterne peger på, at en minimumsalder for dropout på 18
år betyder et fald i arrestationer på 17 procent for aldersgruppen 16-18 år.
Brilli & Tonello (2018) viser i europæisk kontekst, at en 1 procentpoint stigning i deltagelse i skole
medfører et fald i antallet registreret kriminalitet med 0,28 for de 14-årige, men finder ingen effekt
for de 15- og 16-årige. Variationen findes på baggrund af en uddannelsesreform fra 1999 i Italien,
der hævede den påkrævede skolealder fra 14 til 15 år.
Machin, Marie & Vujić (2011), Lochner & Moretti (2004) og Buonanno & Leonida (2006) finder alle
lagsigtede præventive effekter af uddannelse på kriminel adfærd.
Machin, Marie & Vujić (2011) benytter en uddannelsesreform i 1972 i England og Wales, der hæ
vede den påkrævede skoletid med et år for at vise, at et ekstra års skolegang medfører et fald i
sandsynligheden for at blive dømt for berigelseskriminalitet med 20-30 procent. De finder dog ingen
langsigtet signifikant effekt på voldskriminalitet.
Lochner & Moretti (2004) benytter samme strategi for en serie uddannelsesreformer i årene 19141978 i USA. De har adgang til data fra 1970, 1980 og 1990. De finder, at uddannelse sænker både
berigelses- og voldskriminaliteten på lang sigt. Den eneste undtagelse er en stigning i antallet af

28

voldtægter. For hvide (sorte) amerikanere finder de, at et ekstra års skolegang sænker sandsynlig
heden for at komme i fængsel med 0,1 (0,37) procentpoint. De finder desuden, at et års ekstra
gennemsnitlig skolegang i en stat sænker statens arrestrate med 11 procent eller mere.
Buonanno & Leonida (2006) benytter paneldata-metoder på italienske data fra 1980’erne og
1990’erne til at vise, at 10 procent flere med en gymnasial uddannelse medfører et fald i berigelses
kriminaliteten på 4 procent. De finder ingen effekt på kriminaliteten af at gennemføre en universi
tetsuddannelse.
Der findes desuden studier, som fokuserer på effekten af specifikke typer af kriminalitet og på effek
ten af ikke bare længden af uddannelsen, men også kvaliteten.
Groot & van Den Brink (2010) studerer hollandske spørgeskemadata fra 1996. De finder, at et ekstra
års uddannelse sænker sandsynligheden for at stjæle i butikker med 6 procent og sænker sandsyn
ligheden for vold med 7 procent. Men de finder også, at sandsynligheden for skattekriminalitet stiger
med 9 procent. Disse resultater er i overensstemmelse med forventningerne fra human kapital-teo
rien beskrevet ovenfor. Studiet inkluderer desuden resultater, der indikerer, at antallet af års uddan
nelse har en effekt på sociale normer og attitude over for kriminalitet.
Cullen, Jacob & Levitt (2006) og Deming (2011) benytter den variation, der fremkommer fra to ame
rikanske lodtrækninger, hvor børn får mulighed for gratis at blive indskrevet på bedre skoler, end de
ellers ville. Studierne finder ikke gode resultater på børnenes præstation i skolen, men finder, at
børnene laver mindre kriminalitet. Cullen, Jacob & Levitt (2006) finder 60 procent færre arrestationer
i 9. klasse og lavere sandsynlighed for fængsling i løbet af skoletiden. Deming (2011) finder et fald
i antallet af arrestationer på 45 procent i løbet af de første 7 år efter high school for individer, der var
grupperet til at have høj risiko for kriminel adfærd.

2.3.5

Opsummering af kriminalitetseffekter af uddannelse

Den litteratur, der beskæftiger sig med årsagssammenhængen mellem uddannelse og kriminel adfærd af
uddannelse, sænker sandsynligheden for kriminalitet. Der findes både evidens for kortsigtede og langsig
tede effekter. Effekterne er store, og uddannelse lader til at have effekter på både berigelses- og voldskri
minalitet. Eksempelvis finder det danske studie på området, at ét ekstra års skolegang medfører et fald i
sandsynligheden for kriminalitet hos mænd på 10 procent, herunder et fald i berigelseskriminalitet på 13
procent og i voldskriminalitet på 12 procent. I det danske studie findes til gengæld, at effekten for kvinder
er insignifikant. De skandinaviske studier finder sammenlignelige resultater. Svenske studier finder dog
effekter på kvinders kriminalitet, der er sammenlignelige med effekterne for mænd. De finder endvidere en
afsmittende effekt på kriminalitet til den næste generation, således at drenge med fædre, der var påkrævet
en længere skolegang på 2 år på grund af en reform, havde 2,5 procent mindre sandsynlighed for at blive
dømt for kriminalitet.
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Tabel 2.2
Reference

Effekten af uddannelse på kriminalitet
Land

Observationsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Danske studier
Bennett
(2018)

Danmark

Tvillingepar,
1980-2012 Effekten af
uddannelse
fixed effekt
på kriminalitet
på kort og
lang sigt

Finder, at et ekstra års uddan
Ja
nelse medfører et fald i sandsyn
ligheden for kriminalitet hos
mænd på 10 procent, heraf et
fald i berigelseskriminalitet på 13
procent og et fald i voldskriminali
tet på 12 procent. For kvinder er
effekten insignifikant. Finder ef
fekter både på kort sigt (alder 1824 år) og lang sigt (alder 25-30
år). Gymnasiale uddannelser har
en større effekt end erhvervsud
dannelser. Effekten er drevet af
individer med lavtuddannede for
ældre.

2002-2010 Effekten af
uddannelse
på kriminalitet
på lang sigt

Finder at et ekstra semester i
Ja
gymnasium/erhvervsuddannelse
har en effekt på 0,72 procentpo
int mindre sandsynlighed for at
komme i fængsel 6 år efter folke
skolens afslutning.

Skandinaviske studier
Brugård
& Falch
(2013)

Norge

IV, regional va
riation i skolety
per og skoleaf
stande

Hjalmarsson, Sverige
Holmlund &
Lindquist
(2015)

Uddannelsesre Finder at et ekstra års skolegang Ja
1973-2007 Effekten af
uddannelse
formen i 1948
for mænd medfører 7,5 procent
på kriminalitet
mindre sandsynlighed for at blive
dømt, 16 procent mindre sand
på lang sigt
synlighed for at komme i fæng
sel, antallet af domme falder med
0,4 og antal dage i fængsel pr.
straf falder med 6 procent. For
kvinder finder de 11 procent min
dre sandsynlighed for at blive
dømt. For mænd (kvinder) sæn
kes sandsynligheden for berigel
seskriminalitet med 10 (28) pro
cent og voldskriminalitet med 13
(50) procent.

Meghir,
Palme &
Schnabel
(2012)

Sverige

Uddannelsesre Uddannelsesreformen, der for
1981-2008 Effekten af
Ja
uddannelse
formen i 1948
længede skolegangen fra 7. til 9.
på kriminalitet
klasse, medførte en effekt på
på lang sigt
5 procent mindre domme for kri
og intergene
minalitet. Effekten var størst for
rationelt
individer med lavtuddannede
fædre. Sønner af fædre, der fik
forlænget deres skoletid, havde
2,5 procent mindre sandsynlig
hed for at blive dømt for kriminali
tet. De argumenterer for, at effek
ten går gennem bedre rollemo
deller og flere ressourcer i hjem
met.

Åslund et al.
(2018)

Sverige

1985-2007 Effekten af
IV, uddannel
uddannelse
sesreformen i
på kriminalitet 1988-1993
på kort og
lang sigt
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Reformen medførte, at erhvervs
uddannelser blev et år længere.
De finder, at reformen medførte
et fald i berigelseskriminalitet
blandt mænd på 20 procent og
ingen effekt på voldskriminalitet.
Effekten er kun signifikant i løbet
af det ekstra års skolegang. De
argumenterer for, at effekten kan
tolkes for en effekt af at være på
skolen (nul-sums-effekt).

Ja

Reference

Land

Observationsperiode

Formål

Peer
reviewed
tidsskrift

Metode

Resultater

Difference-indifference-indifference, stat
og tidsvariation
i indførslen af
minimum alder
for dropout

Finder at en minimumsalder for
Ja
dropout på 18 år medfører et fald
i arrestationer på 17 procent for
aldersgruppen 16-18 år.

Internationale studier
Anderson
(2014)

USA

1980-2008 Effekten af
uddannelse
på kriminalitet
på kort sigt

Bell, Costa
& Machin
(2018)

USA

1974-2015 Effekten af
Stat og tidsvari Finder at længere uddannelse
uddannelse
ation i indførs sænker kriminaliteten.
på kriminalitet len af mini
mumsalder for
dropout

Brilli &
Tonello
(2018)

Italien

1997-2001 Effekten af
uddannelse
på kriminalitet
på kort sigt

Buonanno
& Leonida
(2006)

Italien

1980-1995 Effekten af
Fixed effects
uddannelse
på kriminalitet
på lang sigt

Finder, at 10 procent flere med
Ja
en gymnasial uddannelse medfø
rer et fald i berigelseskriminalite
ten på 4 procent. Finder ingen ef
fekt af at gennemføre en univer
sitetsuddannelse.

Cullen,
Jacob &
Levitt
(2006)

USA

2000-2001 Effekten af
uddannelses
kvalitet på kri
minalitet på
kort sigt

Kvasi-tilfældig
indskrivning i
gode skoler
(lotteri)

Finder 60 procent færre arrestati Ja
oner i 9. klasse og lavere sand
synlighed for fængsling i løbet af
skoletiden.

Deming
(2011)

USA

2000-2001 Effekten af
uddannelses
kvalitet på kri
minalitet på
lang sigt

Kvasi-tilfældig
indskrivning i
gode skoler
(lotteri)

Finder et fald i antallet af arresta Ja
tioner på 45 procent i løbet af de
første 7 år efter high school for
individer, der var grupperet til at
være i høj risiko for kriminel ad
færd.

Gonzalez
(2015)

Crosscountry

1998-2012 Effekten af
Fixed effekts
uddannelse
på kriminalitet
på lang sigt

Groot & van
den Brink
(2010)

Holland

1996

Jacob &
Lefgren
(2003)

USA

1995-1999 Effekten af
uddannelse
på kriminalitet
på kort sigt

Lochner
& Moretti
(2004)

USA

1960,
1970,
1980

Difference-indifference, IV,
Uddannelsesre
formen i 1999

Effekten af
IV
uddannelse
på kriminalitet
på lang sigt

Nej

En 1 procentpoint stigning i delta Ja
gelse i skole medfører et fald i
antallet af registreret kriminalitet
med 0,28 for de 14-årige. Ingen
effekt på de 15- og 16-årige.

En 5 procent stigning i antal indi Nej
vider, der har en videregående
uddannelse (college), er associe
ret med et fald på 18,7 procent
på antal mord.
Finder at et ekstra års uddan
Ja
nelse sænker sandsynligheden
for at stjæle i butikker med 6 pro
cent og sænker sandsynligheden
for vold med 7 procent, mens
sandsynligheden for skattekrimi
nalitet stiger med 9 procent. Fin
der desuden, at antal års uddan
nelse har negativ effekt på soci
ale normer og attitude til krimina
litet.

Negativ bino
mial regression,
Variation i efter
uddannelses
dage til under
visere

Effekten af
IV, uddannel
uddannelse
sesreformer i
på kriminalitet 1914-1978
på lang sigt
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Uddannelse reducerer berigel
Ja
seskriminaliteten med 14 procent
og hæver voldskriminaliteten
med 28 procent på kort sigt, dvs.
under uddannelsen.
Uddannelse sænker både beri
gelses- og voldskriminalitet på
lang sigt. Den eneste undtagelse
er en stigning i antallet af vold

Ja

Reference

Land

Observationsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

tægter. For hvide (sorte) ameri
kanere finder de, at et ekstra års
skolegang sænker sandsynlighe
den for at komme i fængsel med
0,1 (0,37) procentpoint. De finder
desuden, at et års ekstra gen
nemsnitlig skolegang i en stat
sænker statens arrestrate med
minimum 11 procent.
Luallen
(2006)

USA

1980-2001 Effekten af
uddannelse
på kriminalitet
på kort sigt

Negativ bino
mial regression,
variation fra
lærerstrejker

Kriminalitet stiger med 22 pro
Ja
cent på dage, hvor lærerne strej
ker. Effekten er båret af kriminali
tet i byerne.

Machin,
Marie &
Vujić (2011)

UK

1972-1996 Effekten af
uddannelse
på kriminalitet
på lang sigt

Regression
discontinuity,
IV, uddannel
sesreform i
1972

Finder at et ekstra års skolegang
medfører et fald i sandsynlighe
den for at blive dømt for berigel
seskriminalitet med 20-30 pro
cent. Finder ingen signifikant ef
fekt på voldskriminalitet.

2.4
2.4.1

Ja

Sundhedseffekter af uddannelse
Teoretiske forventninger

Der eksisterer en veldokumenteret sammenhæng mellem uddannelsesniveau og sundhed. Det kan
observeres, at højtuddannede lever sundere og længere end lavtuddannede. Der er tilmed interna
tionale studier, der peger på, at denne ulighed er stigende (Pappas et al., 1993; Meara, Richards &
Cutler, 2008). Udfordringen er dog at skelne effekten af længere uddannelser fra andre årsager til,
at individer er forskellige. Hvorvidt der er en årsagssammenhæng mellem uddannelseslængde og
sundhed, er et centralt spørgsmål, som har optaget et helt forskningsområde. Hvis uddannelse har
en afledt effekt på almen sundhed og levetid, er det væsentligt at tage i betragtning, når man skal
vurdere værdien af yderligere investeringer i uddannelse. Dels fordi sundhed og levetid har direkte
betydning for velfærden, dels fordi offentlige besparelser på sundhedsudgifter kan være af stor be
tydning for de offentlige finanser. Der er tillige et stort element af fordelingspolitisk relevans.
Den teoretiske litteratur har fremført to primære årsager til, at der potentielt kan være en årsags
sammenhæng mellem uddannelse og sundhed. Den første er igennem adgang til monetære res
sourcer. Længere uddannelse giver flere penge og dermed mulighed for at investere i egen sund
hed. Dette kan eksempelvis ske igennem en bedre diæt og den bedst mulige medicin og sundheds
behandling. Hertil kommer, at bedre økonomiske forhold også afspejler sig i boligkvalitet og bolig
kvarterer, hvor det er muligt at bo. Argumentet i denne del af litteraturen er, at når uddannelse har
en positiv effekt på arbejdsmarkedet, vil det også afspejle sig i den individuelle sundhed. Hertil kom
mer, at de fysiske arbejdsforhold forventes at blive forbedret i takt med uddannelsesniveauet.
Den anden mekanisme, som litteraturen fremfører, er, at uddannelse medfører en viden og evne til
problemløsning, der gør det lettere for individer at træffe de rette sundhedsrelaterede beslutninger.
Denne tilgang kan eksempelvis forstås som i Grossman (1972), hvor der argumenteres for, at sund
hed kan opfattes som en individuel kapital, som individer kan investere i. Det forventes, at uddan
nede individer kan have en særlig fordel i forbindelse med komplicerede sygdomsforløb, hvor tek
nologisk og institutionel forståelse kan være fordelagtig. Goldman & Smith (2002) argumenterer
eksempelvis for, at højtuddannede kan være bedre til at håndtere kroniske sygdomme. Hertil kom
mer, at et højt generelt vidensniveau kan gøre det lettere at træffe optimale langsigtede beslutninger.
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Cutler & Lleras-Muney (2010) peger på, at viden om forebyggende effekter kan bidrage til, at højt
uddannede træffer bedre langsigtede beslutninger. Da det må forventes, at uddannelse påvirker en
bred vifte af kompetencer, kan man også argumentere for, at vægtning af nutidig nydelse mod frem
tidig sundhed kan blive påvirket af uddannelsesniveauet (Becker & Mulligan, 1997).
Der kan også være en afsmittende effekt af det netværk, højtuddannede bliver en del af, som kan
være med til at påvirke sundhedsadfærden både under uddannelse, på arbejdsmarkedet og i form
at mere stabile familieforhold.
Sundhed skal ses som en fællesbetegnelse for en bred vifte af individuelle adfærdsmønstre. Det er
generelt svært direkte at måle på individuel sundhed. I litteraturen benyttes derfor ofte mål for kon
sekvensen af sundhedsadfærd såsom hospitalsindlæggelser og levetid. Der findes dog internatio
nale studier, der benytter selvrapporteret information om smerter, rygning, alkoholforbrug, diæt o.l.
til at opnå en forståelse for mekanismerne. Den empiriske litteratur er i den forstand udfordret på
grund af databegrænsninger. Der findes dog en del studier, som under rimelige antagelser er i stand
til at estimere den kausale sammenhæng mellem uddannelse og mål for sundhed. Langt de fleste
studier benytter uddannelsesreformer til at opnå et kausalt estimat. En af de væsentlige begræns
ninger ved denne tilgang er, at det på baggrund i disse estimater er meget svært at generalisere
resultaterne i en nutidig dansk kontekst, da de benyttede reformer af uddannelseslængden blev
gennemført mange år tilbage i tid. Den anden ofte benyttede strategi er at udnytte et tvillingedesign.
Dette setup gør det muligt at se på en mere nutidig kontekst, men gør ikke nødvendigvis resultaterne
mere generaliserbare. I den empiriske litteratur måles uddannelsesniveau stort set altid ved antal
års uddannelse, og der skelnes sjældent mellem forskellige typer af uddannelser. Muligheden for,
at sammenhængen mellem uddannelseslængde og sundhedsniveau ikke kan være lineær, bliver
meget sjældent adresseret.

2.4.2

Empiriske resultater

Der eksisterer gode studier af effekten af uddannelseslængden på sundhed på både danske og
svenske data. Tabel 2.3 indeholder en litteraturoversigt over studier, der estimerer en årsagssam
menhæng mellem uddannelse og sundhed. I det følgende vil resultaterne af disse studier blive re
fereret. Derefter vil yderligere væsentlige pointer fra den internationale litteratur blive gennemgået.

2.4.3

Danske studier

Arendt (2005; 2008), Madsen et al. (2010), Behrman et al. (2011) og van den Berg, Janys & Chri
stensen (2012) studerer alle årsagssammenhængen mellem uddannelse og sundhed i en dansk
kontekst. Alle studierne måler effekten af uddannelseslængden. Arendt (2005) ser på sundhedsad
færd; Arendt (2008) og Behrman et al. (2011) ser på hospitalsindlæggelser, og Madsen et al. (2010),
Behrman et al. (2011) og van den Berg, Janys & Christensen (2012) måler på levetid. Få at opnå
kausale effekter benytter Arendt (2005; 2008) uddannelsesreformer; Madsen et al. (2010) og Behr
man et al. (2011) benytter tvillingedesigns, og van den Berg, Janys & Christensen (2012) benytter
begge dele. Studierne finder samlet set blandede effekter af uddannelse på sundhed. Arendt (2005),
Madsen et al. (2010) og Behrman et al. (2011) finder ingen signifikante effekter af uddannelses
længde på sundhedsadfærd og levetid. Arendt (2008) finder en lille effekt på antal hospitalsindlæg
gelser for kvinder, og van den Berg, Janys & Christensen (2012) finder en positiv effekt på levetid
for individer født i slutningen af 1800-tallet.
Arendt (2005) har adgang til dansk spørgeskemadata fra 1990 og 1995. Han anvender uddannel
sesreformerne i 1958 og 1975 til at måle på effekten et ekstra års uddannelse på mål for sundheds
adfærd. I studiet benyttes information fra spørgeskemaet om selvrapporteret almen sundhed, vægt
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til højde mål (BMI) og rygeadfærd som mål for sundhedsadfærd. Resultaterne i studiet viser ingen
signifikant effekt af længere uddannelse på de tre mål for sundhedsadfærd. Arendt argumenterer
for, at de manglende signifikante effekter kan skyldes meget store standardafvigelser som følge af
en lille stikprøve og den metodiske tilgang.
Arendt (2008) har adgang til registerdata fra perioden 1990-2000. I studiet benyttes uddannelses
reformen i 1958 til at estimere effekten af uddannelse på sundhed. I studiet måles sundhed ved
hospitalsindlæggelser. Arendt finder, at uddannelse sænker sandsynligheden for hospitalsindlæg
gelser for kvinder, men han finder ingen effekt for mænd. Et års ekstra uddannelse sænker sand
synligheden for hospitalsindlæggelser med 2 procent for kvinder (her ses der bort fra indlæggelser
i forbindelse med fødsler).
Behrman et al. (2011) ser både på effekten af uddannelse på hospitalsindlæggelser og på levetid.
De sammenligner uddannelseslængde og sundhed for tvillinger født i perioden fra 1921 til 1950. De
finder ingen signifikant effekt af længere uddannelse på hospitalsindlæggelser og levetid. I studiet
kan hospitalsindlæggelser observeres i perioden 1980-2002 og levetid måles ved, om en person er
i live i 2003. Dette mål for levetid har naturlige begrænsninger, da en stor andel af stikprøven stadig
er i live i år 2003.
Madsen et al. (2010) ser på de samme kohorter af tvillinger som Behrman et al. (2011) og estimerer
ligeledes effekten af uddannelse på levetid. Madsen et al. (2010) måler levetid ved dødsfald i peri
oden 1980-2008, men finder heller ingen effekt af uddannelse på levetid.
Van den Berg, Janys & Christensen (2012) er også interesseret i effekten af uddannelse på levetid.
For at opnå et bedre mål for levetid benytter de en stikprøve af tvillinger født fra 1888 til 1897. De
anvender desuden variation i uddannelseslængden på baggrund af uddannelsesreformen i 1903.
Baseret på en varighedsanalyse finder de, at længere uddannelse har en positiv effekt på livstid.
De argumenterer desuden for, at effekten går via typer af jobs og ikke via information.

2.4.4

Skandinaviske studier

Spasojevic (2010), Lager & Torssander (2012), Meghir, Palme & Simeonova (2018) og Fischer
(2018) benytter den svenske uddannelsesreform i 1948 til at se på effekten af uddannelse på sund
hed og levetid. Spasojevic (2010) finder, at reformen medførte bedre sundhed mål ved et sundheds
indeks og BMI. Lager & Torssander (2012) finder ingen signifikant effekt af længere uddannelse på
samlet levetid, men finder dog en lille effekt på dødeligheden for individer over 40 år. Meghir, Palme
& Simeonova (2018) finder heller ingen effekt på levetid af længere uddannelse. Fischer (2018)
finder ligeledes ingen væsentlige effekter af uddannelse på sundhed og levetid.
Lundborg, Lyttkens & Nystedt (2016) studerer også svenske data, men anvender i stedet variation
mellem tvillinger til at se på effekten af uddannelse på levetid. De finder store positive effekter af
uddannelse på levetid. For individer over 60 år er effekten af at have over 12 års uddannelse i
sammenligning med under 11 års uddannelse en forventet ekstra levetid på 3 år.

2.4.5

Internationale studier

Silles (2009), Braakmann (2011), Amin, Behrman & Spector (2013), Clark & Royer (2013) og Davies
et al. (2016) studerer effekten af uddannelse på sundhed i Storbritannien. Silles (2009), Braakmann
(2011), Clark & Royer (2013) og Davies et al. (2016) benytter uddannelsesreformer, og Amin, Behr
man & Spector (2013) anvender et tvillingedesign. Davies et al. (2016) ser på 25 sundhedsmål
(herunder måde mål for fysisk og psykisk sundhed samt mål for sundhedsadfærd såsom rygning og
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alkoholforbrug). De finder positiv effekt af uddannelse på 12 ud af de 25 sundhedsmål, herunder
levetid. Clark & Royer (2013) finder til gengæld insignifikante effekter på mål for sundhed og levetid.
Braakmann (2011) og Amin, Behrman & Spector (2013) finder heller ingen effekt af uddannelse på
selvreporteret sundhed, overvægt, rygning, alkoholforbrug, diæt og fysisk udfoldelse o.l. Silles
(2009) finder derimod, at ét års ekstra uddannelse har en positiv effekt på selvrapporteret sundhed
på 4,5-5,5 procentpoint. Samlet finder studierne fra Storbritannien dermed positive eller insignifi
kante effekter af uddannelse på sundhed.
Brunello et al. (2016) og Gathmann, Jürges & Reinhold (2015) studerer effekten af uddannelse på
sundhed i Europa ved at benytte information om uddannelsesreformer for flere europæiske lande
(heriblandt Danmark). Brunello et al. (2016) finder, at uddannelse har en positiv effekt på sundheden
blandt individer over 49 år og en positiv effekt på sundhedsadfærd for yngre individer. Gathmann,
Jürges & Reinhold (2015) finder små effekter på levetid for mænd og ingen effekter for kvinder.
Albouy & Lequien (2009) finder ingen effekt af uddannelse på levetid i Frankrig; van Kippersluis,
O'donnell & van Doorslaer (2011) finder en positiv effekt på livstiden af længere uddannelse i Hol
land, og Kemptner, Jürges & Reinhold (2011) finder en sænket sandsynlighed for sygdom, men
ingen effekt på sundhedsadfærden i Tyskland. Li & Powdthavee (2015) finder i et studie fra Østrig
positive effekter på diæt og fysisk udfoldelse, men ingen effekt på rygning, alkoholindtag og sund
hedstjek.
Amerikanske studier (Buckles et al., 2016; Fletcher, 2015; Fujiwara & Kawachi, 2009; Glied & Lle
ras-Muney, 2008; Heckman, Humphries & Veramendi, 2018; Lillard & Molloy, 2010; Lleras-Muney,
2005; Lundborg, 2013; Mazumder, 2008; Oreopoulos, 2006; Li & Powdthavee, 2015 o.l.) finder også
blandede resultater. Der er dog overvejende positive effekter af uddannelse på levetid og andre mål
for sundhed.

2.4.6

Opsummering af sundhedseffekter af uddannelse

Galama, Lleras-Muney & van Kippersluis (2018) konkluderer i en litteraturoversigtsartikel, at den interna
tionale litteratur samlet set finder blandede resultater. Der findes sjældent effekt af længere uddannelse
på overvægt, men blandede effekt af længere uddannelse på eksempelvis levetid og rygning. Resultaterne
fra de danske og svenske studier er også blandede, men samlet set tyder resultaterne på små positive
eller ingen effekter af uddannelse på sundhed. At benytte disse resultater til at konkludere på effekten af
yderligere offentligt forbrug på uddannelse i en nutidig dansk kontekst er dog forbundet med væsentlig
usikkerhed, bl.a. fordi der ikke er estimeret marginale effekter baseret på den nuværende danske kontekst.

Tabel 2.3
Reference

Effekten af uddannelse på sundhed
Land

Observationsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Danske studier
Arendt
(2005)

Danmark 1990, 1995 Effekt af ud
dannelse på
sundhed

IV, uddannelses Ingen signifikant effekt af læn
reformen i 1958 gere uddannelse på sundhed.
og 1975
Meget store standardafvigelser.
Ser på selvrapporteret sundhed,
BMI og rygeadfærd.

Arendt
(2008)

Danmark 1990-2000

IV, uddannelses Finder, at uddannelse sænker
Ja
reformen i 1958 sandsynligheden for hospitalsind
læggelser for kvinder, men finder
ingen effekt for mænd.

Effekt af ud
dannelse på
sundhed
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Ja

Reference

Land

Behrman et
al. (2011)

Madsen et al.
(2010)

Observationsperiode

Peer
reviewed
tidsskrift

Formål

Metode

Resultater

Danmark 1980-2003

Effekt af ud
dannelse på
sundhed og
mortalitet

Tvillingepar,
fixed effekt

Ingen signifikant effekt af læn
Ja
gere uddannelse på hospitalsind
læggelser og mortalitet.

Danmark 1980-2008

Effekt af ud
dannelse på
mortalitet

Tvillingepar,
fixed effekt

Insignifikant samlet effekt af læn Ja
gere uddannelse på dødelighed.
Lille positiv effekt på livstid hos
ældre kohorter.

Effekt af ud
dannelse på
mortalitet

Mixed proportio
nal hazard, tvillin
gepar, uddannel
sesreform i 1903

Finder, at længere uddannelse
har en positiv effekt på livstid.
Argumenterer for, at effekten går
gennem typer af jobs og ikke
gennem information.

Finder ingen eller små effekter af Nej
uddannelse på sundhed og dø
delighed. Benytter bl.a. selvrap
porteret sundhed og hospitalsind
læggelser.

van den Berg, Danmark 1943Janys &
Christensen
(2012)

Nej

Skandinaviske studier
Fischer
(2018)

Sverige

1964-2013

Effekt af ud
dannelse på
sundhed og
mortalitet

Difference-in-dif
ference, regres
sion discontinu
ity, uddannelsesreformen i 1948

Lager &
Torssander
(2012)

Sverige

1949-2007

Effekt af ud
dannelse på
mortalitet

IV, uddannelses Finder ingen signifikant effekt af Ja
reformen i 1948 længere uddannelse på samlet
dødelighed. Finder dog en lille ef
fekt på dødeligheden for individer
over 40 år.

Lundborg,
Lyttkens &
Nystedt
(2016)

Sverige

1990-2007

Effekt af ud
dannelse på
mortalitet

Tvillingepar,
fixed effekt

Meghir,
Palme &
Simeonova
(2018)

Sverige

1970-2015

Effekt af ud
dannelse på
mortalitet

Difference-in-dif Ingen effekt af længere uddan
ference, regres nelse på mortalitet.
sion discontinu
ity, uddannelsesreformen i 1948

Ja

Spasojevic
(2010)

Sverige

-

Effekt af ud
dannelse på
sundhed

IV, uddannelses Finder at uddannelsesreformen
reformen i 1948 havde en positiv effekt på sund
hed.

Nej

Regression dis
continuity, ud
dannelsesrefor
mer i 1923 og
1953

Ingen signifikant effekter af ud
dannelse på mortalitet.

Ja

Stor positiv effekt af uddannelse Ja
på levetid. De finder, at effekten
af at have over 12 års uddan
nelse i sammenligning med un
der 11 års uddannelse betyder
en forventet ekstra levetid på 3 år
for individer over 60 år.

Internationale studier
Albouy &
Lequien
(2009)

Frankrig

1968-2005

Effekt af ud
dannelse på
sundhed og
mortalitet

Amin,
Behrman &
Spector
(2013)

UK

1999-2000

Effekt af ud Tvillinger par,
dannelse på fixed effekt
sundhed og
sundhedsad
færd

Ingen signifikant effekter af ud
dannelse på sundhed.

Ja

Brunello et al. Europa
(2016)

2004-2009

Effekt af ud
dannelse på
sundhed

Finder, at uddannelse har en po
sitiv effekt på sundheden blandt
50+-årige individer og en positiv
effekt på sundhedsadfærd for
yngre individer.

Ja

Braakmann
(2011)

1992-2006

Effekt af ud IV, uddannelses Ingen effekt af længere uddan
dannelse på reformen i 1972 nelse og en række mål for sund
sundhed og
hed og sundhedsadfærd.
sundhedsad
færd

UK

Fixed effects, IV,
uddannelsesre
former
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Nej

Reference

Land

Observationsperiode

Formål

Metode

Buckles et al.
(2016)

USA

1981-2007

Effekt af ud
dannelse på
sundhed og
mortalitet

IV, indkaldelse til Finder, at uddannelse sænker
militærtjeneste
sandsynligheden for dødsfald.
under Vietnam
krigen

Clark & Royer UK
(2013)

1970-2007

Effekt af ud
dannelse på
sundhed og
mortalitet

Regression dis
continuity, ud
dannelsesrefor
men i 1947 og
1972

Davies et al.
(2016)

UK

2006-2014

Effekt af ud
dannelse på
sundhed og
mortalitet

IV, uddannelses Finder blandede resultater. Fin
reformen i 1972 der eksempelvis at uddannelse
sænker sandsynligheden for
dødsfald, men finder ingen effekt
på rygeadfærd.

Ja

Fletcher
(2015)

USA

1995-1996

Effekt af ud
dannelse på
sundhed

IV, uddannelses Ingen signifikant effekt af læn
reformer
gere uddannelse på sundhed.
Meget store standardafvigelser.

Ja

Fujiwara &
Kawachi
(2009)

USA

1995–1996 Effekt af ud
dannelse på
sundhed

Tvillingepar,
fixed effekt

Blandede effekter af uddannelse
på sundhed. Lille stikprøve.

Ja

Galama,
Lleras-Muney
& van
Kippersluis
(2018)

Crosscountry

Effekt af ud
dannelse på
sundhed og
mortalitet

Litteraturoversigt

Ingen effekt af længere uddan
nelse på overvægt. Blandet ef
fekt af længere uddannelse på
mortalitet og rygning.

Nej

Gathmann,
Jürges &
Reinhold
(2015)

Europa

2002-2010

Effekt af ud
dannelse på
mortalitet

IV, uddannelses Finder små effekter på mænd og
reformer
ingen effekter på kvinder.

Glied &
Lleras-Muney
(2008)

USA

1980-1993

Effekt af ud
dannelse på
mortalitet

IV, uddannelses Positiv effekt på overlevelsesrate Ja
reformer
for specifikke sygdomme.

Heckman,
Humphries &
Veramendi
(2018)

USA

NLSY1979

Effekt af ud
dannelse på
sundhed

Strukturel
model

Kemptner,
Jürges &
Reinhold
(2011)

Tyskland 1989-2003

Li &
Powdthavee
(2015)

Østrig

2007, 2009 Effekt af ud
dannelse på
sundhed

Lillard &
Molloy
(2010)

USA

1968-2005

Effekt af ud
dannelse på
mortalitet

IV, uddannelses Positiv effekt af uddannelse på
reformer
mortalitet.

Nej

Lleras-Muney
(2005)

USA

1960-1980

Effekt af ud
dannelse på
mortalitet

IV, uddannelses Stor positiv effekt af uddannelse
reformer i 1900- på mortalitet.
1925

Ja

Effekt af ud IV, uddannelses
dannelse på reformer i 1949sundhed og 1970
sundhedsad
færd

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift
Ja

Ingen effekt af længere uddan
Ja
nelse på mortalitet og en række
mål for sundhed og sundhedsad
færd.

Ja

Positiv effekt af uddannelse på
Ja
sundhed og sundhedsadfærd. In
divider er positivt selekteret ind i
uddannelse med hensyn til sund
hed. Benytter modellen til at esti
mere en række forskellige treat
ment effects, eksempelvis aver
age marginal treatment effects
og det, de kalder policy relevant
treatment effects.
Finder at uddannelse sænker
sandsynligheden for sygdom,
men har ingen effekt på sund
hedsadfærd.

Ja

IV, uddannelses Positiv effekt på nogle selvrap
Ja
reformer
porterede mål for sundhedsad
færd. De finder en positiv effekt
på diæt og fysisk udfoldelse, men
ingen effekt på rygning, alkohol
indtag og sundhedstjek.
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Reference

Land

Observationsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Lundborg
(2013)

USA

1995

Effekt af ud
dannelse på
sundhed

Tvillingepar,
fixed effekt

Finder bl.a. positiv effekt af ud
dannelse på selvrapporteret
sundhed.

Ja

Mazumder
(2008)

USA

1960-2000

Effekt af ud
dannelse på
sundhed og
mortalitet

IV, uddannelses Ingen effekt af længere uddan
reformer i 1900- nelse på mortalitet, men positiv
1925
effekt på sundhed.

Ja

Oreopoulos
(2006)

USA, Ca 1950-2001
nada og
UK

Effekt af ud
dannelse på
sundhed

Regression dis
Positiv effekt på selvrapporteret
continuity, IV, ud sundhed.
dannelsesrefor
mer

Ja

Silles (2009)

UK

1980-2004

Effekt af ud
dannelse på
sundhed

IV, uddannelses Positiv effekt på selvrapporteret
reformen i 1972 sundhed. ét års ekstra uddan
nelse har en positiv effekt på
selvrapporteret sundhed på 4,55,5 procentpoint.

Ja

1997-2005

Effekt af ud
dannelse på
mortalitet

Regression dis
continuity, ud
dannelsesrefor
men i 1928

van Kippers- Holland
luis, O'donnell
& van Doorslaer (2011)

2.5

Positiv effekt af længere uddan Ja
nelse på livstid. Et års ekstra ud
dannelse sænker sandsynlighe
den for dødsfald med 2-3 procent
for individer over 80 år.

Fertilitetseffekter af uddannelse

Der eksisterer en mindre, men veldokumenteret litteratur om den afledte effekt af uddannelse på
fertilitet hos kvinder. Den empiriske litteratur har primært beskæftiget sig med tre fertilitetsindikato
rer, der alle kan have væsentlige velfærdseffekter. Disse er teenagefødsler, det samlede antal føds
ler og andelen af kvinder, der aldrig får børn.

2.5.1

Teoretiske forventninger

I den teoretiske litteratur findes adskillelige argumenter for, at der skulle være en relation mellem
uddannelse og fertilitet. Baseret på Becker (1965) argumenteres der for, at effekten kan gå igennem
kvinders alternativomkostninger (se også Becker, 1960; Mincer, 1963; Willis, 1973). Et højere ud
dannelsesniveau vil give kvinder bedre mulighed for at deltage på arbejdsmarkedet og i tilgift med
føre en højere indkomst. Dette vil gøre det relativt mindre attraktivt at tage sig af børn (substitutions
effekt). Man kan dog også forestille sig en modsatrettet indkomsteffekt (forudsat at børn kan opfattes
som et normalt gode). Når kvinden har flere penge, vil der være råd til flere børn.
Becker & Lewis (1974) argumenterer for, at forældre gennem deres investeringer i børn står over
for et trade-off mellem kvaliteten af investeringen og kvantiteten af den. Baseret på denne teori kan
forældre med relativ høj indkomst have en tendens til at investere mere i kvaliteten af deres børn og
mindre i antallet af børn.
Uddannelsesniveauet må også forventes at have en betydning for valget af partner (Becker, 1981;
Chiappori et al., 2009; Chiappori, Oreffce & Quintana-Domeque, 2012). Individer med højere ud
dannelse og indkomst vil have bedre muligheder for at finde en partner og dermed starte en familie.
Fertilitetsbeslutninger kan også potentielt blive påvirket af ændringer i adfærd og præferencer på
grund af bedre viden. Det kan være konkret i form af viden om prævention (Rosenzweig & Schultz,
1989), men også i form af ændring i vægtning af nutidig værdi mod fremtidig værdig (Becker &
Mulligan, 1997).
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2.5.2

Empiriske resultater

Dette afsnitFejl! Henvisningskilde ikke fundet. indeholder en litteraturoversigt over studier, der
estimerer en årsagssammenhæng mellem uddannelse og fertilitet. Langt størstedelen af den inter
nationale litteratur, der ser på relationen mellem uddannelse og fertilitet, benytter variation på bag
grund af uddannelsesreform, som forlængede den påkrævede skoletid for at opnå et estimat på
årsagssammenhængen. Der blev ikke fundet gode danske studier, som kan benyttes til at belyse
effekten af uddannelse på fertilitet. Der findes dog gode studier på både svenske og norske data,
som kan give en forståelse af effekten.

2.5.3

Skandinaviske studier

Monstad et al. (2008) og Black et al. (2008) studerer effekten af uddannelseslængden på teenage
fødsler, det samlede antal børn og på sandsynligheden for aldrig at få et barn i en norsk kontekst,
og Grönqvist & Hall (2013) studerer effekten af uddannelseslængden på fødsler for unge under 20
år i Sverige.
Monstad, Propper & Salvanes (2008) har adgang til data fra perioden 1960-2002 og benytter den
norske uddannelsesreform, der blev implementeret i perioden 1960-1972, til at estimere den kau
sale effekt af uddannelseslængden på teenagefødsler, det samlede antal børn og på sandsynlighe
den for aldrig at få et barn. De finder, at ét ekstra års uddannelse reducerer sandsynligheden for
teenagefødsler på 8 procentpoint (set i forhold til et populationsgennemsnit på 16,6 procent, dvs.
en halvering). De finder til gengæld ingen effekt på det samlede antal børn og ingen effekt på sand
synligheden for aldrig at få et barn.
Black, Devereux & Salvanes (2008) benytter uddannelsesreformer i Norge og USA til at studere
effekten af uddannelseslængden på sandsynligheden for teenagefødsler. De finder, at uddannel
sesreformerne i både Norge og USA sænkede sandsynligheden for teenagegraviditeter. For Norge
finder de, at uddannelsesreformer, der hævede uddannelseskravet fra 7 til 9 år, havde en effekt på
3,5 procent lavere sandsynlighed for at føde første barn som teenager.
Grönqvist & Hall (2013) benytter en reform, der forlængede erhvervsuddannelser fra 2 til 3 år, til at
estimere effekten af uddannelseslængden på fødsler hos unge kvinder. Baseret på et pilotprojekt
forud for reformen i 1991 finder de en negativ effekt på antal børn for kvinder, når de er 20 år. De
finder, at effekten af at tage en 3-årig ungdomsuddannelse i forhold til en 2-årig er 45 procent lavere
sandsynlighed for at føde første barn, før kvinden/moderen er fyldt 20 år. De finder til gengæld ingen
effekt på antal børn, når kvinderne er 32 år. De finder heller ingen effekt på mænd/fædre.
De skandinaviske studier, der er refereret ovenfor, peger på, at uddannelseslængden kan have en
effekt på timingen af fødslerne, men ikke på det samlede antal fødsler.
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2.5.4

Opsummering af fertilitetseffekter af uddannelse

Samlet set peger den empiriske litteratur på, at længere uddannelse reducerer sandsynligheden for
teenagefødsler. Effekten på det samlede antal børn og på sandsynligheden for aldrig at få børn er mere
blandet. De norske og svenske studier tyder på, at længden af uddannelsen ingen effekt har på familie
størrelsen på lang sigt, men at ét ekstra års uddannelse har en negativ effekt på sandsynligheden for
teenagefødsler på 8 procentpoint (set i forhold til et populationsgennemsnit på 16,6 procent). Man bør dog
være særligt opmærksom på, at de to norske studier benytter data baseret på en uddannelsesreform fra
1960 til 1972. Både normer og kvinders mulighed for selv at styre timingen af fødsler gennem prævention
har ændret sig radikalt over de seneste 50 år. Relevansen af resultaterne for en nutidig dansk kontekst
bør ses lyset af dette.

Tabel 2.4
Reference

Effekten af uddannelse på fertilitet
Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Skandinaviske studier
Black et al.
(2008)

Norge
og USA

1960-2000

Effekt af ud
dannelse på
fertilitet

Uddannelsesre
former

Finder, at uddannelsesreformerne Ja
i både Norge og USA sænkede
sandsynligheden for teenagegra
viditeter. Eksempelvis finder de, at
den norske uddannelsesreform,
der hævede uddannelseskravet
fra 14 til 16 år, havde en effekt på
3,5 procent mindre sandsynlighed
for første barn som teenager.

Grönqvist
& Hall
(2013)

Sverige

1985-2007

Effekt af ud
dannelse på
fertilitet

IV, uddannel
sesreform af
ungdomsuddan
nelser

Negativ effekt på antal børn for
kvinder, når de er 20 år. Ingen ef
fekt på mænd. De finder, at effek
ten af at tage en 3-årig ungdoms
uddannelse i forhold til en 2-årig
er 45 procent mindre sandsynlig
hed for første barn før 20 års al
der. De finder ingen effekt ved 32
års alder.

Monstad,
Propper &
Salvanes
(2008)

Norge

1960-2002

Effekt af ud
dannelse på
fertilitet

IV, uddannel
Længere uddannelse har en stor Ja
sesreform 1960- negativ effekt på sandsynligheden
1972
for teenagefødsler, men ingen ef
fekt på det samlede antal børn og
ingen effekt på sandsynligheden
for aldrig at få et barn.

Ja

Internationale studier
Amin &
Behrman
(2014)

USA

1936-1994

Effekt af ud
dannelse på
fertilitet

Tvillingepar,
fixed effekt

Finder, at længere uddannelse
har en effekt på antal børn og
timingen af fødsler, men ingen ef
fekt på sandsynligheden for
aldrig at få børn.

Ja

Braakmann
(2011)

UK

1995-2002

Effekt af ud
dannelse på
fertilitet

Regression
discontinuity,
uddannelsesre
form 1972

Finder, at længere uddannelse
har en positiv effekt på antallet
af børn.

Ja

Clark &
Del Bono
(2016)

Skotland 1962-2001

Effekt af ud
dannelse på
bl.a. fertilitet

IV, selektion ind
i ungdomsud
dannelser på
eliteskoler

Uddannelse på en eliteungdoms Ja
uddannelse i modsætning til al
mindelig ungdomsuddannelse har
en negativ effekt på antallet af
børn på 20 procent.

Effekt af ud
dannelse på
fertilitet

IV, uddannel
sesreform i
1958-1969

Finder, at uddannelse har en ne
gativ effekt på antallet af børn og
teenagefødsler.

CyganTysk
Rehm & Ma land
eder (2013)

1984-2010
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Ja

Reference

Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Fort, Ichino
& Zanella
(2016)

Europa

2004-2011

Effekt af ud
dannelse på
fertilitet

IV, uddannel
sesreformer

Finder, at uddannelse har en ne Ja
gativ effekt på antallet af børn og
en positiv effekt på sandsynlighe
den for aldrig at få børn i England.
Finder den modsatte effekt, når
de ser på Continental Europe
(Frankrig, Holland, Danmark, Øst
rig og Italien).

Geruso
& Royer
(2018)

UK

1970-2008

Effekt af ud
dannelse på
bl.a. fertilitet

Regression
discontinuity,
uddannelsesre
form 1972

Finder, at et ekstra års uddan
Nej
nelse sænker sandsynligheden
for fødsler for kvinder i alderen
16-17 år med 30 procent. De fin
der til gengæld ingen effekt for æl
dre kvinder og på det samlede an
tal børn.

Kamhöfer &
Westphal
(2017)

Tysk
land

2007-2015

Effekt af ud
dannelse på
fertilitet

IV, åbning af
nye gymnasier

Finder negativ effekt af gymnasial Nej
uddannelse på antal børn.

León (2004) USA

1950-1990

Effekt af ud
dannelse på
fertilitet

IV, uddannel
sesreformer

Finder at et ekstra års uddannelse Nej
sænker antallet af børn med 0,33.

Silles (2011) UK

1978-2004

Effekt af ud
dannelse på
fertilitet

IV, uddannel
sesreformer

Længere uddannelse har en ne
gativ effekt på sandsynligheden
for teenagefødsler. Et ekstra års
skolegang sænker sandsynlighe
den for teenagefødsel med 4-6
procent.

Aaronson,
Lange &
Mazumder
(2014)

-

Effekt af ud
dannelse på
fertilitet

OLS

Adgang til bedre uddannelsesmu Ja
ligheder for børn hæver sandsyn
ligheden for at få børn, men sæn
ker det samlede antal børn. Kvin
der, der selv fik bedre uddannel
sesmuligheder, fik færre børn.

2.5.5

USA

Peer
reviewed
tidsskrift

Ja

Internationale studier

Fort, Ichino & Zanella (2016) studerer effekten af uddannelsesreformer på tværs af Europa på bag
grund af data fra perioden 2004-2011. De identificerer uddannelsesreformer i Danmark, Frankrig,
Holland, Østrig, Italien og Storbritannien. Der ses på England separat og de resterende lande sam
let. De finder, at uddannelse har en negativ effekt på antallet af børn og en positiv effekt på sand
synligheden for aldrig at få børn i Storbritannien. De finder til gengæld den modsatte effekt, når de
ser på de resterende lande samlet (Frankrig, Holland, Danmark, Østrig og Italien).
Silles (2011), Braakmann (2011) og Geruso & Royer (2018) studerer også effekten af uddannelses
længden i Storbritannien ved at gøre brug af uddannelsesreformer. Braakmann (2011) finder, at
længere uddannelse har en positiv effekt på antallet af børn. Silles (2011) finder, at længere uddan
nelse har en negativ effekt på sandsynligheden for teenagefødsler. Resultaterne i Silles (2011) pe
ger på, at et ekstra års skolegang sænker sandsynligheden for teenagefødsel med 4-6 procent. For
Skotland finder Geruso & Royer (2018), at et ekstra års uddannelse sænker sandsynligheden for
fødsler for kvinder i alderen 16-17 år med 30 procent. De finder ingen effekt for ældre kvinder og på
det samlede antal børn.
De tyske studier af Cygan-Rehm & Maeder (2013) og Kamhöfer & Westphal (2017) benytter hen
holdsvis en reform af kravet til uddannelseslængden og den geografiske udbygning af antallet af
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ungdomsuddannelsesinstitutioner til at vise, at uddannelseslængden har en negativ effekt på det
samlede antal børn og på sandsynligheden for teenagefødsler.

2.6

Intergenerationelle effekter af uddannelse

Effekten af forældres uddannelsesniveau på deres børn er et forskningsfelt, der har tiltrukket sig
meget interesse. Hvis en uddannelsesinvestering i individer kan have en positiv afsmittende effekt
på den næste generation, vil dette være et argument for at investere yderligere i uddannelse.

2.6.1

Teoretiske forventninger

Teoretisk belæg for en sådan effekt kan bl.a. findes i kompetenceudviklingsteori og intergenerationelle modeller (Becker & Tomes, 1979; 1986; Cunha & Heckman, 2007; 2008; Cunha, Heckman &
Schennach, 2010). Man kan forvente en effekt i kraft af forældrenes forbedrede investeringsmulig
heder. Effekten kan gå gennem en højere indkomst, som vil give udslag i bedre boligforhold i områ
der med bedre skoler og daginstitutioner, men også direkte ved at kunne opfylde monetære behov
hos barnet, der kan være med til at hindre social eksklusion.
Uddannelse kan også være med til at forbedre effektiviteten i investeringen i børn. Forældre, der
gennem deres uddannelse opnår bedre viden, kan potentielt benytte denne viden til at investere
mere fornuftigt i deres børn, så de får et bedre afkast af deres investering. Hertil kommer, at æn
drede præferencer og adfærd hos forældrene kan være med til at hæve investeringsniveauet
(Becker & Mulligan, 1997).
Der må også forventes at være en netværkseffekt. Denne kan både være gennem børnenes net
værk i skole, institutioner og fritidsaktiviteter og gennem forældrenes netværk, som kan være med
til at hjælpe barnet.
Baseret på dette må man forvente effekter på børnene på tværs af domæner. Den empiriske litte
ratur har dog primært fokuseret på effekten på kompetenceniveau og sundhedstilstand ved fødslen
og i årene efter.
Litteraturen er udfordret af den samme selektionsproblematik, som gør sig gældende for andre stu
dier af afledte effekter af uddannelse. Det er nødvendigt at skelne mellem effekten af uddannelsen
og betydningen af, at individer, der gennemfører en længere uddannelse, er anderledes end andre
på en lang række parametre. For at løse problemet benyttes primært tre metoder: 1) uddannelses
reformer, 2) adoptionsstudier og 3) tvillingestudier. Uddannelsesreformerne benyttes som i de tidli
gere afsnit ved at skabe en variation i forældrenes uddannelseslængde, der ikke kan tilskrives et
selektivt valg fra individet. Tvillingestudier benyttes ved, at man ser på observationer af kompetencer
hos børn, hvor en af deres forældre har en tvilling, der også har et barn. Hvis disse tvillinger har
forskellig uddannelseslængde, tilskrives forskellen i børnenes kompetencer forældrenes uddannel
seslængde. Den tredje metode er at se på betydningen af forældres uddannelse for adopterede
børns kompetencer. Ideen i disse studier er, at man får adskilt den biologiske komponent fra den
relationelle.

2.6.2

Empiriske resultater

Tabel 2.5 Fejl! Henvisningskilde ikke fundet.indeholder en litteraturoversigt over studier, der esti
merer intergenerationelle effekter af uddannelse. I det følgende gennemgås det ene væsentlige
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danske studie på området samt resultaterne fra en række svenske og norske studier. Derefter refe
reres yderligere væsentlige pointer fra den internationale litteratur.

2.6.3

Dansk studie

Bingley, Christensen & Jensen (2009) studerer effekten af forældres uddannelse på børns uddan
nelseslængde og sundhed. For at identificere en årsagssammenhæng benytter de data om danske
tvillinger, der er født mellem 1935 og 1977. De finder, at faderens uddannelseslængde har positiv
effekt på sundhed blandt nyfødte og småbørn. Moderens uddannelseslængde har en positiv effekt
på fødselsvægt og på sandsynligheden for at gennemføre en gymnasial uddannelse. De finder des
uden, at faderens uddannelseslængde har en positiv effekt på barnets uddannelseslængde, men at
dette ikke er tilfældet for moderens uddannelse for forældre født i 1935-1945. De finder til gengæld
det omvendte for børn af forældre født i 1946-1956.
De estimerede effekter er dog relativt små. Resultaterne peger på, at et ekstra års uddannelse for
moderen medfører, at barnet har en fødselsvægt, der er 18 gram højere, og har 1,4 procent større
sandsynlighed for at gennemføre en gymnasial uddannelse. For faderen findes blandede effekter.
Et ekstra års uddannelse for faderen medfører, at barnets karaktergennemsnit ved 9. klasses af
gangseksamen er 5 procent af en standardafvigelse lavere, men at uddannelseslængden er 0,8
måneder længere.

2.6.4

Skandinaviske studier

Black, Devereux & Salvanes (2005), Haegeland et al. (2010) og Pronzato (2012) studerer alle ef
fekten af forældres uddannelseslængde på deres børns uddannelsesniveau i en norsk kontekst. I
Black, Devereux & Salvanes (2005) benyttes en reform af krav til uddannelseslængde, Pronzato
(2012) udnytter et tvillingedesign, og Haegeland et al. (2010) benytter både et tvillinge- og et adop
tionsdesign.
Black, Devereux & Salvanes (2005) finder ingen effekt af forældrenes uddannelseslængde på bar
nets uddannelseslængde for den fulde stikprøve af forældre født mellem 1947 og 1958. De finder
dog en positiv effekt af moderens uddannelseslængde for subpopulationen med under 10 års ud
dannelse. Effekten afspejles dog kun i deres drengebørns uddannelseslængde.
Pronzato (2012) finder ligeledes en positiv effekt af forældres uddannelseslængde på deres børns
uddannelseslængde i en stikprøve, hvor begge tvillinger har mindst et barn på over 22 år i år 2001.
Et ekstra års uddannelse for forældrene resulterer i 0,10-0,16 års ekstra uddannelse for disse børn.
Haegeland et al. (2010) finder ingen effekt af moderens uddannelseslængde på barnets præstation
i skolen ved brug af tvillingedesign, men en lille effekt ved brug af et adoptivbarnsdesign. I studiet
findes ingen effekt af faderens uddannelseslængde. Adoptivbarnsdesignet er baseret på data om
558 koreanske adoptivbørn født i perioden 1985-1991, og tvillingedesignet benytter børn af tvillinger
født i det samme tidsinterval.
Svenske studier har estimeret effekten af forældrenes uddannelseslængde på deres børns uddan
nelse (Holmlund, Lindahl & Plug, 2011; Amin, Lundborg & Rooth, 2015; Lundborg, Nordin & Rooth,
2018), sundhed (Lundborg, Nilsson & Rooth, 2014; Lundborg, Nordin & Rooth, 2018) og kognitive
og ikke-kognitive kompetencer (Lundborg, Nilsson & Rooth, et al., 2014; Lundborg, Nordin & Rooth,
2018).
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Holmlund, Lindahl & Plug (2011) indeholder en grundig gennemgang af den hidtidige litteratur samt
selvstændige studier baseret på svenske data, hvor der benyttes alle tre gængse empiriske strate
gier (uddannelsesreform, adoptivbørn og tvillinger). De primære resultater er baseret på børn af
forældre, der er født i perioden fra 1943 til 1955. Resultaterne baseret på de tre strategier giver alle
resultater, der peger på en effektstørrelse i omegnen af 0,1 – dvs. at ét års ekstra uddannelse for
forældrene medfører 0,1 års ekstra års uddannelse for deres børn.
Amin, Lundborg & Rooth (2015) benytter svenske tvillinger født fra 1925 til 1965 og deres børn til at
estimere effekten af forældrenes uddannelseslængde på børnenes uddannelseslængde. De finder,
at både moderens og faderens uddannelseslængde har en positiv effekt på børnenes uddannelses
længde. Effekten for datteren er størst for moderens uddannelse, hvor de finder, at hvis moderen
har et ekstra års uddannelse, betyder det, at datteren får 0,1 års ekstra uddannelse.
Lundborg, Nilsson & Rooth (2014) og Lundborg, Nordin & Rooth (2018) studerer effekten af foræl
dres uddannelse på deres sønners uddannelseslængde, kompetencer og sundhed målt ved militær
session. Lundborg, Nilsson & Rooth (2014) benytter en uddannelsesreform, der forlængede den
påkrævede skoletid, og Lundborg, Nordin & Rooth (2018) benytter data på adoptionsbørn og tvillin
ger. Lundborg, Nilsson & Rooth (2014) studerer forældre født fra 1940 til 1957, og Lundborg, Nordin
& Rooth (2018) ser på adoptivbørn født i perioden 1965-1978 og børn af tvillinger født i perioden
1950-1978. Lundborg, Nilsson & Rooth (2014) finder en positiv effekt af moderens uddannelses
længde på kognitive og ikke-kognitive kompetencer og på sundhed hos deres sønner. I studiet fin
des ingen effekt af faderens uddannelse. I Lundborg, Nordin & Rooth (2018) peger resultaterne
ligeledes på, at der er positive effekter af forældres uddannelse på deres sønners uddannelses
længde, kognitive og ikke-kognitive evner og sundhed målt, når sønnen er 18 år. Et ekstra års ud
dannelse af faderen resulterer i 0,05-0,07 års ekstra uddannelse for deres sønner. For moderen er
effekten kun signifikant i adoptivbarnsdesignet med en effektstørrelse på 0,02.

2.6.5

Internationale studier

Studier baseret på britiske eller amerikanske data finder resultater, der er sammenlignelige med de
skandinaviske studier refereret ovenfor. Generelt findes, at forældrenes uddannelseslængde har
positiv indvirkning på deres børns uddannelseslængde, skolekarakterer og sundhed.
Dickson, Gregg & Robinson (2016) finder eksempelvis, at reformen af det britiske uddannelsessy
stem i 1972, som forlængede skoletiden, medførte, at børn af forældre, der fik længere uddannelse,
klarede sig bedre målt ved test i skolen, når børnene var 4 år, og ved eksamen, når de var 16 år.
Børnenes karakterer var 0,1 standardafvigelse højere på grund af, at forældrene var omfattet af
reformen. For USA finder Carneiro, Meghir & Parey (2013), at moderens uddannelsesniveau har en
positiv effekt på børnenes testresultater både ved alderen 7-9 år og ved alderen 12-14 år.
Currie & Morretti (2003) finder i en amerikansk kontekst, at uddannelse har en positiv effekt på
spædbørns helbred. De finder desuden en positiv effekt på deltagelse i fødselsforberedelse og en
negativ effekt på rygning. Estimaterne peger bl.a. på, at et ekstra års uddannelse for moderen med
fører 0,5 procent mindre sandsynlighed for lav fødselsvægt. Tilsvarende finder Chevalier & O’Sulli
van (2007), at et års ekstra uddannelse for britiske mødre medfører et stigning i fødselsvægten hos
deres børn på 75 gram. Der findes dog også studier som eksempelvis Lindeboom, Llena-Nozal &
Van Der Klaauw (2009) og Sacerdote (2007), der ikke findes positive effekter af forældres uddan
nelseslængde på deres børns sundhed.
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2.6.6

Opsummering af intergenerationelle effekter af uddannelse

Holmlund, Lindahl & Plug (2011) konkluderer på baggrund af en litteraturgennemgang, at estimatstørrel
serne i nogen grad afhænger af den empiriske strategi. Internationale studier, der benytter uddannelses
reformer til at estimere en årsagssammenhæng, finder ofte, at moderens uddannelse er væsentligst, hvor
imod studier, der ser på tvillinger og adoptivbørn, finder, at faderens uddannelse har den største betydning.
Holmlund, Lindahl & Plug peger dog på, at denne forskel ikke kan ses i de skandinaviske studier. De viser
yderligere, at studier på danske, norske og svenske data finder effekter på omkring 0,1 – dvs. at ét ekstra
års uddannelse for forældrene medfører 0,1 års ekstra uddannelse for børnene. Samlet set peger littera
turen på, at der er evidens for en effekt af forældres uddannelse på børns uddannelse, kompetencer og
sundhed. Det er dog mindre klart på baggrund af de ovenfor refererede studier, hvilke mekanismer der er
på spil. Litteraturen har en generel udfordring, da studier, der benytter tvillinger og adoptivbørn, ofte ser på
meget små stikprøver, og de uddannelsesreformer, der benyttes som alternativ, ligger ofte en del år tilbage.
I hvor høj grad effektstørrelserne i disse studier er repræsentative for en nutidig dansk kontekst, er på den
baggrund mindre klart.

Tabel 2.5
Reference

Intergenerationel effekt af uddannelse
Land

Observati Formål
onsperi
ode

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

IV, tvillingepar,
fixed effekt

Finder, at faderens uddannelses Ja
længde har en positiv effekt på
sundhed blandt nyfødte og små
børn. Moderens uddannelses
længde har en positiv effekt på
fødselsvægt og på sandsynlighe
den for at gennemføre en gym
nasial uddannelse. Finder desu
den, at faderens uddannelses
længde har en positiv effekt på
barnets uddannelseslængde,
men at dette ikke er tilfældet for
moderens uddannelse for foræl
dre født 1935-1945. For forældre
født i 1946-1956 finder de det
omvendte. Estimaterne er dog
meget små. Finder at et ekstra
års uddannelse for moderen
medfører, at barnet har en fød
selsvægt, der er 18 gram højere
og har 1,4 procent større sand
synlighed for at gennemføre en
gymnasial uddannelse. Finder, at
et ekstra års uddannelse for fa
deren medfører, at barnets ka
raktergennemsnit ved 9. klasses
afgangseksamen er 5 procent af
en standardafvigelse lavere, men
at uddannelseslængden er 0,8
måneder længere.

Tvillingepar,
fixed effekt

Både moderens og faderens ud Ja
dannelseslængde har en effekt
på børnenes uddannelseslængde. Effekten for datteren er størst
for moderens uddannelseslængde, hvor de finder, at hvis mode
ren har et ekstra års uddannelse,
betyder det, at datteren får 0,1
års ekstra uddannelse.

Danske studier
Bingley,
Christensen
& Jensen
(2009)

Danmark 1977-2006 Effekt af ud
dannelse på
børnenes ud
dannelses
længde og
sundhed

Skandinaviske studier
Amin,
Lundborg &
Rooth
(2015)

Sverige,
USA

1999-2007 Effekt af ud
dannelse på
børnenes ud
dannelses
længde
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Reference

Land

Observati Formål
onsperi
ode

Metode

Resultater

Björklund,
Lindahl &
Plug
(2006)

Sverige

1970-1999 Effekt af ud
dannelse på
børnenes ud
dannelses
længde

Adoptivbørn

I en regression, der indeholder
Ja
uddannelseslængde af begge bi
ologiske og adoptivforældre, fin
der de, at uddannelseslængden
af adoptivfaderen har en positiv
effekt på barnets uddannelses
længde, men at denne effekt er
insignifikant for adoptivmoderen.
Et ekstra års uddannelse for
adoptivfaderen medfører en tien
dedel års ekstra uddannelse for
barnet. De finder desuden en po
sitiv korrelation mellem adoptiv
forældre med universitetsuddan
nelse og børn med universitets
uddannelse.

Black,
Devereux &
Salvanes
(2005)

Norge

1960-2000 Effekt af ud
dannelse på
børnenes ud
dannelses
længde

IV, uddannelses Finder ingen effekt af forældre
Ja
reform
nes uddannelseslængde på bar
nets uddannelseslængde for den
fulde stikprøve. Finder en positiv
effekt for moderen med under 10
års uddannelseslængde, men
kun på deres sønner.

Haegeland et
al. (2010)

Norge

1967-2007 Effekt af ud
dannelse på
børnenes ud
dannelses
længde

Adoptivbørn, tvil Finder ingen effekt af moderens Ja
lingepar
uddannelseslængde på barnets
uddannelseslængde ved brug af
tvillingedesign, men en lille effekt
ved brug af adoptivbørnsdesign.
Finder ingen effekt af faderens
uddannelseslængde.

Holmlund,
Lindahl &
Plug
(2011)

Sverige

1943-2006 Effekt af ud
dannelse på
børnenes ud
dannelses
længde

Adoptivbørn,
tvillingepar og
uddannelsesre
form, litteratur
oversigt

Lundborg,
Nilsson &
Rooth (2014)

Sverige

1960-

Effekt af ud
dannelse på
børnenes
kompetencer
og sundhed

IV, uddannelses Finder en positiv effekt af mode Ja
reform
rens uddannelseslængde på kog
nitive og ikke-kognitive kompe
tencer og på sundhed hos søn
ner. Finder ingen effekt af fade
rens uddannelse.

Lundborg,
Nordin &
Rooth (2018)

Sverige

-

Effekt af ud
dannelse på
børnenes
kompetencer,
uddannelse
og sundhed

Adoptivbørn,
tvillingepar

Finder positive effekter af foræl Ja
dres uddannelse på deres søn
ners uddannelseslængde og kog
nitive og ikke-kognitive evner og
sundhed, når sønnen er 18 år. Et
ekstra års uddannelse af faderen
resulterer i 0,05-0,07 års ekstra
uddannelse for sønner. For mo
deren er effekten kun signifikant i
adpotivstudiet med en effektstør
relse på 0,02.

Pronzato
(2012)

Norge

1993-2001 Effekt af ud
dannelse på
børnenes ud
dannelse

Tvillingepar,
fixed effekt

Finder en positiv effekt af foræl
Ja
dres uddannelse på børns ud
dannelseslængde. Et ekstra års
uddannelse resulterer i 0,10-0,16
års ekstra uddannelse for bør
nene.
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Peer
reviewed
tidsskrift

Viser, at studier på dansk, norsk Ja
og svensk data finder effekter på
omkring 0,1 - dvs. at et ekstra års
uddannelse for forældrene med
fører 0,1 års ekstra uddannelse
for børnene. De konkluderer på
egne resultater og den internatio
nale litteratur, at forældrenes ud
dannelse kun har lille betydning
for børnenes uddannelse. De vi
ser dog, at der en stor selektions
effekt.

Reference

Land

Observati Formål
onsperi
ode

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Internationale studier
Antonovics &
Goldberger
(2005)

USA

1983-1994 Effekt af ud
dannelse på
børnenes ud
dannelses
længde

Tvillingepar,
fixed effekt

Finder ingen effekt af moderens Ja
uddannelseslængde på barnets
uddannelseslængde. Finder posi
tiv effekt af faderens uddannel
seslængde.

Behrman &
Rosenzweig
(2002)

USA

1983-1994 Effekt af ud
dannelse på
børnenes ud
dannelses
længde

Tvillingepar,
fixed effekt

Finder ingen eller negativ effekt
Ja
af moderens uddannelseslængde
på barnets uddannelseslængde.
Finder lille positiv effekt af fade
rens uddannelseslængde.

Carneiro,
Meghir &
Parey (2013)

USA

1979-2008 Effekt af ud
dannelse på
børnenes ud
dannelse og
adfærd

IV

Finder, at moderes uddannelses Ja
niveau har en positiv effekt på
børnenes testresultater både ved
alderen 7-9 år og ved alderen 1214. De finder desuden reduceret
risikoadfærd.

Chevalier
(2004)

UK

1994-2002 Effekt af ud
dannelse på
børnenes ud
dannelses
længde

IV, uddannelses Finder at et ekstra års uddan
reform
nelse hos en forælder hæver
sandsynligheden for at tage en
videregående uddannelse med
4-8 procent. Effekten er kun sig
nifikant for far-søn- og mor-dat
ter-relationerne.

Ja

Chevalier &
O’Sullivan
(2007)

UK

1958-2000 Effekt af ud
dannelse på
børnenes
sundhed

IV, uddannelses Et års ekstra uddannelse for mo
reform
deren medfører et stigning i fød
selsvægt hos barnet på 75 gram

Nej

Currie &
Morretti
(2003)

USA

1970-1999 Effekt af ud
dannelse på
børnenes
sundhed

IV, afstand til ud Finder at uddannelse har en po Ja
dannelsesinstitu sitiv effekt på spædbørns helbred
tion (college)
og en negativ effekt på antallet af
graviditeter. De finder desuden
en positiv effekt på deltagelse i
fødselsforberedelser og en nega
tiv effekt på rygning. Finder også,
at et ekstra års uddannelse fra
moderen medfører 0,5 procent
mindre sandsynlighed for lav fød
selsvægt.

Dearden,
Machin &
Reed
(1997)

UK

1958-1991 Effekt af ud
dannelse på
børnenes ud
dannelses
længde

Adoptivbørn

Finder en positiv effekt af fade
rens uddannelse på barnets ud
dannelse.

Dickson,
Gregg &
Robinson
(2016)

UK

-

Regression
discontinuity, ud
dannelsesreform
i 1972

Forældrenes længere uddannel- Ja
se har en effekt på børnenes
præstation i skolen målt ved test,
når børnene er 4 år, og ved ek
samen, når de er 16 år. Børne
nes karakterer var 0,1 standard
afvigelse højere, fordi forældrene
var omfattet af reformen.

Lindeboom,
Llena-Nozal
& Van Der
Klaauw
(2009)

UK

1958-2000 Effekt af ud
dannelse på
børnenes
sundhed

Regression dis
Finder ingen effekt af længere
continuity design, uddannelse på børnenes sund
uddannelsesre
hed.
form i 1947

Ja

Maurin &
McNally
(2008)

Frankrig

1990-1999 Effekt af ud
dannelse på
børnenes ud
dannelses
længde

IV, ungdomsop
rør i 1968

Ja

Effekt af ud
dannelse på
børnenes
præstation i
skolen

47

Finder en positiv effekt af læn
gere uddannelse på børnenes
uddannelseslængde.

Ja

Reference

Land

Observati Formål
onsperi
ode

Metode

Oreopoulos
(2006)

USA

1960-1980 Effekt af ud
dannelse på
børnenes ud
dannelse

IV, uddannelses Et års ekstra uddannelse sænker Ja
reformer
sandsynligheden for, at et barn
skal gå en skoleklasse om med
2-4 procentpoint og sænker high
school dropout med 2-3 procent
point.

Piopiunik
(2014)

Tyskland 1976-2008 Effekt af ud
dannelse på
børnenes ud
dannelse

IV, uddannelses Finder positiv effekt af moderens
reform i 1946uddannelseslængde på sønners
1969
uddannelseslængde. Finder in
gen effekt af faderens uddan
nelse og ingen effekt på døtre.

Ja

Plug (2004)

USA

1957-1992 Effekt af ud
dannelse på
børnenes ud
dannelse

Adoptivbørn

Finder positiv effekt af faderens
uddannelseslængde på sønners
uddannelseslængde. Finder in
gen effekt af moderens uddan
nelse.

Ja

Sacerdote
(2002)

USA

1998-2000 Effekt af ud
dannelse på
børnenes ud
dannelse

Adoptivbørn

Finder ingen effekt på uddan
nelse af faderens uddannelses
længde.

Ja

Sacerdote
(2007)

USA

2004

Adoptivbørn

Finder positiv effekt af moderens Ja
uddannelse på uddannelses
længden for barnet, men ingen
effekt på sundhed. Et ekstra års
uddannelse af moderen medfører
0,09 års ekstra uddannelse for
barnet.

2.7
2.7.1

Effekt af ud
dannelse på
børnenes ud
dannelse og
sundhed

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Demokratisk deltagelse og uddannelse
Teoretiske forventninger

Friedman (1962) argumenterer for, at offentlige investeringer i uddannelse kan være en god inve
stering, da de kan forbedre de politiske valg, der bliver taget. Uddannelse kan påvirke både kvalite
ten og kvantiteten af den politiske beslutningsproces (Milligan, Moretti & Oreopoulos, 2004). Med
kvantitet forstås andelen af befolkningen, der er politisk aktiv, eksempelvis målt ved valg, demon
strationer og i politiske partier. Empiriske studier, der bliver gennemgået nedenfor, har estimeret
effekten af uddannelseslængde på kvantitative mål for politisk deltagelse. Evnen til at tage politiske
beslutninger kan også være påvirket af uddannelse. Viden om, hvorvidt uddannelse er med til at
hjælpe med til at foretage valg, er dog begrænset (Verba, Schlozman & Brady, 1995). Dette kapitel
vil derfor ikke gå nærmere ind på effekten af uddannelse på kvaliteten af den politiske proces.
Der findes dog en række argumenter for, at uddannelse kan have en kausal effekt på demokratisk
deltagelse. Et fremtrædende argument er baseret på human kapital-teori. Den argumenterer for, at
uddannelse øger kognitive kompetencer, hvilket medfører politisk forståelse, viden og evner til at
begå sig som en del af samfundet (Verba, Schlozman & Brady, 1995). Dette vil sænke omkostnin
gerne forbundet med demokratisk deltagelse og kan potentielt også hæve afkastet af deltagelsen.
Det må i særdeleshed forventes, at konkrete kurser i skolen, der giver en direkte viden om den
politiske proces, har stor effekt.
Socialisering i skolen kan også påvirke holdninger til politisk deltagelse (Wolfinger & Rosenstone,
1980). Socialiseringsteori peger på, at uddannelse hjælper til at bibeholde samfundets kernevær
dier. Verba & Nie (1972) argumenterer for, at højere socioøkonomisk status udvikler demokratiske
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normer såsom følelsen af pligt til at deltage i valg. Jackson (1995) argumenterer ligeledes for, at
uddannelse kan påvirke demokratiske normer. Der kan desuden være en netværkseffekt af, at
mange unge ligesindede samles på et sted. Dette kan føre til øget mobilisering af politisk deltagelse
(Verba, Schlozman & Brady, 1995).
Det kan dog også være effekter af uddannelse, der trækker i negativ retning med hensyn til demo
kratisk deltagelse. Dee (2004) argumenterer for, at uddannelse hæver alternativomkostningen ved
at deltage i den politiske proces. Dette kan eksempelvis have negativ effekt på valgdeltagelsen, hvis
effekten af alternativomkostningen er større end de modsatrettede effekter. Uddannelse kan desu
den sænke valgdeltagelsen ved at gøre det mere klart, hvor lille en betydning den enkelte stemme
har for valgets udfald (Dee, 2004).

2.7.2

Empiriske resultater

Empiriske studier viser en høj korrelation mellem uddannelseslængde og demokratisk deltagelse
(se eksempelvis Brade & Piopiunik (2016) for europæiske lande og Verba, Schlozman & Brady,
1995). Da der som tidligere beskrevet må forventes at være en væsentlig grad af selektion ind i
uddannelse, kan det ikke på baggrund af sådanne korrelationsstudier konkluderes, at uddannelse
har en positiv effekt på demokratisk deltagelse. Det må forventes, at en stor del af effekten kan
tilskrives, at uddannelse er en proxy for socioøkonomisk status, familiebaggrund, individkarakteri
stika og anden påvirkning i løbet af barndommen. Dette er tilfældet, da alle disse karakteristika må
forventes at være positivt associeret med demokratisk deltagelse (Brade & Piopiunik, 2016).
Tabel 2.6Fejl! Henvisningskilde ikke fundet. indeholder en litteraturoversigt over studier, der esti
merer effekter af uddannelse på demokratisk deltagelse. I det følgende gennemgås studier, som
ser på årsagssammenhængen mellem uddannelseslængde og demokratisk deltagelse. Størstede
len af studierne benytter reformer af uddannelseslængde til at identificere en kausal sammenhæng.
Der er dog også en del studier, som benytter metoder, der sammenligner individer på deres obser
verbare karakteristika, og enkelte studer har adgang til information fra randomiserede kontrollerede
forsøg. Endelig benytter et studie et tvillinge-setup.
Der findes ét relevant dansk studie på området og fire studier, som beskæftiger sig med en norsk
eller svensk kontekst. Disse studier vil først blive belyst. Derefter vil der blive redegjort for de væ
sentligste resultater fra USA og resten af Europa.

2.7.3

Dansk studie

Dinesen et al. (2016) estimerer effekten af uddannelseslængde på mål for politisk deltagelse i Dan
mark, Sverige og USA. De ser på perioden 2008-2010 og benytter tre mål for uddannelse: antal års
uddannelse, gymnasial uddannelse og videregående uddannelse. Politisk deltagelse måles på bag
grund af spørgeskemainformationer om politisk aktiviteter. For den del, der beskæftiger sig med en
dansk kontekst, indeholder målet 9 spørgsmål om bl.a. underskriftindsamlinger, demonstrationer,
politiske møder, mediedeltagelse, internet-fora, kontakt til politikere o.l. Effekten af uddannelse på
politisk deltagelse identificeres ved at benytte et tvillingedesign. I studiet findes blandede effekter.
For Danmark findes en positiv effekt af gymnasial uddannelse, men insignifikante effekter, når de
andre mål benyttes. Resultatet peger på, at effekten på politisk deltagelse af at gennemføre en
gymnasial uddannelse er på mellem en tredjedel og en fjerdedel af en standardafvigelse. Forfatterne
argumenterer for, at estimatstørrelsen kan være svær at fortolke, da den er baseret på et indeks for
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politisk deltagelse, men de vurderer, at dette er store estimater. De finder desuden en positiv signi
fikant effekt på politisk deltagelse af antal års uddannelse i USA, men ingen effekt af uddannelse i
Sverige.

2.7.4

Skandinaviske studier

Pelkonen (2012) benytter en reform af uddannelseslængden i Norge til at estimere effekten af ud
dannelseslængde på valgdeltagelse. Han finder ingen signifikant effekt af uddannelseslængde på
valgdeltagelse i Norge. Lindgren, Oskarsson & Persson (2019) studerer effekten af uddannelses
længde på valgdeltagelse i Sverige. De evaluerer en reform fra 1991, som bl.a. øgede længden af
erhvervsuddannelser, og finder en positiv effekt af uddannelse på valgdeltagelse blandt individer
med forældre, der er defineret til at have lav socioøkonomisk status. Lindgren, Oskarsson & Dawes
(2017) evaluerer en reform af uddannelseslængden i Sverige, der blev implementeret i løbet af pe
rioden 1949-1962, til at se på effekten af uddannelse på sandsynligheden for stille op til valg. De
finder ingen samlet effekt af uddannelse på sandsynligheden for at stille op til valg, men en positiv
effekt for individer med forældre, der er defineret til at have lav socioøkonomisk status, og en negativ
effekt for andre. De argumenterer for, at negative effekter på individer, der ikke er kategoriseret som
socioøkonomisk status, kan skyldes, at opstilling til valg i nogen grad er et nul-sums-spil. Det vil
sige, at der er et begrænset antal pladser, så hvis flere med lav socioøkonomisk status får en plads,
vil der være færre pladser til andre.
Persson, Lindgren & Oskarsson (2016) har adgang til spørgeskema-information fra slutningen af
folkeskoletiden for individer i Sverige, Norge, Grækenland og Slovenien fra 1999 og 2009. De ser
på effekten af uddannelseslængde på udvikling af politisk forståelse. Dette gøres ved at udnytte
variation i alder ved skolestart. De måler på politisk forståelse, demokratiske værdier og holdning til
politisk deltagelse o.l. De finder ingen effekt af uddannelse på disse mål.
De skandinaviske studier peger dermed på, at der ikke er belæg for at argumentere for, at uddan
nelse har en positiv effekt på den demokratiske deltagelse for den samlede befolkning, men de
svenske studier peger dog på, at der potentielt kan være positive effekter for individer, der kommer
med en lav socioøkonomisk baggrund.

2.7.5

Internationale studier

Borgonovi, d'Hombres & Hoskins (2010) studerer effekten af uddannelseslængde på valgdeltagelse
og viden om politik ved hjælp af et datasæt, der indeholder europæiske lande (inkl. Danmark). De
benytter reformer af uddannelseslængden til at estimere en kausal effekt. Resultater i artiklen viser,
at der ikke er en effekt af uddannelseslængde på valgdeltagelse, men at der er en positiv effekt på
viden om politik.
Chevalier & Doyle (2012) studerer effekten af uddannelseslængde på valgdeltagelse i et internatio
nalt studie, der indeholder 38 lande (inkl. Danmark). Som i Borgonovi, d'Hombres & Hoskins (2010)
benyttes reformer af uddannelseslængden til at opnå en kausal effekt. De argumenterer for, at USA
er et særtilfælde, da der er kun positive effekter af uddannelse på valgdeltagelse i USA.
Siedler (2010) og Persson (2014) studerer effekten af uddannelseslængde på politisk deltagelse i
henholdsvis Tyskland og England. Di Pietro & Delprato (2009) ser på politisk interesse i Italien.
Milligan, Moretti & Oreopoulos (2004) sammenligner effekten på valgdeltagelse i England og USA,
og Ma (2017) ser på effekten på valgdeltagelse i Irland.
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Siedler (2010) benytter (vest-)tyske reformer af uddannelseslængden fra perioden 1949-1969 til at
estimere effekten af uddannelse på politisk deltagelse. Siedler benytter en lang række mål for poli
tisk deltagelse (bl.a. deltagelse i valg, demonstrationer, underskriftsindsamlinger og medlem af po
litisk parti) og finder ingen effekt af uddannelseslængde på disse mål. Persson (2014) benytter bri
tiske data til at vise, at der heller ingen effekt er af uddannelseslængde på deltagelse i valg, demon
strationer, underskriftsindsamlinger eller kontakt til politikere i England.
Di Pietro & Delprato (2009) benytter en reform af uddannelseslængden i Italien i 1962 til at vise, at
uddannelseslængden har en positiv effekt for deres mål for politisk interesse i 2004.
Milligan, Moretti & Oreopoulos (2004) benytter ligeledes reformer af uddannelseslængden til at se
på effekten af uddannelse på valgdeltagelsen i USA og England. De finder en positiv effekt på valg
deltagelse i USA, men ingen signifikant effekt i England. Ma (2017) studerer effekten af uddannel
seslængde på valgdeltagelse i Irland ved at benytte en reform i 1976, der indførte gratis adgang til
ungdomsuddannelser, og finder, at uddannelseslængde har en positiv effekt på sandsynligheden
for valgdeltagelse. Et års ekstra uddannelse hæver sandsynligheden for at stemme med 5,5 pro
centpoint. Effekten er størst blandt individer med lavtuddannede eller fattige forældre.
Der eksisterer en række gode amerikanske studier, der ser på effekten af uddannelseslængde på
demokratisk deltagelse. Dee (2004), Tenn (2009), Sondheimer & Green (2010) og Berinsky & Lenz
(2011) ser alle på effekten af valgdeltagelse. Dee (2004) ser desuden på effekten af viden om politik.
Hertil kommer Kam & Palmer (2008), Henderson & Chatfield (2011) og Mayer (2011), som benytter
spørgeskemainformationer til at svare på, om uddannelseslængde har en positiv effekt på politisk
deltagelse.
Dee (2004) benytter afstand til uddannelsesinstitutioner og lovgivning om unge i job til at finde en
effekt af uddannelse på valgdeltagelse og viden om politik. Resultaterne peger på en positiv effekt
af uddannelse på valgdeltagelse og politisk viden. Påbegyndelse af collegeuddannelse øger sand
synligheden for at være registreret til at deltage i valget med ca. 20 procentpoint, hvor den gennem
snitlige andel, der er registreret, er 67 procent. Tenn (2009) benytter en paneldata-model og finder
ingen effekt af uddannelseslængde på valgdeltagelse. Berinsky & Lenz (2011) benytter, at det var
muligt at undgå (eller udskyde) at blive indkaldt til deltagelse i Vietnamkrigen for unge mænd i USA,
hvis de var under uddannelse. Dette tilskyndede unge mænd, der havde trukket et lavt nummer, og
dermed havde stor sandsynlighed for at blive sendt i krig, til at starte på en uddannelse. De benytter
denne tilfældige variation fra lotteriet til at identificere en effekt. De finder ingen effekt af uddannel
seslængde på sandsynligheden for valgdeltagelse. Kam & Palmer (2008), Henderson & Chatfield
(2011) og Mayer (2011) benytter alle data fra 1965-1973 til at estimere effekten af uddannelse på
politisk deltagelse. Kam & Palmer (2008) finder ingen signifikant effekt, hvorimod de to senere ar
tikler af Henderson & Chatfield (2011) og Mayer (2011) begge finder positive effekter. Mayer (2011)
finder, at en videregående uddannelse har en effekt på 18 procent højere sandsynlighed for valg
deltagelse og 6 procent højere sandsynlighed for at deltage i en demonstration.
Sondheimer & Green (2010) er et særligt bedrag til litteraturen, da de benytter data fra randomise
rede kontrollerede forsøg til at estimere effekten af uddannelseslængde på valgdeltagelse. De har
adgang til data fra tre amerikanske eksperimenter: Perry Preschool, I Have a Dream og STAR (hvor
STAR er et kvasi-eksperiment). De måler på valgdeltagelsen i perioden 2000-2004 og finder, at
uddannelseslængde har en positiv effekt på valgdeltagelsen. En fortolkning af deres resultater er,
at hvis et individ tilfældigt flyttes fra ikke at gennemføre en high school-uddannelse til at gennemføre,
så vil sandsynligheden for, at dette individ stemmer til et valg, stige fra 15,6 procent til 65,2 procent.
Der er dog væsentlig usikkerhed omkring størrelsen af dette estimat, men de rapporterer, at esti
matet med 90 procent sikkerhed ligger over 30,9 procent.
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2.7.6

Opsummering af demokratisk deltagelse og uddannelse

Samlet set finder litteraturen blandede effekter. Europæiske og i særdeleshed skandinaviske studier peger
på, at uddannelseslængde ikke har en effekt på demokratisk deltagelse. En undtagelse er dog det eneste
danske studie på området, der finder en positiv effekt af gymnasial uddannelse på demokratisk deltagelse
med en estimatstørrelse på mellem en tredjedel og en fjerdedel af en standardafvigelse. Forfatterne argu
menterer for, at størrelsen på estimatet kan være svær at fortolke, da den er baseret på et indeks for politisk
deltagelse, men vurderer, at dette er en stor effekt.
De amerikanske studier på området peger overvejende på en positiv effekt af uddannelseslængde på valg
deltagelse. To svenske studier viser, at selvom der ikke er en effekt af uddannelseslængde i gennemsnit,
så kan der godt være positive effekter for individer med lav socioøkonomisk baggrund.
Den internationale litteratur på området vurderes til at være af god kvalitet, men der er en mangel på
danske studier på området. Forskellen i effekter fra USA til Europa typer på, at effekten er kontekstaf
hængig. Det kan på den baggrund være svært at konkludere, hvorvidt der vil være en positiv effekt på den
demokratiske deltagelse af en yderligere investering i uddannelse i nuværende dansk kontekst.

Tabel 2.6
Reference

Effekten af uddannelse på demokratisk deltagelse
Land

Observati
onsperi
ode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Danske studier
Dinesen et
al. (2016)

Danmark, 2008-2010
Sverige
og USA

Effekten af
Tvillingestudie
uddannelses
længde på
mål for poli
tisk delta
gelse

Benytter tre mål for uddannelse:
Ja
antal års uddannelse, gymnasial
uddannelse og videregående ud
dannelse. For Danmark finder de
en positiv effekt ved brug af gym
nasial uddannelse som mål, men
insignifikante effekter, når de an
dre mål benyttes. Resultatet pe
ger på, at effekten på politisk del
tagelse af at gennemføre en gym
nasial uddannelse er på mellem
en tredjedel og en fjerdedel af en
standardafvigelse. De finder en
positiv signifikant effekt på politisk
deltagelse af antal års uddannelse i USA, men ingen effekt af ud
dannelse i Sverige.

Skandinaviske studier
Lindgren,
Oskarsson
& Dawes
(2017)

Sverige

1991-2010

Effekten af
uddannelse
på sandsyn
ligheden for
stille op til
valg, opdelt
på socioøko
nomisk sta
tus

Difference-in-dif
ference, reform
af uddannelses
længde i 19491962

Finder ingen samlet effekt af ud
Ja
dannelse på sandsynligheden for
at stille op til valg, men en positiv
effekt for individer med forældre,
der er defineret til at have lav so
cioøkonomisk status, og en nega
tiv effekt for andre.

Lindgren,
Oskarsson
& Persson
(2019)

Sverige

2010

Effekten af
uddannelse
på valgdelta
gelse, opdelt
på socioøko
nomisk sta
tus

Difference-in-dif
ference, reform i
1991 af bl.a.
længden af er
hvervsuddannel
ser

Finder en positiv effekt af uddan
nelse på valgdeltagelse blandt in
divider med forældre, der er defi
neret til at have lav socioøkono
misk status.

Ja

Pelkonen
(2012)

Norge

1960-1993

Effekten af
IV, uddannel
uddannelses sesreform
længde på

Finder ingen effekt af uddannel
seslængde på valgdeltagelse.

Ja
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Reference

Land

Observati
onsperi
ode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

valgdelta
gelse
Persson,
Lindgren &
Oskarsson
(2016)

Grækenla 1999, 2009
nd,
Norge,
Slovenien
og
Sverige

Effekten af
Regression dis
uddannelses continuity, alder
længde på
ved skolestart
udvikling af
politisk for
ståelse

Måler på politisk forståelse, demo Ja
kratiske værdier og holdning til
politisk deltagelse i slutningen af
folkeskolen. De finder ingen effekt
af uddannelse på disse mål for
politisk forståelse.

Internationale studier
Berinsky
& Lenz
(2011)

USA

1972-2000

Effekten af
IV, Vietnamuddannelses draft
længde på
sandsynlig
heden for
valgdelta
gelse

Finder ingen effekt af uddannel
seslængde på sandsynligheden
for valgdeltagelse.

Ja

Borgonovi,
d'Hombres
& Hoskins
(2010)

Europa

2002-2009

Effekten af
IV, uddannel
uddannelses sesreformer
længde på
sandsynlig
heden for
valgdelta
gelse og vi
den om poli
tik

Finder ingen effekt af uddannel
seslængde på valgdeltagelse,
men en positiv effekt på viden om
politik.

Ja

Chevalier &
Doyle
(2012)

38 lande

1985-2010

Effekten af
IV, uddannel
uddannelses sesreformer
længde på
valgdelta
gelse

Argumenterer for at USA er et
Nej
særtilfælde. Der er kun positive
effekter af uddannelse på valgdel
tagelse i USA.

Dee (2004)

USA

1972-2000

Effekten af
uddannelses
længde på
sandsynlig
heden for
valgdelta
gelse og vi
den om poli
tik

Di Pietro &
Delprato
(2009)

Italien

2004

Effekten af
IV, reform i 1962 Positiv effekt på interesse i politik. Ja
uddannelses
længde på
politisk inte
resse

Henderson
& Chatfield
(2011)

USA

1965-1973

Effekten af
Matching
uddannelses method
længde på
politisk delta
gelse

Positiv effekt på politisk delta
gelse.

Kam &
Palmer
(2008)

USA

1965-1973

Effekten af
Matching
uddannelses method
længde på
politisk delta
gelse

Ingen effekt på politisk deltagelse. Ja

Ma (2017)

Irland

2007-2013

Effekten af
uddannelses
længde på
sandsynlig
heden for
valgdelta
gelse

Uddannelseslængde har en posi Ja
tiv effekt på sandsynligheden for
valgdeltagelse. Et års ekstra ud
dannelse hæver sandsynligheden
for at stemme med 5,5 procentpo
int. Effekten er størst blandt indivi
der med lavtuddannede eller fat
tige forældre.

IV, uddannel
Finder en positiv effekt af uddan
sesinstitutioner i nelse på bl.a. valgdeltagelse.
området, be
skæftigelseslov
givning for unge

IV, reform i
1976, gratis
ungdomsuddan
nelser

53

Ja

Ja

Reference

Land

Observati
onsperi
ode

Formål

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Mayer
(2011)

USA

1965-1973

Effekten af
Matching
uddannelses method
længde på
politisk delta
gelse

Positiv effekt på politisk delta
gelse.

Ja

Meyer
(2017)

Europa

2004-2012

Effekten af
uddannelses
længde på
politisk over
bevisning

Finder at uddannelse får individer
til at flytte deres stemme til højre
på højre-venstre-skalaen. Et eks
tra års uddannelse medfører, at
individer flytter deres stemme 5-6
procent til højre på højre-venstreskalaen.

Ja

Milligan,
Moretti &
Oreopoulos
(2004)

USA, UK

1948-2000

Effekten af
IV, uddannel
uddannelses sesreformer
længde på
valgdelta
gelse

Positiv effekt på valgdeltagelsen i Ja
USA, men ingen signifikant effekt i
UK.

Persson
(2014)

UK

1970-2012

Effekten af
Matching
uddannelses method
længde på
mål for poli
tisk delta
gelse

Finder ingen effekt af uddannel
seslængde på deltagelse i valg,
demonstrationer, underskriftsind
samlinger eller kontakt til politi
kere.

Ja

Siedler
(2010)

(Vest-)
Tyskland

1980-2006

Effekten af
uddannelses
længde på
mål for poli
tisk delta
gelse

IV, reform af ud
dannelses
længde i 19491969

Finder ingen effekt af uddannel
seslængde på en lang række mål
for politisk deltagelse (bl.a. delta
gelse i valg, demonstrationer, un
derskriftindsamlinger og medlem
af politisk parti).

Ja

Sondheimer USA
& Green
(2010)

2000-2004

Effekten af
uddannelses
længde på
valgdelta
gelse

Randomiserede Positiv effekt på valgdeltagelse.
(og kvasi-randomiserede) kon
trollerede for
søg, Perry Pre
school, I Have a
Dream og
STAR-eksperi
menterne

Tenn (2009) USA

1980-2000

Effekten af
Paneldatauddannelses model
længde på
valgdelta
gelse

Metode

Regression dis
continuity, ud
dannelsesrefor
mer
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Ingen effekt på valgdeltagelse.

Ja

Ja

3

Forskning og udvikling

Offentligt forbrug til forskning og udvikling vil enten være i form af midler til forskning og udvikling
udført i det offentlige (typisk på universiteterne) eller offentlig støtte til forskning og udvikling udført
i den private sektor. Den offentlige støtte til forskning og udvikling udført i den private sektor kan
have mange former. To af de mere typiske er reduktioner i indbetalinger til skat og direkte subsidier
til forskning og udvikling.

3.1

Teoretiske forventninger

Offentlig støtte til forskning og udvikling kan være med til at afhjælpe markedsfejl og i den forstand
forbedre velstanden. Dette kan være tilfældet, da forskning og udvikling har egenskaber som et
offentligt gode, og dermed at det sociale afkast af investeringen er højere end det private afkast.
Det må endvidere forventes, at asymmetrisk information på markedet kan have en negativ effekt på
investeringsniveauet, da investeringer i forskning og udvikling ofte har et langsigtet perspektiv og
må betegnes som risikofyldte. Det vil derfor være svært at finde den ønskede mængde kapital til en
rimelig pris på markedet.
Standard økonomisk teori tilsiger, at teknologisk udvikling og innovation er den primære årsag til
langsigtet stabil vækst (Schumpeter, 1934; Arrow, 1962; Romer, 1986; 1990). Ligeledes viser em
pirisk funderet forskning, at forskning og udvikling har en effekt på den teknologiske udvikling (Beck,
Junge & Kaiser, 2017). Der eksisterer en diskussion i litteraturen om, hvilken betydning offentlig
støtte til forskning og udvikling har for niveauet af forskning og udvikling i den private sektor. Det er
et centralt spørgsmål, hvorvidt private virksomheder sænker eller hæver deres investeringer i forsk
ning og udvikling på baggrund af en stigning i de offentlige investeringer i forsknings- og udviklings
støtte.
Forskning peger på, at forskning og udvikling udført på universiteter med et langsigtet fokus (grund
forskning) kan være specielt væsentligt (Dasgupta & David, 1994; Dorfman, 1983; Rosenberg, 1990;
Pavitt, 1991; Nelson, 2006). Dette kan være tilfældet, da denne type forskning ikke kan forventes at
blive udført i tilstrækkelig grad uden offentlig støtte på grund af offentligt gode egenskaber af forsk
ning og udvikling.
Den eksisterende litteratur peger på, at offentlig støttet forskning og udvikling udført i det offentlige
primært må forventes at have en betydning for forskning og udvikling i den private sektor igennem
træning af specialister, udvikling af effektivitetsfremmende metoder, salgbar viden/teknologi og op
start af nye virksomheder (Salter & Martin, 2001). Offentligt udført forskning og udvikling kan derved
sænke omkostningerne for private virksomheder ved at subsidiere input i udviklingen af forskning
og udvikling såsom kvalificeret arbejdskraft og ny viden.
Der er en diskussion om, hvorvidt det i en digital verden, hvor information spredes hurtigt, giver
mening for en stat at investere i forskning og udvikling, der som udgangspunkt er et offentligt gode,
eller om det er en bedre løsning at ’free-ride’ på andre landes investeringer. Den empiriske forskning
peger på, at der stadig er store lokale fordele ved investeringer i forskning og udvikling (Beck, Junge
& Kaiser, 2017).
I dette kapitel vil fokus være på betydningen af det offentlige forbrug til forskning og udvikling på
produktivitet og innovation i den private sektor, dvs. dynamiske effekter på virksomhedernes adfærd.
Dette er en markant afgrænsning af de potentielle dynamiske effekter af offentligt støttet forskning
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og udvikling. Det er naturligvis helt oplagt, at forskning og udvikling også kan have en effekt på
kvaliteten og effektiviteten af den offentlige service, og at forskning og udvikling kan have en selv
stændig effekt på trivsel og livskvalitet. Det har dog ikke været muligt at finde evidens på disse
områder. Det offentlige forbrug til forskning og udvikling behandles i dette kapitel som primært at
have effekt på virksomheders adfærd og i mindre grad på individadfærd. Investeringer i forskning
og udvikling må dog forventes at have en afsmittende effekt på kvaliteten i uddannelsessystemet
(forskningsbaseret undervisning). De dynamiske effekter af uddannelse bliver i denne rapport be
handlet selvstændigt i kapitel 2.
Forskningsområdet er karakteriseret ved en stor mængde af empiriske studier og gode litteratur
gennemgangsartikter, men en generel mangel på studier, der kan benyttes til at sige noget me
ningsfyldt om kausale sammenhænge. Der eksisterer dog gode studier, som kan benyttes til at for
stå årsagssammenhænge mellem offentlig støtte til forskning og udvikling udført i den private sektor
og innovativ adfærd fra virksomhederne. Dette kapitel trækker i høj grad på viden indsamlet i litte
raturgennemgangen af Beck, Junge & Kaiser (2017), som er udarbejdet på vegne af Uddannelsesog Forskningsministeriet og regeringens tværministerielle udvalg vedrørende effekterne af forsk
ning. Der eksisterer dog en lang række andre gode litteraturstuder på området såsom Arvanitis
(2013), Becker (2015), David, Hall & Toole (2000), Dimos & Pugh (2016), Klette, Møen & Griliches
(2000) og Zúñiga-Vicente et al. (2014).
Ud over manglen på videnskabelige artikler, der identificerer kausale sammenhænge, er litteraturen
kendetegnet af yderligere udfordringer. Der må oftest forventes en lang tidshorisont for afkastet på
investeringen. Dette er en del af motivationen for en offentlige investering, men det skaber en ud
fordring for den empiriske forskning, der sjældent har adgang til lange tidshorisonter, og en lang
tidshorisont vanskeliggør kausal analyse. Der er derfor en generel mangel på viden om de langsig
tede effekter af offentlig støtte til forskning og udvikling. Det er desuden et problem, at offentligt
forbrug til forskning og udvikling må forventes at have generelle ligevægtseffekter, der ikke viser sig
i de mange (partielle) empiriske studier på området. Litteraturen er yderligere belastet af en mangel
på gode outputmål. Dette medfører, at de estimater, der er tilgængelige, er svært håndgribelige.
Effekter vil ofte blive målt ved antallet af patenter eller patent-citationer. Det er uklart, hvordan man
skal relatere effekten på patenter til eksempelvis effekten på produktiviteten.
Dette kapitel er delt i to. Første del beskriver effekterne af investeringer i offentlig forskning og ud
vikling, og anden del fokuserer på effekterne af subsidier til forskning og udvikling udført i den private
sektor. Inden for effekterne af subsidier til forskning og udvikling udført i den private sektor vil der
primært blive skelnet mellem skattesubsidier og direkte subsider. Da skattesubsidier giver frihed til,
at virksomheden selv målretter sine investeringer, må det forventes, at afkastet har en tendens til at
være kortsigtet, hvorimod de målrettede direkte subsidier kan være mere specifikke og dermed også
med mere langsigtet afkast for øje. Hvis skattesubsidiet gælder for hele virksomhedens forskning
og udvikling, må dette betragtes som en relativt dyr ordning. Man kan dog designe skattesubsidie
ordninger, der enten har et specifikt fokus eller kun gælder for yderligere investeringer. Direkte sub
sidier kan dog have den udfordring, at staten skal vælge forsknings- og udviklingsområder at satse
på. Det kan i den sammenhæng være svært på forhånd at finde forsknings- og udviklingsområder,
som giver et højt afkast på lang sigt (”pick-the-winners”).

3.2

Forskning og udvikling udført offentligt

En række studier forsøger at redegøre for sammenhængen mellem offentlige investeringer i forsk
ning og udvikling og udviklingen i produktivitet. Som beskrevet ovenfor er der dog en lang række
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faktorer, som gør det meget kompliceret at evaluere denne relation i praksis. Nedenfor redegøres
for den del af litteraturen, der benytter afstanden til den nærmeste offentlige forskningsinstitution
eller tilførslen af nye offentlige forskningsinstitutioner i et område til at kunne sige noget om de af
smittende effekter af offentlig forskning og udvikling. Denne tilgang har dog visse begrænsninger.
Den bagvedliggende antagelse er, at den type forskning og udvikling, der produceres på offentlige
forskningsinstitutioner, ikke er rene offentlige goder, da der er omkostninger forbundet med at få
adgang til den nye viden, og disse omkostninger afhænger af den geografiske afstand til den offent
lige institution. Hvis dette er tilfældet, vil en sammenligning mellem virksomheder tæt på den offent
lige institution og virksomheder langt fra institutionen kunne bruges til at belyse den lokale værdi af
offentligt udført forskning og udvikling. Tilgangen har dog den begrænsning, at den potentielle effekt
af offentligt udført forskning og udvikling på virksomheder, der er lokaliseret langt fra den offentlige
forskningsinstitution, ikke vil blive tilskrevet en værdi. Tabel 3.1 indeholder en litteraturoversigt over
studier, der beskæftiger sig empirisk med effekter af forskning og udvikling udført offentligt. I det
følgende vil resultaterne af disse studier blive refereret. Derefter vil yderligere væsentlige pointer fra
den internationale litteratur blive gennemgået.

3.2.1

Effekten af lokale vidensmljøer

Dansk studie
Østergaard (2009) studerer betydningen af afstand til lokalt universitet i en dansk kontekst. Studiet
er baseret på data fra et spørgeskema for ansatte ved hightech-kommunikationsvirksomheder nær
Aalborg i år 2005. Spørgeskemaet inkluderer i alt 346 observationer. Konklusionerne i artiklen er
baseret på resultater fra beskrivende regressionsanalyser. Østergaard finder, at tidligere samar
bejde med det lokale universitet (Aalborg Universitet) og uddannelse fra det lokale universitet gør
det mere sandsynligt, at ingeniører benytter sig af viden, der stammer fra forskere på det lokale
universitet. Studiet er ikke i stand til at etablere kausale sammenhænge, men resultaterne peger på,
at offentligt lokalt forbrug på forskning og udvikling lader til at følges med forskning og udvikling i
den private sektor.
Internationale studier
Becker (2015) indeholder en gennemgang af den eksisterende litteratur. Becker viser, at offentlig
udført forskning og udvikling samt direkte subsidier, skattesubsidier og offentlig-privat samarbejde
alle lader til at have en positiv effekt på forskning og udvikling udført privat. Denne sammenhæng
gør sig gældende både for studier, der ser på effekten på private midler allokeret til forskning og
udvikling, og for studier, der ser på effekten på antallet af nye patenter (input- og outputmål for
innovation). Dette konkluderes på baggrund af studier, der ser på effekten af den geografiske pla
cering af universiteter. Becker finder desuden, at effekten af offentligt forbrug på forskning og udvik
ling lader til at være størst for virksomheder i hightech-sektorer. Der argumenteres for, at de væ
sentligste kanaler er direkte personlig interaktion, universitets start-ups, konsulent- og andre univer
sitetstilbud og højtuddannet forsknings- og udviklingsarbejdskraft.
Der findes to relevante studier udført på svenske data. Karlsson & Andersson (2009) benytter sven
ske data fra 1995 til 2001 til at vise, at virksomheder har en tendens til at placere sig tæt på gode
offentlige forskningsmiljøer. Bonander et al. (2016) studerer en reform, som ændrede status for en
række university colleges, som blev omdannet til forskningsuniversiteter efter reformen. De finder
ingen effekter på antallet af patentansøgninger og antal af start-ups på områder, der fik gik fra at
have university colleges til at have forskningsuniversiteter.
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Toivanen & Väänänen (2016) viser i en finsk kontekst med data fra årene 1988-1996, at der er en
positiv effekt af ingeniøruddannelse på sandsynligheden for at lave et patent. Resultater peger end
videre på, at de tre nye tekniske universiteter, der blev åbnet i periode fra 1959 til 1969 (i 1981
dækkede de omkring halvdelen af alle ingeniørstuderende i Finland), betød en stigning i antallet af
patenter på 20 procent.
Baseret på schweiziske data fra år 2005 viser Arvanitis, Sydow & Woerter (2008), at forskning og
udvikling på offentlige forskningsinstitutioner har en betydelig indvirkning på forsknings- og udvik
lingsaktiviteten i private virksomheder. De viser desuden, at mange forskellige typer overførsel af
viden er relevante for innovation i den private sektor.
Jaffe (1989) repræsenterer et tidligt forsøg på at estimere effekten på virksomheder af at være lo
kaliseret tæt på et universitet. Studiet er senere blevet et referencepunkt i litteraturen. Jaffe har
adgang til amerikanske data fra perioden 1972-1982 og benytter empiriske metoder, som bl.a. har
til formål at tage højde for, at viden kan bevæge sig fra offentlige forskningsinstitutioner til private
og omvendt. Resultaterne i Jaffe (1989) viser, at der overføres viden fra universiteter til lokale virk
somheder, og at effekten er størst for hightech-virksomheder. En lang række studier har sidenhen
fulgt strategien i Jaffe (1989) og fundet sammenlignelige resultater i andre lande. Tabel 3.1 giver et
overblik over litteraturen.
Valero & van Reenen (2019) studerer den lokale betydning af at have et universitet ved at benytte
data for placeringen af 15.000 universiteter i omkring 1.500 regioner i 78 lande over perioden 11002010. De baserer deres hovedanalyse på perioden 1950-2010, hvor de kan benytte paneldata-me
toder. De finder, at antallet af universiteter i en region er positivt associeret med BNP pr. indbygger
i regionen. En 10 procent stigning i antal universiteter pr. indbygger i en region er associeret med
0,4 procent højere BNP pr. indbygger i regionen. Valero & van Reenen peger på, at de væsentligste
kanaler er udviklingen af human kapital, innovativ adfærd og bidrag til udviklingen af velfungerende
lokale institutioner. Deres resultater tyder på, at udviklingen af human kapital og innovativ adfærd
er de væsentlige kanaler. De har ikke adgang til brugbare mål for kvaliteten af de lokale institutioner
og konkluderer på den baggrund, at kanalen kan være væsentlig, men at deres studie ikke kan sige
noget substantielt om betydningen af denne kanal. Valero & van Reenen pointerer desuden, at op
delingen mellem udviklingen af human kapital og udvikling af innovationsadfærd kan være proble
matisk, da det må formodes, at udviklingen af innovationsadfærd kan være en konsekvens af øget
human kapital, men kan dog også skyldes offentligt udført innovation og offentlig-privat samarbejde.
De pointerer desuden, at en del af den målte effekt potentielt kan stamme fra en efterspørgselseffekt
gennem lønnen til de lokale forskningsarbejdere.
Guellec & van Pottelberghe (2003) studerer relationen mellem offentlige og private investeringer i
forskning og udvikling. De benytter data fra OECD-lande i perioden 1981-1996. De argumenterer
for, at offentligt udført forskning og udvikling kan være komplementær til privat udført forskning og
udvikling ved at fjerne faste opstartsomkostninger og gennem overførsel af viden via højt uddannet
arbejdskraft. Offentligt udført forskning og udvikling kan dog også have modsatrettede effekter, da
offentlige institutioner kan hæve efterspørgslen efter kompetent arbejdskraft og dermed øge lønni
veauet. Man kan desuden være bekymret for, hvorvidt staten er i stand til at allokere ressourcerne
efficient, og hvorvidt det offentlige varetager opgaver, som private virksomheder ville udføre i fravær
af offentlig forskning og udvikling. Falk (2006) benytter ligeledes data på tværs af OECD-lande, men
for perioden 1975-2002. Falk finder, at investering i offentligt udført forskning og udvikling medfører,
at private virksomheder hæver deres investeringer i forskning og udvikling. 1 dollar mere til forskning
og udvikling på universiteter medfører 0,6 dollar på kort sigt og 3 dollar på lang sigt i ekstra investeret
forskning og udvikling i den private sektor. Desuden finder Falk, at en 1 procent reduktion i prisen
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for forskning og udvikling leder til en 0,9 procent stigning i private investeringer i forskning og udvik
ling.

3.2.2

Effekter af kvalificering af arbejdskraft

Danske studier
Kaiser, Kongsted & Rønde (2015) og Kaiser et al. (2018) repræsenterer to danske bidrag til littera
turen, som giver et indblik i betydningen af overførsel af udvikling i forskning og udvikling gennem
kvalificeret arbejdskraft. Kaiser, Kongsted & Rønde (2015) benytter sig af danske data fra 1999 til
2004 og viser, at jobmobilitet af STEM-uddannede9 og ansatte i forsknings- og udviklingsjobs har
en positiv effekt på antallet af patenter i virksomheder. Kaiser et al. (2018) benytter information fra
samme periode og viser, at nyansatte ansatte med forsknings- og udviklingserfaring fra universiteter
har større effekt på antallet af patenter end andre typer af arbejdskraft. Forskellen svarer til 20 pro
cent af antallet af patenter for en gennemsnitlig virksomhed i stikprøven.
Internationale studier
Lignende resultater er fundet i andre lande. Leten, Landoni & Van Looy (2014) finder en positiv
sammenhæng mellem universitetsuddannet arbejdskraft, videnskabelige publikationer og antallet af
patenter for italienske virksomheder i 1990’erne. Rothaermel & Ku (2008) finder en positiv sammen
hæng mellem antallet af ingeniøruddannede og antallet af patenter inden for medicin i USA i
1990’erne. Ved at benytte regionale data fra Spanien fra perioden 1986-2003 finder Maudos & Gum
bau-Albert (2009), at andelen af arbejdskraft med universitetsuddannelse er positivt associeret med
antal patenter i en region.
Der eksisterer en mindre del af litteratur, som beskæftiger sig med, hvorvidt offentligt udført forsk
ning og udvikling kan have betydning for antallet af lokale start-ups. Antallet af start-ups repræsen
terer et alternativt outputmål for lokal innovativ adfærd. Baptista & Mendoça (2010) har adgang til
portugisisk data fra 1992 til 2003 og finder, at kort afstand til universitet er positivt associeret med
antallet af start-ups. Fritsch & Aamoucke (2013) finder i tysk kontekst for perioden 1995-2008 lige
ledes, at tilstedeværelsen af universiteter i et område er associeret med et højere antal af start-ups.
Di Gregorio & Shane (2003) finder i amerikansk kontekst, at forskningskvalitet på det lokale univer
sitetet er positivet associeret med antallet af start-ups.

3.2.3

Opsummering af forskning og udvikling udført offentligt

Den internationale litteratur peger på, at forskning og udvikling udført i det offentlige har afsmittende effek
ter på forskning og udvikling udført i den private sektor. Internationale studier finder, at offentlige lokale
investeringer i forskning og udvikling har en positiv effekt på investeringerne i forskning og udvikling i det
lokale private erhvervsliv. Der er dog en mangel på studier, der kan etablere en årsagssammenhæng i
skandinavisk kontekst. Danske studier peger dog på, at universiteter bidrager til innovation i den private
sektor gennem overførsel af kvalificeret arbejdskraft. Kaiser et al. (2018) viser, at nyansatte arbejdere med
forsknings- og udviklingserfaring fra universiteter har større effekt på antallet af patenter end andre typer
af arbejdskraft. Forskellen svarer til 20 procent af antallet af patenter for en gennemsnitlig virksomhed i
deres stikprøve.

9

STEM Science, Technology, Engineering and Mathematics.
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Tabel 3.1
Reference

Effektstudier af offentligt udført forskning og udvikling
Land

Observati
onsperi
ode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Danske studier
Kaiser,
Kongsted
& Rønde
(2015)

Danmark

1999-2004

Overførsel af
forskning og
udvikling gen
nem arbejder
mobilitet

Count data
models,
GMM, presample mean
estimator

Jobmobilitet af STEM-uddan
nede arbejdere og arbejdere i
forsknings- og udviklingsjobs har
positiv effekt på antallet af pa
tenter i virksomheder.

Ja

Kaiser et al.
(2018)

Danmark

1999-2004

Overførsel af
forskning og
udvikling gen
nem arbejder
mobilitet fra
universiteter

Count data
models, presample mean
estimator

Nyansatte arbejdere med forsk
nings- og udviklingserfaring fra
universiteter har større effekt på
antallet af patenter end typer af
arbejdskraft. Forskellen svarer til
20 procent af antallet af patenter
for en gennemsnitlig virksomhed
i stikprøven.

Ja

Østergaard
(2009)

Danmark

2005

Overførsel af
viden fra uni
versiteter til
lokale virk
somheder

Logistisk
regression

Tidligere samarbejde med det
det lokale universitet (Aalborg
Universitet) og uddannelse fra
det lokale universitet gør det
mere sandsynligt, at ingeniører
benytter sig af viden, der stam
mer fra forskere fra det lokale
universitet.

Ja

Skandinaviske studier
Bonander
et al.
(2016)

Sverige

1993-2011

Overførsel af
viden fra of
fentlige forsk
ningsinstituti
oner til lokale
virksomheder

Reform of
synthetic con
trol method

Finder ingen effekter på patent
ansøgninger og antal start-ups
på områder, der gik fra at have
et university college til at have et
forskningsuniversitet.

Ja

Karlsson &
Andersson
(2009)

Sverige

1995-2001

Overførsel af
viden fra of
fentlige forsk
ningsinstituti
oner til lokale
virksomheder

Følger Jaffe
(1989) og bru
ger Simulta
neous system
of equations

Virksomheder har en tendens til
at placere sig tæt på gode of
fentlige forskningsmiljøer.

Ja

Internationale studier
Abramovsky, Harri
son &
Simpson
(2007)

UK

2000-2003

Overførsel af
viden fra of
fentlige forsk
ningsinstituti
oner til lokale
virksomheder

Negative bi
nomial count
data model

Virksomheder har en tendens til
at placere forsknings- og udvik
lingsenheder nær gode offent
lige forskningsmiljøer. Sammen
hængen er størst inden for me
dicinalindustrien.

Ja

Ambramovsky &
Simpson
(2011)

UK

2000-2003

Overførsel af
viden fra of
fentlige forsk
ningsinstituti
oner til lokale
virksomheder

Count data
model

Virksomheder inden for medici
nalindustrien har en tendens til
at placere forsknings- og udvik
lingsenheder nær gode offent
lige forskningsmiljøer. Sandsyn
ligheden for samarbejde med
det lokale universitet er højere
for virksomheder, der er lokali
seret nær universitetet.

Ja

Andrews
(2019)

USA

1836-2010

Overførsel af
viden fra of
fentlige forsk
ningsinstituti
oner til lokale
virksomheder

Kvasi-tilfældig
placering af
universiteter

Et nyt universitet i en region be
tyder 38 procent flere patenter
pr. år. Kun 5 procent af de eks
tra patenter kan linkes til indivi
der, der har en direkte relation til
det lokale universitet (alumne,
ansat).

Ja
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Reference

Land

Observati
onsperi
ode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Arvanitis et
al. (2008)

Schweiz

2005

Overførsel af
viden fra of
fentlige forsk
ningsinstituti
oner til virk
somheder

OLS, probit,
tobit og IV

Forskning og udvikling på offen
tlige forskningsinstitutioner har
en betydelig indvirkning på for
skning og udvikling hos virksom
heder. Mange forskellige typer
overførsel af viden er relevante
for innovation i den private
sektor.

Ja

Autant-Ber
nard (2001)

Frankrig

1993-1998

Overførsel af
viden fra of
fentlige forsk
ningsinstituti
oner til lokale
virksomheder

Følger Jaffe
(1989) og bru
ger Simulta
neous
system of
equations

Offentligt forbrug på forskning
påvirker innovation i den private
sektor målt ved antal patenter
og har desuden en positiv effekt
på det private frobrug på forsk
ning. Effekten er størst inden for
geografiske områder tæt på den
offentlige forskningsinstitution.

Ja

Bacchioc
chi & Mon
tobbio
(2010)

USA og
EU

1963-2005

Den geografi
ske overførsel
af forskning
og udvikling

Strukturel
estimation

Patenter bliver oftere citeret lo
kalt.

Ja

Baptista &
Mendoça
(2010)

Portugal

1992-2003

Betydningen
af universite
ter of antallet
af lokale startups

Count data
model

Kort afstand til universitet er po
sitivt associeret med antallet af
start-ups.

Ja

Caballero &
Jaffe
(1993)

USA

1965-1981

Overførsel af
viden fra of
fentlige forsk
ningsinstituti
oner til virk
somheder

Strukturel
estimation

Betydningen af patenter er fladet
ud over tid, og at patenter rela
tivt hurtigt mister deres betyd
ning for overførsel af viden.

Ja

Cowan &
Zinovyeva
(2013)

Italien

1984-2000

Overførsel af
viden fra of
fentlige forsk
ningsinstituti
oner til lokale
virksomheder

Fixed effects
model

Åbning af et nyt universitet med
førte en stigning i lokale patenter
med 7 procent.

Ja

Di Gregorio
& Shane
(2003)

USA

1994-1998

Betydningen
af universite
ter og antallet
af lokale startups

Count data
model

Forskningskvalitet på universite
tet er positivet associeret med
antallet af start-ups.

Ja

Falk (2006)

OECD

1975-2002

Relationen
mellem offent
lige og private
investeringer i
forskning og
udvikling

GMM

Offentlig forskning og udvikling
og privat forskning og udvikling
er komplimentære. Offentlige in
vesteringer følges ad med pri
vate investeringer.

Ja

Fritsch &
Aamoucke
(2013)

Tyskland

1995-2008

Betydningen
af universite
ter of antallet
af lokale startups

Count data
model

Tilstedeværelsen of universiteter
i et område er associeret med et
højere antal af start-ups.

Ja

Guellec &
Van Pot
telsberghe
(2003)

OECD

1981-1996

Relationen
mellem offent
lige og private
investeringer i
forskning og
udvikling

Dynamisk
panel data
model

Ingen signifikant effekt på inve
steringer i forskning og udvikling
udført på universiteter på inve
stering i forskning og udvikling
udført i den private sektor.

Ja

Jaffe
(1989)

USA

1972-1981

Overførsel af
viden fra of

Simultaneous
system of
equations, IV

Signifikant overførsel af viden
fra universiteter til virksomheder.

Ja
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Reference

Land

Observati
onsperi
ode

Formål

Metode

fentlige forsk
ningsinstituti
oner til lokale
virksomheder

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Vigtigst for hightech-virksomhe
der.

Lee (2019)

USA

2005–2014

Overførsel af
viden fra of
fentlige forsk
ningsinstituti
oner til lokale
virksomheder

Synthetic con
trol method

Et nyt universitet har hævet den
lokale beskæftigelsesrate med
14 procent.

Ja

Leten,
Landoni &
Van Looy
(2014)

Italien

1992-1998

Overførsel af
forskning og
udvikling gen
nem arbejder
mobilitet fra
universiteter

OLS fixed
effects

Positiv sammenhæng mellem
universitetsuddannet arbejds
kraft og videnskabelige publikati
oner og antallet af patenter.

Ja

Maudos &
Gumbau
(2009)

Spanien

1986-2003

Overførsel af
forskning og
udvikling gen
nem arbejder
mobilitet fra
offentlig til pri
vat sektor

Count data
models

Positiv sammenhæng mellem
andel af arbejdskraft med uni
versitetsuddannelse og antal pa
tenter i en region.

Ja

Rosa &
Mohnen
(2007)

Canada

1997-2001

Overførsel af
viden fra of
fentlige forsk
ningsinstituti
oner til lokale
virksomheder

Heckman
two-step
method

Afstanden mellem virksomheden
og universitetet har en negativ
effekt på overførslen af viden,
hvor overførslen af viden måles
ved betalinger fra virksomheder
til forskning på universitetet.

Ja

Rothaermel
& Ku
(2008)

USA

1990-2001

Overførsel af
forskning og
udvikling gen
nem arbejder
mobilitet fra
universiteter

Count data
models

Positiv sammenhæng mellem in
geniøruddannede og antallet af
patenter inden for medicin.

Ja

Toivanen &
Väänänen
(2016)

Finland

1988-1996

Overførsel af
viden fra of
fentlige forsk
ningsinstituti
oner til virk
somheder

IV

Positiv effekt af ingeniøruddan
nelse på sandsynligheden for at
lave et patent. Resultater peger
på, at hvis man åbner tre nye
tekniske universiteter, vil antallet
af patenter stige med 20 pro
cent.

Ja

Valero &
van Ree
nen (2019)

Crosscountry

1100-2010
(resultat
baseret på
1950-2010)

Overførsel af
viden fra of
fentlige forsk
ningsinstituti
oner til lokale
virksomheder

Fixed effects
model

En 10 procent stigning i antal
universiteter pr. indbygger i en
region er associeret med 0,4
procent højere BNP pr. indbyg
ger i regionen.

Ja

Woodward,
Figueiredo
& Guimarães (2006)

USA

1996-2000

Overførsel af
viden fra of
fentlige forsk
ningsinstituti
oner til virk
somheder

Dirichlet-Mul
tinomial mo
del

Udgifter til universiteter har en
positiv effekt på antallet af high
tech-virksomheder, som bliver
placeret nær universitetet.

Ja
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3.3
3.3.1

Støtte til forskning og udvikling udført i den private sektor
Teoretiske forventninger

Der eksisterer en lang række redskaber, som kan benyttes til at yde offentlig støtte til forskning og
udvikling udført i den private sektor. Direkte subsidier og skattesubsidier repræsenterer to typer
offentlig støtte, som benyttes i de fleste lande, og hvor der er tilstrækkelig tilgængelig evidens til, at
man kan udtale sig om effekterne på den samlede mængde forskning og udvikling. Det centrale
spørgsmål inden for denne litteratur er, hvorvidt offentlig støtte medfører en reduktion eller en stig
ning i private investeringer i forskning og udvikling. Man er dermed interesseret i den afsmittende
virkning, som det offentlige forbrug inden for dette område har på adfærden i de private virksomhe
der. For at denne type indsats skal være effektiv, skal den medføre, at den samlede mængde forsk
ning og udvikling udført i den private sektor bliver større. Dimos & Pugh (2016) beskriver fem rele
vante senarier: 1) offentlig støtte medfører yderligere investeringer hos de private virksomheder, 2)
offentlig støtte medfører en én-til-én investering af de private virksomheder, 3) en del af den offent
lige støtte går til investering i forskning og udvikling, og en anden del benyttes til at sænke virksom
hedens egen investering, 4) virksomhedens selvfinansiering falder med samme omfang som den
offentlige støtte, og 5) virksomhedens selvfinansiering falder med mere end den offentlige støtte.
De studier, der benytter inputmål (dvs. forbrug på forskning og udvikling) for investering, kan se på
alle fem scenarier, hvorimod studier, der benytter outputmål såsom antal patenter, oftest kun vil
kunne separere 4) og 5) fra 1), 2) og 3). De studier, der benytter output, vil derfor kun kunne teste,
om offentlig støtte har en positiv indvirkning på innovativt output.

3.3.2

Empiriske resultater

I modsætning til litteraturen på betydningen af forskning og udvikling udført i den offentlige sektor er
der en rig litteratur på dette område. Der findes studier af høj kvalitet på tværs af mange forskellige
lande, og der findes desuden gode sammenfatninger af litteraturen både i form af litteraturoversigter
og metaanalyser (Arvanitis, 2013; Becker, 2015; David, Hall & Toole, 2000; Dimos & Pugh, 2016;
Klette, Møen & Griliches, 2000; Zúñiga-Vicente et al., 2014; Beck, Junge & Kaiser, 2017). Litteratu
ren er dog begrænset af manglen på gode mål for innovativ adfærd. Det er derfor ikke muligt – på
trods af studiernes kvalitet – at finde håndgribelige estimater på marginale effekter eller relevante
elasticiteter. Tabel 3.2 indeholder en litteraturoversigt over studier, der beskæftiger sig empirisk med
effekter af støtte til forskning og udvikling udført i den private sektor.

3.3.3

Direkte subsidier og virksomhedernes investering i forskning og udvikling

Direkte subsidier inkluderer en lang række værktøjer såsom bevillinger, legater og lån med lav rente,
som kan benyttes til direkte at påvirke virksomheders investeringsadfærd med hensyn til forskning
og udvikling.
Dimos & Pugh (2016) foretager en metaanalyse af 52 studier udgivet efter år 2000. Disse analyser
inkluderer både studier, der ser på effekten af private virksomheders forbrug på forskning og udvik
ling og på mængden af forskning og udvikling, der bliver produceret (input- og outputmål for inno
vativ adfærd). På baggrund af denne analyse konkluderer Dimos & Pugh, at virksomhederne ikke
lader til at sænke deres egen innovative adfærd på grund af den offentlige støtte, men de finder kun
belæg for meget små yderligere investeringer hos virksomhederne. De finder, at en fordobling af
subsidierne medfører en stigning i private investeringer på én procent ud over selve subsidiet.
I det følgende gennemgås resultaterne fra relevante studier først fra Danmark og derefter fra andre
nordiske lande, der ser på effekten af offentlig støtte på virksomhedernes investeringsniveau.
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Danske studier
Kaiser (2006) har informationer om 446 danske virksomheder, der kan observeres i perioden 19992001. Baseret på dette datasæt studerer Kaiser effekten af forsknings- og udviklingssubsidier på
virksomheders investeringsniveau. I studiet sammenlignes virksomheder, der har modtaget offent
lige subsidier, med andre virksomheder over tid. Kaiser finder, at virksomheder, der modtager sub
sider, hæver deres investeringsniveau i forskning og udvikling med mellem 0,5 og 0,8 procent på
grund af subsidierne. Estimaterne i studiet er dog kun marginalt signifikante. Kaiser konkluderer, at
den offentlige støtte betyder, at private virksomheder udfører mere forskning og udvikling, end de
ellers ville have gjort. Der er altså ikke tale om en fuldstændig substitution af private midler med
offentlige midler. I studiet ses der ikke på betydningen af subsidiernes størrelse.
Bloch & Graversen (2008) studerer også betydningen af offentlige subsidier på virksomheders in
vesteringsniveau i dansk kontekst. De har adgang til spørgeskemadata fra perioden 1997-2005 fra
1.369 virksomheder, hvoraf 290 havde modtaget offentlig støtte. De finder en positiv sammenhæng.
En 1 procent stigning i offentlig støtte medfører 0,08-0,11 procent stigning i forskning og udvikling
hos virksomhederne. Bloch & Graversen kan dermed afvise fuld substitution af offentlige midler.
Internationale studier
Lööf & Heshmati (2005) benytter spørgeskemadata vedrørende 770 svenske virksomheder fra pe
rioden 1998-2000, hvoraf 160 har fået offentlige subsidier til deres forskning og udvikling. Lööf &
Heshmati finder, at subsidierne har positiv effekt på investeringsniveauet for små virksomheder (1050 medarbejdere), men de finder ingen signifikant effekt for større virksomheder. De finder desuden,
at effekten er størst hos virksomheder i industri- og servicesektoren.
Klette & Møen (2012) benytter sig af en stikprøve af norske hightech-virksomheder fra perioden
1985-1993. Hightech-virksomheder er her defineret som virksomheder, der producerer maskiner,
elektronisk udstyr og tekniske instrumenter. Deres stikprøve består af 192 virksomheder. På bag
grund af denne stikprøve finder de, at offentlige subsidier har en positiv effekt af virksomhedernes
forbrug på forskning og udvikling. Resultaterne peger dog ikke på, at virksomhederne investerer
yderligere i forskning og udvikling ud over subsidiet. Deres resultater indikerer desuden en vedva
rende effekt på investeringsniveauet.
Clausen (2009) studerer ligeledes effekten af støtte til forskning og udvikling i Norge. Han benytter
en stikprøve fra perioden 1998-2001 bestående af 1.019 virksomheder. Her har støtte til forskning
en positiv effekt på virksomheders investeringsniveau, hvorimod støtte til udvikling har en substitu
tionseffekt. Clausen finder, at en 1 procent stigning i subsider til forskning hæver virksomhedens
egen investering i forskning med 0,36 procent, men at en 1 procent stigning i subsider til udvikling
reducerer virksomhedens egen investering i udvikling med 0,66 procent.
Ali-Yrkkö (2004) og Einiö (2009) studerer effekten af offentlige subsidier i en finsk kontekst. Begge
studier har adgang til informationer for omkring 1.600 virksomheder. Ali-Yrkkö ser på perioden 19962002 og Einiö på perioden 2000-2005. Begge studier finder en positiv effekt på virksomheders in
vesteringsniveau af offentlig støtte. Resultaterne tyder på, at offentlig støtte medfører yderligere
investeringer hos de private virksomheder ud over støtteniveauet. Einiö finder, at 1 euro ekstra i
offentlige subsidier medfører private investeringer på 1,5 euro. Ali-Yrkkö viser, at effekten især er til
stede hos store virksomheder.
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3.3.4

Direkte subsidier og antallet af nye patenter og produkter

De ovenfor beskrevne studier beskæftiger sig alle med effekten af subsidier på virksomhedernes
investeringsniveauer. Der findes dog også litteratur, der benytter outputmål for innovativ adfærd.
Det oftest benyttede outputmål for innovativ adfærd er antallet af nye patenter. Azoulay et al. (2019)
viser eksempelvis i en amerikansk kontekst, at offentlige subsidier har en positiv effekt på antallet
af patenter.
Der findes desværre ikke gode danske studier, som benytter outputmål for innovativ adfærd. I det
følgende vil resultaterne af de tre finske studier Ebersberger (2005), Koski (2008) og Ebersberger
& Lehtoranta (2008) blive refereret.
Ebersberger (2005) studerer perioden fra 1994 til 2000 og finder en positiv effekt af offentlige forsk
nings- og udviklingssubsidier på både på virksomhedernes investeringsniveau og på antal patenter.
Koski (2008) benytter data fra perioden 1999-2003 og finder ingen signifikant effekt af subsidier på
virksomhedernes antal af nye patenter. Ebersberger & Lehtoranta (2008) benytter data fra perioden
2002-2004 og finder – som i Ebersberger (2005) – en positiv effekt af subsidier på virksomhedernes
investeringsniveau og på antallet af nye patenter. Studierne benytter forskellige empiriske metoder.
Dette kan være en del af forklaringen på de modsatrettede effekter.
Andre studier benytter antallet af nye produkter som mål for innovativ adfærd. Bérubé & Mohnen
(2009) viser på baggrund af canadiske data fra perioden 2002-2003, at offentlig støtte til forskning
og udvikling har positive effekter på antallet af de nye produkter, som virksomhederne introducerer.
Samme resultat findes i Hujer & Radic (2005) og Aschhoff (2009) baseret på tyske data fra hen
holdsvis 1997-2000 og 1994-2005.
Hewitt-Dundas & Roper (2010) studerer innovativ adfærd blandt virksomheder i Irland og Nordirland
i perioden 1994-2003 og finder en positiv effekt af offentlige subsidier på tre outputmål for innovativ
adfærd. Disse mål er baseret på sandsynligheden for, at en virksomhed laver forskning, udvikling
og salg af nye innovative produkter. Arvanitis, Donzé & Sydow (2010) har adgang til detaljerede
spørgeskemadata om innovativ adfærd i Schweiz i løbet af perioden 2000-2002. Baseret på seks
outputmål for innovativ adfærd finder de positive effekter af offentlige subsidier på virksomhedernes
innovationsniveau. De finder desuden, at størrelsen af den offentlige støtte er korreleret med effekt
størrelsen.

3.3.5

Skattesubsidier og virksomheders investering i forskning og udvikling

Skattesubsidier til privat udført forskning og udvikling er et ofte benyttet alternativ til direkte forsk
nings- og udviklingssubsidier. De fungerer ved at sænke de marginale omkostninger af at investere
i forskning og udvikling. I forhold til de direkte subsidier kan skattesubsidier have den fordel, at de
lader virksomhederne om at træffe beslutningen om, hvilke områder der kan være profitable at in
vestere i (Castellacci & Lie, 2015). En ulempe kan dog være, at fokus for investeringerne bliver rettet
mod kortsigtede afkast.
Hall & van Reenen (2000) konkluderer på baggrund af en litteraturoversigt af den tidlige litteratur på
området, at én dollar i forsknings- og udviklingsskattesubsidier medfører én ekstra dollar i virksom
heders forsknings- og udviklingsinvesteringer. Castellacci & Lie (2015) foretager en metaanalyse
baseret på nyere studier om effekten af skattesubsidier på investeringsniveauet. Baseret på denne
analyse konkluderer de, at effekten af forsknings- og udviklingsskattesubsidier er størst for små og
mellemstore virksomheder, virksomheder i servicesektoren og for lowtech-virksomheder.
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Relevante studier på danske data er ikke tilgængelige, men Hægeland & Møen (2007) og Bøler,
Moxnes & Ulltveit-moe (2015) studerer effekten af skattesubsidier til forskning og udvikling i Norge.
Hægeland & Møen har adgang til 17.290 spørgeskema-observationer. De finder en positiv effekt af
skattesubsidier på private investeringer til forskning og udvikling. De finder desuden, at effekten
lader til at være drevet af virksomheder, som uden subsidierne ville have lavet meget lidt forskning
og udvikling. Effekten er størst for virksomheder i små, lowtech-virksomheder og for virksomheder,
der har relativt mange lavtuddannede ansat. Bøler, Moxnes & Ulltveit-moe finder ligeledes positive
effekter af skattesubsidier på forskning og udvikling i den private sektor. Deres studie er baseret på
data for industrivirksomheder (foruden olieindustrien) i perioden 1997-2005. Datasættet dækker om
kring 50 procent af alle ansatte i industrien (ekskl. olieindustrien). De finder desuden, at skattesub
sidierne havde positiv effekt på virksomhedernes import af produktionsinput.
Klassen, Pittman & Reed (2004), Paff (2005) og Rao (2016) ser på effekten af skattesubsidier i
amerikansk kontekst og finder også positive effekter på virksomhedernes investeringsniveauer. Rao
viser desuden, at der kan være vedvarende effekter af subsidierne. Klassen, Pittman & Reed peger
på, at effekten kan variere på tværs af lande. Baseret på data fra både USA og Canada finder de,
at for Canada medfører 1 ekstra dollar i skattesubsidier 1,3 ekstra dollar i investeringer i forskning
og udvikling. For USA er dette tal 2,96.

3.3.6

Skattesubsidier og antallet af nye patenter og produkter

Der eksisterer desuden en mindre del litteratur, der ser på effekten af skattesubsidier på innovativ
adfærd hos virksomhederne målt ved outputmål. Ved at benytte data fra Norge i perioden 19992004 finder Cappelen, Raknerud & Rybalka (2012), at der er en positiv effekt af skattesubsidier på
antallet nye produkter og processer i virksomhederne, men til gengæld ingen effekt på antallet af
nye patenter.
Czarnitzki, Hanel & Rosa (2011) viser – baseret på canadiske data fra perioden 1997-1999 – at der
er en positiv effekt på innovativ adfærd hos hightech-virksomheder af skattesubsidier målt ved antal
nye produkter, nye produkters andel af det samlede salgsmål og originalitet af innovationen. De
chezleprêtre et al. (2016) finder for UK i perioden 2000-2012 en positiv effekt af skattesubsidier på
private udgifter til forskning og udvikling på antallet af patenter for små og mellemstore virksomhe
der. Skattesubsidiernes priselasticitet er på 2,6. De finder, at de samlede private udgifter til forskning
og udvikling ville være 10 procent lavere i perioden 2006-2011, hvis skattesubsidierne ikke var til
gængelige.
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3.3.7

Opsummering af støtte til forskning og udvikling udført i den private sektor

Der findes både studier af høj kvalitet, litteraturoversigter og metaanalyser, som belyser betydningen af
støtte til forskning og udvikling udført i den private sektor for investering i og produktion af forskning og
udvikling. Denne støtte kan bl.a. ske i form af direkte subsider og i form af skattesubsidier. Den internatio
nale litteratur finder samlet set, at offentlig støtte til forskning og udvikling foretaget i den private sektor har
en positiv effekt på det samlede niveau af investeringer i forskning og udvikling i den private sektor. I en
metaanalyse, som trækker på 52 studier udgivet siden år 2000, viser Dimos & Pugh (2016), at virksomhe
der ikke sænker deres egne investeringer i forskning og udvikling på grund af offentlige subsidier. De finder
samtidig, at højere subsidier ikke lader til at hæve egen-investeringen hos de private virksomheder.
Den danske litteratur er imidlertid begrænset inden for dette område. Kaiser (2006) finder, at virksomheder,
der modtager subsidier, hæver deres investeringsniveau i forskning og udvikling med mellem 0,5 og 0,8
procent på grund af subsidierne. Estimaterne i studiet er dog kun marginalt signifikante. Bloch & Graversen
(2008) finder, at en 1 procent stigning i offentlig støtte medfører 0,08-0,11 procent stigning i virksomheder
nes egen investering i forskning og udvikling.

Tabel 3.2
Reference

Effektstudier af støtte til privat udført forskning og udvikling
Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Danske studier
Bloch &
Graversen
(2008)

Dan
mark

1997-2005

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Heckman
selection
model, IV

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
heders forsknings- og udviklings
investeringsniveau. 1 procent
stigning i offentlig støtte betyder
en 0,08-0,11 procent stigning i
forskning og udvikling hos virk
somhederne. Afviser fuld crow
ding-out.

Ja

Kaiser
(2006)

Dan
mark

1999-2001

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Matching
method,
difference-indifference

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
heders forsknings- og udviklings
investeringsniveau (kun signifi
kant ved 10 procent).

Ja

Skandinaviske studier
Bøler,
Moxnes &
Ulltveit-moe
(2015)

Norge

1997-2005

Effekten af
skattesubsi
dier på inve
steringsni
veauet

Difference-indifference

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingsskattesubsidier på pri
vate udgifter til forsknings- og ud
vikling og på import af produkti
ons-input.

Ja

Cappelen,
Raknerud
& Rybalka
(2012)

Norge

1999-2001
2002-2004

Effekten af
direkte sub
sidier på
forskningsog udvik
lings-output

Heckman
selection
model

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingsskattesubsidier på an
tal nye produkter og processer i
virksomhederne. Ingen effekt på
antallet af patenter.

Ja

Clausen
(2009)

Norge

1998-2001

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

IV

Støtte til forskning har en positiv
effekt på virksomheders forsk
nings- og udviklingsinvesterings
niveau, hvorimod støtte til udvik
ling har en crowding-out effekt.

Ja

Hægeland
& Møen
(2007)

Norge

1993-2005

Effekten af
skattesubsi
dier på inve
steringsni
veauet

Difference-indifference

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingsskattesubsidier på pri
vate investeringer til forskningsog udvikling. Effekten er drevet af

Ja
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Land
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Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

virksomheder, som uden subsi
diet ville have lavet meget lidt
forskning og udvikling.
Klette &
Møen
(2012)

Norge

1985-1993

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Panel data
model

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Afviser
crowding-out. Mulige vedvarende
effekter.

Ja

Lööf &
Heshmati
(2005)

Sverige

1998-2000

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på små virk
somheders forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Finder
additionality effekt.

Nej

Nej

Internationale studier
Aerts &
Czarnitzki
(2005)

Belgien

1998-2000

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Afviser
fuld crowding-out.

Aerts &
Schmidt
(2008)

Belgien
og Tysk
land

1998-2004

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Matching
method,
difference-indifference

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Afviser
fuld crowding-out.

Aerts &
Thorwarth
(2008)

Belgien

2002-2006

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Heckman
selection
model, IV

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Afviser
fuld crowding-out for privat forsk
ning. Kan ikke afvise crowdingout for privat udvikling.

Nej

Alecke et
al. (2012)

Tysk
land

2003

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet og
forskningsog udvik
lings-output

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau og på an
tal patenter. Størst effekt for små
virksomheder. Afviser fuld crow
ding-out.

Ja

Ali-Yrkkö
(2004)

Finland

1996-2002

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

IV

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Afviser
fuld crowding-out. Resultaterne
tyder på additionality effects,
især for store virksomheder.

Nej

Almus &
Czarnitzki
(2003)

Tysk
land

1995-1997

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Afviser
fuld crowding-out.

Ja

Arvanitis,
Donzé &
Sydow
(2010)

Schweiz

2000-2002

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet og
forskningsog udvik
lings-output

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes innovationsniveau (be
nytter 6 forskellige mål for inno
vation). Størrelsen af den offent
lige støtte er korreleret med ef
fektstørrelsen.

Ja
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Aschhoff
(2009)

Tysk
land

1994-2005

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet og
forskningsog udvik
lings-output

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau og på
nye produkter. Afviser fuld
crowding-out.

Nej

Aschhoff &
Fier (2005)

Tysk
land

1996-2003

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet og
forskningsog udvik
lings-output

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau og på an
tal patenter. Afviser fuld crow
ding-out

Nej

Azoulay et
al. (2019)

USA

1980-2012

Effekten af
direkte sub
sidier på
forskningsog udvik
lings-output

IV, panel data
model

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
heders antal patenter.

Ja

Beck,
LopesBento &
SchenkerWicki
(2016)

Schweiz

1999-2011

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Matching
method, IV

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Størst
effekt på radikal innovation. Ef
fekten afhænger ikke af, om virk
somheden samarbejder med of
fentligt ansatte forskere.

Ja

Bérubé &
Mohnen
(2009)

Canada

2002-2004

Effekten af
direkte sub
sidier på
forskningsog udvik
lings-output

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes introduktion af nye pro
dukter.

Ja

Bronzini &
Iachini
(2014)

Italien

2004-2005

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Regression
discontinuity
design

Ingen signifikant effekt af forsk
nings- og udviklingssubsidier på
virksomheders forsknings- og ud
viklingsinvesteringsniveau, men
positiv effekt på små virksomhe
der.

Ja

Bronzini &
Piselli
(2016)

Italien

2004-2005

Effekten af
direkte sub
sidier på
forskningsog udvik
lings-output

Regression
discontinuity
design

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
heders patenter. Størst effekt for
små virksomheder. Et ekstra pa
tent koster 206.000-310.000 euro
i offentlig støtte.

Ja

Busom
(2000)

Spanien

1988

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Heckman
selection
model

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Fuld
crowding-out kan ikke afvises for
en subgruppe af virksomheder.

Ja

Carboni
(2011)

Italien

2001-2003

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes investeringer. Afviser
fuld crowding-out

Ja

Castellacci
& Lie
(2015)

Crosscountry

1991-2013

Effekten af
skattesubsi

Meta-analyse

Effekten af forsknings- og udvik
lingsskattesubsidier er størst for

Ja
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dier på inve
steringsni
veauet

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

små og mellemstore virksomhe
der, virksomheder i servicesekto
ren og lowtech-virksomheder.

Cerulli &
Poti (2012)

Italien

1998-2000,
2002-2004

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Matching
method, Heck
man selection
model,
difference-indifference

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Afviser
fuld crowding-out.

Ja

Czarnitzki,
Ebers
berger &
Fier (2007)

Tysk
land og
Finland

1994-1999

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet og
forskningsog udvik
lings-output

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau og antal
patenter i Finland. Ingen effekt af
forsknings- og udviklingssubsi
dier på virksomhedernes forsk
nings- og udviklingsinvesterings
niveau og antal patenter i Tysk
land.

Ja

Czarnitzki,
Hanel &
Rosa
(2011)

Canada

1997-1999

Effekten af
direkte sub
sidier på
forskningsog udvik
lings-output.

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingsskattesubsidier til hightech-virksomheder på antal nye
produkter, nye produkters andel
af samlet salgsmål og originalitet
af innovationen.

Ja

Czarnitzki
& Fier
(2002)

Tysk
land

1996-1997

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Afviser
fuld crowding-out.

Ja

Czarnitzki
& Licht
(2006)

Tysk
land

1994-2000

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Afviser
fuld crowding-out. Finder også
positiv effekt på antallet af paten
ter.

Ja

Czarnitzki
& Hussin
ger (2004)

Tysk
land

1992-2000

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Afviser
fuld crowding-out. Finder også
positiv effekt på antallet af paten
ter.

Ja

Czarnitzki
& LopesBento
(2012)

Belgien,
Tysk
land,
Luxem
bourg,
Sydaf
rika og
Spanien

2002-2004

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau.

Ja

Czarnitzki
& LopesBento
(2013)

Belgien

2002-2008

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Matching
method, IV

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Afviser
fuld crowding-out.

Ja

Czarnitzki
& LopesBento
(2014)

Tysk
land

1992-2006

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Afviser
fuld crowding-out. Finder også

Ja

70

Reference

Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

positiv effekt på antallet af paten
ter.
Dechezleprêtre et al.
(2016)

UK

2000-2012

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet og
forskningsog udvik
lings-output

Regression
Discontinuity

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingsskattesubsidier på pri
vate udgifter til forsknings- og ud
vikling og på antallet af patenter
for små og mellemstore virksom
heder. Forsknings- og udviklings
skattesubsidiers priselasticitet er
på 2,6. De samlede private udgif
ter til forsknings- og udvikling
ville være 10 procent lavere over
perioden 2006-2011, hvis skatte
subsidiet ikke var tilgængeligt.

Nej

Dimos &
Pugh
(2016)

Crosscountry

Efter 2000

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Meta-analyse
(52 studier)

Afviser crowding-out af private in
vesteringer fra offentlige forsk
nings- og udviklingssubsidier.
Finder ingen eller lille effekt af of
fentlige investeringer på virksom
heders ekstra forsknings- og ud
viklingsinvesteringer (ud over
den offentlige investering "additi
onality effects"). Fordobling af
subsidierne medfører en stigning
i private investeringer på én pro
cent.

Ja

Duguet
(2003)

Frankrig

1985-1997

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Ingen
fuld crowding-out effekt.

Ja

Dumont
(2013)

Belgien

2001-2009

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Heckman
selection
model

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau.

Ja

Ebersber
ger (2005)

Finland

1994-2000

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet og
forskningsog udvik
lings-output

Matching
method,
Heckman
selection
model

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau og antal
patenter. Afviser crowding-out.
Finder evidens for additionality
effects.

Nej

Ebersber
ger & Leh
toranta
(2008)

Finland

2002-2004

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet og
forskningsog udvik
lings-output

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau og antal
patenter. Afviser crowding-out.
Finder evidens for additionality
effects.

Nej

Einiö
(2009)

Finland

2000-2005

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

IV

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Afviser
crowding-out. Finder evidens for
additionality effects. 1 euro eks
tra i offentligt subsidie medfører
private investeringer på 1,5 euro.

Nej

González,
Pazó &
Jauman
dreu (2005)

Spanien

1990-1999

Effekten af
direkte sub

Heckman
selection
model

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom

Ja
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hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Afviser
fuld crowding-out.

Gonzalez &
Pazo
(2008)

Spanien

1990-1999

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Ingen
fuld crowding-out effekt. Størst
effekt på små virksomheder og
lowtech-virksomheder. der ikke
tidligere havde forsknings- og ud
viklingsinvesteringer.

Ja

Görg &
Strobl
(2007)

Irland

1999-2002

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Matching
method,
difference-indifference

Positiv effekt af mindre forsk
nings- og udviklingssubsidier på
små virksomheders forskningsog udviklingsinvesteringsniveau.
Crowding-out effekt for store sub
sidier til små virksomheder.

Ja

Hall & van
Reenen
(2000)

Crosscountry

Effekten af
skattesubsi
dier på inve
steringsni
veauet

Survey

Konkluderer, at 1 dollar i forsk
nings- og udviklingsskattesubsi
dier medfører 1 ekstra dollar i
virksomheders forsknings- og ud
viklingsinvesteringer.

Ja

Heijs &
Herrera
(2004)

Spanien

1998-2000

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Afviser
fuld crowding-out.

Nej

Herrera &
Bravo
Ibarra
(2010)

Spanien

1999-2001

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet og
forskningsog udvik
lings-output

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau sandsyn
ligheden for nye patenter. Afviser
fuld crowding-out.

Ja

HewittDundas &
Roper
(2010)

Irland og
Nordir
land

1994-2003

Effekten af
direkte sub
sidier på
forskningsog udvik
lings-output

IV

Positiv effekt af forsknings- og
udviklings subsidier på tre mål for
innovativ adfærd.

Ja

Hottenrott
& LopesBento
(2014)

Belgien

2002-2008

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Afviser
fuld crowding-out. Finder også
positiv effekt på antallet af paten
ter. Effekten er størst hos små og
mellemstore virksomheder.

Ja

Hud & Hus
singer
(2015)

Tysk
land

2006-2010

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier til små og
mellemstore virksomheder på
virksomhedernes forsknings- og
udviklingsinvesteringsniveau.
Under den finansielle krise
(2009) betød subsidierne et fald i
private investeringer (crowdingout effekt).

Ja

Huergo,
Trenado &
Ubierna
(2016)

Spanien

2002-2005

Effekten af
direkte sub

Heckman
selection
model

Offentligt tilbud om lån med lav
rente til forsknings- og udviklingsvirksomheder har en positiv ef

Ja
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fekt på forsknings- og udviklings
investeringer. 25 procent mere
sandsynligt at virksomheden in
vesterer i forsknings- og udvik
ling. Virksomheder, der har inve
steret i forsknings- og udvikling,
har større sandsynlighed for at
gøre det igen året efter (53 pro
cent).

Huergo &
Moreno
(2017)

Spanien

2002-2005

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Multivariate
probit

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
heders forsknings- og udviklings
investeringsniveau. Effekten af
subsidier er mere end tre gange
større end effekten af lån med
lav rente. Afviser fuld crowdingout for begge typer indsatser.

Ja

Hujer &
Radic
(2005)

Tysk
land

1997-2000

Effekten af
direkte sub
sidier på
forskningsog udvik
lings-output

Matching
method,
Heckman
selection
model,
difference-indifference

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på innovation
(målt ved nye produkter og ser
vices).

Ja

Hussinger
(2008)

Tysk
land

1992-2000

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Heckman
selection
model

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Offent
ligt betalte investeringer er lige
så gode som privat betalte inve
steringer målt ved salg af nye
produkter. Afviser fuld crowdingout.

Ja

Kasahara,
Shimotsu &
Suzuki
(2014)

Japan

2001-2003

Effekten af
skattesubsi
dier på inve
steringsni
veauet

First-difference
equations,
GMM

Elasticiteten for virksomhedernes
investering i forskning og udvik
ling. Skattesubsidier til forskning
og udvikling er 2,05 procent.

Ja

Klassen,
Pittman &
Reed
(2004)

USA,
Canada

1991-1997

Effekten af
skattesubsi
dier på inve
steringsni
veauet

OLS, panel
data model

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingsskattesubsidier på pri
vate investeringer til forskning og
udvikling. For Canada medfører
1 ekstra dollar i forsknings- og
udviklingsskattesubsidie 1,3 eks
tra dollar i investeringer i forsk
ning og udvikling. For USA er
dette tal 2,96.

Ja

Kobayashi
(2014)

Japan

2009

Effekten af
skattesubsi
dier på inve
steringsni
veauet

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingsskattesubsidier for små
og mellemstore virksomheder på
deres investeringer til forskning
og udvikling.

Ja

Koga
(2005)

Japan

1995-1998

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

IV

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
hedernes forsknings- og udvik
lingsinvesteringsniveau. Finder
additionality effekt.

Ja

Koski
(2008)

Finland

1999-2003

Effekten af
direkte sub
sidier på
forskningsog udvik
lings-output

Heckman
selection
model

Ingen signifikant effekt af forsk
nings- og udviklingssubsidier på
virksomhedernes antal af nye pa
tenter.

Nej
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Formål
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Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Lach
(2002)

Israel

1990-1995

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Difference-indifference

Positiv effekt af mindre forsk
nings- og udviklingssubsidier på
små virksomheder forsknings- og
udviklingsinvesteringsniveau.
Ingen effekt for store virksomhe
der.

Ja

Marino et
al. (2016)

Frankrig

1993-2009

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Matching
method,
difference-indifference

Crowding-out effekter ved mel
lemstore og store subsidier, spe
cielt for virksomheder med under
100 ansatte og for virksomheder i
lowtech-industrier. Forskningsog udviklingsskattefradrag kan
også give anledning til crowdingout effekter.

Ja

Özçelik &
Taymas
(2008)

Tyrkiet

1993-2001

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

IV, differencein-difference,
matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
heders forsknings- og udviklings
investeringsniveau. Resultaterne
indikerer en additionality effekt.

Ja

Paff (2005)

USA

1994-1999

Effekten af
skattesubsi
dier på inve
steringsni
veauet

Difference-indifference

Små, positive effekter af forsk
nings- og udviklingsskattesubsi
dier på virksomheders udgifter til
forskning og udvikling.

Nej

Rao (2016)

USA

1981-1991

Effekten af
skattesubsi
dier på inve
steringsni
veauet

IV

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingsskattesubsidier på pri
vate udgifter til forskning og ud
vikling både på kort og lang sigt.

Ja

Reinkowski
et al.
(2010)

Tysk
land

2003

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet og
forskningsog udvik
lings-output

Matching
method

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
heders forsknings- og udviklings
investeringsniveau og antallet af
patenter.

Nej

Streicher,
Schibany &
Gretzmacher
(2004)

Østrig

1997-2002

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

Panel data
model

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingssubsidier på virksom
heders forsknings- og udviklings
investeringsniveau. Resultaterne
indikerer en additionality effekt.
1 ekstra euro i støtte medføre 40
cent ekstra investering fra virk
somheden.

Nej

Thomson
(2013)

23
OECDlande

1988-2005

Effekten af
skattesubsi
dier på inve
steringsni
veauet

OLS

Virksomheder hæver deres inve
stering i forskning og udvikling
med 0,24 dollar for hver dollar i
skattesubsidier.

Nej

Wallsten
(2000)

USA

1991-1993

Effekten af
direkte sub
sidier på in
vesterings
niveauet

IV

Forsknings- og udviklingssubsi
dier har ingen effekt på virksom
heders samlede forsknings- og
udviklingsinvesteringsniveau.
Finder fuld crowding-out.

Ja

Yang,
Huang &
Hou (2012)

Taiwan

2001-2005

Effekten af
skattesubsi
dier på inve
steringsni
veauet

Matching
method, IV,
GMM

Positiv effekt af forsknings- og
udviklingsskattesubsidier på pri
vate udgifter til forskning og ud
vikling. Finder en marginal effekt
på mellem 0,094 og 0,12 af
forsknings- og udviklingsskatte

Ja

74

Reference

Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

subsidier på forsknings- og ud
viklingsinvesteringer i virksomhe
derne.
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Peer
reviewed
tidsskrift

4

Offentlige overførsler

Den primære årsag til at tilbyde offentlige overførsler til arbejdsløse, syge, ældre og småbørnsfor
ældre er at sikre en mere lige indkomstfordeling. Overførslerne må derfor primært forstås som et
fordelingspolitisk redskab, der tilbyder en forsikring til borgere, som ellers ikke ville have adgang til
en sådan på et privat marked. Det er imidlertid forventeligt, at offentlige overførsler også har væ
sentlig indflydelse på arbejdsudbuddet.
De relativt generøse overførsler, der historisk set har været tilgængelige i Danmark, betegnes ofte
– sammen med de fleksible ansættelseskontrakter og den aktive arbejdsmarkedspolitik – som fun
damentet under den danske arbejdsmarkeds model – flexicurity-modellen. Overførslernes størrelse
og tilgængelighed har direkte betydning for arbejdsudbud og risikovillighed.
Relationen mellem arbejdsudbud og overførslernes størrelse vil ikke blive behandlet i dette afsnit,
da denne relation allerede er velbeskrevet. Ambitionen er i stedet at beskrive andre ikke tidligere
beskrevne effekter. I det følgende gennemgås studier, der beskæftiger sig med intergenerationelle
effekter af overførsler og effekter af overførsler på sundhed. Det er dog væsentligt at fremhæve, at
disse dynamiske effekter af overførsler ikke må betragtes som den primære årsag til eller effekt af
at have et system med generøse overførsler.

4.1
4.1.1

Intergenerationelle effekter af offentlige overførsler
Teoretiske forventninger

Offentlige overførsler til forældre kan forstås som offentlige investeringer, hvis de har langsigtet be
tydning for børns liv, eksempelvis målt ved trivsel, familiedannelse, sundhed, uddannelse og ind
komst, når de er voksne (Butcher, 2017).
Familieforhold før og i de første år efter fødslen og senere i barndommen kan have langsigtede
konsekvenser for barnet. Det offentlige, som har interesse i at påvirke trivsel og kompetenceudvik
ling hos et barn med lavindkomst-forældre, vil grundlæggende have to tilgængelige redskaber: over
førsler og serviceydelser.
Del Boca, Flinn & Wiswall (2016) indeholder en model, der beskriver husholdningers investeringer i
børn. Artiklen indeholder desuden en diskussion af tre redskaber: overførsler, overførsler med be
tingelser og serviceydelser. Overførsler til familien betyder, at investeringsbeslutningen bliver over
ført til forældrene. Dette kan have den fordel, at forældrene har bedre information om barnets behov
og derfor har bedre mulighed for at investere optimalt. En udfordring kan være, hvis forældrene ikke
har den fornødne viden om, hvordan man investerer optimalt i barnets kompetenceudvikling, og at
forældrene kan have andre formål, som de ønsker at adressere, end investering i barnet (principalagent-problem).
Hertil kommer effekten på forældrenes tilskyndelse til at få et job og dermed højere sandsynlighed
for at forlade lavindkomst permanent. Det kan dog ikke på forhånd vurderes, om en negativ effekt
på forældrenes beskæftigelse er problematisk. En sådan effekt kan skyldes, at forældrene benytter
indkomsten fra overførsler til at ”købe” tid til investering i barnet. Kortsigtede negative effekter på
forældrenes beskæftigelse kan derved være produktive og en god investering på lang sigt, forudsat
at afkastet på forældrenes øgede tidsinvestering i børnene har et tilstrækkeligt stort langsigtet af
kast. Det er dog omvendt også en mulighed, at forældrene konverterer indkomsten fra overførsler
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til tid og monetært individuelt forbrug, som ikke nødvendigvis er en god samfundsmæssig investe
ring.
Duncan, Magnuson & Votruba-Drzal (2017) argumenterer for, at der er tre primære mekanismer,
hvorigennem lavindkomst/fattigdom kan påvirke børns udvikling. Disse er stress, mangel på res
sourcer til at investere i barnet og kulturel påvirkning. Hertil kommer, at forskning peger på, at hjer
nen udvikler sig anderledes for børn, der vokser op i fattigdom; at der er en kausal sammenhæng
mellem fattigdom og hjernens udvikling. I litteraturen vises desuden effekter på mål for personlighed
og adfærd. Hair et al. (2015) viser eksempelvis, at fattigdom i barndommen påvirker hjernestruktu
ren, og at dette kan forklare en stor del af forskellen i testresultater.
Det forventes, at stress er en plausibel mekanisme. Det kan være stress hos moderen under gravi
diteten, stress i familien, der påvirker investeringen i barnet, og stress hos barnet, som påvirker
hjernens mulighed for at udvikle sig. Stress som mekanisme tager afsæt i den såkaldte Family
Stress Model (Elder, 1974). Argumentet bygger på, at børn, som vokser op i fattigdom, oplever en
højere grad af stress i hverdagen, og at dette påvirker deres udvikling af kompetencer (Evans, 2004).
Kessler & Cleary (1980) og McLeod & Kessler (1990) viser, at stress, depression og aggression er
mere almindeligt blandt fattige forældre end andre forældre. Denne type emotionel adfærd har be
tydning for relationer i familien og påvirker forældres adfærd over for deres børn. McLoyd (1990)
peger på, at forældrenes investeringer i deres børn bliver af lavere kvalitet på grund af forældrenes
stressniveau, og at dette kan have negativ indflydelse på børns udvikling.
De børn, der opvokser i fattigdom, vil desuden være eksponeret for en højere grad af stress fra
omverdenen på grund af mindre og dårligere boligforhold, boligkvarterer karakteriseret ved en an
den type relationer og dårligere offentlig service, eksempelvis i kraft af dårligere skoler. Hertil kom
mer, at international forskning peger på, at børn, der opvokser i fattigdom, i højere grad er ekspo
neret for luftforurening (Clark, Millet & Marshall, 2014; Miranda et al., 2011).
Forskning viser, at oplevelsen af stress over en længere periode kan hæve mængden af stresshor
moner (eksempelvis kortisol), og at dette har negativ indflydelse på de dele af hjernen, der støtter
udviklingen af kognitive kompetencer såsom selvregulering og ’executive functioning’ (Blair et al.,
2011). Denne forskning peger dermed på, at der er klare argumenter for, at stress forårsaget af
fattigdom i familien kan have langsigtede konsekvenser for udviklingen af kompetencer hos børn.
På baggrund af eksempelvis fattigdomskulturmodellen i Lewis (1969) kan der argumenteres for, at
fattigdom marginaliserer børn. Børn reagerer på denne marginalisering ved en ændring i adfærd og
værdier, bl.a. på grund af en følelse af hjælpeløshed og mindreværd. Mead (1986) argumenter for,
at incitamentsstrukturer i velfærdsstaten gør det svært af bevæge sig ud af arbejdsløshed (særligt
for enlige mødre), og at dette kan være med til at skabe en følelse af social isolation. Massey (1990)
argumenterer for, at den geografiske koncentration af fattigdom ligeledes kan være med til at skabe
en følelse af social isolation. I geografisk afgrænsede miljøer kan en fælles følelse af social eksklu
sion være med til at skabe en type af normer og adfærd, som har negativ langsigtet indflydelse på
barnets udvikling.
Baseret på adfærdsøkonomisk teori (O’Donoghue & Rabin, 1999) kan der argumenteres for, at så
danne påvirkninger kan forårsage, at børn træffer investeringsbeslutninger, der ikke er langsigtet
optimale (present-bias). Heberle & Carter (2015) argumenterer for, at der er psykologiske omkost
ninger for den enkelte, som tilhører en lavstatusgruppe i samfundet på grund af fattigdom, og at
denne omkostning er stigende med den økonomiske ulighed i samfundet. Mani, Mullainathan, Shafir
& Zhao (2013) argumenterer for, at fattigdom også kan påvirke udviklingen af kompetencer af andre
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veje end hjernens udvikling, eksempelvis gennem et underliggende fokus i familierne på mangel på
ressourcer.
Inden for økonomisk kompetenceudviklingsteori (Cunha & Heckman, 2007; 2008; Cunha, Heckman
& Schennach (2010) argumenteres der for, at børn udvikler kompetencer baseret på løbende inve
steringer fra familien (privat) og fra omverdenen (offentlig). Fattigdom hos forældre kan influere på
deres mulighed for at investere optimalt i udviklingen af kompetencer hos deres børn. Denne un
derinvestering i børnenes kompetencer kan have uønskede langsigtede konsekvenser. Disse inve
steringer kan være i form af direkte investeringer i udvikling og trivsel i form af uddannelsesredska
ber (pc o.l.), lærerige legesager og nødvendig medicin, men kan eksempelvis også være indkøb af
tøj, mobiltelefon og cykel, der forebygger social eksklusion.
Butcher (2017) konkluderer, at forskningen bemærkelsesværdigt konsistent viser, at overførsler (der
kan være i form af monetære overførsler, men også madbilletter, gratis sygesikring og boligstøtte),
har positive langsigtede effekter på barnet.

4.1.2

Empiriske resultater

I det følgende vil resultater fra litteraturen, der beskæftiger sig med kausalt at estimere effekten af
overførsler til forældre på deres børn, blive gennemgået. Denne litteratur er relateret til en lang
forskningstradition, som beskæftiger sig med intergenerationelle korrelationer i indkomst og er lige
ledes relateret til litteratur, som beskæftiger sig med at estimere effekten af andre ikke-monetære
offentlige interventioner i familier, eksempelvis offentligt støttet børnepasning. Det forskningsmæs
sige spørgsmål, der ønskes belyst, er ofte, hvorvidt der er en årsagssammenhæng mellem foræl
dres (disponible) indkomst og deres børns kompetenceudvikling. Denne litteraturgennemgang afvi
ger delvist fra denne generelle målsætning, da fokus er på ændringen i forældrenes indkomst på
baggrund af offentlige overførsler. Forældres indkomst og forbrugsmuligheder kan ændre sig af
mange årsager såsom eksempelvis sygdom, arbejdsløshed og familieforhold. Årsagen til en æn
dring i indkomst kan være af væsentlig betydning for effekten af ændringen. I det følgende vil det
primære fokus være på studier, der ser på ændringer i overførsler. Overførsler er dog også et vidt
begreb. Man kan overordnet skelne mellem overførsler, hvor der er universel adgang, og målrettede
overførsler. Hertil kommer, at retten til overførslen kan være betinget af adfærd eller være ubetinget.
Eksempler på henholdsvis betingede og ubetingede overførsler, som ofte er blevet studeret i litte
raturen, er beskæftigelsesfradrag og børnepenge.
Litteraturen er domineret af en lang række gode amerikanske studier, hvor størstedelen ser på ef
fekten af pludselige ændringer i beskæftigelsesfradraget. I en tolkning af disse studier er det imid
lertid væsentligt at holde sig for øje, at det amerikanske beskæftigelsesfradrag adskiller sig fra det
danske ved kun at være tilgængeligt for individer med lav indkomst. En væsentlig del af argumentet
for det amerikanske beskæftigelsesfradrag er at bekæmpe fattigdom. Resultaterne skal derfor for
stås i lyset af denne forskel. Hertil kommer, at en anden væsentlig del af argumentet for at hæve
beskæftigelsesfradraget er, at det skal gøre det mere økonomisk attraktivt at tage et arbejde (dette
argument gør sig også gældende for den danske model). Dette kan i nogle tilfælde (afhængig af
metode) have betydning for tolkningen af estimaterne, da effekten på barnet af en stigning i beskæf
tigelsesfradraget kan være en direkte indkomsteffekt, men kan også skyldes forældrenes øgede
incitament til at arbejde.
Antallet af skandinaviske studier, der ser på effekten af en stigning i overførsler til forældre på deres
børns udvikling, er begrænset. I det følgende gennemgås tre danske og fire norske studier. Da
litteraturen er relativt begrænset, inkluderes her studier, der ser på effekten af forældres samlede
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indkomst. Tabel 4.1 indeholder en litteraturoversigt over studier, der beskæftiger sig empirisk med
intergenerationelle effekter af overførsler.

4.2

Intergenerationelle effekter af ændringer i offentlige overførsler

Danske studier
Jakobsen, Kaarsen & Vasiljeva (2016) og Andersen, Dustmann & Landersø (2019) studerer effekten
af ændringer i ydelser til indvandrere i forbindelse med indførslen af starthjælpsydelsen, som halve
rede størrelsen af overførsler til denne gruppe af nytilkomne fra den tidligere mulighed, der var kon
tanthjælp. Den teoretiske forventning er, at den marginale effekt af en ændring i forældrenes ind
komst er faldende i familiens samlede indkomstniveau. Da denne reform var målrettet individer med
en initialt lav indkomst, er forventningen, at reformen kan have store intergenerationelle effekter,
forudsat at den ikke modsvares af et hævet niveau af offentlige serviceydelser.
Jakobsen, Kaarsen & Vasiljeva (2016) ser på effekten af overførsler til forældre på deres børns
uddannelse. De evaluerer reformen af starthjælpsydelsen til indvandrere i 2002 og finder ingen ef
fekt af reformen på børns præstation i skolen målt ved karaktersnit, sandsynlighed for at bestå 9.
klasses-afgangseksamen og sandsynligheden for at starte på en ungdomsuddannelse. Andersen,
Dustmann & Landersø (2019) ser ligeledes på effekten af starthjælpsydelsen på børn af indvan
drere. De estimerer effekten på bl.a. børns uddannelse, kriminalitet og benyttelse af offentlig børne
pasning. Der benyttes en estimationsmetode, der sammenligner individer, som opnåede opholdstil
ladelse henholdsvis lige før og lige efter, at reformen af starthjælpen trådte i kraft. De finder, at
reformen sænkede sandsynligheden for, at børn fra indvandrerfamilier benytter offentlig børnepas
ning, med 15 procentpoint 2 år efter ankomst. De finder ingen gennemsnitseffekt på sprogtest i 2.
og 4. klasse og på samlet uddannelseslængde. Effekten på uddannelseslængde er dog begrænset
af studiets begrænsede tidshorisont. For subgruppen af drenge, der ankom til landet, efter de var
fyldt 11 år, finder de, at reformen reducerede den gennemsnitlige uddannelseslængde med 10-11
måneder. I studiet findes desuden, at reformen medførte en stigning i kriminel adfærd for børn, der
var over den kriminelle lavalder i det første år efter ankomsten til Danmark. For denne gruppe findes
næsten en fordobling af den kriminelle adfærd. Der findes signifikante effekter på kriminel adfærd
for både drenge og piger.
Af de to studier (Jakobsen, Kaarsen & Vasiljeva, 2016; Andersen, Dustmann & Landersø, 2019)
vurderes det, at Andersen Dustmann & Landersø (2019) benytter det mest troværdige empiriske
design, men man bør dog holde sig for øje, at ingen af disse studier på nuværende tidspunkt er
udgivet i peer-reviewed tidsskrifter.
Det vurderes samlet set, at den danske empiriske litteratur på effekten af ændringer i overførsler er
meget begrænset. Andersen, Dustmann & Landersø (2019) viser, at ændringer i overførsler til ind
vandrerforældre har betydning for deres børns adfærd og benyttelse af de offentlige børnepasnings
tilbud. Den danske empiriske litteratur peger således på, at en sænkning af overførsler kan have en
negativ intergenerationel effekt, men et mål for størrelsen af denne relation er på nuværende tids
punkt ikke tilgængelig.
Internationale studier
Aizer et al. (2016) repræsenterer et væsentligt amerikansk bidrag, der ser på effekten af overførsler
til forældre på deres børns levetid, uddannelse, indkomst og sundhed. Studiet har dog den begræns
ning, at de benytter historiske data fra 1911-2012, hvilket er nødvendigt for eksempelvis at se på
effekten på levetid. De sammenligner mænd, hvis mødre modtog overførsler i perioden 1911-1935
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med mænd, hvis mødre fik afslag fra de samme overførsler. De finder, at effekten af, at forældre
modtager overførsler, er, at mænd lever et år længere, får 0,34 års længere uddannelse, har halvt
så stor sandsynlighed for at være undervægtige ved fødslen, og har 14 procent højere indkomst.
De finder en elasticitet på dødeligheden som voksen med hensyn til familieindkomst som barn på
mellem -0,33 og -0,50.

4.2.1

Intergenerationelle effekter af ubetingede overførsler

Akee og medforfattere (Akee et al., 2010; Akee et al., 2013; Akee et al., 2018) har i tre studier af høj
kvalitet benyttet eksogen indkomststigning i familier fra fordeling af overskud fra kasinoer til indfødte
amerikanere til at opnå en bedre forståelse for effekten af ubetingede overførsler på børn. I disse
studier benytter andre amerikanere i samme geografiske område som sammenligningsgruppe ba
seret på data fra 1990’erne og 2000’erne. Det er væsentligt at holde sig for øje, at typen af over
førsler, der studeres i disse studier, er ubetingede i den forstand, at alle, der falder under kriteriet
om at være indfødte amerikanere, i et begrænset geografisk område fik adgang til overførslen. Da
de fleste danske universelle overførsler i mere eller mindre grad er ubetingede, er resultaterne i
disse studier sig særligt interessante i en dansk kontekst.
Akee et al. (2010) ser på effekten af overførsler til forældre på børns uddannelse, kriminel adfærd
og på interaktionen mellem forældre og mellem børn og deres forældre. Akee et al. finder, at børn,
som vokser op i familier, der modtog overførsel, havde højere sandsynlighed for at have gennemført
en high school-uddannelse som 19-årig og havde i gennemsnit et års længere uddannelse som 21årige. De finder, at omkring 4.000 dollars ekstra til fattige husholdninger havde en effekt på et års
ekstra uddannelse for børn i husholdningen. Børnene havde desuden 22 procent mindre sandsyn
lighed for at have lavet mindre alvorlig kriminalitet og en mindre sandsynlighed for at selvrapportere,
at de havde solgt stoffer. De finder desuden, at interaktionen mellem forældrene og mellem børnene
og deres forældre blev forbedret på grund af overførslerne. Resultaterne i studiet er drevet af en
stor effekt hos børn af lavindkomstfamilier.
Akee et al. (2013) estimerer effekten af overførsler til forældre på deres børns sundhed. De finder,
at overførsler til forældre havde en positiv effekt på deres børns BMI.
Akee et al. (2018) estimerer effekten af overførsler til forældre på deres børns personlighedstræk
(målt ved Femfaktormodellen) og på sandsynligheden for, at børnene får psykiske lidelser. De fin
der, at overførslerne havde en effekt på 23 procent af en standardafvigelse mindre sandsynlighed
for at have en psykisk lidelse og en effekt på 21 procent af en standardafvigelse højere niveau af
samvittighedsfuldhed (et personlighedstræk, der har vist sig at være væsentligt for at klare sig godt
på arbejdsmarkedet og i uddannelsessystemet). De finder desuden positive effekter på venlighed
(27 procent) og neuroticisme (26 procent). Studiet viser, at interaktionen mellem forældrene og mel
lem børnene og deres forældre blev forbedret på grund af overførslerne. De finder, at de positive
effekter på børns udvikling af personlighedstræk er drevet af en effekt hos lavindkomstfamilier.
Studierne af Akee og medforfattere viser store positive effekter af ubetingede overførsler. Der findes
positive effekter på uddannelse, men nok så interessant giver studierne et indblik i potentielle me
kanismer, da de finder effekter på relationer i familierne og på børns udvikling af personlighedstræk.
Studierne finder, som resten af litteraturen, at den positive effekt af overførslerne er størst for børn
fra lavindkomstfamilier.
Studierne af Clark-Kauffman, Duncan & Morris (2003), Duncan, Morris & Rodrigues (2011) og Price
& Song (2018) benytter alle variation fra amerikanske randomiserede kontrollerede eksperimenter.
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Clark-Kauffman, Duncan & Morris benytter aggregeret data fra 7 randomiserede kontrollerede ek
sperimenter. De finder positive effekter af programmer, der indeholder overførsler til forældre på
deres børns testresultater. De finder dog kun signifikante effekter for børn, der var under 6 år, da
forældrene modtog overførslerne. Duncan, Morris & Rodrigues bruger variation baseret på rando
miserede kontrollerede eksperimenter udført i 1990’erne. De finder, at 1.000 dollars ekstra i ind
komst til forældre medfører en effekt på 5-6 procent af en standardafvigelse på børns testresultater
i skolen. Price & Song benytter data for et randomiseret kontrolleret eksperiment udført i 1970’erne
med ekstra overførsler. De finder ingen signifikant effekt af overførsler til forældre på deres børns
indkomst og beskæftigelse som voksne.

4.2.2

Intergenerationelle effekter af børnepenge

Milligan & Stabile (2009; 2011) og Jones, Milligan & Stabile (2015) udgør de væsentligste referencer
i den canadiske litteratur på effekten af overførsler på børn. Milligan & Stabile (2009) og Milligan &
Stabile (2011) benytter data fra 1990’erne og 2000’erne til at estimere effekten af en ændring i
overførsler til børnefamilier (børnepenge) på børns præstation i skolen og på deres sundhed. I stu
dierne udnyttes variation i overførsler på tværs af geografi, familietype og tid.
Milligan & Stabile (2009; 2011) finder, at overførsler til børnefamilier har en positiv effekt på børns
fysiske sundhed og mentale trivsel (målt i et sammenfattet mål for sundhed samt specifikt ved ek
sempelvis ekstrovert og introvert aggression, angst og motoriske evner) samt på den mentale trivsel
hos moderen (målt ved en depressionsskala). De finder desuden, at overførsler til børnefamilier har
en positiv effekt på testresultater i skolen (matematik, sprog, sandsynlighed for indlæringsvanske
ligheder og på sandsynligheden for at tage en årgang om). Effekten på fysisk sundhed og uddan
nelse er størst for drenge, mens effekten på mental sundhed er størst for piger.
Jones, Milligan & Stabile (2015) benytter, at niveauet af børnepenge varierer geografisk og over tid,
samt at størrelsen af beløbet afhænger af familiestukturen. De ser på effekten af overførsler på
forældres forbrugsmønstre og finder, at højere overførsler til familier, som tilhører den laveste ind
komstkvartil, hæver deres forbrug på mad, transport, børnepasning, uddannelse til børn og compu
tereudstyr. De finder desuden, at overførselsmodtagere sænker deres forbrug af alkohol og tobak,
når overførselsniveauet stiger.
Den canadiske forskning viser samlet, at ændringer i børnepenge har væsentlige effekter på børn
fra lavindkomstfamilier. Der findes effekter på både mental og fysisk sundhed og på præstationer i
skolen.

4.2.3

Intergenerationelle effekter af beskæftigelsesfradrag

Langt størstedelen af den empiriske forskning om intergenerationelle effekter af overførsler er lavet
på amerikanske data. Her benyttes typisk tids-, geografisk og familietypevariation i adgangen til
bestemte typer af overførsler til at estimere effekten af disse på modtagerens børn. Det amerikanske
beskæftigelsesfradrag ”Earned Income Tax Credit” er den oftest studerende overførsel i litteraturen.
Som ovenfor beskrevet er det væsentligt at pointere, at adgangen til denne overførsel er betinget af
beskæftigelse. Variation i beskæftigelsesfradraget benyttes til at se på langsigtede konsekvenser af
en sænkelse i familiens indkomst på børn, uddannelse, sundhed, indkomst og beskæftigelse. Det
følgende er en gennemgang af de væsentligste bidrag til denne litteratur.
Kernereferencen i denne litteratur er Dahl & Lochner (2012). De estimerer effekten af forældres
indkomst på deres børns uddannelse ved at benytte variation i beskæftigelsesfradrag over tid. Re
sultaterne i Dahl & Lochner viser, at 1.000 dollars ekstra indkomst til forældre medfører forbedringer

81

i testresultater i matematik og læsning på 6 procent af en standardafvigelse. De største effekter
findes for børn fra familier, hvor mødrene har korte eller ingen uddannelser. I et tidligere studie af
Dahl & Lochner (2005) finder forfatterne ved brug af en lignende metode, at 1.000 dollars ekstra
indkomst til forældre medfører forbedringer i testresultater i matematik og læsning på henholdsvis
2,1 og 3,6 procent af en standardafvigelse. Lundstrom (2017) indeholder en kritisk gennemgang af
Dahl & Lochner (2012), og Dahl & Lochner (2017) indeholder et svar til Lundstrom (2017). Resultatet
af disse kommentarer er, at det må forventes, at effektstørrelserne er lidt mindre end anført i Dahl
& Lochner (2012), men at resultaterne dog stadig er af en væsentlig størrelse.
Chetty et al. (2011) benytter data fra 1988-2009 og variation over tid og på tværs af familietyper i
beskæftigelsesfradraget til at se på effekten af overførsler til forældre på deres børns uddannelse.
De finder, at 1.000 dollars ekstra i beskæftigelsesfradrag har en effekt på 6-9 procent af en stan
dardafvigelse på skolekarakter. De finder en effektstørrelse på matematik på 9,3 procent og 6,2
procent i læsning. Effekten på mellemskoleniveau var på 8,2 procent og på grundskoleniveau på
7,3 procent. De argumenterer for, at 1 dollar investeret i beskæftigelsesfradrag betaler sig tilbage
med over 1 dollar på lang sigt gennem effekten på uddannelse og derefter erhvervsindkomst.
Maxfield (2013) benytter geografisk, tids- og familietypevariation i beskæftigelsesfradrag fra perio
den 1978-2010. Han finder, at 1.000 dollars ekstra i indkomst til forældre medfører en effekt på 7,2
procent af en standardafvigelse i børns testresultater i matematik; hæver sandsynligheden for at
gennemføre en high school-uddannelse som 19-årig med 2,1 procentpoint og sandsynligheden for
at have gennemført et eller flere års collegeuddannelse som 19-årig med 1,4 procentpoint.
Bastian & Michelmore (2018) benytter variation i beskæftigelsesfradrag over tid på data fra perioden
1968-2013. De finder, at 1.000 dollars ekstra i overførsler til forældre, når barnet er mellem 13 og
18 år, medfører 1,3 procent højere sandsynlighed for at gennemføre en high school-uddannelse og
4,2 procent højere sandsynlighed for at gennemføre en collegeuddannelse. Det medfører desuden
1 procent højere sandsynlighed for beskæftigelse og 2,2 procent højere indkomst.
Baughman (2012), Hamad & Rehkopf (2016) og Jo (2018) ser på effekten af en ændring i beskæf
tigelsesfradraget på børns sundhed. Baughman viser, at en stigning i beskæftigelsesfradraget er
associeret med en stigning i børns sundhedsniveau rapporteret af moderen. Hamad & Rehkopf fin
der, at overførsler har en positiv effekt på børns adfærd. Jo finder, at børn, hvis forældre får en
væsentlig indkomststigning på grund af øgede overførsler, har 3 procentpoint højere sandsynlighe
den for at være overvægtige. Hun finder, at denne effekt primært er forårsaget af, at mødrene har
mindre tid med deres børn.
Det ovenfor nævnte illustrerer, hvor denne litteratur er i dag. Den empiriske forskning viser, at be
skæftigelsesfradraget har en positiv effekt på børns præstation i skolen og på deres sundhed. Forsk
ningen peger desuden på, at effekten målt ved positive effekter på indkomst og beskæftigelse er
persistent. Der er dog ikke den samme konsensus om effektstørrelserne.

4.2.4

Intergenerationelle effekter af Food Stamps

Et andet, ofte studeret betinget overførselsprogram er det amerikanske Food Stamps-program (Sup
plemental Nutrition Assistance Program), der tilbyder økonomisk støtte til madindkøb. De studier,
der estimerer effekten af denne overførsel, finder oftest, at programmet har en positiv effekt på børns
sundhed. East (2018) finder eksempelvis, at adgang til Food Stamps fra alderen 0 til 4 år har stor
positiv effekt på barnets sundhed, når det er 6 til 16 år. Hoynes, Schanzenbach & Almond (2016)
finder, at adgangen til Food Stamps reducerede sandsynligheden for, at børn får ”metabolic syn
drome”, som er et samlet mål for en række sygdomme såsom overvægt, diabetes, højt blodtryk og
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hjertesygdomme. Studierne benytter variation over tid og på tværs af regioner i adgang til Food
Stamps.

4.3

Effekter af at vokse op i lavindkomstfamilier

Dansk studie
Lesner (2018) benytter information for perioden fra 1980 til 2011 til at se på den langsigtede effekt
(målt når de er omkring de 30 år) af at opleve fattigdom i løbet af barndommen (0 til 21 år). Lesner
ser på effekten af forældres fattigdom på deres børns uddannelse, indkomst, beskæftigelse og fa
milieforhold, når de er voksne. I studiet benyttes variation mellem søskende sammen med en række
kontrolvariable, fx ændringer i arbejds- og familieforhold hos forældrene til at identificere effekten.
Han finder, at fattigdom hos forældre har en signifikant negativ effekt på deres børns præstationer i
uddannelsessystemet målt ved uddannelseslængde og type af uddannelse (gennemsnitlig løn og
beskæftigelsesafkast) og sandsynligheden for at tage en gymnasial uddannelse. Ét ekstra års fat
tigdom oplevet i løbet af barndommen fra alderen 0 til 21 år har en effekt på 0,08 års kortere uddan
nelse og 2,1 procent mindre sandsynlighed for at have gennemført en gymnasial uddannelse som
22-årig. Han finder desuden en effekt på arbejdsmarkedet målt ved lavere indkomst (brutto-, er
hvervs- og disponibel indkomst) og stillingstype og på familiedannelse (mindre sandsynlighed for at
bo med partner, være gift og have børn ved en alder på omkring 30 år). Han finder, at ét ekstra års
fattigdom oplevet i løbet af barndommen fra alderen 0 til 21 år har en effekt på 2,2 procent lavere
disponibel indkomst og 4,3 procent lavere erhvervsindkomst for barnet som voksen. Effekten er
størst for børn af lavtuddannede forældre. I studiet findes, at effekten af forældrenes fattigdom er
størst, når barnet er omkring 13-15 år.
Den danske empiriske litteratur på effekten af ændringer i forældres indkomst på deres børns kom
petenceudvikling er meget begrænset. Resultaterne i Lesner (2018) peger dog på, at forældres
indkomst kan have væsentlig betydning for deres børns adfærd og kompetencer på lang sigt.
Skandinaviske studier
Der er fire væsentlige relaterede norske studier (Løken, 2010; Løken, Mogstad & Wiswall, 2012;
Zachrisson & Dearing, 2015; Elstad & Bakken, 2015). Disse studerer alle årsagssammenhængen
mellem forældres indkomst og deres børns kompetencer og adfærd.
Løken (2010) og Løken, Mogstad & Wiswall (2012) er to af de oftest citerede referencer i litteraturen,
der beskæftiger sig med effekten af forældres indkomst og børns kompetencer. Studierne benytter
regional- og tidsvariation i påvirkningen af oliefundet i 1970’erne i Nordsøen på de lokale arbejds
markeder som en udefrakommende påvirkning af familiernes indkomst. Det bør her anføres, at æn
dringen i forældrenes indkomst i disse studier i høj grad må forventes at gå gennem deres beskæf
tigelse. Løken, Mogstad & Wiswall tager desuden højde for faste regionale forskelle og validerer
resultater ved yderligere kun at benytte variation mellem søskende. Begge studier benytter data fra
1967-2006. Løken (2010) finder en lille eller ingen effekt af forældres indkomst på deres børns ud
dannelseslængde. Løken, Mogstad & Wiswall (2012) finder, at lav indkomst hos forældre har en
negativ effekt på deres børns intelligens (mål ved IQ-tests) og uddannelseslængde og forårsager
en stigning i sandsynligheden for, at børnene ikke gennemfører de uddannelser, de på starter på.
De viser desuden, at effektstørrelsen er aftagende med forældrenes indkomstniveau. I gennemsnit
er effekten af forældreindkomst lille, men effekten er stor for børn af lavindkomst-forældre. Effekten
af et bruttoindkomstløft på 101.000 norske kr. (1999-priser) for familier med en gennemsnitlig ind
komst på 150.000 norske kr. fra barnet er 1 til 11 år er 0,74 års ekstra uddannelse. For familier med
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en gennemsnitlig indkomst på 300.000 norske kr. fra barnet er 1 til 11 år er effekten på 0,05 års
ekstra uddannelse.
Elstad & Bakken (2015) benytter variation mellem søskende i deres forældres indkomst til at se på
effekten af forældres indkomst på deres børns præstation i skolen. De finder, baseret på data fra
2002-2011, at forældres indkomst har betydning for, hvordan deres børn klarer sig ved 9. klassesafgangseksamen for forældre med lave indkomster. Indkomsten har mindre betydning for børn af
forældre med højere indkomster. De finder, at 100.000 norske kr. (2008-priser) ekstra i årlig brutto
indkomst til børnefamilier, fra barnet er 6 til 13 år for familier med indkomst under 400.000 norske
kr., har en effekt på karaktergennemsnittet i 9. klasse på 7-8 procent af standardafvigelsen. For
familier med indkomster over 400.000 norske kr. er effekten tæt på nul.
Zachrisson & Dearing (2015) benytter spørgeskemadata sendt ud til mødre i perioden 1999-2005 til
at estimere effekten af forældres indkomst på deres børns adfærd. I studiet identificeres effekten
ved at sammenligne søskende ved samme alder og deres forældres indkomst, da de havde denne
alder. De finder en positiv effekt af forældres indkomst på deres børns adfærd målt ved mindre
problematisk (eksternaliserende og internaliserende) adfærd hos børn under 3 år.
De norske studier viser enstemmigt, at forældres indkomst har en positiv effekt på børns adfærd og
kompetenceudvikling. De peger ligeledes på, at denne effekt primært gør sig gældende for børn af
forældre med lav indkomst.
Internationale studier
De engelske studier af Blanden & Gregg (2004), Chevalier et al. (2013), Doyle, Harmon & Walker,
(2005) og Kuehnle (2014) estimerer effekten af forældres indkomst på deres børns præstation i
skolen og på deres sundhed. Studierne finder blandede resultater. Doyle, Harmon & Walker (2005)
og Kuehnle (2014) ser på effekter på børns sundhed. Kuehnle bruger geografisk variation i lokale
arbejdsmarkedsforhold til at estimere en årsagssammenhæng mellem forældres indkomst og børns
sundhed. Han finder, at forældres indkomst har en signifikant positiv effekt på deres børns sundhed.
Effekten af indkomst varierer ikke med barnets alder. Doyle, Harmon & Walker finder derimod ingen
effekt af forældres indkomst på børns sundhed.
Blanden & Gregg (2004) og Chevalier et al. (2013) ser på effekten på uddannelse. Blanden & Gregg
benytter et søskendedesign og finder, at forældres indkomst har en signifikant positiv effekt på børns
præstation i skolen. Chevalier finder ingen effekt af forældres indkomst på deres børns præstation i
skolen. Tamm (2008) finder ved brug af et søskendedesign på tyske data, at forældres indkomst
ingen effekt har på børns valg af studieretning som 14-årige.
En række amerikanske studier viser desuden, at overførsler har en positiv effekt på den gennem
snitlige fødselsvægt, gestationsalderen og en negativ effekt på sandsynligheden for, at børn fødes
med meget lav vægt (Almond, Hoynes & Schanzenbach, 2011; Baker, 2008; Chung, Hyungserk &
Kim, 2016; Hoynes, Miller & Simon, 2015; Mocan, Raschke & Unel, 2015; Wicks-Lim & Arno, 2017;
Markowitz et al., 2017). Hoynes, Miller & Simon (2015) viser eksempelvis, at overførsler har en
positiv effekt på den gennemsnitlige fødselsvægt og sænker sandsynligheden for lav fødselsvægt
med 2-3 procent. Chung, Hyungserk & Kim (2016) peger på, at effekten er størst for børn af lavtud
dannede mødre, og Baughman & Duchovny (2016) og Averett & Wang (2018) påviser en effekt på
sundhed for ældre børn.
Associationen mellem forældres indkomst og deres børns hjerneudvikling er i de seneste år blevet
et større forskningsfelt. Hair et al. (2015) estimerer eksempelvis associationen mellem fattigdom og
hjernestruktur. De finder, at børn af fattige forældre har hjerner, der er mindre udviklede end andre
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børns. De finder, at 20 procent af forskellen i testresultater fra kognitive tests mellem børn med
fattige forældre og andre børn kan forklares af forskelle i udviklingen af hjernens struktur. Der er dog
stadig begrænset viden om årsagssammenhænge mellem forældres indkomst og deres børns hjer
neudvikling.

4.3.1

Opsummering af intergenerationelle effekter af offentlige overførsler

Samlet set viser den internationale litteratur, at der er klar evidens for en årsagssammenhæng mellem
offentlige overførsler til forældre og deres børns muligheder. Effekten af en hævet indkomst er størst for
børn af forældre, der i forvejen ikke er særligt velbemidlede. For denne gruppe findes der store positive
effekter af hævede overførsler på børns præstationer i skolen, sundhed, levetid, beskæftigelse, indkomst,
adfærd og udvikling af fordelagtige personlighedstræk. Forskningen viser, at overførsler kan have positive
effekter på relationer mellem forældre og mellem børn og deres forældre samt på psykisk sundhed i fami
lien. Dette er i overensstemmelse med forventningen fra den teoretiske litteratur, der beskæftiger sig med
effekter af stress i familien. Der findes desuden positive effekter på børns vægt ved fødslen, hvilket ligele
des kan være relateret til stress i familien, men også kan skyldes fysiske afsavn. Projektet Food in Turbu
lent Times viser, at fødevaremangel også er udbredt blandt lavindkomstfamilier i Danmark (se eksempelvis
Lund et al., 2017). Forskningen peger desuden på, at der er en association mellem udviklingen af strukturer
i hjernen hos børn og deres forældres indkomstniveau. Der findes både positive effekter af overførsler, når
de er ubetingede, og når de eksempelvis er betingede af forældrenes beskæftigelse.
Der eksisterer en begrænset litteratur, som beskæftiger sig med årsagssammenhængen mellem niveauet
af offentlige overførsler til forældre, og hvordan deres børn klarer sig, i en skandinavisk kontekst. Andersen,
Dustmann & Landersø (2019) viser, at ændringer i overførsler til indvandrerforældre har betydning for
deres børns adfærd og benyttelse af de offentlige børnepasningstilbud i Danmark. De finder, at indførslen
af starthjælpsydelsen, der halverede størrelsen af overførsler til nytilkomne, sænkede sandsynligheden
for, at børn benyttede offentlig børnepasning med 15 procentpoint 2 år efter ankomst. I studiet findes des
uden, at reformen medførte en stigning i kriminel adfærd for børn, der var over den kriminelle lavalder i det
første år efter ankomsten til Danmark. For denne gruppe findes nær en fordobling af den kriminelle adfærd.
Der findes signifikante effekter på kriminel adfærd for både drenge og piger.
Resultaterne i Lesner (2018) viser, at forældres indkomst kan have en væsentlig betydning for deres børn
adfærd og kompetencer på lang sigt målt ved uddannelse, indkomst og familiedannelse. Han finder, at ét
ekstra års fattigdom oplevet i løbet af barndommen fra alderen 0-21 år har en effekt på ca. en måneds
kortere uddannelse, 2,1 procent mindre sandsynlighed for at have gennemført en gymnasial uddannelse
som 22-årig og en effekt på 2,2 procent lavere disponibel indkomst og 4,3 procent lavere erhvervsindkomst
for barnet som voksen.
De norske studier viser enstemmigt, at forældrenes indkomst har en positiv effekt på børns adfærd og
kompetenceudvikling. Studiet af Løken, Mogstad & Wiswall (2012) bør især fremhæves som et højkvali
tetsstudie udført i en skandinavisk kontekst. De finder, at et bruttoindkomstløft på 101.000 norske kr. (1999priser) for familier med en gennemsnitlig indkomst på 150.000 norske kr. fra barnet er 1 til 11 år har en
effekt på 0,74 års ekstra uddannelse. For familier med gennemsnitlig indkomst på 300.000 norske kr. fra
barnet er 1 til 11 år er effekten på 0,05 års ekstra uddannelse. Elstad & Bakken (2015) finder i en norsk
kontekst, at 100.000 norske kr. (2008-priser) ekstra i årlig bruttoindkomst til børnefamilier fra barnet er 6 til
13 år for familier med en indkomst under 400.000 norske kr. har en effekt på karaktergennemsnittet i 9.
klasse på 7-8 procent af standardafvigelsen. For familier med indkomster over 400.000 norske kr. er effek
ten tæt på nul.
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Tabel 4.1
Reference

Intergenerationelle effekter af overførsler
Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Danske studier
Andersen,
Dustmann
& Landersø
(2019)

Dan
mark

2001-2016

Effekt af
overførsler
(starthjælp)
på bl.a.
børns ud
dannelse,
kriminalitet
og benyt
telse af of
fentlig bør
nepasning

Regression
discontinuity,
reform af halve
ring af overførs
ler til indvan
drere (start
hjælp)

Finder, at reformen sænkede
sandsynligheden for, at børn fra
indvandrerfamilier benytter of
fentlig børnepasning med 15 pro
centpoint 2 år efter ankomst. Fin
der ingen gennemsnitseffekt på
sprogtest i 2. og 4. klasse og på
samlet uddannelseslængde. Ef
fekten på uddannelseslængde er
dog begrænset af studiets tidsho
risont. Heterogenitetsanalyser vi
ser negative effekter for speci
fikke subgrupper. I studiet findes,
at reformen medførte en stigning
i kriminel adfærd for både drenge
og piger.

Nej

Jakobsen,
Kaarsen &
Vasiljeva
(2016)

Dan
mark

1996-2014

Effekt af
overførsler
(starthjælp)
til forældre
på børns
uddannelse

Fixed effekts,
benytter refor
men af start
hjælpsydelsen
til indvandrere i
2002

Finder ingen effekt af reformen
på børns præstationer i skolen
målt ved karaktersnit, sandsynlig
hed for at bestå 9. klasses-af
gangseksamen og sandsynlighe
den for at starte på en ungdoms
uddannelse.

Nej

Lesner
(2018)

Dan
mark

1980-2011

Effekt af ind
komst til for
ældre på
børns ud
dannelse,
indkomst,
beskæfti
gelse og fa
milieforhold

Fixed effects,
benytter varia
tion mellem sø
skende

Finder, at fattigdom hos forældre
har en signifikant negativ effekt
på deres børns præstation i ud
dannelsessystemet (uddannel
seslængde, type af uddannelse,
der giver mindre afkast på ar
bejdsmarkedet i form af løn og
beskæftigelse, karakterer i gym
nasiet og sandsynligheden for at
tage en gymnasial uddannelse),
på arbejdsmarkedet (lavere ind
komst (brutto-, erhvervs- og di
sponibel indkomst) og lavere stil
linger) og på familiedannelse
(mindre sandsynlighed for at bo
med partner, være gift og have
børn ved alderen omkring de 30
år). Effekten er størst for børn af
lavtuddannede forældre. 1 ekstra
års fattigdom i løbet af barndom
men fra alderen 0-21 år har en
effekt på 2,2 procent lavere di
sponibel indkomst og 4,3 procent
lavere erhvervsindkomst.

Ja

Skandinaviske studier
Elstad &
Bakken
(2015)

Norge

2002-2011

Effekt af for
ældres ind
komst på
børns ud
dannelse

OLS, søskende
fixed effects

Finder, at forældres indkomst har
betydning for, hvordan deres
børn klarer sig ved 9. klasses-af
gangseksamen for forældre med
lave indkomster. Finder, at ind
komsten har mindre betydning
for børn af forældre med højere
indkomster.

Ja

Løken
(2010)

Norge

1967-2006

Effekt af ind
komst til for
ældre på
børns ud
dannelse

IV, benytter re
gional og tidsvariation i på
virkningen af
oliefund i
1970’erne i

Finder ingen effekt af forældres
indkomst på deres børns uddan
nelseslængde.

Ja
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Peer
reviewed
tidsskrift

Nordsøen på
det lokale ar
bejdsmarked
Løken,
Mogstad &
Wiswall
(2012)

Norge

1967-2006

Effekt af ind
komst til for
ældre på
børns ud
dannelse

IV, fixed
effects, søsken
devariation, be
nytter regional
og tidsvariation
i påvirkningen
af oliefund i
1970’erne i
Nordsøen på
det lokale ar
bejdsmarked

Finder, at lav indkomst hos foræl
dre har en negativ effekt på de
res børns IQ, uddannelses
længde og forårsager en stigning
i sandsynligheden for dropout.
Viser en konkav relation mellem
forældres indkomster og effekt
størrelser. I snit er effekten af for
ældreindkomsten lille, men effek
ten er stor for børn af lavind
komstforældre.

Ja

Zachrisson
& Dearing
(2015)

Norge

1999-2010

Effekt af ind
komst på
adfærd

Søskende
fixed effects

Finder en positiv effekt af ind
komst på adfærd (problematisk
eksternaliserende og internalise
rende adfærd) hos børn under 3
år.

Ja

Internationale studier
Aizer et al.
(2016)

USA

1911-2012

Effekten af
overførsler
(børne
penge) til
forældre på
børns leve
tid, uddan
nelse, ind
komst og
sundhed

Logit-hazard
model. Indivi
der, der har
fået afslag på
at modtage
overførslen,
bruges som
kontrolgruppe

Sammenligner mænd, hvis mødre modtog overførsler i perioden
1911-1935 med mænd, hvis
mødre fik afslag på de samme
overførsler. De finder, at effekten
af, at forældre modtager over
førsler, er, at mænd lever et år
længere, får 0,34 års længere
uddannelse, har halvt så stor
sandsynlighed for at være under
vægtige ved fødslen og har 14
procent højere indkomst. De fin
der en elasticitet på dødelighed
som voksen med familieindkomst
som barn på mellem -0,33 og
-0,50.

Ja

Akee et al.
(2010)

USA

1993-2009

Effekten af
overførsler
(ubetingede)
til forældre
på børns
uddannelse,
kriminel ad
færd og på
interaktio
nen mellem
forældre og
mellem børn
og deres
forældre

Difference-indifference, fixed
effects.
Eksogen ind
komststigning i
familier fra for
deling af over
skud fra casino
til native ameri
cans. Kontrol
gruppe er an
dre amerikanere i samme om
råde

Finder, at børn der opvokser i fa
milier, der modtog overførsel,
havde en højere sandsynlighed
for at have gennemført en high
school-uddannelse som 19-årige
og i snit havde et års længere
uddannelse som 21-årige. De fin
der, at omkring 4.000 dollars eks
tra til fattige husholdninger havde
en effekt på et års ekstra uddan
nelse for børn i husholdningen.
Børnene havde desuden 22 pro
cent mindre sandsynlighed for at
have lavet mindre alvorlig krimi
nalitet og have en mindre sand
synlighed for at selvrapportere, at
de havde solgt stoffer. Finder at
resultaterne i studiet er drevet af
en effekt hos lavindkomstfamilier.
Finder, at interaktion mellem for
ældre og mellem børn og foræl
der blev forbedret på grund af
overførslerne.

Ja

Akee et al.
(2013)

USA

1993-2009

Effekt af ind
komst (ube
tinget) på
børns sund
hed

Difference-indifference, fixed
effects.
Eksogen ind
komststigning i

Finder, at overførsler til forældre
havde en positiv effekt på deres
børns BMI.

Ja
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Peer
reviewed
tidsskrift

familier fra for
deling af over
skud fra casino
til native ameri
cans. Kontrol
gruppe er an
dre amerika
nere i samme
område
Akee et al.
(2018)

USA

1993-2009

Effekten af
overførsler
(ubetingede)
til forældre
på børns
personlighedstræk
(Big Five) og
sandsynlig
hed for psy
kiske lidel
ser

Difference-indifference, fixed
effects.
Eksogen ind
komststigning i
familier fra for
deling af over
skud fra casino
til native ameri
cans. Kontrol
gruppe er an
dre amerika
nere i samme
område.

Finder, at børn, der opvokser i fa
milier, der modtog overførsel,
havde 23 procent af en standard
afvigelse mindre sandsynlighed
for at have en psykisk lidelse og
havde 21 procent af en standard
afvigelse højere niveau af -a (et
personlighedstræk, der har vist
sig at være væsentligt for at klare
sig godt på arbejdsmarkedet og i
uddannelsessystemet). Finder
desuden positive effekter på ag
greableness (27 procent) og neu
rotism (26 procent). Finder, at re
sultaterne i studiet er drevet af en
effekt hos lavindkomstfamilier.
Finder, at interaktion mellem for
ældre og mellem børn og foræl
dre blev forbedret på grund af
overførslerne.

Ja

Almond,
Hoynes &
Schanzen
bach
(2011)

USA

1959-1977

Effekt af be
tingede
overførsler
(Food
Stamps) på
fødselsvægt

OLS, diffe
rence-in-diffe
rence, regional
variation i ind
førselsdato for
Food Stamps

Finder en positiv effekt på fød
selsvægt. Effekten er størst for
børn med lav fødselsvægt.

Ja

Averett &
Wang
(2018)

USA

1990-1998

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) til for
ældre på
børns sund
hed

Difference-indifference, fixed
effects

Finder, at højere overførsler til
forældre havde en positiv effekt
på børns sundhed.

Ja

Baker
(2008)

USA

1989-1996

Effekten af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) på
fødselsvægt

Difference-indifference, Dif
ference-in-dif
ference-in-dif
ference. Benyt
ter udvidelsen
af beskæftigel
sesfradrag i
1993, der varie
rede på tværs
af familietyper

Finder, at reformen havde en po
sitiv effekt på den gennemsnitlige
fødselsvægt og sænkede ande
len med lav fødselsvægt.

Nej

Bastian &
Michelmore
(2018)

USA

1968-2013

Effekten af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) til for
ældre på
børns ud
dannelses
længde, be
skæftigelse
og indkomst

Difference-indifference, re
former af be
skæftigelsesfra
drag over tid

Finder, at 1.000 dollars ekstra i
overførsler til forældre, når bar
net er mellem 13 og 18 år, med
fører 1,3 procent højere sandsyn
lighed for at gennemføre en high
school-uddannelse, 4,2 procent
højere sandsynlighed for at gen
nemføre en collegeuddannelse.
Medfører desuden 1 procent hø
jere sandsynlighed for beskæfti
gelse og 2,2 procent højere ind
komst.

Ja
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Peer
reviewed
tidsskrift

Baughman
(2012)

USA

1992-2006

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) til for
ældre på
børns sund
hed

OLS, før/efterstørrelse af be
skæftigelsesfra
drag

En stigning i beskæftigelsesfra
draget er associeret med en stig
ning i børns sundhedsniveau rap
porteret af moderen.

Nej

Baughman
& Duchovny (2016)

USA

1992-2006

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) til for
ældre på
børns sund
hed

Difference-indif
ference, probit

Finder, at højere overførsler til
forældre medfører bedre sund
hed for børn.

Ja

Blanden &
Gregg
(2004)

Eng
land

1958-2000

Effekt af for
ældres ind
komst på
børns ud
dannelse

Søskende fixed
effects

Finder, at forældres indkomst har
en positiv effekt på deres børns
uddannelse.

Ja

Bulman et
al. (2016)

USA

1999-2013

Effekt af
overførsler
(lotterigevin
ster) til for
ældre på
børns ud
dannelse

Naturligt ekspe
riment, lotteri

Finder en positiv effekt af lotteri
gevinster på sandsynligheden
for, at børn starter på en college
uddannelse. Effekten er stigende
efter gevinstens størrelse og kun
statistisk signifikant for større ge
vinster. Den gennemsnitlige ef
fekt er en stigning på 0,6 pro
centpoint pr. 100.000 dollars i ge
vinst.

Nej

Chetty et
al. (2011)

USA

1988-2009

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) til for
ældre på
børns ud
dannelse

OLS, benytter
variation over
tid og på tværs
af familietyper i
beskæftigelses
fradrag

Finder, at 1.000 dollars ekstra i
beskæftigelsesfradrag har en ef
fekt på 6-9 procent af en stan
dardafvigelse på skolekarakter.
De finder en effektstørrelse på
matematik på 9,3 procent og 6,2
procent i læsning. Effekten i på
mellemskoleniveau var på 8,2
procent og på grundskoleniveau
på 7,3 procent. Argumenterer for,
at 1 dollar investeret i beskæfti
gelsesfradrag betaler sig tilbage
med over 1 dollar på lang sigt
gennem effekten på uddannelse
og derefter erhvervsindkomst.

Ja

Chevalier
et al.
(2013)

Eng
land

1993-2012

Effekt af for
ældres ind
komst på
børns ud
dannelse

OLS, IV

Ingen effekt af forældres ind
komst på børns uddannelse.

Ja

Chung,
Hyungserk
& Kim
(2016)

USA

1978-1984

Effekt af for
ældres ind
komst på
fødselsvægt

Difference-indifference,
reform af over
førsler i Alaska

Finder positiv effekt af overførsler
på fødselsvægt og negativ effekt
på sandsynligheden for lav fød
selsvægt. Effekten er størst for
lavtuddannede mødre.

Ja

ClarkKauffman,
Duncan &
Morris
(2003)

USA

-

Effekt af for
ældres ind
komst på
børns ud
dannelse

Aggregeret
data fra 7
randomiserede
kontrollerede
eksperimenter

Finder positiv effekt af program
mer, der indeholder overførsler til
forældre på børns testresultater.
Finder dog kun signifikante effek
ter for børn under 6 år.

Ja

Dahl &
Lochner
(2005)

USA

1979-2000

Effekt af
overførsler
til forældre

Fixed effects,
IV, benytter va

Finder, at 1.000 dollars ekstra
indkomst til forældre medfører

Nej
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(beskæfti
gelsesfra
drag) på
børns ud
dannelse

riation i be
skæftigelsesfra
drag over tid

forbedringer i testresultater i ma
tematik og læsning på henholds
vis 2,1 og 3,6 procent af en stan
dardafvigelse.

Effekt af
overførsler
til forældre
(beskæfti
gelsesfra
drag) på
børns ud
dannelse

Fixed effects,
IV, benytter va
riation i be
skæftigelsesfra
drag over tid

Finder, at 1.000 dollars ekstra
indkomst til forældre medfører
forbedringer i testresultater i ma
tematik og læsning på 6 procent
af en standardafvigelse. Finder
største effekter for børn fra fami
lier med andre udfordringer (ek
sempelvis moder med kort eller
ingen uddannelse).

Peer
reviewed
tidsskrift

Dahl &
Lochner
(2012)

USA

Dahl &
Lochner
(2017)

USA

Dooley &
Stewart
(2004)

Canada

1994-1999

Association
mellem for
ældres ind
komst på
børns ud
dannelse

OLS, fixed
effects

Finder positiv association mellem
forældres indkomst og børns
testresultater i læsning, sprog og
matematik.

Ja

Doyle,
Harmon &
Walker
(2005)

Eng
land

1997-2002

Effekt af for
ældres ind
komst på
børns sund
hed

Ordered probit,
IV

Finder ingen effekt af forældres
indkomst på børns sundhed
(selvrapporteret).

Nej

Duncan,
Morris &
Rodrigues
(2011)

USA

1990’erne

Effekt af for
ældres ind
komst på
børns ud
dannelse

IV, brugervaria
tion baseret på
RCTs udført i
1990’erne

Finder, at 1.000 dollars ekstra i
indkomst til forældre medfører en
effekt på 5-6 procent af en stan
dardafvigelse i børns testresulta
ter i skolen.

Ja

East (2018)

USA

1998-2013

Effekt af be
tingede
overførsler
til forældre
(Food
Stamps) på
børns sund
hed

Difference-indifference, be
nytter ændring i
muligheden på
tværs af stater
for adgang til
Food Stamps
for immigranter

Finder, at adgang til Food
Stamps fra alderen 0-4 år har
stor positiv effekt på barnets
sundhed, når det er 6-16 år.

Ja

Hair et al.
(2015)

USA

2001-2007

Association
mellem fat
tigdom og
hjernens ud
vikling

Estimerer asso
ciation mellem
fattigdom og
hjernestruktur

Finder, at børn af fattige forældre
har hjerner, der er mindre udvik
lede end andre børns. Finder, at
20 procent af forskellen i testre
sultater fra kognitive tests mellem
børn med fattige forældre og an
dre børn kan forklares af for
skelle i udviklingen af hjernens
struktur.

Ja

Hamad &
Rehkopf
(2016)

USA

1986-2000

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) til for
ældre på
børns ad
færd

Fixed effects,
IV, ændringer i
beskæftigelses
fradrag

Finder, at overførsler har en posi
tiv effekt på børns adfærd.

Ja

Kommentar
til kritik i
Lundstrom
(2017) af
Dahl &
Lochner
(2012)

Ja

Ja
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Peer
reviewed
tidsskrift

Hoynes,
Miller &
Simon
(2015)

USA

1983-1999

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) til for
ældre på
fødselsvægt

Fixed effects,
benytter geo
grafisk, tids- og
familietypevari
ation i beskæfti
gelsesfradrag

Finder, at overførsler har en posi
tiv effekt på den gennemsnitlige
fødselsvægt og sænker sandsyn
ligheden for lav fødselsvægt med
2-3 procent.

Ja

Hoynes,
Schanzen
bach &
Almond
(2016)

USA

1968-2009

Effekt af be
tingede
overførsler
til forældre
(Food
Stamps) på
børns sund
hed

Difference-indifference, be
nytter variation
over tid og på
tværs af regio
ner i adgang til
Food Stamps

Finder, at adgang til Food
Stamps reducerede sandsynlig
heden for, at børn får metabolic
syndrome (et samlet mål for en
række sygdomme såsom over
vægt, diabetes, højt blodtryk og
hjertesygdomme).

Ja

Jo (2018)

USA

1987-2001

Effekt af ind
komst (be
skæftigel
sesfradrag)
på børns
sundhed

Difference-indifference, æn
dringer i be
skæftigelsesfra
drag

Finder, at en stigning i forældres
overførsler havde en lille positiv
effekt på sandsynligheden for, at
børn er overvægtige.

Ja

Jones,
Milligan &
Stabile
(2015)

Canada

1997-2009

Effekten af
overførsler
(børne
penge) til
forældres
forbrugs
mønstre

Fixed effects,
benytter geo
grafisk, tids- og
familietypevari
ation i overførs
lernes (børne
penge) stør
relse

Finder, at højere overførsler for
familier, der tilhører den laveste
indkomstkvartil, hæver deres forbrug på mad, transport, børne
pasning, uddannelse til børn og
computerudstyr. De finder, at
overførselsmodtagere sænker
deres forbrug af alkohol og tobak
ved, at overførselsniveauet sti
ger.

Nej

Kuehnle
(2014)

Eng
land

2006-2008

Effekt af ind
komst til for
ældre på
børns sund
hed

IV, bruger geo
grafisk variation
i lokale arbejds
markedsforhold

Finder, at forældres indkomst har
en signifikant positiv effekt på de
res børns sundhed. Finder ingen
aldersvariation. Effekten af ind
komst varierer ikke med barnets
alder.

Ja

Lundstrom
(2017)

USA

Markowitz
et al.
(2017)

USA

1994-2006

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) på
sundhed og
fødselsvægt

Difference-indifference, æn
dring i beskæf
tigelsesfradrag

Finder ingen effekt på mødres
sundhed af overførsler, men en
effekt på fødselsvægt og gestati
onsalder.

Ja

Maxfield
(2013)

USA

1978-2010

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) til for
ældre på
børns ud
dannelse

Fixed effects,
benytter geo
grafisk, tids- og
familietypevari
ation i beskæfti
gelsesfradrag

Finder, at 1.000 dollars ekstra i
indkomst til forældre medfører en
effekt på 7,2 procent af en stan
dardafvigelse i børns testresulta
ter i matematik, hæver sandsyn
ligheden for at gennemføre en
high school-uddannelse e.l. som
19-årig med 2,1 procentpoint og
sandsynligheden for at have gen
nemført et eller flere års college
uddannelse som 19-årig med 1,4
procentpoint.

Nej

Milligan &
Stabile
(2009)

Canada

1999-2005

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra

Difference-indifference,
difference-indifference-in-

Finder, at overførsler til børnefa
milier har en positiv effekt på
børns mentale trivsel (målt i et
sammenfattet mål for sundhed

Ja

Kritik af Dahl
& Lochner
(2012)

Ja
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drag) til for
ældre på
børns sund
hed

difference, be
nytter reform af
ydelser til bør
nefamilier i re
gionen Mani
toba i 2001

og specifikt ved eksempelvis eks
trovert og introvert aggression,
angst og motorik). Finder køns
variation i effekterne.

Peer
reviewed
tidsskrift

Milligan &
Stabile
(2011)

Canada

1994-2005

Effekt af
overførsler
(børne
penge) til
forældre på
børns sund
hed og ud
dannelse

Benytter varia
tion i overførs
ler på tværs af
geografi, fami
lietype og tid.

Finder, at overførsler til børnefa
milier har en positiv effekt på
testresultater i skolen (matema
tik, sprog og på sandsynligheden
for at tage en årgang om) og fy
sisk og psykisk sundhed hos
børn samt psykisk sundhed hos
moderen. Finder, at effekten på
fysisk sundhed og uddannelse er
størst for drenge, og effekten på
mental sundhed er størst for pi
ger.

Ja

Mocan,
Raschke &
Unel
(2015)

USA

1988-2004

Effekt af ind
komst på
fødselsvægt

IV, kompeten
ceafhængige
teknologi
shocks bruges
som instrument

Finder lille positiv effekt på fød
selsvægt og gestationsalder.

Ja

Price &
Song
(2018)

USA

?-2013

Effekt af
overførsler
til forældre
på børns
indkomst og
beskæfti
gelse

Randomiseret
kontrolleret
eksperiment
udført i
1970’erne med
ekstra overførs
ler

Finder ingen signifikant effekt af
overførsler til forældre på deres
børns indkomst og beskæftigelse
som voksne.

Ja

Strully,
Rehkopf &
Xuan
(2010)

USA

1980-2002

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) på
fødselsvægt

Difference-indifference, geo
grafisk og tids
variation i be
skæftigelsesfra
drag

Finder, at overførsler har en posi
tiv effekt på fødselsvægten.

Ja

Tamm
(2008)

Tysk
land

1984-2005

Effekt af ind
komst på
børns ud
dannelse

Søskende
fixed effects

Finder, at forældres indkomst in
gen effekt har på børns valg af
studieretning som 14-årige.

Ja

Wicks-Lim
& Arno
(2017)

USA

1997-2010

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) på
fødselsvægt

Difference-indifference, æn
dring i beskæf
tigelsesfradrag

Finder, at højere overførsler
sænker sandsynligheden for lav
fødselsvægt. Finder ingen effekt
på prænatal sundhed.

Ja

4.4
4.4.1

Overførsler og sundhed
Teoretiske forventninger

Overførsler kan påvirke både fysisk og psykisk sundhed. Der vil være en direkte effekt på individers
forbrugsmuligheder. Dette kan have en effekt på adgangen til sundhedsforbyggende indsatser og
behandling såsom fødevarer, medicin, private forsikringer og behandlinger. Hertil kommer, at finan
sielle bekymringer kan have negativ effekt på individer og familiers mentale sundhed (Elder, 1974).
Stress i familien forårsaget af begrænsede monetære midler kan have en nedbrydende effekt på
mental og fysisk sundhed. Overførsler kan potentielt være med til at mindske denne effekt.
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Overførsler bidrager med muligheden for forbrugsudglatning, hvilket i nogen grad kan gøre det mu
ligt at fortsætte eksisterende sundhedsadfærd og vaner (Gruber, 1997). Hertil kommer dog, at mod
tagelse af overførsler kan være stigmatiserende. Oplevelsen af stigma kan komme indefra, men kan
også være forårsaget af social interaktion.
Overgangen fra beskæftigelse til offentlig forsørgelse kan betyde en ændring i adfærd, da individet
bliver sat over for at ændre på tidsforbrug og typisk får mere fritid. Denne fritid kan bruges på sunde
aktiviteter såsom sport, men det kan også være tilfældet, at individet optager dårlige vaner som
eksempelvis rygning (Colman & Dave, 2013).
Hvis arbejdsløshed i sig selv har en negativ effekt på sundhed, og overførsler har betydning for
varigheden af arbejdsløshed, da vil overførsler indirekte påvirke sundheden gennem denne meka
nisme.

4.4.2

Empiriske resultater

I denne litteraturoversigt er fokus på effektstudier, som altovervejende vil være partielle analyser.
Det gør sig også gældende for den litteratur, der bliver gennemgået i dette kapitel. Læseren bør
holde sig for øje, at eksistensen af overførsler må forventes at have en effekt på individer, der ikke
er på overførsel, da det giver en tryghed for, at de, såfremt de skulle komme galt afsted eller miste
arbejdet, stadig kan opnå et forsørgelsesgrundlag (Burgard, Brand & House, 2009; Meltzer et al.,
2010). Eksistensen af overførsler kan derved være med til at skabe en risikovillighed på arbejds
markedet. Denne type generelle ligevægtseffekter, der er en essentiel del af argumentet for at have
høje overførsler, vil ikke blive dækket i dette kapitel, da der ikke er fundet relevant evidens.
Det har ikke været muligt at finde relevant dansk og skandinavisk litteratur, der belyser effekten af
ændringer i overførsler på individers sundhed. Dette er dog ikke et udtryk for, at emnet generelt er
underbelyst. Der eksisterer en mængde, primært amerikansk forskning, der empirisk belyser år
sagssammenhængen mellem størrelsen af overførsler og sundhed. Som det var tilfældet i det tidli
gere kapitel, benyttes ændringer i beskæftigelsesfradrag til lavindkomstfamilier som det mest hyp
pige redskab til at identificere effekten af ændringer i adgang til overførsler. Denne type overførsler
er som bekendt betingede og indeholder derved et incitament til adfærdsændring. Dette har betyd
ning for både målgruppen og for tolkningen af effekten. Der findes dog også studier af sundhedsef
fekter af overførsler, der i højere grad kan opfattes som ubetingede. Disse indbefatter canadiske,
tyske og engelske studier af ændringer i børnepengeregler og studier fra USA, hvor overskud fra
lokale virksomheder (kasinoer) fordeles. I dette kapitel vil der desuden blive gennemgået studier,
der ser på årsagssammenhængen mellem dagpenge og sundhed samt overførsler til ældre og sund
hed. Tabel 4.2 indeholder en litteraturoversigt over studier, der beskæftiger sig empirisk med sund
hedseffekter af offentlige overførsler.

4.4.3

Sundhedseffekter af ændringer i børnepenge

Milligan & Stabile (2011), Daley (2017), Lebihan & Takongmo (2018) og Lebihan & Takongmo
(2019) studerer alle sundhedseffekten af ændringer i børnepenge i Canada. Blow, Walker & Zhu
(2012) er et studie af betydningen af børnepenge på engelske data, og Raschke (2015) ser på
sundhedseffekten ved brug af tyske data.
Milligan & Stabile (2011) benytter variation i overførsler på tværs af geografi, familietype og tid i
perioden 1994-2005. Ud over at finde positive effekter på børns præstation i skolen, finder de posi
tive effekter på fysisk og psykisk sundhed hos børn samt psykisk sundhed hos moderen. De finder,
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at effekten på fysisk sundhed er størst for drenge, og at effekten på mental sundhed er størst for
piger.
Daley (2017) og Lebihan & Takongmo (2018; 2019) identificerer effekten af overførsler ved at be
nytte indførslen af børnepenge til familier med børn under 6 år i 2006 i Canada. Daley finder, at
reformen havde en positiv effekt på mødres mentale sundhed og trivsel. Lebihan & Takongmo finder
ingen effekt af reformen på mødres og børns fysiske og psykiske sundhed og heller ingen effekt på
opdragelsesmønstre og familierelationer. De finder dog, at reformen medførte et gennemsnitligt fald
i BMI for mødre og et fald i andelen af mødre med et meget højt BMI. Der var til gengæld ingen
effekt af reformen på fædres BMI.
Blow, Walker & Zhu (2012) og Raschke (2015) ser på effekten af børnepenge på sundhedsadfærd
i henholdsvis England og Tyskland. De to studier finder modsatrettede relationer. Blow, Walker &
Zhu finder, at højere børnepengebeløb er associeret med et øget forbrug af alkohol og ingen betyd
ning eksempelvis har på forbrug af fødevarer. Resultaterne er dog baseret på en simpel regressi
onsanalyse, og de er derfor ikke i stand til at udtale sig om årsagssammenhænge. Raschke finder,
at højere børnepenge primært medfører et hævet forbrug på mad. Han finder ingen effekt på forbrug
på alkohol og rygning, men en lille effekt på boligudgifter. Årsagen til de modsatrettede estimater
kan naturligvis skyldes en forskel i kontekst, men kan også være et resultat af, at ingen af de to
studier er baseret på overbevisende identifikationsstrategier.
Samlet set peger den litteratur, der beskæftiger sig med sundhedseffekter af børnepenge, på blan
dede effekter. De canadiske studier viser positive eller ingen effekter af en stigning i børnepenge på
fysisk og psykisk sundhed for mødre. Effekterne på forbrugsmønstre fra det tyske og engelske stu
die er dog uklare.

4.4.4

Sundhedseffekter af ændringer i arbejdsløshedsdagpenge

Studierne af Cylus, Glymour & Avedano (2015), Cylus & Avendano (2017), Narain et al. (2017) og
Cylus (2017) ser på sundhedseffekter af ændringer i arbejdsløshedsdagpengebeløbet i USA, og
Shahidi et al. (2019) er et lignende studie fra Canada.
Cylus, Glymour & Avedano (2015) benytter geografisk og tidsvariation i beløbsgrænser for arbejds
løshedsdagpenge. De finder, at øgede overførsler til arbejdsløse har en positiv effekt på deres selv
rapporterede sundhed. Deres resultater implicerer, at en stigning i beløbet på 63 procent vil mod
svare den negative effekt af arbejdsløshed på selvrapporteret sundhed. Cylus & Avendano (2017)
finder, at adgang til overførsler til arbejdsløse har en positiv effekt på deres selvrapporterede sund
hed. Narain et al. (2017) finder, at begrænset adgang til arbejdsløshedsoverførsler havde en negativ
effekt på selvrapporteret sundhed.
Cylus (2017) ser på effekten af arbejdsløshedsdagpenge på sundhedsadfærd. Cylus finder, at nem
mere adgang til dagpenge og højere dagpengebeløbsgrænse havde positive effekter på fysisk ak
tivitet. Resultaterne betyder, at 10 procent højere dagpengebeløbsgrænse medfører, at sandsynlig
heden for fysisk aktivitet blandt arbejdsløse, der har en high school-uddannelse eller en længere
uddannelse, har en effekt på 0,3 til 0,6 procentpoint.
Shahidi et al. (2019) finder lignende resultater i en canadisk kontekst. De finder, at arbejdsløsheds
dagpenge har en positiv effekt på individers selvrapporterede sundhed. I studiet er effekten drevet
af en stor effekt for individer, der tidligere har haft lav indkomst og individer med lavt uddannelses
niveau.
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De amerikanske studier peger dermed entydigt på, at adgangen og beløbsstørrelsen for arbejdsløs
hedsdagpenge har en effekt på sundhed. Cylus (2017) viser desuden positive effekter på sundheds
adfærd. I studierne argumenteres der for, at overførsler kan være med til at modsvare den negative
sundhedseffekt af arbejdsløshed.

4.4.5

Sundhedseffekter af ændringer i overførsler til ældre

Litteraturen på sundhedseffekten af overførsler til ældre er meget begrænset. Crossley & Zilio
(2018), Snyder & Evans (2006) og Cawley, Moran & Kosali (2010) ser på effekten af overførsler til
ældre på deres sundhed. Crossley & Zilio benytter engelske data fra perioden 2001-2015 og en
stærk identifikationsstrategi til at vise, at der er en positiv effekt på sundhed hos ældre af adgang til
ekstra overførsler i vintermånederne. De to amerikanske studier på området – Snyder & Evans
(2006) og Cawley, Moran & Kosali (2010) – finder ikke den samme tendens. Snyder & Evans finder,
at højere overførsler medførte en stigning i dødsraten blandt ældre. Cawley, Moran & Kosali finder,
at højere overførsler ikke havde nogen effekt på ældres vægt.
Den litteratur, der beskæftiger sig med sundhedseffekten af overførsler til ældre, finder dermed blan
dede resultater. Det bedste studie på området (Crossley & Zilio, 2018) finder, at øgede overførsler
til ældre har en positiv effekt på deres sundhed. De to amerikanske studier på området finder dog
ikke de samme positive effekter.

4.4.6

Sundhedseffekter af ændringer i beskæftigelsesfradraget

I Danmark blev et beskæftigelsesfradrag lanceret som en del af skatteændringerne med virkning fra
2004 med det formål at skaffe flere fra passiv forsørgelse og ud på arbejdsmarkedet. Der eksisterer
en bred amerikansk litteratur, som ser på sundhedseffekter af ændringer i beskæftigelsesfradraget
til lavtlønnede. I det følgende gennemgås de væsentligste bidrag fra denne litteratur. Studierne af
Larrimore (2011), Evans & Garthwaite (2014), Hamad & Rehkopf (2015), Kuka (2018), Markowitz
et al. (2017) og Lenhart (2019) ser alle på effekten af ændringer i beskæftigelsesfradraget på sund
hed. Schmeiser (2009) studerer effekten på vægt, Cowan & Tefft (2012), Averett & Wang (2013),
McGranahan & Schanzenbach (2013) og Basu et al. (2016) ser på sundhedsadfærd, og Boyd-Swan
et al. (2016) estimerer effekten på trivsel.
Det mest fremtrædende studie i litteraturen er Evans & Garthwaite (2014). De finder, at højere over
førsler medfører bedre selvrapporteret sundhed. De finder desuden bedre mental sundhed målt med
biomarkers for mødre. Kuka (2018) og Lenhart (2019) finder ligeledes positive effekter på selvrap
porteret sundhed af en stigning i størrelsen af overførsler. Lenhart finder derudover en positiv effekt
på familiernes forbrug på fødevarer og en positiv effekt på sandsynligheden for at være dækket af
en sundhedsforsikring.
Der findes dog også en række studier, der ikke kan finde disse positive effekter. Larrimore (2011),
Hamad og Rehkopf (2015) og Markowitz et al. (2017) finder ingen signifikante effekter af højere
beskæftigelsesfradrag på sundhed. Schmeiser (2009) finder negative sundhedseffekter. Studiet vi
ser, at højere overførsler har en positiv effekt på kvinders BMI og sandsynlighed for at være over
vægtige, men ingen effekt på mænd.
Studierne på sundhedsadfærd finder ligeledes blandede effekter. Cowan & Tefft (2012) og Averett
& Wang (2013) finder, at højere beskæftigelsesfradrag reducerer rygning, og McGranahan og
Schanzenbach (2013) finder positive effekter på forbruget på sunde fødevarer. Basu et al. (2016)
finder derimod et øget alkoholforbrug for enlige mødre af en stigning i overførsler, og Kuka (2018)
finder ingen signifikant effekt på sundhedsadfærd.

95

Boyd-Swan et al. (2016) viser til gengæld, at højere beskæftigelsesfradrag havde en positiv effekt
på mål for selvrapporteret trivsel.
Samlet set peger litteraturen vedrørende sundhedseffekter af beskæftigelsesfradrag til lavtlønnede
på blandede effekter. Det mest fremtrædende studie (Evans & Garthwaite, 2014) finder positive
effekter på selvrapporteret sundhed og på biomarkers, men en række studier af selvrapporteret
sundhed finder ikke den samme positive tendens. Der findes ligeledes blandede resulter på mål for
sundhedsadfærd. Studier finder desuden en reduktion i rygning og højere forbrug på sunde fødeva
rer, men der findes også øget alkoholforbrug og en stigning i sandsynligheden for overvægt.

4.4.7

Sundhedseffekter af ubetingede indkomststigninger

De tre amerikanske studier Costello et al. (2003), Costello et al. (2010) og Wolfe et al. (2012) be
nytter en stærk identifikationsstrategi med en eksogen indkomststigning i familier fra fordeling af
overskud fra kasinoer til indfødte amerikanere. Denne strategi er også blevet benyttet at Akee et al.
(2010; 2013; 2018) i en række papirer til at estimere effekten på den næste generation (se det
tidligere kapitel). Costello et al. ser på effekten af overførsler på mental sundhed, og Wolfe et al. ser
på effekten på sundhedsadfærd.
Costello et al. (2003) finder, at overførsler til familier havde negativ effekt på sandsynligheden for
psykiske lidelser hos børn og unge, og Costello et al. (2010) finder, at overførsler til familier havde
negativ effekt på sandsynligheden for psykiske lidelser hos børn og unge, der også kan observeres,
når de bliver voksne (21 år).
Wolfe et al. (2012) viser, at overførsler havde en positiv effekt på sundhed og sundhedsadfærd. De
finder, at 6.000 dollars i overførsler medfører 18 og 32 procent reduktion i henholdsvis højt alkohol
forbrug og sandsynlighed for rygning. Sandsynligheden for diabetes faldt med 11 procent, overvægt
med 9 procent, forhøjet blodtryk med 11 procent og dage med angstanfald med 25 procent. Disse
tre studier viser dermed, at ubetingede overførsler kan have store positive effekter på sundhed og
sundhedsadfærd.
Der eksisterer desuden en mindre litteratur, der ser på sundhedseffekter af at vinde præmier i lotte
rier. Fordelen ved denne identifikationsstrategi er, at lotteriet kan benyttes som et naturligt eksperi
ment, så man opnår stor validitet i estimaterne. Selvom lotterigevinster er overførsler, er det dog
ikke helt klart, i hvor høj grad sundhedseffekten af sådanne gevinster er relateret til effekten af of
fentlige overførsler i en dansk kontekst. Tre væsentlige bidrag til denne litteratur er Lindahl (2005),
Gardner & Oswald (2007) og Apouey & Clark (2015). Lindahl (2005) viser ved brug af svensk data
en positiv effekt på sundhed af at vinde gevinster. Gardner & Oswald (2007) og Apouey & Clark
(2015) benytter begge britiske data. Gardner & Oswald finder, at individer, der vinder middelstore
gevinster (1.000-120.000 pund) i lotterier, havde bedre mental sundhed 2 år efter lotteriet end indi
vider, der ikke vandt, og individer der kun vandt små gevinster. Apouey & Clark finder, at gevinsterne
ikke har signifikant effekt på selvrapporteret sundhed, men en positiv effekt på mental sundhed. De
finder desuden, at gevinsterne forårsager en stigning i alkoholforbrug og rygning.
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4.4.8

Opsummering af sundhedseffekter af overførsler

Den internationale litteratur peger samlet set på, at der må forventes at være positive effekter af overførsler
på sundhed og sundhedsadfærd. Dette gør sig i særlig grad gældende for studier, der ser på mental sund
hed. Resultaterne er dog blandede, og det er en væsentlig begrænsning, at der ikke blev fundet relevante
skandinaviske studier, der ser på denne årsagssammenhæng.
I det fremtrædende amerikanske studie af Evans & Garthwaite (2014) findes positive effekter på selvrap
porteret sundhed og på biomarkers. Det amerikanske studie af Wolfe et al. (2012) finder, at 6.000 dollars i
overførsler medfører 18 og 32 procent reduktion i henholdsvis højt alkoholforbrug og sandsynlighed for
rygning. Sandsynligheden for diabetes faldt med 11 procent, overvægt med 9 procent, forhøjet blodtryk
med 11 procent og dage med angstanfald med 25 procent. En række studier af selvrapporteret sundhed
finder dog ikke den samme positive tendens.

Tabel 4.2
Reference

Effekter af overførsler på sundhed
Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

1968-1981

Effekt af
overførsler
(lotterigevin
ster) på
mental
sundhed

Naturligt ekspe
riment, lotteri

Finder, at overførsler har en posi
tiv effekt på sundhed.

Ja

Skandinaviske studier
Lindahl
(2005)

Sverige

Internationale studier
Apouey &
Clark
(2015)

UK

1996-2008

Effekt af
overførsler
(lotterigevin
ster) på
sundhed og
sundheds
adfærd

Naturligt ekspe
riment, lotteri

Finder, at overførsler ingen signi
fikant effekt har på selvrapporte
ret sundhed, men en positiv ef
fekt på mental sundhed. Finder
desuden, at overførslerne forår
sager en stigning i alkoholforbrug
og rygning.

Ja

Averett &
Wang
(2013)

USA

1979-210

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) på
sundheds
adfærd

Difference-indifference-indifference, fixed
effects, ændrin
ger i beskæfti
gelsesfradrag

Finder, at højere overførsler til
mødre med lav indkomst medfø
rer reduceret rygning.

Ja

Basu et al.
(2016)

USA

1993-2012

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) på
sundheds
adfærd

Difference-indifference-indifference, fixed
effects, æn
dring i beskæf
tigelsesfradrag
på tværs af fa
milietyper (antal
børn) i 19951996

Finder, at reformen havde en ne
gativ effekt på enlige mødres
sundhedsadfærd (fx øget alko
holforbrug).

Ja

Blow,
Walker
& Zhu
(2012)

UK

1980-2000

Effekt af
overførsler
(børne
penge) på
sundheds
adfærd

OLS

Finder, at højere børnepenge er
associeret med et øget forbrug af
alkohol og har ingen effekt på ek
sempelvis forbrug af fødevarer.

Ja
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Reference

Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Boyd-Swan
et al.
(2016)

USA

1972-1994

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) på triv
sel

Difference-indifference, be
nytter variation i
adgang til be
skæftigelsesfra
drag

Finder en positiv effekt på selv
rapporteret trivsel.

Ja

Cawley,
Moran &
Kosali
(2010)

USA

1975-1996

Effekt af
overførsler
(til ældre) på
vægt

IV, ændring i
overførsler til
ældre i
1970’erne

Finder, at højere overførsler ikke
havde nogen effekt på ældres
vægt.

Ja

Costello et
al. (2003)

USA

1993-2000

Effekt af
overførsler
(ubetingede)
på mental
sundhed

Difference-indifference, ek
sogen ind
komststigning i
familier fra for
deling af over
skud fra casino
til native ameri
cans

Finder, at overførsler til familier
havde negativ effekt på sandsyn
ligheden for psykiske lidelser hos
børn og unge.

Ja

Costello et
al. (2010)

USA

1993-2006

Effekt af
overførsler
(ubetingede)
på mental
sundhed

Difference-indifference, ek
sogen ind
komststigning i
familier fra for
deling af over
skud fra casino
til native ameri
cans

Finder, at overførsler til familier
havde negativ effekt på sandsyn
ligheden for psykiske lidelser hos
børn og unge, der også kan ob
serveres, når de bliver voksne
(21 år).

Ja

Cowan
& Tefft
(2012)

USA

1993-2001

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) på
sundheds
adfærd

Difference-indifference, æn
dring i beskæf
tigelsesfradrag

Finder, at øgede overførsler
havde en reducerende effekt på
rygeadfærd på nogle grupper af
lavtuddannede ikke-gifte mødre.

Ja

Crossley
& Zilio
(2018)

UK

2001-2015

Effekt af
overførsler
(til ældre) på
sundhed

Regression
discontinuity
design

Finder en positiv effekt på sund
hed hos ældre af adgang til over
førsler i vintermånederne.

Ja

Cylus
(2017)

USA

2003-2010

Effekt af
overførsler
(arbejdsløs
hedsdag
penge) på
sundheds
adfærd

Difference-indifference, æn
dring i dagpen
geregler

Finder, at nemmere adgang til
dagpenge og højere dagpenge
beløbsgrænse havde positive ef
fekter på fysisk aktivitet. Deres
resultater betyder, at 10 procent
højere dagpengebeløbsgrænse
medfører, at sandsynligheden for
fysisk aktivitet blandt arbejds
løse, der har high school-uddan
nelse eller længere uddannelse,
havde en effekt på 0,3 til 0,6 pro
centpoint.

Ja

Cylus,
Glymour &
Avedano
(2015)

USA

1985-2008

Effekt af
overførsler
(arbejdsløs
hedsdag
penge) på
sundhed

Fixed effects,
geografisk og
tidsvariation i
beløbsgrænser
for dagpenge

Finder, at øgede overførsler til
arbejdsløse har en positiv effekt
på deres selvrapporterede sund
hed. En stigning i beløbet på 63
procent modsvarer den negative
effekt af arbejdsløshed få selv
rapporteret sundhed.

Ja

Cylus &
Avendano
(2017)

USA

1984-2009

Effekt af
overførsler
(arbejdsløs

Propensity
score matching,
adgang til dag
penge

Finder, at adgang til overførsler
til arbejdsløse har en positiv ef
fekt på deres selvrapporterede
sundhed.

Ja

98

Reference

Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

hedsdag
penge) på
sundhed

Daley
(2017)

Canada

2003-2008

Effekt af
overførsler
(børne
penge) på
mødres
sundhed

Difference-indifference, be
nytter indførsel
af børnepenge
til familier med
børn under 6 år
i 2006

Finder, at reformen havde en po
sitiv effekt på mødres mentale
sundhed og trivsel.

Ja

Evans &
Garthwaite
(2014)

USA

1993-2001

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) på
mødres
sundhed

Difference-indifference, æn
dring i beskæf
tigelsesfradrag
på tværs af fa
milietyper (antal
børn) i 19951996

Finder, at højere overførsler
medfører bedre selvrapporteret
sundhed og bedre sundhed målt
med biomarkers for mødre.

Ja

Frijters,
HaiskenDeNew &
Shields
(2005)

Tysk
land

1984-2002

Effekt af ind
komst på
sundhed

Fixed effects,
benytter genfor
ening af Østog Vesttyskland

Positiv effekt af indkomst på
sundhed.

Ja

Gardner &
Oswald
(2007)

UK

1998-2001

Effekt af
overførsler
(lotterigevin
ster) på
mental
sundhed

Naturligt ekspe
riment, lotteri

Finder, at individer, der vinder
middelstore gevinster (1.000120.000 pund) i lotterier, havde
bedre mental sundhed 2 år efter
lotteriet end individer, der ikke
vandt, og individer, der kun vandt
små præmier.

Ja

Hamad &
Rehkopf
(2015)

USA

1986-2006

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) på
sundhed

IV, ændringer i
beskæftigelses
fradrag

Finder ingen effekt af højere
overførsler på prænatal sundhed.

Ja

Kuka
(2018)

USA

1993-2015

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) på
sundhed

Fixed effects,
difference-indifference-indifference, æn
dringer i be
skæftigelsesfra
drag

Finder en positiv effekt af over
førsler til arbejdsløse på selvrap
porteret sundhed, men ingen ef
fekt på risikoadfærd.

Nej

Larrimore
(2011)

USA

1992-2005

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) på
sundhed

IV, ændringer i
beskæftigelses
fradrag

Finder, at overførsler ikke påvir
ker selvrapporteret sundhed.

Ja

Lebihan &
Takongmo
(2018)

Canada

1994-2011

Effekt af
overførsler
(børne
penge) på
mødres
sundhed

Difference-indifference, be
nytter indførsel
af børnepenge
til familier med
børn under 6 år
i 2006

Finder ingen effekt af reformen
på mødres og børns fysiske og
psykiske sundhed. Finder desu
den ingen effekt på opdragelses
mønstre og familierelationer.

Ja

Lebihan &
Takongmo
(2019)

Canada

2001-2014

Effekt af
overførsler
(børne
penge) på
overvægt

Difference-indifference, be
nytter indførsel
af børnepenge
til familier med

Reformen medførte et gennem
snitligt fald i BMI for mødre og et
fald i andelen af mødre med et
meget højt BMI. Reformen havde
ingen effekt på fædres BMI.

Ja
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børn under 6 år
i 2006

Lenhart
(2019)

USA

1990-2003

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) på
sundhed

Difference-indifference, dif
ference-in-dif
ference-in-dif
ference, reform
af beskæftigel
sesfradrag

Finder, at en stigning i overførs
ler havde en positiv effekt på
selvrapporteret sundhed. Finder
en positiv effekt på familiernes
forbrug på fødevarer og en posi
tiv effekt på sandsynligheden for
at være dækket af en sundheds
forsikring.

Ja

Markowitz
et al.
(2017)

USA

1994-2006

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) på
sundhed og
fødselsvægt

Difference-indifference, æn
dring i beskæf
tigelsesfradrag

Finder ingen effekt på mødres
sundhed af overførsler, men en
effekt på fødselsvægt og gestati
onsalder.

Ja

McGrana
han &
Schanzen
bach
(2013)

USA

1982-2011

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) på
sundheds
adfærd

OLS, beskæfti
gelsesfradrag

Finder, at højere overførsler
medfører øget forbrug på sund
mad.

Nej

Milligan &
Stabile
(2011)

Canada

1994-2005

Effekt af
overførsler
(børne
penge) til
forældre på
børns sund
hed og ud
dannelse

Benytter varia
tion i overførs
ler på tværs af
geografi, fami
lietype og tid

Finder, at overførsler til børnefa
milier har positiv effekt på testre
sultater i skolen (matematik,
sprog og på sandsynligheden for
at tage en årgang om) og fysisk
og psykisk sundhed hos børn
samt psykisk sundhed hos mode
ren. Finder, at effekten på fysisk
sundhed og uddannelse er størst
for drenge, og effekten på mental
sundhed er størst for piger.

Ja

Narain et
al. (2017)

USA

1991-2009

Effekt af
overførsler
(arbejdsløs
hedsdag
penge) på
sundhed

Difference-indifference

Finder, at begrænset adgang til
arbejdsløshedsoverførsler havde
en negativ effekt på selvrapporte
ret sundhed.

Ja

Raschke
(2015)

Tysk
land

1996-2011

Effekt af
overførsler
(børne
penge) på
sundheds
adfærd

Fixed effects

Finder, at højere børnepenge pri
mært medførte et hævet forbrug
på mad. De finder ingen effekt på
forbrug på alkohol og rygning,
men en lille effekt på boligudgif
ter.

Ja

Schmeiser
(2009)

USA

1990-2002

Effekt af
overførsler
(beskæfti
gelsesfra
drag) på
overvægt

Fixed effects,
ændring i be
skæftigelsesfra
drag

Finder, at overførsler har en posi
tiv effekt på kvinders BMI og
sandsynlighed for at være over
vægtig, men ingen effekt på
mænd.

Ja

Shahidi et
al. (2019b)

Canada

2009-2014

Effekt af
overførsler
(arbejdsløs
hedsdag
penge) på
sundhed

Propensity
score matching

Finder, at arbejdsløshedsdag
penge har en positiv effekt på in
dividers selvrapporterede sund
hed. Effekten er drevet af en stor
effekt for dem, der tidligere har
haft lav indkomst, og individer
med lavt uddannelsesniveau.

Ja
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Formål
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Peer
reviewed
tidsskrift

Snyder &
Evans
(2006)

USA

1986-1994

Effekt af
overførsler
(til ældre) på
sundhed

Difference-indifference-indifference,
regression
discontinuity
design, æn
dring i overførs
ler til ældre i
1970erne for in
divider født ef
ter 1917

Finder, at højere overførsler
medførte en stigning i dødsraten
blandt ældre.

Ja

Wolfe et al.
(2012)

USA

1988-2003

Effekt af
overførsler
(ubetingede)
på sundhed
og sund
hedsadfærd

Difference-indifference,
eksogen ind
komststigning i
familier fra for
deling af over
skud fra casino
til native ameri
cans

Finder, at overførsler havde en
positive effekt på sundhed og
sundhedsadfærd. De finder, at
6.000 dollars i overførsler medfø
rer 18 og 32 procent reduktion i
henholdsvis højt alkoholforbrug
og sandsynlighed for rygning.
Sandsynligheden for diabetes
faldt med 11 procent, overvægt
med 9 procent, forhøjet blodtryk
med 11 procent og dage med
angstanfald med 25 procent.

Ja
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5

Børnepasning

I Danmark er offentlig børnepasning kraftigt subsidieret, og de offentlige udgifter til børnepasning
pr. barn er langt højere end gennemsnittet i OECD. Samtidig er Danmark det land blandt OECDlandene, hvor flest børn under 3 år benytter offentlig pasning (OECD, 2017). Der er to væsentlige
argumenter for offentligt udbud og subsider til børnepasning (Brilli, Del Boca & Monfardini, 2013):
1.

Give incitamenter til at få mødre ind på arbejdsmarkedet

2.

Øge kognitiv og ikke-kognitiv udvikling af børnene.

Begge emner vil blive behandlet i dette kapitel, da de kan forstås som dynamiske effekter på grund
af deres effekt på arbejdsudbud og produktivitet. Fra et arbejdsmarkedsperspektiv handler subsidier
til børnepasning dermed om at frigive arbejdskraft (ofte mødrenes) på kort sigt og om at skabe
produktiv arbejdskraft på lang sigt. Effekten på kognitiv og ikke-kognitiv udvikling af børnene har
været et stridspunkt i forskningen tilbage i tid. Nyere empirisk forskning peger dog klart på, at der
ikke er negative effekter af børnepasning uden for hjemmet. Carneiro & Heckman (2003) argumen
ter for, at offentlig intervention på dette område kan forsvares – ikke blot med efficiensargumenter
såsom betydning for udvikling af human kapital i befolkningen, men også med lighedsargumenter.
Dette er tilfældet, da de positive effekter af børnepasning uden for hjemmet ofte er størst for børn
fra udsatte familier.
I det følgende gennemgås først empiriske studier, som beskæftiger sig med effekter af offentligt
subsidieret børnepasning på forældrenes arbejdsudbud, og derefter gennemgås studier, som be
skæftiger sig med effekter på børns kompetenceudvikling.

5.1
5.1.1

Arbejdsudbudseffekt på forældre
Teoretiske forventninger

Litteraturen peger på tre væsentlige kanaler, hvorigennem børnepasningstilbud kan påvirke foræl
dres arbejdsudbud: 1) pris, 2) tilgængelighed og 3) kvalitet. Prisen kan ses som en implicit skat på
arbejdsudbuddet, da værdien af at tage et arbejde og sende sit barn i institution i stedet for at blive
hjemme og passe barnet selv afhænger af prisen på børnepasningstilbuddet. Litteraturen har derfor
beskæftiget sig med at udregne priselasticiteter for at opnå konkrete mål for effekten af offentlige
subsidier til børnepasning.
Effekten af dette forventes at være størst for lavindkomst-mødre, og for denne gruppe forventes de
største positive effekter af børnepasningen på børnenes udvikling (Currie & Almond, 2011). Fleksi
biliteten i betalingsmuligheder kan have betydning for, hvorvidt prisen påvirker antallet af arbejdsti
mer eller deltagelse på arbejdsmarkedet. Tilgængeligheden til børnepasning kan være begrænset
på grund at fysiske afstande, men også på grund af pladsbegrænsninger i institutioner. Hvis tilgæn
geligheden til børnepasningsordninger ikke er til stede, kan det have en effekt på deltagelse på
arbejdsmarkedet.
Endelig må det forventes, at forældres villighed til at lade deres børn tilbringe tid i institutioner vil
afhænge af institutionernes kvalitet. Del Boca (2015) argumenterer for, at det er tilgængeligheden
og prisen, der er de væsentligste komponenter med hensyn til arbejdsudbud. Det må dog forventes,
at alle tre forhold (pris, tilgængelighed og kvalitet) påvirker arbejdsudbudsbeslutningen i familien
(økonomi, tid og barnets udvikling).
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Forskning peger på, at fædres arbejdsudbudsbeslutning ikke (eller i væsentligt mindre grad) er på
virket af adgang til børnepasning (Blundell et al., 2000; Doiron & Kalb, 2005; Kjeldsen, 2018 (for
Danmark)). De studier, der bliver gennemgået i dette kapitel, måler primært på effekten på mode
rens arbejdsudbud (se litteraturoversigter i Anderson & Levine, 1999; Kalb, 2009; Del Boca, 2015;
Datta Gupta, Smith & Verner, 2008, der har fokus på Nordeuropa).
Der må ligeledes forventes en del variation i betydningen af adgang til børnepasning på tværs af
familier og på tværs af lande. Del Boca (2015) peger på, at familiens præferencer (værdier, køns
roller, kulturel baggrund) for børnepasning uden for hjemmet har væsentlig betydning for beslutnin
gen om at benytte disse tilbud. Baseret på data fra World Values Survey viser Del Boca, at sydeu
ropæiske mænd og kvinder i langt højere grad end nordeuropæere mener, at børn lider afsavn, hvis
deres mødre arbejder (eksempelvis 74 procent for kvinder i Italien sammenlignet med 17 procent
for kvinder i Sverige). Skandinaviske studier peger på, at yderligere subsidier i lande med store
subsidier ikke nødvendigvis har væsentlige effekter på mødres arbejdsudbud (Datta Gupta, Smith
& Verner, 2008).

5.1.2

Empiriske resultater

Langt størstedelen af den empiriske litteratur, der beskæftiger sig med betydningen af børnepas
ningstilbud for familiers arbejdsudbud, estimerer effekten af prisen for tilbuddet på mødres arbejds
udbud. Der eksisterer dog også en rimelig mængde studier, som ser på betydningen af tilgængelig
hed af børnepasningstilbud. Betydningen af tilbuddenes kvalitet på mødres arbejdsudbud er mindre
belyst i den internationale litteratur. Tabel 5.1 indeholder en litteraturoversigt over studier, der be
skæftiger sig empirisk med arbejdsudbudseffekter af offentlige børnepasningstilbud.
Danske studier
Der eksisterer to relevante studier på danske data. Simonsen (2010) og Kjeldsen (2018) ser begge
på betydningen af pris, tilgængelighed og kvalitet på familiens arbejdsudbud. Der findes desuden
tre norske studier, der ser på effekten af prisen på børnepasning på mødres arbejdsudbud (Kornstad
& Thoresen, 2007; Havnes & Mogstad, 2011; Hardoy & Schøne, 2015) og to svenske studier, der
ser på det samme (Gustafsson & Stafford, 1992; Lundin, Mörk & Öckert, 2008). Disse skandinaviske
studier vil blive gennemgået først. Derefter vil resultater fra de relevante europæiske studier blive
gennemgået. Til sidst vil angelsaksiske studier blive gennemgået. Det er værd at hæfte sig ved, at
investeringsniveauet i børnepasningstilbud i de skandinaviske lande ikke nødvendigvis er sammen
ligneligt med niveauet i andre lande. I hvor høj grad resultater baseret på lande uden for Skandina
vien er repræsentative for en dansk kontekst, er derfor uklart. Dette gælder ikke mindst i kraft af
princippet om universel adgang til subsidieret børnepasning, der gør sig gældende.
De to danske studier af Simonsen (2010) og Kjeldsen (2018) er metodisk sammenlignelige. De
benytter kommunal variation i vuggestuens pris, tilgængelighed og kvalitet til at identificere effek
terne. Simonsen benytter data fra 2000-2001, mens Kjeldsen benytter data fra 2012-2015.
Simonsen ser på effekten på arbejdsudbuddet til moderen de første 15 måneder efter fødslen. Hun
finder en priselasticitet for de første 12 måneder på -0,17, dvs. at en stigning i prisen på 1 euro
medfører et fald i mødrenes arbejdsudbud på 0,08 procent. Hun finder, at pladsgaranti har stor,
positiv effekt på arbejdsudbuddet fra måned 8 til 13 efter fødslen med en effektstørrelse på sand
synligheden for at være i job på 6 procent. Hun finder desuden en signifikant negativ effekt af antal
voksne pr. barn for måned 5 og 6 efter fødslen (de første 2 måneder efter fødslen, der måles på).
Resultaterne i Simonsen (2010) peger dermed på, at pris, tilgængelighed og kvalitet har betydning
for arbejdsudbuddet af mødre.
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I Kjeldsen (2018) ses på effekten af tre karakteristika ved vuggestueordningen: 1) pris, 2) antal børn
pr. voksen og 3) pædagogandel i institutionen. Hun måler på effekten af deltagelse på arbejdsmar
kedet og på sandsynligheden for at arbejde på fuld tid. Til forskel fra Simonsen ser Kjeldsen også
på effekten af faderens arbejdsudbud. Hun finder små eller insignifikante effekter for både far og
mor. For målet "deltagelse på arbejdsmarkedet" findes kun et signifikant estimat for antal børn pr.
voksen i institutionen for moderen. Her findes, at hvis antallet af børn pr. voksen stiger med én
procent, vil moderens deltagelse på arbejdsmarkedet falde med 0,08 procent (en elasticitet på
- 0,08). For målet "sandsynligheden for at arbejde fuld tid" findes, at en højere pris får faderen til at
arbejde mere. En én procent stigning i prisen vil betyde, at sandsynligheden for, at faderen arbejder
på fuld tid, stiger med 0,25 procent (priselasticitet på 0,25). Hun finder desuden, at en højere andel
af pædagoger får moderen til at arbejde mere (elasticitet på 0,24). Resultaterne i Kjeldsen (2018)
er dermed noget mindre entydige end resultaterne i Simonsen (2010). Det bør desuden fremhæves,
at Kjeldsen (2018) er et arbejdspapir og dermed ikke er udgivet i et peer-reviewed videnskabeligt
tidsskrift.
Skandinaviske studier
Tre norske studier af Havnes & Mogstad (2011), Kornstad & Thoresen (2007) og Hardoy & Schøne
(2015) benytter reformer af subsidieniveauet gennemført i henholdsvis 1970’erne, 1990’erne og
2000’erne til at estimere effekten af prisen på børnepasning på mødres arbejdsudbud. Havnes &
Mogstad (2011) finder ingen effekt af prisen på pasningstilbud til børn i alderen 3-6 år på arbejds
udbud af deres mødre i 1970’erne. De finder til gengæld en crowding-out effekt på alternative pas
ningsformer. Kornstad & Thoresen (2007) finder – baseret på data fra slutningen af 1990’erne, at
en stigning i prisen på én procent vil medføre et fald i moderens arbejdsudbud på 0,17 procent
(priselasticitet på -0,17). Hardoy & Schøne (2015) finder, at reformer, der gjorde børnepasningstil
bud for børn under 6 år mere tilgængelige og hævede subsidierne, betød en stigning i mødrenes
sandsynlighed for at være i job med 5 procent, hvilket svarer til en priselasticitet på -0,25. Hardoy &
Schøne betoner, at da både pris og tilgængelighed blev ændret substantielt på samme tid, bør re
sultatet i dette studie ses som en samlet effekt. Resultaterne i de to norske studier, der ser på data
fra 1900’erne og 2000’erne, viser, at en stigning i prisen på børnepasning på én procent vil medføre
et fald i mødres arbejdsudbud på henholdsvis 0,17 og 0,25 procent, hvilket ligger på samme niveau
som Simonsen finder på dansk data fra start 2000’erne.
Gustafsson & Stafford (1992) benytter svenske data fra 1984 til at vise, at en stigning i prisen på én
procent medfører et fald i mødres arbejdsudbud på 0,87 procent. Lundin et al. (2008) evaluerer
svenske reformer af loft på priser på børnepasning fra starten af 2000’erne til at se på effekten af
mødres arbejdsudbud på prisen af børnepasning. De finder ingen effekt af pris på pasningstilbud til
børn i alderen 3-6 år på arbejdsudbud af deres mødre. Resultaterne fra de svenske studier er blan
dede og skiller sig ud i sammenligning med de norske og danske studier.
Internationale studier
Der eksisterer en række studier, som benytter europæiske data til at se på effekten af pris og til
gængelighed af børnepasning for mødres arbejdsudbud. Del Boca, Pasqua & Pronzato (2009) fin
der, at tilgængeligheden af børnepasningsmuligheder har en positiv effekt på moderens arbejdsud
bud ved at benytte data fra 1994 til 2001 på tværs af europæiske lande.
I et hollandsk studie af en reform fra 2005, der halverede prisen på børnepasning for børn under 13
år og gav skattelettelser til lavindkomstfamilier, finder Bettendorf, Jongen & Muller (2015) en effekt
af mødres deltagelse på arbejdsmarkedet på 2,3 procentpoint (ca. 3,2 procent), og at antallet af
ugentlige arbejdstimer i snit blev hævet med 1,1 timer (ca. 6,2 procent).
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Viitanen (2005) benytter data fra 1997-2004 fra Storbritannien til at finde en priselasticitet på børne
pasning med hensyn til mødres arbejdsudbud på -0,138.
Goux & Maurin (2010) og Givord & Marbot (2015) studerer betydningen af adgang til børnepasning
på mødres arbejdsudbud i Frankrig. Goux & Maurin har adgang til data fra 1999, og Givord & Marbot
benytter en reform i 2003, som introducerede højere subsidier til børnepasning for børn under 3 år.
Goux & Maurin (2010) finder en positiv effekt på enlige mødres arbejdsudbud på 3,6 procentpoint
af, at deres børn på 3 år starter i forskole, men de finder ingen effekt på mødre i to-forældre-familier.
Givord & Marbot (2015) finder, at prisen på børnepasning blev halveret, men at effekten på mødres
deltagelse på arbejdsmarkedet var ét procentpoint (ca. 1,5 procent). De finder desuden indikationer
på en crowding-out effekt, så registrerede børnepasningsordninger erstattede uformelle børnepas
ningsordninger. De argumenterer for, at den relativt begrænsede effekt kan skyldes andre tilbud til
børn i aldersgruppen (under 3 år). De franske og det hollandske studier peger dermed på, at relativt
store ændringer i subsidierne havde en begrænset, men positiv effekt på mødrenes arbejdsudbud.
Det refererede britiske studie på området finder en priselasticitet, der er lidt lavere, men sammen
lignelig med resultater fra de danske og norske studier.
Der eksisterer en del studier, som beskæftiger sig med effekten af priser på børnepasningstilbud på
mødres arbejdsudbud i Tyskland og Italien. Resultaterne fra disse studier vil blive opridset i det
følgende. Det er dog værd at bemærke, at i modsætning til Frankrig og Holland har Tyskland og
Italien en anderledes tradition for, at mødre bliver hjemme med deres børn, når børnene er små.
Studier på tyske og italienske data vil derfor være mindre repræsentative for en dansk kontekst.
Hank & Kreyenfeld (2000), Bauernschuster & Schlotter (2015), Geyer, Haan & Wrohlich (2015) og
Haan & Wrolich (2011) studerer alle effekten af prisen og tilgængelighed af børnepasningstilbud på
mødres arbejdsudbud i Tyskland. Hank & Kreyenfeld (2000) finder ingen effekt af det vesttyske
børnepasningssystem i midten af 1990’erne på mødres arbejdsudbud. De argumenterer for, at ad
gangen til børnepasning er væsentligere end prisen på børnepasning. Bauernschuster & Schlotter
(2015) benytter en reform af adgangen til børnehavepladser til at finde en positiv effekt af lettere
adgang til børnehavepladser på mødres arbejdsudbud. De finder, at en stigning på 10 procentpoint
i børn, der er i børnehave, hæver andelen af mødre, som er i job, med 3,7 procentpoint. Geyer,
Haan & Wrohlich (2015) og Haan & Wrolich (2011) benytter data fra 2000’erne til at vise, at offentligt
subsidieret børnepasning kan have en positiv effekt på mødres arbejdsudbud.
Chiuri (2000), Del Boca et al. (2005), Del Boca & Vuri (2007) og Carta & Rizzica (2018) studerer
effekten af børnepasning i Italien på mødres arbejdsudbud. Chiuri (2000) og Del Boca et al. (2005)
ser på betydningen af tilgængelighed af børnepasning i 1990’erne. Chiuri (2000) finder ingen signi
fikant effekt af tilgængelighed af børnepasning på arbejdsudbud af mødre. Del Boca et al. (2005)
finder, at tilgængeligheden af offentlige børnepasningsmuligheder har en positiv effekt på sandsyn
ligheden for, at børn bliver passet i offentlige institutioner. De finder desuden, at prisen på det of
fentlige tilbud har en effekt på forældrenes brug af private børnepasningstilbud.
Del Boca & Vuri (2007) bruger data fra 1998 og 2002 til at vise, at tilgængelighed af børnepasnings
muligheder har en positiv effekt på moderens arbejdsudbud, men at prisen på børnepasning har en
insignifikant effekt. I et nyere studie med data fra 2009 til 2012 benytter Carta & Rizzica (2018)
reformer af alder for start i børnehave til at vise, at tilgængelighed af offentlig, subsidieret børnepas
ning til 2-årige har en positiv effekt på mødres deltagelse på arbejdsmarkedet, og at det ikke har en
effekt på børnenes kognitive udvikling, målt når de er fyldt 7 år (betydningen af børnepasningstilbud
for børns kompetenceudvikling bliver behandlet i næste afsnit). De finder desuden, at den mindste
løn, som mødrene er villige til at acceptere i et nyt job (reservationsløn), er lavere. De italienske
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studier peger dermed overvejende på, at tilgængelighed af børnepasningsmuligheder har en positiv
indflydelse på mødres arbejdsudbud.
I det spanske studie af Nollenberger & Rodríguez-Planas (2015) benyttes introduktionen af universel
fuldtidsbørnepasning for 3-årige i 1990’erne til at finde en effekt på mødres deltagelse på arbejds
markedet på 3 procentpoint (ca. 10 procent). Resultaterne i studiet peger desuden på, at effekten
er vedvarende.
Der findes en række studier, som har analyseret betydningen af prisen på børnepasning i Canada.
I det følgende refereres resultater fra fem af de væsentligste studier (Powell, 1997; Baker, Gruber
& Milligan, 2008; Haeck, Lefebvre & Merrigan, 2015; Lefebvre, Merrigan & Verstraete, 2009;
Lefebvre & Merrigan, 2008). Powell (1997) benytter data fra 1988 til af finde en priselasticitet på
børnepasning med hensyn til mødres arbejdsudbud på -0,38. Haeck, Lefebvre & Merrigan (2015),
Lefebvre, Merrigan & Verstraete (2009) samt Lefebvre & Merrigan (2008) benytter alle data fra slut
1990’erne og start 2000’erne. I løbet af denne periode blev subsidieniveauet for børnepasning re
formeret. Lefebvre & Merrigan (2008) finder store positive effekter på arbejdsudbuddet af mødre på
8 procentpoint med børn i alderen 1-5 år. Baker, Gruber & Milligan (2008) finder ligeledes en positiv
effekt på mødres arbejdsudbud på 8 procentpoint for mødre med børn under 4 år, men negative
effekter på mål for deres børns adfærd. Lefebvre, Merrigan & Verstraete (2009) og Haeck, Lefebvre
& Merrigan (2015) finder, at det højere subsidieniveau havde store positive og vedvarende effekter
på arbejdsudbuddet af mødre.
Anderson & Levine (1999) foretager en litteraturgennemgang af studier fra USA, der ser på betyd
ningen af pris på børnepasning for mødres arbejdsudbud. De finder, at en 1 procent stigning i prisen
på børnepasning betyder et fald i mødres arbejdsudbud på mellem 0,05 og 0,35 procent. Derudover
finder de, at effekten lader til at være størst for lavtuddannede mødre, og at den er aftagende med
uddannelseslængden. Nyere amerikanske studier peger i samme retning. Cascio (2009) finder sig
nifikante effekter for en gruppe af mødre (med børn på 5 år eller ældre og ingen yngre børn). For
denne gruppe findes en positiv effekt af subsidieret børnepasning på mødres arbejdsmarkedsdelta
gelse. Gelbach (2002) finder ligeledes, at prisen på børnepasning har en negativ effekt på mødres
arbejdsudbud.
Fitzpatrick (2010), Fitzpatrick (2012) og Barua (2014) studerer alle betydningen af tilgængelighed af
børnepasningstilbud i USA. Fitzpatrick (2010) finder ingen effekt på mødre til 4-åriges arbejdsudbud
i 1999-2000. Fitzpatrick (2012) finder kun en effekt på mødre til 5-årige af adgang til børnepasning
for enlige mødre med yngre børn. Barua (2014) finder en effekt på arbejdsudbuddet for gifte mødre
med børn på 5 år. Disse mødres arbejdsudbud er 16-17 procent højere, hvis deres børn har adgang
til børnepasning. De amerikanske studier peger dermed på priselasticiteter i samme størrelsesorden
som i de danske og norske studier. Betydningen af tilgængelighed er mindre klar i de amerikanske
studier. Da det amerikanske system for børnepasning i høj grad adskiller sig fra det danske, er det
dog mindre klart, i hvor høj grad disse resultater er relevante i dansk kontekst.
I Danmark er børnepasning ikke kun vidt udbredt for børn i førskolealderen, men benyttes også af
børn i skolealderen efter skoletid. Litteraturen på dette område er begrænset, men der eksisterer et
udmærket schweizisk studie på området (Felfe, Lechner & Thiemann, 2016). Her benyttes data fra
2000 og 2010 og variationen i børnepasningstilbud på tværs af schweiziske regioner. De finder
ingen samlet effekt på arbejdsudbuddet af mødre, men en effekt på andelen af mødre, der arbejder
på fuld tid.
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5.1.3

Opsummering af arbejdsudbudseffekt på forældre af offentlig børnepasning

Opsummerende vurderes det, at betydningen af børnepasningsmuligheder for arbejdsudbuddet af pri
mært mødre er et område med god dansk, skandinavisk og international evidens. Dette gør sig i særlig
grad gældende med hensyn til betydningen af prisen på pasningstilbud, i nogen grad gældende med
hensyn til tilgængeligheden af pasningstilbud og i mindre grad gældende med hensyn til kvaliteten af
pasningstilbuddene. Der eksisterer ét dansk studie (Simonsen, 2010), som er udgivet i et internationalt
peer-reviewed tidsskrift, samt et arbejdspapir fra De Økonomiske Råds Sekretariat (Kjeldsen, 2018). Si
monsen finder, at en stigning i prisen på børnepasning på én procent medfører et fald i mødres arbejds
udbud på 0,17 procent de første 12 måneder, dvs. at en stigning i prisen på 1 euro medfører et fald i
mødrenes arbejdsudbud på 0,08 procent. Dette estimat er sammenligneligt med internationale og skan
dinaviske resulter. Eksempelvis findes norske studier på, at en stigning i prisen på børnepasning på én
procent medføre et fald i mødres arbejdsudbud på mellem 0,17 og 0,25 procent for børn under 6 år. I
arbejdspapiret af Kjeldsen findes disse resultater dog ikke. Kjeldsen studerer desuden priselasticiteten
for faderens sandsynlighed for at arbejde fuld tid og finder en positiv elasticitet på 0,25. Simonsen og
Kjeldsen finder begge, at kvaliteten af pasningstilbuddet har betydning for moderens arbejdsudbud målt
ved antal voksne pr. barn og andel af ansatte, der er pædagoger. Kjeldsen finder, at en stigning i antallet
af voksne pr. barn på én procent medfører et fald i mødres deltagelse på arbejdsmarkedet på 0,08 pro
cent. Simonsen finder ligeledes, at antallet af voksne pr. barn har betydning for arbejdsudbuddet, når
barnet er under 6 måneder gammelt.

Tabel 5.1
Reference

Effekter af universelle børnepasningstilbud på forældres arbejdsudbud
Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Danske studier
Kjeldsen
(2018)

Dan
mark

2012-2015

Effekt af pris
og kvalitet af
børnepas
ning på ar
bejdsudbud
af forældre

Panel data mo
del, kommunal
variation i pris
og kvalitet

I artiklen ses på effekten af tre
karakteristika ved vuggestueord
ningen: 1) pris, 2) antal børn pr.
voksen og 3) pædagogandel i
institutionen. Der måles på ef
fekten af deltagelse på arbejdsmarkedet og sandsynligheden
for at arbejde fuld tid. Finder
små eller insignifikante effekter
for både far og mor. For out
comemålet "deltagelse på ar
bejdsmarkedet" findes for mode
ren kun et signifikant estimat for
antal børn pr. voksen i institutio
nen. Her findes en elasticitet på
-0,08. For outcomet "sandsynlig
heden for at arbejde fuld tid" fin
des, at en højere pris får faderen
til at arbejde mere (priselasticitet
på 0,25), og at en højere andel
af pædagoger får moderen til at
arbejde mere (elasticitet på
0,24).

Nej

Simonsen
(2010)

Dan
mark

2000-2001

Effekt af
pris, kvalitet
og tilgænge
lighed af
børnepas
ning på ar
bejdsudbud
af mødre

Panel data mo
del, kommunal
variation i pris
og kvalitet

Ser på effekten på arbejdsud
buddet af moderen de første 15
måneder efter fødslen. Finder
en priselasticitet for de første 12
måneder på -0,17, dvs. at en
stigning i prisen på 1 euro med
fører et fald i mødrenes arbejds
udbud på 0,08 procent. Finder,
at pladsgaranti har stor positiv
effekt på arbejdsudbuddet fra
måned 8-13 efter fødslen. Effek
ten på sandsynligheden for at

Ja

107

Reference

Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

være i job er på 6 procent. Fin
der desuden en signifikant nega
tiv effekt af antal voksne pr. barn
for måned 5 og 6 efter fødslen
(de første 2 måneder efter føds
len, der måles på).
Skandinaviske studier
Gustafsson
& Stafford
(1992)

Sverige

1984

Effekt af pris
og tilgænge
lighed af
børnepas
ning på ar
bejdsudbud
af mødre

Logit, probit

Finder, at når børnepasning er
tilgængelig, har prisen en effekt
på mødres arbejdsudbud. Pris
elasticitet på -0.87.

Ja

Hardoy &
Schøne
(2015)

Norge

1995-2007

Effekt af pris
af børne
pasning på
arbejdsud
bud af
mødre

Difference-indifference-indifference,
reform i 2004
og 2006 af pris
og tilgængelig
hed til pas
ningstilbud for
individer under
6 år

Finder, at reformen betød en
stigning i mødrenes sandsynlig
hed for at være i job med 5 pro
cent, hvilket svarer til en prisela
sticitet på -0,25. Betoner, at da
både pris og tilgængelighed blev
ændret substantielt samtidigt,
bør resultatet ses som en samlet
effekt.

Ja

Havnes &
Mogstad
(2011)

Norge

1976-1979

Effekt af pris
af børne
pasning på
arbejdsud
bud af
mødre

Difference-indifference,
reform i
1970’erne

Finder ingen effekt af pris på
pasningstilbud til børn i alderen
3-6 år på arbejdsudbud af deres
mødre. Finder en crowding-out
effekt på alternative pasningsfor
mer.

Ja

Kornstad &
Thoresen
(2007)

Norge

1998

Effekt af pris
af børne
pasning på
arbejdsud
bud af
mødre

Dynamisk valg
model, reform i
1998 om støtte
til at passe sit
eget barn

Finder en priselasticitet på -0,17.

Ja

Lundin,
Mörk &
Öckert
(2008)

Sverige

2001-2003

Effekt af pris
på børne
pasning på
arbejdsud
bud af
mødre

Difference-indifference,
matching.
Reform i 20012003 af maks.
pris på pas
ningstilbud

Finder ingen effekt af pris på
pasningstilbud til børn i alderen
3-6 år på arbejdsudbud af deres
mødre.

Ja

Internationale studier
Anderson
& Levine
(1999)

USA

-

Effekten af
pris for bør
nepasning
på mødres
arbejdsud
bud

Litteraturgen
nemgang

Finder, at arbejdsmarkedsdelta
gelseselasticiteten for mødre
med hensyn til pris på børne
pasning er på mellem -0,05 og 0,35. Finder størst effekt for lavt
uddannede mødre, og at effek
ten er aftagende med uddannel
seslængden.

Nej

Baker et al.
(2008)

Canada

1994-2003

Effekt af pris
på børne
pasning på
arbejdsud
bud af
mødre

Difference-indifference, re
form. Introduce
rede højere
subsidier til
børnepasning
for børn under
4 år

Finder en positiv effekt på mød
res arbejdsudbud (8 procentpoint), men negative effekter på
deres børns adfærd.

Nej
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Reference

Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Barua
(2014)

USA

1980-2000

Effekten af
tilgængelig
hed af bør
nepasning
på mødres
arbejdsud
bud

IV

Effekt på gifte mødre med børn,
der er 5 år på deres arbejdsud
bud. Disse mødres arbejdsud
bud er 16-17 procent højere,
hvis deres børn har adgang til
børnepasning.

Ja

Bauernschuster &
Schlotter
(2015)

Tysk
land

1984-2005

Effekt af til
gængelig
hed af bør
nepasning
på arbejds
udbud af
mødre

Difference-indifference, IV.
Reform af ad
gang til børne
havepladser

Finder en positiv effekt af lettere
adgang til børnehavepladser på
mødres arbejdsudbud. De finder
(ved brug af IV), at en 10 pro
centpoint stigning i børn, der er i
børnehave, hæver andelen af
mødre, der er i job, med 3,7 pro
centpoint.

Ja

Berger &
Black
(1992)

USA

1989

Effekten af
pris for bør
nepasning
på mødres
arbejdsud
bud

Venteliste, tids
variation

Finder, at subsidier til børnepas
ning har en positiv effekt på
mødres arbejdsmarkedsdelta
gelse og på mødres tilfredshed
med børnepasningstilbuddet,
men ingen effekt på antal ar
bejdstimer.

Ja

Bettendorf,
Jongen &
Muller
(2015)

Holland

1995-2009

Effekt af pris
på børne
pasning på
arbejdsud
bud af
mødre

Difference-indifference, re
form i 2005.
Introducerede
højere subsi
dier til børne
pasning for
børn under 13
år samt skatte
lettelser til lav
indkomstfami
lier.

De finder, at prisen på børne
pasning blev halveret, men at ef
fekten på mødres deltagelse på
arbejdsmarkedet var på 2,3 pro
centpoint (ca. 3,2 procent). Antal
ugentlige arbejdstimer blev hæ
vet med 1,1 time (ca. 6,2 pro
cent).

Ja

Blau &
Hagy
(1998)

USA

1989-1990

Effekten af
pris for bør
nepasning
på mødres
arbejdsud
bud

Discrete Choice
Model

Positiv effekt af lavere pris på
mødres arbejdsudbud.

Ja

Blau & Ro
bins (1988)

USA

1980

Effekten af
pris for bør
nepasning
på mødres
arbejdsud
bud

Heckman
two-step

Finder, at subsidier til børnepas
ning har en positiv effekt på
mødres arbejdsmarkedsdelta
gelse (elasticitet på -0,38).

Ja

Carta &
Rizzica
(2018)

Italien

2009-2012

Effekt af til
gængelig
hed/pris af
børnepas
ning på ar
bejdsudbud
af mødre

Regression
discontinuity.
Reform af alder
for adgang til
børnehave.

Finder, at tilgængelighed af of
fentligt subsidieret børnepasning
til 2-årige havde en positiv effekt
på mødres deltagelse på ar
bejdsmarkedet, og at det ikke
har effekt på børnenes kognitive
udvikling (målt ved 7-årsalde
ren). De finder desuden, at mød
renes reservationsløn blev la
vere.

Ja

Cascio
(2009)

USA

1950-1990

Effekten af
pris for bør
nepasning
på mødres
arbejdsud
bud

Difference-indifference

Finder signifikante effekter for
en gruppe af mødre (mødre med
børn på 5 år eller ældre og in
gen yngre børn). For denne
gruppe findes en positiv effekt af
subsidieret børnepasning på
mødres arbejdsmarkedsdelta
gelse.

Nej
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Reference

Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Chiuri
(2000)

Italien

1993

Effekt af til
gængelig
hed af bør
nepasning
på arbejds
udbud af
mødre

Heckman
two-step

Finder ingen signifikant effekt af
tilgængelighed af børnepasning
på arbejdsudbud af mødre.

Ja

Connelly
(1992)

USA

1984-1985

Effekten af
pris for bør
nepasning
på mødres
arbejdsud
bud

Probit

Finder, at prisen på børnepas
ning har en negativ effekt på
mødres arbejdsudbud.

Ja

Del Boca,
Pasqua &
Pronzato
(2009)

Europa

1994-2001

Effekt af
bl.a. tilgæn
gelighed på
børnepas
ning på ar
bejdsudbud
af mødre

Bivariate probit

Finder, at tilgængelighed af bør
nepasningsmuligheder har en
positiv effekt på moderens ar
bejdsudbud.

Ja

Del Boca,
Locatelli &
Vuri
(2005)

Italien

1998

Effekt af til
gængelig
hed/pris af
børnepas
ning på ar
bejdsudbud
af mødre

Multinominal
logit model

Tilgængeligheden af offentlige
børnepasningsmuligheder har
en positiv effekt på sandsynlig
heden for, at børn bliver passet i
offentlige institutioner. Prisen på
det offentlige tilbud har en effekt
på forældrenes brug af privat
børnepasning.

Ja

Del Boca &
Vuri (2007)

Italien

1998, 2002

Effekt af til
gængelig
hed/pris af
børnepas
ning på ar
bejdsudbud
af mødre

Bivariate probit
model

Finder, at tilgængelighed af bør
nepasningsmuligheder har en
positiv effekt på moderens ar
bejdsudbud, men at prisen på
børnepasning har en insignifi
kant effekt.

Ja

Doiron &
Kalb (2005)

Austra
lien

1996-1997

Effekt af pris
på børne
pasning på
arbejdsud
bud af
mødre

Discrete choice
labour supply
model

Finder, at subsidier til børnepas
ning har en positiv effekt på
mødres arbejdsudbud.

Ja

Felfe,
Lechner &
Thiemann
(2016)

Schweiz

2000, 2010

Effekt af pris
af pasnings
tilbud til sko
lebørn efter
skoletid på
arbejdsud
bud af
mødre

IV, differencein-difference,
regional varia
tion

Finder ingen overall effekt på ar
bejdsudbud, men en effekt på
andelen af mødre, der arbejder
på fuld tid.

Ja

Fitzpatrick
(2010)

USA

1999-2000

Effekten af
tilgængelig
hed af bør
nepasning
på mødres
arbejdsud
bud

Regression
discontinuity

Ingen effekt på mødre til
4-åriges arbejdsudbud.

Ja

Fitzpatrick
(2012)

USA

1980, 2000

Effekten af
tilgængelig
hed af bør
nepasning
på mødres
arbejdsud
bud

Regression
discontinuity

Kun en effekt på mødre til 5årige af adgang til børnepasning
for enlige mødre med yngre
børn.

Ja
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Reference

Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Gelbach
(2002)

USA

1980

Effekten af
pris for bør
nepasning
på mødres
arbejdsud
bud

IV, fødselsdato

Finder, at prisen på børnepas
ning har en negativ effekt på
mødres arbejdsudbud.

Ja

Geyer,
Haan &
Wrohlich
(2015)

Tysk
land

2001-2008

Effekt af pris
på børne
pasning på
arbejdsud
bud af
mødre

Structural
model

Offentligt subsidieret børnepas
ning kan have en positiv effekt
på mødres arbejdsudbud.

Ja

Givord &
Marbot
(2015)

Frankrig

2005-2009

Effekt af pris
på børne
pasning på
arbejdsud
bud af
mødre

Difference-indifference,
reform i 2003.
Introducerede
højere subsi
dier til børne
pasning for
børn under 3 år

De finder, at prisen på børne
pasning blev halveret, men at ef
fekten på mødres deltagelse på
arbejdsmarkedet var på ét pro
centpoint (ca. 1,5 procent). De
finder desuden indikationer på
en crowding-out effekt, så formel
børnepasning erstattede ikke-re
gistrerede børnepasningsordnin
ger. De argumenterer for, at den
relativt begrænsede effekt kan
skyldes andre tilbud til børn i al
dersgruppen (under 3 år).

Ja

Goux &
Maurin
(2010)

Frankrig

1999

Effekten af
tilgængelig
hed af bør
nepasning
på mødres
arbejdsud
bud

Regression
discontinuity

Finder en positiv effekt på enlige
mødres arbejdsudbud på 3,6
procentpoint af, at deres børn på
3 år starter i skole. Finder ingen
effekt på mødre i to-forældre fa
milier.

Ja

Guest &
Parr (2013)

Austra
lien

2002-2009

Effekt af pris
på børne
pasning på
arbejdsud
bud af
mødre

Kalibreret
dynamisk
model

Finder, at et subsidie på 50 pro
cent af prisen vil have en effekt
på 0,75-1 times ekstra arbejds
udbud fra familien pr. uge.

Ja

Haeck,
Lefebvre &
Merrigan
(2015)

Canada

1994-2009

Effekt af pris
på børne
pasning på
arbejdsud
bud af
mødre

Difference-indifference,
reform. Introdu
cerede højere
subsidier til
børnepasning
for børn under
6 år.

Finder, at reformen havde store
positive vedvarende effekter på
arbejdsudbuddet af mødre.

Ja

Hank &
Kreyenfeld
(2000)

Tysk
land

1996-1997

Effekt af til
gængelig
hed af bør
nepasning
på arbejds
udbud af
mødre

Multinominal
logit model

Argumenterer for, at adgang til
børnepasning er væsentligere
end prisen på børnepasning.
Finder ingen effekt af det davæ
rende vesttyske børnepasnings
system på mødres arbejdsud
bud.

Ja

Haan &
Wrolich
(2011)

Tysk
land

2000-2006

Effekt af pris
på børne
pasning på
arbejdsud
bud af
mødre

Structural
model

Finder (baseret på simulationer),
at mødre vil arbejde mere, hvis
de modtager subsidier til børne
pasning.

Ja

Lefebvre,
Merrigan &
Verstraete
(2009)

Canada

1996–2004

Effekt af pris
på børne
pasning på

Difference-indifference, dif
ference-in-dif
ference-in-dif
ference, reform

Finder, at reformen havde store
positive og vedvarende effekter
på arbejdsudbuddet af mødre.

Ja
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Reference

Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

arbejdsud
bud af
mødre

af subsidieniveau i 1997

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Lefebvre &
Merrigan
(2008)

Canada

1993–2002

Effekt af pris
på børne
pasning på
arbejdsud
bud af
mødre

Difference-indifference,
reform af sub
sidieniveau i
1997

Finder, at reformen havde store
positive effekter på arbejdsud
buddet af mødre (8 procentpoint) med børn i alderen 1-5 år.

Ja

Nollenber
ger &
RodríguezPlanas
(2015)

Spanien

-

Effekt af til
gængelig
hed af bør
nepasning
på arbejds
udbud af
mødre

Difference-indifference-indifference,
reform i
1990’erne.
Introducerede
universel fuld
tidsbørnepas
ning for 3-årige

De finder, at reformen havde en
effekt på mødres deltagelse på
arbejdsmarkedet på 3 procent
point (ca. 10 procent). Finder
desuden, at en del af effekten er
persistent.

Ja

Powell
(1997)

Canada

1988

Effekt af pris
på børne
pasning på
arbejdsud
bud af
mødre

Heckman
two-step

Finder, at prisen på børnepas
ning har en negativ effekt på
mødres arbejdsudbud (prisela
sticitet på -0,38).

Ja

Ribar
(1995)

USA

1984-1985

Effekten af
pris for bør
nepasning
på mødres
arbejdsud
bud

Structural
model

Finder, at prisen på børnepas
ning har en lille negativ effekt på
gifte mødres arbejdsudbud.

Ja

Viitanen
(2005)

UK

1997-2004

Effekt af pris
på børne
pasning på
arbejdsud
bud af
mødre

Heckman
two-step

Finder en positiv effekt af børne
pasningssubsidier på mødres
arbejdsudbud (priselasticitet på
-0,138).

Ja

5.2

Effekter på børns kompetenceudvikling

Da den danske model er baseret på universel adgang til vuggestuer og børnehaver, vil evalueringer
af universelle programmer primært blive belyst i dette afsnit. Effekten af målrettede programmer
ligger uden for, hvad der er målsætningen at dække her, men da nogle af disse målrettede program
mer udgør en grundlæggende referenceramme inden for litteraturen, vil effekterne af disse program
mer kort blive gennemgået sidst i afsnittet.
Evidensen for programmer målrettet socioøkonomisk dårligere stillede familier er god, og her findes
generelt store positive effekter. Der er mindre god evidens for de universelle programmer (altså
programmer, der favner alle), og her er der blandede resultater. Bedre resultater findes for de uni
verselle programmer, når man ser på børn med forældre med lav socioøkonomisk status. I hvor høj
grad evidens fra målrettede programmer er relevant i en dansk kontekst, er ikke klart. De målrettede
programmer er ofte ”small scale”, designet til målgruppen og med høje omkostninger pr. barn. Uni
verselle programmer er ofte mindre målrettede, da de skal kunne bruges af en bredere gruppe, og
omkostningen pr. barn er også langt lavere. Selv hvis de målrettede programmer blev udrullet til den
fulde population, er det ikke klart, at programmet ville have den samme gennemsnitseffekt, da ef
fekten på børn fra mindre udsatte familier, sammenlignet med effekten på børn fra udsatte familier,
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ikke forventes at være lige så stor (Baker, 2011). Det er væsentligt at bemærke, at flertallet af dem,
der modtager de universelle programmer, ikke er fra dårligt stillede familier.
Som det var tilfældet i gennemgangen af litteraturen om effekten af offentlige investeringer i uddan
nelse, vil fokus være på den overordnede effekt af offentlig børnepasning. Der eksisterer en stor
mængde litteratur, der beskæftiger sig med effekten af mindre såvel som større interventioner, som
ændrer indholdet i pasningstilbuddene. Det spørgsmål, der vil blive belyst i det følgende, er således:
Hvad er effekten af de eksisterende ordninger for børnepasning på børns kognitive og ikke-kognitive
kompetenceudvikling?

5.2.1

Teoretiske forventninger

Kompetenceforskelle tidligt i livet er væsentlige, da de kan medføre store forskelle senere i livet.
Forskning peger på, at tidlige kompetenceforskelle har betydning på en lang række områder såsom
sundhed, uddannelse og position på arbejdsmarkedet (Case, Fertig & Paxson, 2005; Currie & Al
mond, 2011; Almond, Currie & Duque, 2018).
I forlængelse af dette eksisterer en rig litteratur, som beskæftiger sig med betydningen af, at børn
fra meget ung alder opholder sig i daginstitutioner. Den universelle adgang til daginstitutioner har
givet især kvinder en nemmere adgang til arbejdsmarkedet, men i litteraturen har der været en be
kymring for, hvorvidt dette kan have en negativ afledt effekt på børnenes kompetenceudvikling.
Bowlby (1969) og Mercer (2006) argumenterer eksempelvis for, at separation fra forældre i en tidlig
alder kan medføre stress og angst hos barnet, som potentielt kan have negative konsekvenser for
barnets kompetenceudvikling.
Oprettelsen af offentlige, kraftigt subsidierede daginstitutioner kan dog også forstås som en investe
ring i børns kompetenceudvikling. Et væsentligt argument for at indføre subsidieret institutionel bør
nepasning er, at det skal være med til at mindske den sociale forskel i kompetenceudviklingen. I
den henseende kan offentlige investeringer i daginstitutioner til børn ses som et redskab til at af
hjælpe markedsfejl. Argumentet bygger på, at dårligt stillede forældre ikke i tilstrækkelig grad har
mulighed for til at investere i deres børns udvikling.
Currie (2001) argumenterer for, at en investering i små børn fra dårligt stillede familier gennem of
fentlige børnepasningstilbud kan ses som et alternativ til offentlige, monetære støtteprogrammer. I
den henseende vil berettigelsen af børnepasningstilbud bero på, hvorvidt afkastet er bedre end af
kastet fra direkte monetære investeringer.
En økonom-faglig tilgang vil typisk forstå investeringer i børn som input i en produktionsfunktion, der
som output har barnets langsigtede kompetencer (Cunha & Heckman, 2010). I en sådan funktion
vil output være givet som en funktion af de løbende investeringer fra familien, fra omverdenen (skole,
børnehave, vuggestue, venner) samt af det initiale udgangspunkt. I modellen kan investeringer for
stås som en bred vifte af påvirkninger af barnet, hvor de mest konkrete er tids- og monetære inve
steringer.
I litteraturen skelnes der ofte mellem udvikling af kognitive kompetencer (IQ, sprog, motorik, præ
station i skolen o.l.) og ikke-kognitive kompetencer, som repræsenterer de kompetencer, der ikke
traditionelt er inkluderet i kognitive kompetencer såsom sundhed, socio-emotionelle karakteristika,
personlighed, motivation og adfærd. Ordvalget kan være lidt uheldigt, da gruppen af kompetencer,
der ligger under definitionen af ikke-kognitive kompetencer, naturligvis også må forventes at kræve
kognitive processer. Almlund et al. (2011) peger da også på, at ikke-kognitive kompetencer påvirker
udviklingen af kognitive kompetencer. Litteraturen har i stigende grad fokus på udvikling af ikke-
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kognitive kompetencer. Dette kan i nogen grad forklares med, at nye datakilder bliver tilgængelige,
der gør sådanne analyser mulige, men det er i høj grad også et resultat af, at forskningen viser, at
der er meget store afkast af investeringer i de såkaldte ikke-kognitive kompetencer, samt at individer
med lav socioøkonomisk status har et markant lavere niveau af disse ikke-kognitive kompetencer
(Lindqvist & Vestman, 2011; Heckman & Kautz, 2013).
Offentlig investering i kompetenceudvikling kan i nogen grad ses som en investering i den fremtidige
arbejdsstyrke. Inden for økonomisk teori findes en række argumenter for, at tidlige investeringer i
kompetenceudvikling, som eksempelvis universel adgang til daginstitutioner, er at foretrække frem
for senere investeringer (Heckman & Kautz, 2013; Heckman & Mosso, 2014). Becker (1964) argu
menterer for, at tidlig akkumulering af kompetencer medfører en længere tidshorisont, hvor afkastet
kan høstes.
Et andet argument for tidlige investeringer findes i neurologien. Da hjernen udvikler sig igennem
livet, kan der være aldre, hvor den er lettest at påvirke. Studier viser, at den tidlige barndom er en
kritisk periode i hjernens udvikling (Shonkoff & Phillips, 2000).
Et tredje argument fremføres af økonom og Nobelprismodtager James Heckman, der i artikler som
Cunha & Heckman (2008) og Cunha, Heckman & Schennach (2010) peger på, at kompetenceud
vikling er en dynamisk proces, som indeholder dynamisk komplementaritet. Det betyder, at individer
har nemmere ved at tilegne sig nye kompetencer, hvis de allerede har et bredt sæt af kompetencer.
I Heckman (2008) introducerer James Heckman det, der senere er blevet kendt som Heckmankurven, dvs. en grafisk illustration af den formodede aftagende relation mellem afkast på investerin
ger og individers alder. Kurven motiveres ofte ud fra, at forskelle i kognitive og ikke-kognitive kom
petencer mellem dårligt stillede og ikke-dårligt stillede individer allerede er til stede på et tidligt tids
punkt, men at der er store afkast på investeringer i dårligt stillede børn ved tidlige investeringer og
dårligt afkast af investeringer senere i deres liv (Cunha & Heckman, 2010; se Kautz et al., 2014 og
Rea & Burton, 2018 for en diskussion af evidensbasen bag argumentet). Effekten af investeringer i
børn såsom børnepasningstilbud er ofte størst for børn fra dårligt stillede familier. Dette kan skyldes
mangel på investeringer fra hjemmet eller forældres mangel på viden om, hvad der er gode investe
ringer (kvantitet og kvalitet af investeringerne).

5.2.2

Empiriske resultater

Det følgende er en gennemgang af resultaterne fra empiriske studier, der ser på effekten af univer
selle børnepasningsprogrammer. Fokus i litteraturen er på effekten af børnepasning for børn, som
endnu ikke er startet i skole. Da effekten kan variere med barnets alder, vil alder for målgruppen
blive fremhævet i gennemgangen af studierne. Det er således ikke a priori klart, hvorvidt effekten af
børnepasning for børnehavebørn (3-5 år) er den samme som effekten for vuggestuebørn (0-2 år). I
litteraturgennemgangen følges tilgangen i litteraturen, og det fremhæves derfor, om studierne finder
effekter på kognitive eller ikke-kognitive kompetencer.
For at der er tale om en dynamisk effekt, antages det, at effekten skal være vedvarende. Der vil
derfor primært blive gennemgået studier, hvor effekten på kompetenceudviklingen måles år efter
indsatsen.
I det følgende vil først de danske studier blive gennemgået, og dernæst de skandinaviske. Herefter
følger resultaterne fra de canadiske, europæiske og til sidst studier fra USA. Under gennemgangen
af studierne fra USA vil der kort blive redegjort for effekterne af de meget omtalte målrettede indsat
ser i The Perry Preschool Program, The Carolina Abecedarian Project og Head Start.
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Tabel 5.2 indeholder en litteraturoversigt over studier, der beskæftiger sig empirisk med effekter af
offentlig børnepasning på børns udvikling af kompetencer.
Danske studier
Der eksisterer fem gode danske studier, som ser på effekten af børnepasning på børns kompeten
ceudvikling. Alle ser på effekten på børn i aldersgruppen 0 til 3 år. Datta Gupta & Simonsen (2010)
benytter kommunale forskelle på ventelister og data fra 1994-2003. De ser på effekten af børnepas
ning for 3-årige på ikke-kognitive kompetencer. De finder ingen samlet effekt af børnepasning for 3årige på ikke-kognitive kompetencer målt ved SDQ, når børnene er 7 år. De finder dog, at dagpleje
har en negativ effekt på drenge af lavtuddannede mødre. Resultaterne peger desuden på, at et højt
antal timer i børnepasningstilbud har en negativ effekt på ikke-kognitive kompetencer.
Esping-Andersen et al. (2012) sammenligner effekten af børnepasning på kognitive kompetencer i
USA og i Danmark baseret på data fra perioden 1996-2007. De finder, at institutionel børnepasning
for 3-årige havde en positiv effekt på læsning i Danmark, målt når børnene var 11 år, men ingen
effekt på børn i USA.
Bauchmüller, Gørtz & Rasmussen (2014) benytter data fra 1998 og 2008 til at se på effekten af
kvaliteten af vuggestuer. De måler kvaliteten ved 1) antal voksne pr. barn, 2) andel af ansatte, der
er mænd, 3) andel af ansatte, der er uddannede, 4) andel af ansatte med indvandrerbaggrund og
5) stabiliteten af gruppen af de ansatte (jobskifte). De finder, at 1), 2) og 3) er associeret (altså
korreleret, men ikke nødvendigvis en årsagssammenhæng) med børns testresultater i dansk i slut
ningen af 9. klasse. De finder, at en stigning i ressourcer på 30 procent til antal voksne pr. barn er
associeret med en stigning i standardiserede testresultater på 0,01. Til sammenligning anfører de,
at drenge har standardiserede testresulater, der er 0,21 mindre end piger, og at forskellen mellem
etniske minoritetsbørn og andre danske børn er på 0,05. De konkluderer, at det peger på en be
grænset betydning af antal voksne pr. barn på børnenes testresultater. Samtidig finder de større
estimater for drenge end for piger. En stigning i andelen af ansatte, der er mænd, fra 10 procent til
20 procent, er associeret med en stigning i standardiserede testresultater på 0,01. En stigning i
andel af ansatte, der er uddannede, fra 45 til 57 procent, medfører en stigning i standardiserede
testresultater på 0,02. De finder desuden en positiv association mellem antal voksne pr. barn og
testresultater for etniske minoritetsbørn.
Datta Gupta & Simonsen (2012 og 2016) benytter data fra 1990’erne og 2000’erne og kommunal
variation til at se på effekten af kvaliteten af børnepasningstilbud. Datta Gupta & Simonsen (2012)
finder ingen eller små forskelle på effekten på kognitive og ikke-kognitive kompetencer af vuggestuer
sammenlignet med dagpleje for 3-årige. Der måles bl.a. på kognitive testresultater, rusmiddelfor
brug, kriminalitet, SDQ, og om børnene kan lide at gå i skole. Datta Gupta & Simonsen (2016) finder,
at vuggestuer sammenlignet med andre former for pasning har en effekt på børns sprogkompeten
cer målt i slutningen af 9. klasse på 0,2 standardafvigelse. De finder desuden en effekt på matema
tik-evner for drenge på omkring 0,1 standardafvigelse og en positiv effekt af sandsynligheden for at
starte på en gymnasieuddannelse. De argumenterer for, at effekten skal forstås som effekten af 1½
års vuggestuepasning. Der argumenteres for, at det er en stor effekt sammenlignet med eksempel
vis effekten af klassestørrelser og af ekstra skoledage.
Samlet set peger den danske evidens på området på potentielt positive persistente effekter af of
fentlig børnepasning for børn i aldersgruppen 0-3 år på deres kompetenceudvikling. Det bedste
danske studie på området, Datta Gupta & Simonsen (2010), finder dog ingen målbar effekt på ikke-
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kognitive kompetencer, når barnet er fyldt 7 år. Litteraturen peger desuden på, at der er bedre re
sultater af vuggestuer end af dagplejepasning målt på kognitive kompetencer, når barnet går i 9.
klasse (Datta Gupta & Simonsen, 2016).
Skandinaviske studier
De norske studier af effekterne af børnepasning har koncentreret sig om effekten på kognitive kom
petencer. Et studie (Drange & Havnes, 2015) ser på effekten af vuggestuepasning, og 5 studier ser
på effekten af børnehavepasning (Black et al., 2014; Drange, Havnes & Sandsør, 2016; Drange &
Telle, 2015; Havnes & Mogstad, 2011; Havnes & Mogstad, 2015).
Drange & Havnes (2015) benytter norske data fra perioden 2005-2010 og lotteri om tidlig adgang til
børnepasning. De finder, at børn, der vinder lotteriet og får tidlig adgang til vuggestue, i gennemsnit
starter, når de er 15 måneder, hvorimod andre starter, når de i gennemsnit er 19 måneder. De finder,
at de børn, der på grund af lotteriet starter tidligt i institution, har bedre sproglige (0,21 standardaf
vigelse) og matematiske (0,12 standardafvigelse) testresultater, når de er 6-7 år gamle. Dette bety
der, at effekten af at starte en måned før i institution er en forbedring af sprog- og matematik-testre
sultater på henholdsvis 0,027 og 0,028 standardafvigelse. De finder desuden, at effekten er båret
af børn fra lavindkomstfamilier. For denne gruppe er der store effekter, mens der ikke findes signifi
kante effekter for børn fra højindkomstfamilier.
Havnes & Mogstad (2011 og 2015) benytter norske data fra 1960’erne til 2000’erne til at se på
effekten af børnehavepasning. Havnes & Mogstad (2011) finder, at børnepasning for 3-6-årige
havde en positiv effekt på børnenes uddannelses- og arbejdsmarkeds-outcome, målt da de var 30
år. De finder størst effekt for børn af lavtuddannede mødre. Havnes & Mogstad (2015) finder, at
børnepasning for de 3-6-årige havde en positiv effekt på børnenes uddannelse, målt da de var 30
år, men til gengæld ingen effekt på testresultater.
Black et al. (2014) sammenligner norske familier med indkomst lige over og lige under et cut-off, der
kvalificerer til subsidier (ca. 8 procent af årlig bruttoindkomst for dem, der var kvalificeret til subsidiet)
til børnepasning for 5-årige. De bruger på data fra 1980’erne til 2000’erne, og finder positive effekter
af subsidierne til børnepasning for 5-årige på, hvordan børnene klarer sig i uddannelsessystemet,
når de er mellem 13 og 16 år. De finder ingen effekt på forældrenes arbejdsudbud. De finder, at
adgang til subsidier har en effekt på 20-50 procent af en standardafvigelse blandt individer, der har
adgang til subsidier på deres karaktergennemsnit ved eksamen.
Drange, Havnes & Sandsør (2016) benytter variation, der opstår på grund af en norsk reform i 1997,
ingen eller kun meget små effekter af børnepasning for 5-6 årige på, hvordan børnene klarer sig i
skolen i slutningen af 9. klasse, på dropout fra gymnasiet, og på hvorvidt de starter på en videregå
ende uddannelse (målt når de er 18 år).
Drange & Telle (2015) benytter geografisk variation og tidsvariation i gratis adgang til børnepasning
for 4-5 årige fra 2000’erne til 2010’erne i Norge. De finder, at børn fra indvandrerfamilier klarer sig
bedre ved tests ved skolestart (6 år), hvis de er fra et område med gratis børnepasningstilbud. De
finder ingen effekt på forældrenes beskæftigelse og uddannelse.
Det ene norske studie af høj kvalitet, der ser på effekten af vuggestuer, viser positive effekter på
kognitive kompetencer, når børnene er 6-7 år (Drange & Havnes, 2015). Resten af de norske studier
adskiller sig fra de danske studer ved at se på effekten af børnehavepasning. To studier (Havnes &
Mogstad, 2011; 2015) finder positive effekter på uddannelse og position på arbejdsmarkedet, når
barnet er blevet 30 år. Black et al. (2014) finder ligeledes positive testresultater, når barnet er 18 år.
Drange, Havnes & Sandsør (2016) finder dog ingen effekter på testresultater i slutningen af 9.
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klasse. Studierne peger samlet set på, at effekten er drevet af børn af lavindkomst- eller indvandrer
familier.
Canadiske studier
I det følgende fremhæves fire væsentlige canadiske studer, som alle benytter sig af en reform, der
introducerede højere subsidier til børnepasning for børn under 4 år (Baker, Gruber & Milligan, 2008,
Baker, Gruber & Milligan, 2015; Haeck et al., 2018; Kottelenberg & Lehrer, 2014). Studierne benytter
data fra 1990’erne til 2010’erne og har alle fokus på effekten på børns udvikling af ikke-kognitive
kompetencer. Til sidst gennemgås et studie, der ser på effekten på kognitive kompetencer (DeCicca
& Smith, 2013).
Baker, Gruber & Milligan (2008) finder negative effekter på børns adfærd, fysisk og psykisk sundhed
samt motorisk formåen for børn under 4 år. Baker, Gruber & Milligan (2015) finder også negative
effekter af børnepasning på ikke-kognitive kompetencer, målt når børnene er små. De finder desu
den negative effekter, når børnene er mellem 5 og 9 år. De finder ingen effekt på testresultater i
skolen, når børnene er teenagere. De finder til gengæld negative effekter på selvrapporteret sund
hed og trivsel samt en højere sandsynlighed for kriminel adfærd for drenge.
Kottelenberg & Lehrer (2014) Finder negative effekter på adfærd, udvikling og sundhed for børn,
der startede i institution før de blev 3 år, men ingen effekt for børn, der startede fra 3-4 årsalderen.
Haeck et al. (2018) finder kortsigtede negative effekter på adfærd, udvikling og sundhed for børn,
der startede i institution, før de blev 3 år, men ingen effekt for børn, der startede fra 3 til 4 år. Når
børnene er 5 til 9 år, er det kun effekten på angst og depression, der er vedvarende. Når børnene
er 12 til 14 år og 15 til 19 år, er der ikke længere en målbar effekt.
DeCicca & Smith (2013) finder, at længere perioder i børnehave hæver sandsynligheden for, at
barnet har gået et skoleår om, når det er 9 og 15 år, med henholdsvis 2,3 og 2,8 procentpoint. De
finder desuden, at lang tid i børnehave har en negativ effekt på testresultater for læsning i 10. klasse
på 6,7 procent af en standardafvigelse. De finder ingen effekt på testresultater i matematik. Effekt
størrelserne er størst for børn fra lavindkomstfamilier og for drenge.
Resultaterne af de canadiske studier af børnepasning står i kontrast til resultaterne i de norske stu
dier. I de canadiske studer findes negative effekter af børnehavepasning både på kognitive og ikkekognitive mål for kompetencer. Studierne peger på, at den negative effekt overvejende er båret af
børn, der starter i en pasningsordning, før de er 3 år. Resultaterne i Haeck et al. (2018) tyder på, at
den negative effekt på ikke-kognitive kompetencer ikke er vedvarende, mens DeCicca & Smith
(2013) finder vedvarende effekter (målt i 10. klasse) på testresultater i læsning.
Europæiske studier
I det følgende gennemgås fire tyske studer (Cornelissen et al., 2018; Felfe & Lalive, 2018; Felfe &
Zierow, 2014; Kuehnle & Oberfichtner, 2017), tre italienske (Carta & Rizzica, 2018; Fort, Ichino &
Zanella, 2016; Fort, Ichino & Zanella, 2017), et spansk (Felfe, Nollenberger & Rodríguez-Planas,
2015) og et studie fra Storbritannien (Blanden et al., 2016).
Kuehnle & Oberfichtner (2017) benytter tyske data fra 2010 og 2011. De ser på effekten på kompe
tencer af at starte tidligere i institution, når de er 5-6 år, samt i 9. klasse, når de er 15 år. I 9. klasse
måler de på kognitive testresultater og på mål for ikke-kognitive kompetencer samt på valg af ud
dannelsesretning. Ved 5-6 års alderen måler de på motorik, om de vurderes skoleparate, om der er
adfærdsproblemer og på sproglig udvikling. I studiet findes ingen robuste effekter af tidlig start i
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institution på disse mål, hverken ved 5-6-årsalderen eller ved 15 år. De finder ligeledes ingen effekt
på tværs af forældrenes uddannelsesgrupper og etnicitet.
Felfe & Lalive (2018) benytter tyske data fra 2009 til 2014 og en reform i 2005 af rationering af
daginstitutionspladser. De finder svage effekter af børnepasning for børn under 3 år på sprogkom
petencer, men positive effekter på motorik og socio-emotionelle kompetencer. De finder også posi
tive effekter på børn af indvandrere og med lavtuddannede forældre. Cornelissen et al. (2018) finder,
at børn af indvandrere og udsatte familier havde et større afkast af børnepasning for de under 4årige end andre børn.
Felfe & Zierow (2014) adskiller sig ved at se på effekten af institutionel pasning efter skoletid. De
benytter tyske data fra starten af 2000’erne og måler effekten på ikke-kognitive kompetencer. De
finder ingen samlet effekt af pasning efter skoletid på børns kompetencer, men positive effekter på
børn af lavtuddannede mødre eller fra lavindkomstfamilier på deres sociale og adfærdsmæssige
udvikling.
De tre italienske studier af Carta & Rizzica (2018), Fort, Ichino & Zanella (2016) og Fort, Ichino &
Zanella (2017) benytter alle data fra 2000’erne og 2010’erne. Fort, Ichino & Zanella (2016) finder,
at børnepasning for børn under 3 år har en negativ effekt på IQ for piger, men ingen effekt på drenge.
De finder desuden ingen effekt på ikke-kognitive kompetencer målt ved samvittighedsfuldhed. I et
efterfølgende studie (Fort, Ichino & Zanella, 2017) findes, at en måneds ekstra børnepasning, når
barnet er under 3 år, har en effekt på 0,5 procent lavere IQ, målt når barnet er 8-14 år, hvilket svarer
til 4,5 procent af en standardafvigelse. Carta & Rizzica (2018) finder, at tilgængelighed af offentligt
subsidieret børnepasning til 2-årige ikke har en effekt på børnenes kognitive udvikling, målt når
børnene er blevet 7 år. De finder til gengæld, at det har en positiv effekt på mødres deltagelse på
arbejdsmarkedet.
Felfe, Nollenberger & Rodríguez-Planas (2015) benytter spanske data til at vise, at subsidieret bør
nepasning for 3-årige havde en positiv effekt på testresultater ved PISA-læsetesten, når de var 15
år. Størst var effekten for børn med lavtuddannede forældre.
I en britisk kontekst finder Blanden et al. (2016), at gratis pasningsordninger for 3-årige børn har
små effekter på kort sigt, men ingen effekter på længere sigt ved 7- og 11-årsalderen.
Studierne fra Tyskland, Italien, Spanien og Storbritannien finder blandede resultater på kognitive og
ikke-kognitive kompetencer. De tyske studier finder samlet set ingen eller positive effekter. Det
samme gør sig gældende for det spanske og det engelske studie. De italienske studier finder der
imod negative effekter på udviklingen af børns kognitive kompetencer.
Amerikanske studier
Da børnepasningssystemet i USA på mange måder adskiller sig fra det danske vil, gennemgangen
af effekterne fundet i studier, der benytter sig af data fra USA, blive opsummeret på et overordnet
niveau. Det er dog stadig væsentligt at inkludere en opsummering af resultaterne fra denne litteratur,
da de udgør en væsentlig referenceramme i litteraturen. Det følgende vil skridtvis opsummere re
sultaterne fra de tre toneangivende målrettede projekter (The HighScope Perry Preschool Program
og The Carolina Abecedarian Project og Head Start), og derefter vil resultater fra mere universelle
programmer blive gennemgået (bl.a. pre-K).
The HighScope Perry Preschool Program er den ældste og mest citerede randomiserede interven
tion inden for tidlige indsatser målrettet børn. Programmet blev gennemført i de tidlige 1960’ere i
Ypsilanti, Michigan, USA og er opkaldt efter det skoledistrikt, det var tilknyttet, Perry Elementary
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School. Målgruppen var afroamerikanske 3-årige børn med lav IQ (IQ mellem 70 og 85) og med
forældre, der var dårligt stillede med hensyn til job, uddannelsesniveau og boligforhold. Den sam
lede stikprøve bestod af 123 børn, og heraf modtog 58 indsatsen. Den var intensiv, varede 2 år og
bestod i 2,5 timer på skolen hver skoledag og ugentlige besøg i hjemmet af underviseren. Formålet
var både at udvikle kognitive og ikke-kognitive kompetencer hos børnene. Børnene blev interviewet
årligt, fra de var 3-15 år og derefter i aldrene 19, 27 og 40 år.
Evalueringer af Perry Preschool Programmet finder, at det – på trods af, at programmet havde en
høj omkostning pr. barn – var en god investering. I litteraturen er der en diskussionen af størrelsen
på den interne afkastrate (IRR). Rolnick & Grunewald (2003) og Belfield et al. (2006) finder afkast
på omkring 15 procent, mens Heckman et al. (2010) finder afkast på mellem 6 og 10 procent. Heck
man et al. (2010), Conti, Heckman & Pinto (2016) og Heckman, Pinto & Savelyev (2013) opsumme
rer resultaterne fra programmet. Der findes positive effekter af programmet på bl.a. indkomst, be
skæftigelse, sundhed, sundhedsadfærd og reduceret kriminel adfærd. Heckman, Pinto & Savelyev
(2013) argumenterer for, at effekten af programmet ikke var forårsaget af en højere IQ, men af
forbedrede adfærdsmæssige kompetencer såsom ændringer i eksternaliserende adfærd og akade
misk motivation.
Carolina Abecedarian Projektet er et randomiseret kontrolleret forsøg, som blev gennemført i
1970’erne i Chapel Hill, North Carolina, USA (se litteraturoversigter i Blau & Currie, 2006; Currie &
Almond, 2011 og Almond, Currie & Duque, 2018). Målgruppen var børn fra dårligt stillede hjem og
blev bl.a. udvalgt på baggrund af moderens uddannelse og familiens indkomst. Målgruppen bestod
af 98 procent afroamerikanere. Den samlede stikprøve bestod af 111 børn, heraf 57, der modtog
indsatsen. Indsatsen startede ved fødslen, varede 4 år og bestod i 8-6 timers undervisning 5 dage
om ugen. Fokus for indsatsen lå i sproglig udvikling. Antal børn pr. underviser var 1-3 eller 1-6
afhængig af barnets alder. Børnene er løbende blevet observeret med den seneste evaluering, da
børnene var blevet 30 år. Der findes bl.a. positive effekter af programmet på uddannelse, indkomst,
beskæftigelse, sundhed samt reduceret kriminel adfærd.
Carneiro & Heckman (2003) opsummerer resultaterne fra Perry Preschool Programmet, Carolina
Abecedarian Projektet o.l. amerikanske indsatser og konkluderer, at de fører til bedre sociale kom
petencer, motivation, testresultater i skolen og reducerer kriminel adfærd. Studier har desuden vist
positive effekter på sundhed og sundhedsadfærd.
Head Start er i modsætning til Carolina Abecedarian Projektet og Perry Preschool Programmet ikke
et randomiseret kontrolleret forsøg, men en indsats, der blev rullet ud i stor skala på tværs af USA.
Målgruppen var børn i 3-5 års alderen fra lavindkomstfamilier, og formålet var bl.a. at gøre børnene
bedre parate til at starte i skole. Evalueringer af Head Start finder positive effekter på kognitive og
ikke-kognitive kompetencer, på sundhed samt reduceret kriminel adfærd (se eksempelvis Puma et
al., 2010; Ludwig & Miller, 2007; Anderson, Foster & Frisvold, 2010; Carneiro & Ginja, 2011; Currie
& Thomas, 1995; Deming, 2009; Frisvold, 2006; Frisvold & Lumeng, 2011; Garces, Thomas & Cur
rie, 2002; Kline & Walters, 2016 og litteraturoversigter i Blau & Currie, 2006; Currie & Almond, 2011;
Almond, Currie & Duque, 2018).
Pre-K (Pre-kindergarten) betegner en bred vifte af centerbaserede programmer for børn i alderen
3-5 år. Til forskel fra ovenstående programmer er Pre-K ofte universelle.
Tabel 5.2 indeholder en gennemgang af en række af de væsentligste evalueringer af de amerikan
ske Pre-K programmer. I det følgende fremhæves resultater fra nogle af de mest interessante stu
dier. Der henvises til Blau & Currie, 2006; Currie & Almond, 2011 og Almond, Currie & Duque, 2018
for en gennemgang af litteraturen.
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Barnett et al. (2013), Wong et al. (2008), Magnuson, Ruhm & Waldfogel (2007), Fitzpatrick (2008),
Gormley, Phillips & Gayer (2008) og Hustedt et al. (2008) finder, at Pre-K for børn, der er 3-4 år, har
en positiv effekt på testresultater i skolen. Cascio & Schanzenbach (2013) finder, at det for 4-årige
havde en positiv effekt på testresultater i 8. klasse for børn fra lavindkomstfamilier. De finder til
gengæld ingen effekt for højindkomstfamilier. Dette skyldes, at børn fra højindkomstfamilier bare
flyttes fra privat til offentlig pasningsordning. Cascio (2009) finder, at pasningstilbuddet for 5-årige
forårsagede et 2,5 procent mindre high school-dropout og 22 procent mindre grad af institutionali
sering for hvide børn, men havde ingen signifikant effekt på sorte børn. Gormley & Gayer (2005)
finder, at Pre-K for børn, der er 3-4 år, havde en positiv effekt på testresultater i kognitive test på 39
procent af en standardafvigelse, på testresultater i motoriske test på 24 procent af en standardafvi
gelse og på sprogtest på 38 procent af en standardafvigelse. De finder, at effekten er størst blandt
børn, der har ret til gratis frokost, dvs. børn fra lavindkomstfamilier. Magnuson, Ruhm & Waldfogel
(2007) finder dog en negativ effekt på adfærd, målt når børnene var 5-6 år.

5.2.3

Opsummering af effekter på børn kompetenceudvikling af offentlig
børnepasning

På baggrund af litteraturgennemgangen kan man konkludere, at der er væsentlige teoretiske argumenter
for, at investeringer i børn giver et højt afkast på lang sigt. De toneangivende amerikanske empiriske studier
viser, at programmer målrettet børn fra udsatte familier kan give betydelige afkast.
De danske universelle dagtilbud adskiller sig dog væsentligt fra disse programmer. Resultaterne af studier,
der beskæftiger sig med effekten af universelle dagtilbud, er noget mere blandede. De danske studier har
primært beskæftiget sig med effekten af pasning for 0-3-årige. Det bedste danske studie på området (Datta
Gupta & Simonsen, 2010) finder ingen målbar effekt på ikke-kognitive kompetencer, når barnet er fyldt 7
år. Datta Gupta & Simonsen (2016) finder, at vuggestuer – sammenlignet med andre former for pasning –
har en effekt på børns sprogkompetencer målt i slutningen af 9. klasse på 0,2 standardafvigelser. De ar
gumenterer, for at effekten skal forstås som effekten af halvandet års vuggestuepasning, og at den svarer
til to tredjedele af forskellen mellem børn af mødre med en gymnasial uddannelse eller mere og børn af
mødre med mindre end en gymnasial uddannelse.
Drange & Havnes (2015) finder, at effekten af at starte en måned før i vuggestue er en forbedring i sprogog matematik-testresultater på henholdsvis 0,027 og 0,028 standardafvigelse. De finder desuden, at effek
ten er båret af børn fra lavindkomstfamilier. For denne gruppe er der store effekter, mens der ikke findes
signifikante effekter for børn fra højindkomstfamilier. En række norske studier af børnehavepasning finder
desuden positive effekter af børnehavepasning. Disse effekter kan observeres, når børnene er 15, 18 og
30 år. Internationale studier af universelle børnepasningsordninger finder blandede resultater. Tyske, span
ske, engelske og amerikanske studier finder overvejende positive effekter, mens canadiske og italienske
studier oftest finder negative effekter. Der er en tendens til, at negative effekter oftest findes ved børne
pasning for de yngste.
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Tabel 5.2
Reference

Vedvarende effekter af universelle børnepasningstilbud på børns kompetenceudvik
ling
Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Danske studier
Bauchmül
ler, Gørtz &
Rasmussen
(2014)

Dan
mark

1998, 2008

Effekten af
kvaliteten af
børnepas
ningstilbud

OLS

Ser på betydningen af kvaliteten
af vuggestuer på børns kompe
tenceudvikling, hvor kvaliteten er
målt ved 1) antal voksne pr. barn,
2) andel af ansatte, der er mænd,
3) andel af ansatte, der er uddan
nede, 4) andel af ansatte, der har
indvandrerbaggrund og 5) stabili
teten af gruppen af de ansatte
(jobskifte). De finder, at 1), 2) og
3) er associeret med børns test
resultater i dansk i slutningen af
9. klasse. Relationen er større for
drenge end for piger. De finder
desuden en positiv relation mel
lem 1) og testresultater for etni
ske minoritetsbørn. De finder at
en stigning i resurser på 30 pro
cent til antal voksne pr. barn er
associeret med en stigning i
standardiserede testresulater på
0,01. Til sammenligning anfører
de at drenge har standardiserede
testresultatet der er 0,21 mindre
end piger og at forskellen mellem
etnisk minoritets børn og andre
danske børn er på 0,05. De kon
kluderer at det peger på en be
grænset betydning at antal
voksne pr. barn på børnenes
testresultater. De finder større
estimater for drenge end for pi
ger. En stigning i andelen af an
satte der er mænd fra 10 procent
til 20 procent er associeret med
en stigning i standardiserede
testresultater på 0,01. En stig
ning i andel af ansatte, der er ud
dannede fra 45 til 57 procent
medfører en stigning i standardi
serede testresultater på 0,02.

Ja

Datta
Gupta &
Simonsen
(2010)

Dan
mark

1994-2003

Effekten af
børnepas
ning på
ikke-kogni
tive kompe
tencer

IV, kommunale
forskelle på
ventelister

Finder ingen overall effekt af bør
nepasning for 3-årige på ikkekognitive kompetencer (målt ved
SDQ, når børnene er 7 år). Fin
der dog, at dagpleje har en nega
tiv effekt på drenge af lavtuddan
nede mødre. Finder desuden, at
et højt antal timer i børnepas
ningstilbud har en negativ effekt
på ikke-kognitive kompetencer.

Ja

Datta
Gupta &
Simonsen
(2012)

Dan
mark

1999-2007

Effekten af
kvaliteten af
børnepas
ningstilbud

IV, kommunal
variation

Finder ingen/små forskelle på ef
fekten på kognitive og ikke-kogni
tive kompetencer af vuggestuer
sammenlignet med dagpleje for
3-årige. Der måles bl.a. på kogni
tive testresultater, rusmiddelfor
brug, kriminalitet, SDQ og om
børnene kan lide skolen.

Ja

Datta
Gupta &

Dan
mark

1994-2010

Effekten af
kvaliteten af

IV, kommunal
variation

Finder, at vuggestuer sammen
lignet med anden type pasning

Ja
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Reference

Land

Observati
onsperiode

Simonsen
(2016)

Esping-An
dersen et
al. (2012)

Formål

Metode

børnepas
ningstilbud

Dan
mark
og USA

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

har en effekt på børns sprogkom
petencer målt i slutningen af 9.
klasse på 0,2 standardafvigelse.
De finder desuden en effekt på
matematik-evner for drenge på
omkring 0,1 standardafvigelse og
en positiv effekt sandsynligheden
for at starte på en gymnasieud
dannelse. De argumenterer for,
at effekten skal forstås som ef
fekten af halvandet års vugge
stuepasning. Der argumenteres
for, at det er en stor effekt sam
menlignet med effekten af klas
sestørrelse og af ekstra skole
dage.

1996-2007

Effekt af
børnepas
ning på kog
nitive kom
petencer

Control function

Finder, at institutionel børnepas
ning for 3-årige havde en positiv
effekt på læsning i Danmark,
målt når børnene var 11 år. De
finder til gengæld ingen effekt i
USA.

Ja

Skandinaviske studier
Black,
et al.
(2014)

Norge

1986-2006

Effekt af
børnepas
ning på kog
nitive kom
petencer

Regression
discontinuity

Finder positive effekter af subsi
dier til børnepasning for 5-årige
på, hvordan børnene klarer sig i
uddannelsessystemet, når de er
mellem 13 og 16 år. De finder in
gen effekt på forældrenes ar
bejdsudbud. De finder, at adgang
til subsidier har en effekt på 2050 procent af en standardafvi
gelse blandt individer, der har ad
gang til subsidier på deres karak
tergennemsnit ved eksamen.

Ja

Drange,
Havnes &
Sandsør
(2016)

Norge

1992-2007

Effekt af
børnepas
ning på kog
nitive kom
petencer

Difference-indifference, re
form i 1997

Finder ingen/meget små effekter
af børnepasning for 5-6-årige på,
hvordan børnene klarer sig i sko
len i slutningen af 9. klasse, på
dropout fra gymnasiet og på,
hvorvidt de starter på en videre
gående uddannelse (målt når de
er 18 år).

Ja

Drange &
Havnes
(2015)

Norge

2005-2010

Effekt af
børnepas
ning på kog
nitive kom
petencer

Lotteri, IV

Finder, at børn, der vinder lotte
riet og får tidlig adgang til vugge
stue, i snit starter, når de er 15
måneder, hvorimod andre starter,
når de i snit er 19 måneder. De
finder, at de børn der på grund af
lotteriet starter tidligt i institution,
klarer sig bedre i sprog (0,21
standardafvigelse) og matematiktests (0,12 standardafvigelse),
når de er 6-7 år gamle. Dette be
tyder, at effekten af at starte en
måned før i institution er en for
bedring i sprog og matematik
tests på henholdsvis 0,027 og
0,028 standardafvigelser. De fin
der desuden, at effekten er båret
af børn fra lavindkomstfamilier.
For denne gruppe er der store ef
fekter, mens der ikke findes sig
nifikante effekter for børn fra høj
indkomstfamilier.

Nej
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Reference

Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Drange &
Telle
(2015)

Norge

2004-2012

Effekt af
børnepas
ning på kog
nitive kom
petencer

Difference-indifference, geo
grafisk- og tidsvariation i gratis
adgang til bør
nepasning for
4-5-årige

Finder, at børn fra indvandrerfa
milier klarer sig bedre ved tests
ved skolestart (6 år), hvis de er
fra et område med gratis børne
pasningstilbud. De finde ingen ef
fekt på forældrenes beskæfti
gelse og uddannelse.

Ja

Havnes &
Mogstad
(2011)

Norge

1967-2006

Effekt af
børnepas
ning på kog
nitive kom
petencer

Difference-indifference

Børnepasning for 3-6-årige
havde en positiv effekt på børne
nes uddannelses- og arbejds
markeds-outcome, målt når de
var 30 år. De finder størst effekt
for børn af lavtuddannede
mødre.

Ja

Havnes &
Mogstad
(2015)

Norge

1967-2009

Effekt af
børnepas
ning på kog
nitive kom
petencer

Difference-indifference

Børnepasning for 3-6-årige
havde en positiv effekt på børne
nes uddannelse, målt når de var
30 år. Finder ingen effekt på test
resultater.

Ja

Internationale studier
Baker,
Gruber &
Milligan
(2008)

Canada

1994-2003

Effekten af
børnepas
ning på
ikke-kogni
tive kompe
tencer

Difference-indifference, re
form. Introduce
rede højere
subsidier til
børnepasning
for børn under
4 år

Negative effekter på børns ad
færd, fysisk og psykisk sundhed
samt negative effekter på moto
risk formåen for børn under 4 år.

Ja

Baker,
Gruber &
Milligan
(2015)

Canada

1994-2013

Effekten af
børnepas
ning på
ikke-kogni
tive kompe
tencer

Difference-indifference, re
form. Introduce
rede højere
subsidier til
børnepasning
for børn under
4 år

Finder negative effekter af børne
pasning på ikke-kognitive kompe
tencer, målt når børnene er små,
og når de er mellem 5 og 9 år.
De finder ingen effekt på testre
sultater i skolen, når børnene er
teenagere. De finder til gengæld
negative effekter på selvrappor
teret sundhed og trivsel samt en
højere sandsynlighed for kriminel
adfærd for drenge.

Nej

Barnett et
al. (2013)

USA

2004-2011

Effekt af
børnepas
ning på kog
nitive kom
petencer

Regression
discontinuity

Finder, at børnepasning for børn,
der er 3-4 år (pre-K), havde en
positiv effekt på testresultater i
matematik og sprog. Finder lige
ledes en positiv effekt på testre
sultater i skolen i 4. og 5. klasse.

Nej

Bernal &
Keane
(2011)

USA

1986-2007

Effekt af
børnepas
ning på kog
nitive kom
petencer

IV

Finder, at et års ekstra børnepas
ning for single mødre reducerer
børnenes testresultater med 2,1
procent (11,4 procent af en stan
dardafvigelse).

Ja

Blanden et
al. (2016)

UK

1995-2014

Effekt af
børnepas
ning på kog
nitive kom
petencer

Difference-indifference

Finder, at gratis pasningsordnin
ger for 3-årige børn havde små
effekter på kort sigt, men ingen
effekter på længere sigt ved al
deren 7 og 11 år.

Ja

Carta &
Rizzica
(2018)

Italien

2009-2012

Effekt af
børnepas
ning på kog
nitive kom
petencer

Regression
discontinuity.
Reform af alder
for adgang til
børnehave

Finder, at tilgængelighed af of
fentlig subsidieret børnepasning
til 2-årige ikke havde effekt på
børnenes kognitive udvikling
(målt ved alderen 7 år). Finder, at
det havde en positiv effekt på
mødres deltagelse på arbejds
markedet.

Ja
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Cascio
(2009)

USA

1970-2000

Effekt af
børnepas
ning på
ikke-kogni
tive kompe
tencer

Difference-indifference

Finder, at børnepasning for 5årige forårsagede en 2,5 procent
mindre high-school dropout og
22 procent mindre grad af institu
tionalisering for hvide børn, men
havde ingen signifikant effekt på
sorte børn.

Nej

Cascio &
Schanzen
bach
(2013)

USA

-

Effekten af
børnepas
ning på kog
nitive og
ikke-kogni
tive kompe
tencer

Difference-indifference

Finder, at børnepasning til 4årige havde en positiv effekt på
testresultater i 8. klasse for børn
fra lavindkomstfamilier. De finder
til gengæld ingen effekt for høj
indkomstfamilier. Argumenterer
for, at dette skyldes, at børn fra
højindkomstfamilier bare flyttes
fra privat pasningsordning til of
fentlig pasningsordning.

Ja

Chor,
Andresen
& Kalil
(2016)

Austra
lien

-

Effekten af
børnepas
ning på
ikke-kogni
tive kompe
tencer

Difference-indifference, bør
nepasningstil
bud for 4-årige,
reform i 2007

Børnepasning har en positiv ef
fekt på, hvorvidt børn vurderes
klar til at starte i skole og på pi
gers adfærd, men ingen effekt på
drenges adfærd.

Ja

Cornelissen
et al.
(2018)

Tysk
land

1994-2006

Effekten af
børnepas
ning på kog
nitive og
ikke-kogni
tive kompe
tencer

IV med MTEomregning, re
form af ratione
ring af pladser

Finder, at børn af indvandrere og
dårligt stillede familier har et
større afkast af børnepasning,
når de er under 4 år end andre
børn.

Ja

DeCicca &
Smith
(2013)

Canada

1985-2002

Effekt af
børnepas
ning på kog
nitive kom
petencer

Difference-indifference, bør
nehavereform i
1990-1991

Finder, at længere periode i bør
nehave hæver sandsynligheden
for, at barnet har gået et skoleår
om, når barnet er 9 og 15 år med
henholdsvis 2,3 og 2,8 procent
point. De finder desuden, at læn
gere tid i børnehave har en nega
tiv effekt på testresultater i læs
ning i 10. klasse på 6,7 procent
af en standardafvigelse. De fin
der ingen effekt på matematikresultater. Effektstørrelserne er
størst for børn fra lavindkomstfamilier og for drenge.

Ja

Felfe,
Nollenber
ger &
RodríguezPlanas
(2015)

Spa
nien

1986-2009

Effekt af
børnepas
ning på kog
nitive kom
petencer

Difference-indifference

Finder, at subsidieret børnepas
ning for 3-årige havde en positiv
effekt på testresultater ved PISAlæsetesten, når de var 15 år.
Størst effekt for børn med lavtud
dannede forældre.

Ja

Felfe &
Lalive
(2018)

Tysk
land

2009-2014

Effekten af
børnepas
ning på kog
nitive og
ikke-kogni
tive kompe
tencer

IV med MTEomregning,
reform i 2005,
rationering af
pladser

Finder svage effekter af børne
pasning for børn under 3 år på
sprogkompetencer, men positive
effekter på motorik og socioemotionelle kompetencer. Finder
positive effekter på børn af ind
vandrere og på børn med lavtud
dannede forældre.

Ja

Felfe &
Zierow
(2014)

Tysk
land

2002-2005

Effekten af
pasning ef
ter skoletid
på ikke-kog
nitive kom
petencer

Value-added
model

Finder ingen samlet effekt af pas
ning efter skoletid på børns kom
petencer, men finder positive ef
fekter på børn af lavtuddannede
mødre eller lavindkomstfamilier

Ja
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på deres sociale og adfærds
mæssige udvikling.
Fitzpatrick
(2008)

USA

1995-2005

Effekt af
børnepas
ning på kog
nitive kom
petencer

Difference-indifference

Finder, at børnepasning, når bør
nene er 4 år (pre-K), havde en
positiv effekt, når børnene gik i 4.
klasse (9 år) for børn med foræl
dre med lav socioøkonomisk sta
tus. De finder bl.a. positive effek
ter på testresultater i matematik
og læsning.

Ja

Fort, Ichino
& Zanella
(2016)

Italien

2001-2005

Effekten af
børnepas
ning på kog
nitive og
ikke-kogni
tive kompe
tencer

Regression
discontinuity,
gratis adgang til
børnepasning
for børn under
3 år

Finder, at børnepasning for børn
under 3 år har en negativ effekt
på IQ for piger, men ingen effekt
på drenge. Finder ingen effekt på
conscientiousness.

Nej

Fort, Ichino
& Zanella
(2017)

Italien

2013-2015

Effekten af
børnepas
ning på kog
nitive og
ikke-kogni
tive kompe
tencer

Regression
discontinuity,
gratis adgang til
børnepasning
for børn under
3 år

Finder, at en måneds ekstra bør
nepasning, når barnet er under 3
år, har en effekt på 0,5 procent
lavere IQ, målt når barnet er 8-14
år (4,5 procent af en standardaf
vigelse).

Nej

Gormley et
al. (2008)

USA

2006

Effekt af
børnepas
ning på kog
nitive kom
petencer

Regression
discontinuity

Finder, at børnepasning for børn,
der er 3-4 år (pre-K), havde en
positiv effekt på deres evner til at
skrive, læse og regne, når de var
4-5 år.

Ja

Gormley &
Gayer
(2005)

USA

2000-2001

Effekten af
børnepas
ning på kog
nitive og
ikke-kogni
tive kompe
tencer

Regression
discontinuity

Finder, at børnepasning for børn,
der er 3-4 år (pre-K), havde en
positiv effekt på testresultater i
kognitive tests på 39 procent af
en standardafvigelse, på testre
sultater i motoriske test på 24
procent af en standardafvigelse
og på sprogtest på 38 procent af
en standardafvigelse. Finder, at
effekten er størst blandt børn, der
har ret til gratis frokost. dvs. børn
fra lavindkomstfamilier.

Ja

Haeck et al.
(2018)

Canada

1994-2014

Effekten af
børnepas
ning på
ikke-kogni
tive kompe
tencer

Difference-indifference, re
form. Introduce
rede højere
subsidier til
børnepasning
for børn under
4 år

Finder kortsigtede negative effek
ter på adfærd, udvikling og sund
hed for børn, der startede i insti
tution før de blev 3 år, og ingen
effekt for børn der startede fra 34 år. Når børnene er 5-9 år, er
det kun effekten på angst og de
pression, der er persistent. Når
børnene er 12-14 år og 15-19 år,
er der ingen signifikant effekt af
indsatsen.

Ja

Herbst
(2013)

USA

2001-2003

Effekten af
børnepas
ning på kog
nitive og
ikke-kogni
tive kompe
tencer

IV, benytter
sæsonvariation
i benyttelsen af
børnepasning
for børn under
2 år

Finder negative effekter af børne
pasning.

Ja

Herbst &
Tekin
(2012)

USA

1998-2007

Effekt af
børnepas
ning på

IV

Finder, at subsidieret børnepas
ning har en signifikant effekt på
børns vægt.

Ja
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ikke-kogni
tive kompe
tencer
Hustedt et
al. (2008)

USA

2006-2008

Effekt af
børnepas
ning på kog
nitive kom
petencer

Regression
discontinuity

Finder, at børnepasning for børn,
der er 3-4 år (pre-K), havde en
positiv effekt på testresultater i
matematik og sprog.

Nej

Kottelen
berg &
Lehrer
(2014)

Canada

1994-2009

Effekten af
børnepas
ning på
ikke-kogni
tive kompe
tencer

Difference-indifference, re
form. Introduce
rede højere
subsidier til
børnepasning
for børn under
4 år

Finder negative effekter på ad
færd, udvikling og sundhed for
børn, der startede i institution, før
de blev 3 år, og ingen effekt for
børn, der startede fra 3-4 år.

Ja

Kuehnle &
Oberficht
ner (2017)

Tysk
land

2010-2011

Effekten af
børnepas
ning på kog
nitive og
ikke-kogni
tive kompe
tencer

Regression
discontinuity,
børn starter om
sommeren det
år, de fylder 3
år

Ser på effekten af at starte tidli
gere i institution på kompetencer,
når de er 5-6 år, og i 9. klasse,
når de er 15 år. I 9. klasse måler
de på kognitive testresultater og
på mål for ikke-kognitive kompe
tencer samt på valg af uddannel
sesretning. Ved 5-6 årsalderen
måler de på motorik, om de vur
deres skoleparate, på adfærds
problemer og sproglig udvikling. I
studiet findes ingen robuste ef
fekter af tidlig start i institution på
disse mål, hverken ved alderen
5-6 år eller ved alderen 15 år.
Finder ligeledes ingen effekt på
tværs af forældrenes uddannel
sesgrupper og indvandrerbag
grund.

Nej

Magnuson,
Ruhm &
Waldfogel
(2007)

USA

1998-2000

Effekten af
børnepas
ning på kog
nitive og
ikke-kogni
tive kompe
tencer

IV, lærer-FE

Finder, at børnepasning for børn,
der er 3-4 år (pre-K), havde en
positiv effekt på testresultater i
matematik og læsning, men en
negativ effekt på adfærd målt,
når de var 5-6 år.

Ja

Weiland &
Yoshikawa
(2013)

USA

2008-2010

Effekt af
børnepas
ning på kog
nitive kom
petencer

Regression
discontinuity

Finder, at børnehavepasning for
4-5-årige havde moderat til store
positive effekter på sproglige og
matematiske kompetencer.

Ja

Wong et al.
(2008)

USA

2004-2005

Effekt af
børnepas
ning på kog
nitive kom
petencer

Regression
discontinuity

Finder, at børnepasning for børn,
der er 3-4 år (pre-K), havde en
positiv effekt på testresultater i
matematik og sprog.

Ja
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6

Ældrepleje

Ældrepleje kan opdeles i formelt, ofte offentligt udbudt ældreplejetilbud, og ældrepleje foretaget af
pårørende. Pleje af pårørende er mindre normalt i Skandinavien end i resten af Europa, men blandt
de skandinaviske lande er det mest udbredt i Danmark (Jakobsson, Kotsadam & Szebehely, 2013).
Hvorvidt offentlig ældrepleje og ældrepleje foretaget af pårørende er substitutter, eller ældrepleje
foretaget af pårørende er et supplement til den formelle ældrepleje, er et centralt forskningsspørgs
mål i den litteratur, der beskæftiger sig med de samfundsøkonomiske konsekvenser af ældrepleje.
Forskningen peger dog på, at så længe der er tale om almen pleje af ældre, så vil ældrepleje fore
taget af pårørende og offentlig ældrepleje i vid udstrækning kunne betragtes som substitutter (Char
les & Sevak, 2005; Stabile, Laporte & Coyte, 2006). I tilfælde, hvor den ældre har særlige behov,
herunder behov for lægehjælp, vil ældrepleje foretaget af pårørende ofte ikke kunne erstatte den
formelle ældrepleje og kun fungere som et supplement.

6.1

Teoretiske forventninger

Pårørendes motivation for at udøve ældrepleje kan have mange årsager; altruisme, pligt, sociale
normer og et signal til egne børn kan være fremherskende mekanismer. Offentlige investeringer i
ældrepleje kan have dynamiske effekter, da udbuddet af offentlige tilbud til ældrepleje forventes at
påvirke de pårørendes adfærd.
Da pårørende har begrænsede tids- og monetære ressourcer, kan behovet for pleje hos ældre på
rørende påvirke deres arbejdsudbud. Det kan desuden have betydning for sundheden, hvis det er
problematisk at leve op til egne eller andres forventninger til ældrepleje og beskæftigelse på samme
tid (Goode, 1960; Sieber, 1974), eller hvis muligheden for at sunde aktiviteter som eksempelvis sport
bliver begrænset.
For den pårørende kan ældrepleje have en værdi i sig selv (Toljamo, Perälä & Laukkala, 2012).
Eksempelvis peger teorien på, at flere fokusområder kan være forebyggende på psykiske lidelser
som stress (Staines, 1980; Thoits, 1983). Ældrepleje kan dog også være forbundet med både fysi
ske og mentale udfordringer, som potentielt kan påvirke individets sundhedstilstand.

6.2

Empiriske resultater

Nedenfor gennemgås empirisk funderet forskning, der giver en forståelse for sammenhængen mel
lem offentligt forbrug på ældrepleje og arbejdsudbud, løn, trivsel og sundhed for pårørende. I litte
ratursøgningen blev der ikke fundet relevante danske studier. I det følgende vil der derfor være fokus
på resultater fra Skandinavien og dernæst relevante studier fra Europa og resten af verden. Tabel
6.1 viser en oversigt over den relevante litteratur.
Skandinaviske studier
Fem norske studier beskæftiger sig med ældrepleje og sundhed og arbejdsudbud af pårørende:
Fevang, Kverndokk & Røed (2012), Kotsadam (2012), Ugreninov (2013), Løken, Lundberg & Riise
(2017) og Abrahamsen & Grøtting (2019). Studierne benytter data fra 1990’erne og op til 2010’erne.
Fevang, Kverndokk & Røed (2012) ser på effekten af ældrepleje foretaget af pårørende på de på
rørendes arbejdsudbud. De finder, at arbejdsudbuddet falder med 0,5-1 procentpoint for sønner og
4 procentpoint for døtre i årene op til forældres død. Efter dødsfaldet stiger løn og beskæftigelse
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igen. De finder desuden, at sandsynligheden for at modtage overførsler stiger for de pårørende op
til forældres dødsfald. For sønner forbliver sandsynligheden højere i en periode efter dødsfaldet.
Ugreninov (2013) viser i en regression på data fra 2008, at pårørende, der yder ældrepleje, adskiller
sig fra andre pårørende ved for mænd at selvrapportere dårligere sundhed og ved for kvinder at
have en højere grad af sygefravær. Studiet illustrerer en general tendens i litteraturen, hvor det
oftest ses, at pårørende, der foretager ældrepleje, adskiller sig fra andre pårørende ved i gennemsnit
at have et lavere arbejdsudbud og en dårligere fysisk og psykisk sundhed. Det er en empirisk ud
fordring i litteraturen at tage højde for denne selektion, når man ønsker at estimere effekter på på
rørende af at foretage ældrepleje.
Løken, Lundberg & Riise (2017) og Abrahamsen & Grøtting (2019) benytter eksogen variation fra
en reform af den norske ældrepleje i 1998 til at estimere en kausal sammenhæng. I disse to studier
estimeres effekten af ændringen i offentlig ældrepleje på de pårørendes arbejdsudbud, geografisk
mobilitet og sundhed. Løken, Lundberg & Riise (2017) finder, at øgede offentlige investeringer i
ældrepleje ikke havde en effekt på de pårørendes beskæftigelse, overgang til førtidspension og
sandsynligheden for flytning ud af kommunen. De finder dog, at døtre til ældre med behov for æld
repleje, der var i beskæftigelse, hævede deres arbejdstimer og havde signifikant mindre sygefravær.
En 10 procentpoint stigning i offentlig ældrepleje medførte 6,3 dages mindre sygefravær om året for
døtre uden søskende med forældre, der havde behov for ældrepleje. De fandt ingen effekter på
sønners adfærd eller på forældrenes sundhed. Abrahamsen & Grøtting (2019) viser, at øgede of
fentlige investeringer i ældrepleje havde en positiv effekt på kort sigt på sygefravær hos døtre, men
ingen langsigtet sundhedseffekt. De finder, at en 10 procentpoint stigning i offentlig ældrepleje med
fører et fald i sandsynligheden for sygefravær hos døtre, som var uden søskende og havde forældre,
der havde behov for ældrepleje, på 14 procent (3 procentpoint ud af 21 procent).
Kotsadam (2012) benytter norske data fra 2008 til at se på effekten på de pårørendes arbejdsudbud
og løn af ældrepleje foretaget af pårørende. I studiet finder Kotsadam, at ældrepleje foretaget af
pårørende ikke har en effekt på deres beskæftigelse, løn eller arbejdstimer.
Samlet peger de norske studier dermed på mindre, men positive dynamiske effekter af øgede of
fentlige investeringer i ældrepleje til de pårørende. De to bedste norske studier (Løken, Lundberg &
Riise, 2017, og Abrahamsen & Grøtting, 2019), som benytter øgede ressourcer til ældreplejen i 1998
til at identificere årsagssammenhængen, finder således positive effekter på arbejdsudbud og nega
tive effekter på sygefravær for døtre uden søskende. At det primært er døtrenes adfærd, der er
påvirket, er et resultat, der går igen i en del studier i litteraturen.
Internationale studier
Der blev fundet 7 tyske studier, der havde en tilstrækkelig kvalitet i den empiriske tilgang til at blive
inkluderet i denne litteraturgennemgang. Disse studier er Meng (2013), Schmitz & Stroka (2013),
Geyer & Korfhage (2015), Schmitz & Westphal (2015), Schmitz & Westphal (2017), Geyer, Haan &
Korfhage (2017) og Geyer & Korfhage (2018). Analyserne er lavet på baggrund af data fra
1990’erne, 2000’erne og 2010’erne.
Geyer & Korfhage (2015) finder, at offentlig støtte til, at pårørende kan tilbyde ældrepleje, har ne
gative arbejdsudbudseffekter, og at offentlig ældrepleje har små og positive arbejdsudbudseffekter.
Geyer, Haan & Korfhage (2017) følger op på Geyer & Korfhage (2015) og viser, at øget investering
i offentligt tilgængelig ældrepleje har en positiv effekt på de offentlige finanser igennem arbejdsud
bud af pårørende.
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Geyer & Korfhage (2018) benytter en tysk reform i 1995, der bl.a. gav mulighed for økonomisk støtte
til pårørende, som ønskede at yde ældrepleje i familien. Geyer & Korfhage finder, at adgang til støtte
til pårørende, der selv udøver ældrepleje, betød, at mandlige pårørende sænkede deres beskæfti
gelse med 16 procentpoint på grund af reformen. De finder ingen effekt for kvinder.
Meng (2013) finder, at det ikke har en væsentlig betydning for arbejdsudbuddet at have en person,
der har behov for pleje i husstanden, mens Schmitz & Stroka (2013) finder, at pårørende, der giver
ældrepleje, har et højere forbrug af håndkøbsmedicin end andre.
Schmitz & Westphal (2015) og Schmitz & Westphal (2017) benytter propensity score matching esti
mation til at se på effekten af ældrepleje foretaget af pårørende på de pårørendes arbejdsudbud,
sundhed og løn. Schmitz og Westphal (2017) finder, at sandsynligheden for, at en kvindelig pårø
rende arbejder fuld tid, bliver reduceret med 4 procentpoint, og at denne effekt stadig er til stede 8
år senere. De findes desuden en negativ effekt på timeløn efter 8 år. Schmitz & Westphal (2015)
finder en negativ effekt på kvindelige pårørendes mentale sundhed på kort sigt. I studiet findes ingen
effekter på mental sundhed på lang sigt eller på fysisk sundhed.
De tyske studier viser samlet set, at ældrepleje foretaget af pårørende har betydning for arbejdsud
bud, løn og sundhed for de pårørende. Studierne af Geyer og medforfattere (2015; 2017; 2018)
viser, at reformer såsom den tyske i 1995, der inkluderede økonomiske incitamenter til, at ældre
plejes inden for familien, er en dårlig forretning for samfundet. Geyer, Haan & Korfhage (2017) peger
på, at øgede offentlige investeringer i ældrepleje er en god investering for samfundet.
Der blev fundet otte relevante britiske studier. Disse er Carmichael & Charles (2003), Heitmueller
(2007), Heitmueller & Inglis (2007), Mentzakis, McNamee & Ryan (2009), Michaud, Heitmueller &
Nazarov (2010), King & Pickard (2013), Schaffer (2015) og Hollingsworth et al. (2017).
Carmichael & Charles (2003), Heitmueller (2007), Mentzakis, McNamee & Ryan (2009), Michaud,
Heitmueller & Nazarov (2010) og King & Pickard (2013) finder alle ved brug af en række forskellige
empiriske metoder, at arbejdsudbuddet af pårørende er negativt påvirket af ældrepleje. Heitmueller
& Inglis (2007) finder ligeledes, at pårørendes lønniveau er negativt påvirket af at yde ældrepleje.
Schaffer (2015) og Hollingsworth et al. (2017) benytter en reform i Skotland i 2002, der gav adgang
til gratis offentlig ældrepleje, til at estimere effekten af en ændring i offentlig ældrepleje på pårøren
des arbejdsudbud og ældrepleje. Hollingsworth et al. finder, at ældrepleje af samboende faldt med
12 procent og med 1,2 timer pr. uge for dem, der udøvede ældrepleje. De fandt ingen effekt på ikkesamboende pårørende. De fandt desuden en stigning i beskæftigelse af samboende pårørende på
0,7 procentpoint og 0,4 timer pr. uge. Schaffer finder, at reformen betød, at kvindelige pårørende
hævede deres ældrepleje med 6 procentpoint. Hollingsworth et al. argumenterer for, at de modstrid
ende resultater i Schaffer skyldes et problematisk datagrundlag.
De britiske studier viser, at offentlig ældrepleje og ældrepleje foretaget af pårørende er substitutter.
Samme resultat findes i det irske studie af Walsh & Murphy (2018) og de to spanske studier CasadoMarin, García-Gómez & López-Nicolás (2011) og Jiménez-Martín & Prieto (2012). Studierne af den
skotske reform fra 2002, der gav adgang til gratis ældrepleje, finder modstridende effekter, men den
bedste evaluering af reformen (Hollingsworth et al., 2017) finder en stigning i beskæftigelsen af
samboende til pårørende på 0,7 procentpoint og 0,4 timer pr. uge.
Der eksisterer en række studier, som benytter data fra en tværeuropæisk survey til at studere sam
menhængen mellem ældrepleje foretaget af pårørende og arbejdsudbud, løn og sundhed af de på
rørende. De væsentligste af disse studier er Viitanen (2007), Bolin, Lindgren & Lundborg (2008a),
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Bolin, Lindgren & Lundborg (2008b), Bonsang (2009), Kotsadam (2011), Ciani (2012) og Crespo &
Mira (2014).
Viitanen (2007) finder, at ældrepleje har en negativ arbejdsudbudseffekt for ikke-samboende pårø
rende. Hun finder, at 1000 euro ekstra til formel ældrepleje sænker ældrepleje foretaget af pårø
rende med 6 procentpoint og – baseret på simulationer, at øget offentlig forbrug på ældrepleje er en
cost-effective måde at øge arbejdsudbuddet. Bolin, Lindgren & Lundborg (2008a) finder insignifi
kante effekt-estimater på beskæftigelse, arbejdstimer og løn for børn af forældre, der har behov for
ældrepleje. Bolin, Lindgren & Lundborg (2008b) og Bonsang (2009) finder til gengæld, at ældrepleje
foretaget af pårørende og offentlig ældrepleje er substitutter. Bolin, Lindgren & Lundborg (2008b)
finder, at en 10 procent stigning i ældrepleje foretaget af pårørende sænker forbruget af formel æld
repleje med 0,6 procentpoint. Bonsang (2009) finder, at relationen er aftagende i niveauet af den
ældres behov. Derudover finder Bonsang, at en 10 procent stigning i ældrepleje foretaget af pårø
rende sænker forbruget af formel ældrepleje med 6,8 procent.
Ciani (2012) finder, at ældrepleje har en negativ arbejdsudbudseffekt for samboende pårørende i
snit på 1 procent i Nordeuropa og 2 procent i Sydeuropa. Crespo & Mira (2014) og Kotsadam (2011)
finder også, at effekten er størst i Sydeuropa og mindst i Nordeuropa.
Samlet peger de tværeuropæiske studier på, at offentlig ældrepleje og ældrepleje foretaget af på
rørende er substitutter, således at et øget niveau af offentlig ældrepleje sænker niveauet af ældre
pleje foretaget af pårørende. Studierne viser dog, at denne relation er mindst i Nordeuropa.
Studierne af Wolf & Soldo (1994), Ettner (1996), Johnson & Lo-Sasso (2000), Van Houtven & Norton
(2004), Charles & Sevak (2005), Amirkhanyan & Wolf (2006), Coe & Van Houtven (2009), Van
Houtven, Coe & Skira (2013), Skira (2015) og Jacobs et al. (2017) studerer alle relationen mellem
formel ældrepleje og ældrepleje foretaget af pårørende i en amerikansk kontekst.
Wolf & Soldo (1994), Ettner (1996), Van Houtven, Coe & Skira (2013) og Skira (2015) studerer alle
betydningen af ældrepleje foretaget af pårørende på de pårørendes arbejdsudbud. Ettner (1996)
finder, at arbejdsudbud af kvindelige pårørende, der ikke er samboende, er negativt påvirket af æld
repleje. Hun finder ingen signifikant effekt på samboende pårørende og på mænd. Johnson & LoSasso (2000) finder, at døtre og sønner i alderen 53 til 63 år, der bruger 100 timer eller mere på
pleje af deres forældre, sænker deres arbejdsudbud med i snit 460 timer om året. Skira (2015) viser
ved brug af en dynamisk diskret valg model en negativ effekt på kvindelige pårørendes arbejdsud
bud af at udøve ældrepleje.
Van Houtven, Coe & Skira (2013) finder, at ældrepleje har en negativ effekt på sandsynligheden for,
at mandlige pårørende er beskæftigede, på 3 procentpoint. Kvindelige pårørende sænker deres
arbejdsudbud med 3-10 timer om ugen og har en højere sandsynlighed for at gå på pension. De
finder desuden en negativ effekt på kvinders timeløn, men ingen effekt på mænds.
Wolf & Soldo (1994) finder til gengæld ingen effekt på arbejdsudbud af kvindelige pårørende.
Amirkhanyan & Wolf (2006) og Coe & Van Houtven (2009) estimerer effekten af ældrepleje foretaget
af pårørende på de pårørendes sundhed. Coe & Van Houtven finder, at mental og fysisk sundhed
hos pårørende er negativt påvirket af ældrepleje. Amirkhanyan & Wolf finder, at ældrepleje foretaget
af pårørende har en negativ effekt på mental sundhed for kvinder, men ikke for mænd.
Van Houtven & Norton (2004) og Charles & Sevak (2005) ser på effekten af ældrepleje foretaget af
pårørende på forbrug af formel ældrepleje. Van Houtven & Norton finder, at ældrepleje foretaget af
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pårørende og formel ældrepleje er substitutter, og Charles & Sevak finder, at ældrepleje foretaget
af pårørende signifikant reducerer forbruget af sygeplejebesøg i hjemmet.
Jacobs et al. (2017) viser desuden, at kvindelige pårørende, der yder minimum 20 timers pleje om
ugen, har 1 til 3 procentpoint højere sandsynlighed for at gå på pension.
Samlet peger studierne, der benytter data fra USA, på, at formel ældrepleje og ældrepleje foretaget
af pårørende er substitutter, og at ældrepleje foretaget af pårørende har en negativ betydning for
arbejdsudbud, løn og sundhed for de pårørende.
Leigh (2010), Nguyen & Connelly (2014) og van den Berg, Fiebig & Hall (2014) ser på effekten af
ældrepleje foretaget af pårørende i Australien på de pårørendes arbejdsudbud, løn, trivsel og sund
hed, og Lilly, Laporte & Coyte (2010) ser på effekten på arbejdsudbud og løn i Canada.
Leigh (2010) finder, at ældrepleje har en arbejdsudbudseffekt på pårørende på 4-6 procentpoint,
men ingen effekt på timeløn og trivsel. Nguyen & Connelly (2014) finder en arbejdsudbudseffekt for
den primære pårørende på 12 procentpoint, men ingen effekt på arbejdsudbuddet af sekundære
pårørende. Van den Berg, Fiebig & Hall (2014) finder, at ældrepleje har en negativ effekt på selv
rapporteret trivsel hos pårørende. I det canadiske studie af Lilly, Laporte & Coyte (2010) finder de,
at den marginale effekt på arbejdsudbud af de primære pårørende, der yder ældrepleje, er på -0,06
for mænd og -0,09 for kvinder. De finder ingen effekt på timeløn.
De australske og det canadiske studie er dermed i tråd med resten af litteraturen. De finder klare
effekter på arbejdsudbuddet af pårørende, blandede effekter på sundhed og ingen effekt på timeløn
(på kort sigt).
De to japanske studier af Sugawara & Nakamura (2014) og Fu et al. (2017) er interessante at inklu
dere, da de ser på effekten af øgede offentlige udgifter til ældrepleje på arbejdsudbud af pårørende.
Fu et al. (2017) benytter reformer af den offentlige ældrepleje i 2000 og 2006 til at vise, at adgang
til formel ældrepleje havde store effekter på arbejdsudbud af pårørende. De finder desuden de stør
ste effekter for mænd. Sugawara & Nakamura (2014) viser, at øget investering i offentligt tilgængelig
ældrepleje har en positiv effekt på kvindelige pårørendes arbejdsudbud. De japanske studer peger
dermed på en klar sammenhæng mellem offentligt forbrug på ældrepleje og arbejdsudbud af pårø
rende.
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6.2.1

Opsummering af effekter af offentlig ældrepleje

Opsummerende må det fremhæves, at der eksisterer en rig litteratur, der ser på betydningen af offentlig
ældrepleje på adfærd hos pårørende. I litteraturgennemgangen blev der dog ikke fundet brugbar evidens
baseret på danske data. Der findes til gengæld gode studier baseret på nyere norske data. Disse studier
viser, at der er lave, men positive dynamiske effekter af øgede offentlige investeringer i ældrepleje på de
pårørendes arbejdsudbud. Løken, Lundberg & Riise (2017) finder, at en 10 procentpoint stigning i offentlig
ældrepleje medførte 6,3 dages mindre sygefravær om året for døtre uden søskende med forældre, der
havde behov for ældrepleje. Abrahamsen & Grøtting (2019) finder, at en 10 procentpoint stigning i offentlig
ældrepleje medfører et fald i sandsynligheden for sygefravær hos døtre uden søskende med forældre, der
havde behov for ældrepleje på 14 procent (3 procentpoint ud af 21 procent). Løken, Lundberg & Riise
(2017) finder ingen effekt på pårørendes beskæftigelse, overgang til førtidspension og sandsynligheden
for flytning ud af kommunen.
Positive arbejdsudbudseffekter af øgede offentlige investeringer i ældrepleje blev ligeledes fundet i britiske,
tyske og japanske studier. Den internationale litteratur viser generelt, at det primært er den nærmeste
pårørende og kvindelige pårørende, der bliver målbart påvirket af at have familiemedlemmer, der har behov
for pleje. Det tyske studie af Geyer, Haan & Korfhage (2017) peger på, at øgede offentlige investeringer i
ældrepleje i en tysk kontekst er en god investering for samfundet.

Tabel 6.1
Reference

Dynamiske effekter af ældrepleje
Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Skandinaviske studier
Abraham
sen & Grø
tting (2019)

Norge

1993-2014

Effekt af
ændring i of
fentlig æld
repleje på
pårørendes
sundhed

Difference-indifference,
reform i 1998

Finder, at øgede offentlige inve
steringer i ældrepleje havde en
positiv effekt på kort sigt på syge
fravær hos døtre, men ingen
langsigtet sundhedseffekt.

Nej

Fevang,
Kverndokk
& Røed
(2012)

Norge

1993-2005

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på arbejds
udbud

Fixed effects

Arbejdsudbuddet falder med 0,51 procentpoint for sønner og 4
procentpoint for døtre i årene op
til forældres død. Efter dødsfaldet
stiger løn og beskæftigelse igen.
De finder desuden, at sandsyn
ligheden for at modtage overførs
ler stiger for de pårørende op til
forældres dødsfald. For sønner
forbliver sandsynligheden høje i
en periode efter dødsfaldet.

Ja

Kotsadam
(2012)

Norge

2008

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på arbejds
udbud og
løn

IV

Finder, at ældrepleje foretaget af
pårørende ikke har en effekt på
deres beskæftigelse, løn eller ar
bejdstimer.

Ja

Løken,
Lundberg
& Riise
(2017)

Norge

1993-2006

Effekt af
ændring i
offentlig
ældrepleje
på pårøren
des arbejds
udbud, mo
bilitet og
sundhed

Difference-indifference,
reform i 1998

Finder, at øgede offentlige inve
steringer i ældrepleje ikke har ef
fekt på pårørendes beskæftigelse, overgang til førtidspension og
sandsynligheden for migration ud
af kommunen. De finder dog, at
døtre til ældre med behov for
ældrepleje, der er i beskæftigelse, hæver deres arbejdstimer og
har signifikant mindre sygefra
vær. En 10 procentpoint stigning

Ja
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Reference

Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

i offentlig ældrepleje medfører
6,3 dages mindre sygefravær om
året for døtre uden søskende
med forældre, der har behov for
ældrepleje. De finder ingen effek
ter på sønners adfærd eller på
forældrenes sundhed.
Ugreninov
(2013)

Norge

2008

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på sygefra
vær og
sundhed

Probit

Finder, at pårørende, der yder
ældrepleje, adskiller sig fra andre
pårørende ved for mænd at selv
rapportere dårligere sundhed og
for kvinder ved at have en højere
grad af sygefravær.

Ja

Internationale studier
Amirkhanyan &
Wolf (2006)

USA

1996, 1998,
2000

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på sundhed

Logit, random
effects

Finder, at ældrepleje foretaget af
pårørende har en negativ effekt
på metal sundhed for kvinder,
men ikke for mænd.

Ja

Bolin,
Lindgren &
Lundborg
(2008a)

Europa

2004

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på arbejds
udbud og
løn

IV

Finder insignifikante IV-estimater
på beskæftigelse, arbejdstimer
og løn for børn af forældre, der
har behov for ældrepleje.

Ja

Bolin,
Lindgren &
Lundborg
(2008b)

Europa

2004

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på forbrug
af offentlig
ældrepleje

IV

Finder, at ældrepleje foretaget af
pårørende, og offentlig ældre
pleje er substitutter. De finder, at
en 10 procent stigning i ældre
pleje foretaget af pårørende
sænker forbruget af formel æld
repleje med 0,6 procentpoint

Ja

Bonsang
(2009)

Europa

2004

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på forbrug
af offentlig
ældrepleje

IV

Finder, at ældrepleje foretaget af
pårørende, og offentlig ældre
pleje er substitutter, men at
denne relation er aftagende i ni
veauet af den ældres behov. De
finder, at en 10 procent stigning i
ældrepleje foretaget af pårø
rende sænker forbruget af formel
ældrepleje med 6,8 procent.

Ja

Carmichael
& Charles
(2003)

Storbri
tannien

1990

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på arbejds
udbud

Heckman
selection model

Finder, at arbejdsudbud af pårø
rende er negativt påvirket af æld
repleje.

Ja

CasadoMarin,
GarcíaGómez &
López-Ni
colás
(2011)

Spa
nien

1994-2001

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på forbrug
af offentlig
ældrepleje

Probit, fixed
effects

Finder, at ældrepleje foretaget af
pårørende og offentlig ældrepleje
er substitutter.

Ja

Charles &
Sevak
(2005)

USA

1993-2000

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på forbrug
af formel
ældrepleje

IV

Finder, at ældrepleje foretaget af
pårørende signifikant reducerer
forbruget af sygeplejebesøg i
hjemmet.

Ja
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Reference

Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Ciani
(2012)

Europa

1994-2001

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på arbejds
udbud

IV, fixed
effects, random
effects

Finder, at ældrepleje har en ne
gativ arbejdsudbudseffekt for
samboende pårørende i snit på 1
procent i Nordeuropa og 2 pro
cent i Sydeuropa.

Ja

Coe & Van
Houtven
(2009)

USA

1992-2004

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på sundhed

IV

Finder, at mental og fysisk sund
hed hos pårørende er negativt
påvirket af ældrepleje.

Ja

Crespo &
Mira (2014)

Europa

2004, 20062007

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på arbejds
udbud

IV

Finder, at ældrepleje har en ne
gativ arbejdsudbudseffekt for
døtre, og at effekten er størst i
Sydeuropa.

Ja

Do et al.
(2015)

Sydkorea

2006, 2008,
2010

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på sundhed

IV

Finder at døtre og svigerdøtres
sundhed er negativt påvirket af at
udøve ældrepleje.

Ja

Ettner
(1996)

USA

1987

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på arbejds
udbud

IV

Finder, at arbejdsudbud af kvin
delige pårørende, der ikke er
samboende, er negativt påvirket
af ældrepleje. Finder ingen signi
fikant effekt på samboende pårø
rende og på mænd.

Fu et al.
(2017)

Japan

1995-2013

Effekt af
øgede of
fentlige ud
gifter til æld
repleje på
arbejdsud
bud af pårø
rende

Difference-indifference
propensity
score matching,
reformer i år
2000 og 2006

Finder, at reformer, der gav ad
gang til formel ældrepleje, havde
store effekter på arbejdsudbud af
pårørende. Finder de største ef
fekter for mænd.

Ja

Geyer,
Haan &
Korfhage
(2017)

Tysk
land

2001-2010

Effekt af
ændring i
offentlig
ældrepleje
på offentlige
finanser

Strukturel
model

Finder, at øget investering i of
fentlig tilgængelig ældrepleje har
en positiv effekt på de offentlige
finanser igennem arbejdsudbud
af pårørende.

Ja

Geyer &
Korfhage
(2015)

Tysk
land

2001-2010

Effekt af
ændring i
offentlig
ældrepleje
på pårøren
des ældre
pleje

Strukturel
model

Finder, at offentlig støtte til, at
pårørende skal tilbyde ældre
pleje, har negative arbejdsud
budseffekter, og at offentlig æld
repleje har små positive arbejds
udbudseffekter.

Ja

Geyer &
Korfhage
(2018)

Tysk
land

1992-2001

Effekt af
ændring i
offentlig
ældrepleje
på pårøren
des arbejds
udbud

Difference-indifference, re
form i 1995

Finder, at adgang til støtte til på
rørende, der selv udøver ældre
pleje, havde en negativ effekt på
beskæftigelse og antal arbejdsti
mer for mandlige pårørende,
men de finder ingen effekt for
kvinder.

Ja

Heitmueller
(2007)

Storbri
tannien

1991-2002

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på arbejds
udbud

IV

Finder, at arbejdsudbud af pårø
rende er negativt påvirket af æld
repleje.

Ja
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Reference

Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Heitmueller
& Inglis
(2007)

Storbri
tannien

1993-2002

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på løn

Heckman
selection model

Finder, at lønnen af pårørende er
negativt påvirket af ældrepleje.

Ja

Hollings
worth et al.
(2017)

Storbri
tannien

1998-2007

Effekt af
ændring i
offentlig
ældrepleje
på pårøren
des arbejds
udbud og
ældrepleje

Difference-indifference, geo
grafisk og tids
variation, re
form i Skotland
i 2002, gratis
adgang til æld
repleje

Finder, at ældrepleje af sambo
ende faldt med 12 procent og
med 1,2 timer pr. uge for dem,
der udøvede ældrepleje. De
fandt ingen effekt på ikke-sambo
ende pårørende. De fandt desu
den en stigning i beskæftigelsen
af samboende pårørende på 0,7
procentpoint og 0,4 timer pr. uge.

Nej

Jacobs et
al. (2017)

USA

1992-2003

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på sandsyn
lighed for at
gå på pen
sion

IV, fixed effects

Finder, at kvinder, der yder mini
mum 20 timers pleje om ugen,
har 1 til 3 procentpoint højere
sandsynlighed for at gå på pen
sion.

Ja

JimenezMartin &
Prieto
(2012)

Spa
nien

1986-1999

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på arbejds
udbud

Logit

Finder, at arbejdsudbud af pårø
rende er negativt associeret med
ældrepleje.

Ja

Johnson &
Lo-Sasso
(2000)

USA

1992-1996

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på arbejds
udbud

Random effects

Finder, at døtre og sønner i alde
ren 53-63 år, der bruger 100 ti
mer eller mere på pleje af deres
forældre, sænker deres arbejds
udbud med i snit 460 timer om
året.

Nej

King &
Pickard
(2013)

Storbri
tannien

2002-2009

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på arbejds
udbud

Logit

Finder, at arbejdsudbud af pårø
rende er negativt påvirket af æld
repleje.

Ja

Kotsadam
(2011)

Europa

1994-2001

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på arbejds
udbud

Logit

Finder, at kvindelige pårørendes
arbejdsudbud er negativt associ
eret med ældrepleje. Finder, at
sammenhængen er størst i Syd
europa og mindst i Nordeuropa.

Ja

Leigh
(2010)

Austra
lien

2001-2007

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på arbejds
udbud løn
og trivsel

Fixed effects

Finder, at ældrepleje har en ar
bejdsudbudseffekt på pårørende
på 4-6 procentpoint og ingen ef
fekt på timeløn og trivsel (life sa
tisfaction).

Ja

Lilly,
Laporte
& Coyte
(2010)

Canada

2002

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på arbejds
udbud og
løn

Heckman
selection model

Finder, at den marginale effekt
på arbejdsudbud af de primære
pårørende, der yder ældrepleje,
er på -0,06 for mænd og -0,09 for
kvinder. De finder ingen effekt på
timeløn.

Ja

Meng
(2013)

Tysk
land

2001-2007

Effekt af
ældrepleje
foretaget af

GMM, fixed
effects

Finder, at det ikke har væsentlig
betydning for arbejdsudbuddet at

Ja
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Reference

Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

pårørende
på arbejds
udbud

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

have en person, der har behov
for pleje i husstanden.

Mentzakis,
McNamee
& Ryan
(2009)

Storbri
tannien

1991-2004

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på arbejds
udbud

Random effects

Finder, at arbejdsudbud af pårø
rende er negativt påvirket af æld
repleje.

Ja

Michaud,
Heitmueller
& Nazarov
(2010)

Storbri
tannien

2000-2005

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på arbejds
udbud

Probit

Finder, at arbejdsudbud af sam
boende pårørende er negativt
påvirket af ældrepleje.

Ja

Nguyen &
Connelly
(2014)

Austra
lien

2008

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på arbejds
udbud

IV

Finder, at ældrepleje har en ar
bejdsudbudseffekt for den pri
mære pårørende på 12 procent
point. Effekten er ikke signifikant
forskellig for mænd og kvinder.
De finder ingen effekt på arbejds
udbuddet af sekundære pårø
rende.

Ja

Schaffer
(2015)

Storbri
tannien

1996-2008

Effekt af
ændring i of
fentlig æld
repleje på
pårørendes
ældrepleje

Difference-indifference, geo
grafisk og tids
variation, re
form i Skotland
i 2002, gratis
adgang til æld
repleje

Finder, at reformen betyder, at
kvindelige pårørende hæver de
res ældrepleje med 6 procentpoint.

Ja

Schmitz &
Stroka
(2013)

Tysk
land

2007-2009

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på sundhed

Fixed effects,
random effects

Finder, at pårørende, der giver
ældrepleje, har et højere forbrug
af håndkøbsmedicin end andre.

Ja

Schmitz &
Westphal
(2015)

Tysk
land

2002-2010

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på sundhed

Propensity
score matching

Finder en negativ effekt på kvin
delige pårørendes mentale sund
hed på kort sigt. Finder ingen ef
fekter på lang sigt eller på fysisk
sundhed.

Ja

Schmitz &
Westphal
(2017)

Tysk
land

2001-2013

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på arbejds
udbud og
løn

Propensity
score matching

Finder, at sandsynligheden for, at
en kvindelig pårørende arbejder
på fuld tid, bliver reduceret med 4
procentpoint, og at denne effekt
stadig er til stede 8 år senere.
Finder desuden en negativ effekt
på timeløn efter 8 år.

Ja

Skira
(2015)

USA

1994-2008

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på arbejds
udbud

Dynamisk
discrete choice
model

Finder negativ effekt på kvinde
lige pårørendes arbejdsudbud af
ældrepleje.

Ja

Sugawara
& Naka
mura
(2014)

Japan

1998, 2004,
2010

Effekt af
ændring i of
fentlig æld
repleje på
pårørendes
arbejdsud
bud

Probit,
switching
regression

Finder, at øget investering i of
fentligt tilgængelig ældrepleje har
en positiv effekt på kvindelige på
rørendes arbejdsudbud.

Ja
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Reference

Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Van den
Berg,
Fiebig &
Hall
(2014)

Austra
lien

2001-2011

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på sundhed

Logit, fixed
effects

Finder, at ældrepleje har negativ
effekt på selvrapporteret trivsel
hos pårørende.

Ja

Van
Houtven,
Coe &
Skira
(2013)

USA

1992-2008

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på arbejds
udbud og
løn

IV, fixed effects

Finder, at ældrepleje har negativ
effekt på sandsynligheden for, at
mandlige pårørende er beskæfti
gede, på 3 procentpoint. Kvinde
lige pårørende sænker deres ar
bejdsudbud med 3-10 timer om
ugen og har højere sandsynlig
hed for at gå på pension. De fin
der desuden en negativ effekt på
kvinders timeløn, men ingen ef
fekt på mænds.

Ja

Van
Houtven &
Norton
(2004)

USA

1995, 1998

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på forbrug
af formel
ældrepleje

IV

Finder, at ældrepleje foretaget af
pårørende og formel ældrepleje
er substitutter.

Ja

Viitanen
(2007)

Europa

1994-2001

Effekt af
øgede of
fentlige ud
gifter til æld
repleje på
arbejdsud
bud af pårø
rende

Probit

Finder, at ældrepleje har negativ
arbejdsudbudseffekt for ikkesamboende pårørende. Finder,
at 1.000 euro ekstra til formel
ældrepleje sænker ældrepleje fo
retaget af pårørende med 6 pro
centpoint. De viser, baseret på
simulationer, at øget offentligt
forbrug på ældrepleje er en costeffective måde at øge arbejdsud
buddet.

Nej

Walsh &
Murphy
(2018)

Irland

2009

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på arbejds
udbud

Propensity
score matching

Finder, at ældrepleje foretaget af
pårørende har en negativ effekt
på arbejdsudbuddet.

Ja

Wolf &
Soldo
(1994)

USA

1987-1988

Effekt af
ældrepleje
foretaget af
pårørende
på arbejds
udbud

Probit

Finder ingen effekt på arbejdsud
buddet af kvindelige pårørende.

Ja
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7

Sundhed

Den offentligt tilgængelige universelle sundhedsforsikring er en fundamental del af den danske vel
færdsmodel. Det er samtidig et stort udgiftsområde, og udgifterne til sundhed forventes at stige over
tid i takt med den demografiske og teknologiske udvikling. En stor del af formålet med at have of
fentlig sundhedsforsikring er af fordelingsmæssig karakter. Det er således en politisk præference,
at alle skal have adgang til lægebehandling, når de er syge. Dette vil have stor betydning for adgan
gen til sundhedstilbud på tværs af indkomstfordelingen og kan desuden forebygge diskriminerende
adfærd fra de private forsikringsselskaber.10

7.1

Teoretiske forventninger

Dette afsnit vil give et indblik i de dynamiske effekter af offentlige sundhedsinvesteringer på produk
tivitet og arbejdsudbud hos raskmeldte. Et centralt spørgsmål er, hvorvidt yderligere investeringer i
sundhed ud fra det nuværende danske investeringsniveau vil have dynamiske effekter på arbejds
udbud og produktivitet.
For at anskueliggøre de potentielle effekter er det fordelagtigt at lave en distinktion på alder. I det
følgende bliver der opdelt i børn og unge, voksne i den arbejdsduelige alder, og ældre.
Størstedelen af de offentlige udgifter til sundhed bliver brugt på ældre borgere, der ikke længere er
på arbejdsmarkedet (Finansministeriet, 2018b). For denne gruppe af borgere er der ikke oplagte
positive eller negative effekter på arbejdsudbud og produktivitet. En undtagelse kan dog være en
effekt på arbejdsudbuddet af pårørende. Dette emne er berørt i kapitel 6 om de dynamiske effekter
af ældreplejen. I dette kapitel vil effekter af sundhedsudgifter til ældre ikke blive berørt yderligere.
Der vil i dette afsnit heller ikke blive gennemgået resultater på den dynamiske effekt af sundhedsin
vesteringer på voksne i den arbejdsduelige alder, da den marginale effekt af yderligere investeringer
forventes at være lille i et system med universel adgang til behandling. Hvis der skulle være en
effekt, må det forventes, at mekanismen er via længden af tidsperioden væk fra arbejdsmarkedet i
forbindelse med behandling. Vi har ikke fundet forskning, der belyser de marginale effekter på dette
område.11
For børn og unge opstår den væsentligste dynamiske effekt af sundhedsinvesteringer på kompe
tenceudviklingen og dermed på produktivitet og arbejdsudbud på lang sigt. Sundhedsinvesteringer
i børn kan opdeles i fire typer (Bundy et al., 2017). Disse er:
▪

Fysisk sundhed (eksempelvis vacciner, lægebesøg og rusmiddelforebyggelse)

▪

Ernæring (eksempelvis skolemad og kostråd)

▪

Mental sundhed (behandling og forebyggelse)

▪

Sundhedsindsatser rettet mod kognitiv indlæring (eksempelvis briller og høreapparater).

10

11

Økonomisk teori tilsiger, at en offentlig sundhedsforsikring kan være med til at modvirke markedsfejl, der kan opstå på grund af
asymmetrisk information. Da private forsikringsudbydere ikke vil have mulighed for at have al den information om sundhedsad
færd, der er relevant for at foretage en beslutning om et individs adgang til og pris på forsikring, vil en sådan agent træffe
beslutninger baseret på statistiske overvejelser. Dette kan med stor sandsynlighed føre til statistisk diskrimination.
For de øvrige afsnit er der generelt heller ikke estimeret marginale effekter, men forskellen mellem marginale og gennemsnitlige
effekter forventes at være meget betydelig inden for sundhed. I gennemsnit vil effekten på arbejdsudbud være enorm stor, mens
den formentlig vil være nul eller ganske beskeden på marginen af de nuværende danske investeringsniveau. En undtagelse kan
tænkes at være psykiatriområdet.
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Øgede investeringer i disse fire typer af sundhedsindsatser kan alle have en positiv indvirkning på
kompetenceudvikling og dermed på produktivitet og arbejdsudbud på lang sigt. Almond, Currie &
Duque (2018) argumenterer for, at sundhedsinvesteringer i børn i vestlige lande har langsigtede
positive effekter, og at dette i særlig grad gælder for børn fra udsatte familier.
Sygdom i barndommen kan have store langsigtede effekter på lang sigt på sundhed som voksne,
på kompetenceudvikling og på arbejdsudbud, da barndommen er en periode, der har stor betydning
for hjernens udvikling (Ben-Shlomo & Kuh, 2002; Shonkoff, Boyce & McEwen, 2009; Currie & Al
mond, 2011; Almond, Currie & Duque, 2018). Sygdom kan være med til at sænke næringsindtaget
og den hastighed, hvormed neurale netværk udvikles (Finch & Crimmins, 2004; Eppig, Fincher &
Thornhill, 2010). Forskning peger desuden på, at sygdom kan påvirke den neurale udvikling genetisk
(Deverman & Patterson, 2009). Dette gælder ikke mindst for nyfødte. Johnson (2001) peger på, at
hjernens udvikling er særligt sensitiv for sygdom i løbet af de første 3 år.
Det centrale spørgsmål er dog igen, hvorvidt yderligere investeringer i børns sundhed ud fra et
dansk investeringsniveau kan have en positiv langsigtet effekt. I gennemgangen af litteraturen vil
fokus derfor være på studier, der ser på vedvarende effekter af sundhedsinvesteringer i børn i en
kontekst, som minder om den nuværende danske. Det næste afsnit vil gennemgå den relevante
litteratur på effekter af offentlige investeringer i sundhedsindsatser til børn på børnenes kompeten
ceudvikling.

7.2

Dynamiske effekter af sundhedsinvesteringer i børn

Da offentlige sundhedstilbud i Danmark er universelt tilgængelige, er det en grundlæggende empi
risk udfordring at identificere effekten af sådanne tilbud. For at identificere en effekt har man behov
for at sammenligne en gruppe, der har haft adgang til sundhedstilbuddet, med en sammenlignelig
gruppe, der ikke har haft adgang til tilbuddet. Men da sundhedstilbud som udgangspunkt er univer
selt tilgængelige i Danmark, er en retvisende sammenligningsgruppe ofte ikke tilgængelig. I de stu
dier, der gennemgås i dette afsnit, benyttes to grundlæggende tilgange til at løse denne udfordring.
Den første er at udnytte milepæle i tilbuddets omfang. Dette er eksempelvis tilfældet, når det gælder
niveauet af offentlig investering i nyfødte betinget på fødselsvægt. Her vil der være grænser ved 2,5
kg og 1,5 kg, hvor barnet bliver vurderet til at have behov for ekstra høj opmærksomhed fra sund
hedspersonalet. Ved at sammenligne individer, der er lige over og lige under milepælen, kan man
få et indblik i effekten af investeringen. Den anden tilgang er at se på implementeringen af indsatsen.
Her benyttes ofte geografisk og tidsvariation i adgangen til indsatsen til at estimere en kausal sam
menhæng.
Da det skandinaviske sundhedssystem på mange områder adskiller sig fra sundhedssystemer i an
dre lande, vil fokus i dette afsnit primært være på skandinaviske studier. De væsentligste referen
cepunkter fra den internationale (ofte amerikanske) litteratur vil dog også blive berørt, i det omfang
det skønnes relevant. Det har primært været muligt at finde relevant empirisk forskning inden for to
typer af indsatser til børn og unge. Den første er indsatser, der ser på effekten af investeringer for
nyfødte i form af længere tid på hospitalet eller ekstra hjemmebesøg. Den anden type indsats er
ernæringsrettede indsatser til skolebørn. Der blev i alt fundet 5 danske, 6 svenske og 2 norske
studier af indsatser til nyfødte og 1 svensk og 1 norsk studie af effekter af ernæringsindsatser til
skolebørn.
Andre eksempler på typer af sundhedsinvestering er vaccineprogrammer, lægebesøg og rusmid
delforebyggelse. Indsatser målrettet mental sundhed kan ligeledes inkludere behandling og fore
byggelse. Fælles for sundhedsinvesteringer i børn er, at de kan påvirke kompetenceudviklingen
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både på den ekstensive margin (tid i skolen/skolefravær) og på den intensive margin (evne til at
optage viden).
Tabel 7.1Tabel 7.1
Reference

Land

Effekter af sundhedsinvesteringer på børns kompetenceudvikling
Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Danske studier
Daysa,
Trandafir &
van Ewijk
(2019)

Dan
mark

2001-2010

Effekt af
sundhedsin
vestering på
nyfødte

Regression
discontinuity
design, ekstra
investering i
børn der fødes
med lav fød
selsvægt

Finder, at søskende til børn, der
ved fødslen modtager ekstra of
fentlig investering på grund af lav
fødselsvægt, klarer sig bedre ved
9. klasses afgangseksamen i
dansk og matematik, men ingen
effekt på sandsynligheden for at
starte på en ungdomsuddannelse. Effekten på dansk er på
0,386 standardafvigelse og på
matematik 0,255 standardafvi
gelse.

Ja

Hjort,
Sølvsten
& Wüst
(2017)

Dan
mark

1980-2012

Effekt af
sundhedsin
vestering på
nyfødte

Difference-indifference,
kommunal vari
ation i adgang
til hjemmebe
søg af sygeple
jesker for fami
lier med ny
fødte. Indført i
løbet af
1930’erne og
1940’erne.

Finder positive effekter af hjem
mebesøg af sygeplejesker hos
familier med nyfødte på børne
nes sundhed som voksne. De fin
der en positiv effekt på levetid,
mindre tid på hospital, før de bli
ver gamle, og mindre sandsynlig
hed for hjertekarsygdomme.

Ja

Kronborg,
Sievertsen
& Wüst
(2016)

Dan
mark

2007-2010

Effekt af
sundhedsinvestering
på nyfødte

Difference-indifference,
sygeplejerske
strejken i 2008

Finder ingen effekter på lægebe
søg af børn og mødre på læn
gere sigt.

Ja

Sievertsen
& Wüst
(2017)

Dan
mark

1985-2012

Effekt af
sundhedsinvestering
på nyfødte

IV, kommunal
variation i ind
førslen af hjem
sendelse
samme dag i
forbindelse
med fødsler på
hospital

Finder en negativ effekt af at
blive sendt hjem samme dag
som fødslen på barnets præsta
tion ved 9. klasses afgangseksa
men samt på sundhed på kort og
mellemlang sigt.

Ja

Wüst
(2012)

Dan
mark

1933-1949

Effekt af
sundhedsinvestering
på nyfødte

Difference-indifference,
kommunal vari
ation i adgang
til hjemmebe
søg af sygeple
jesker for fami
lier med ny
fødte. Indført i
løbet af
1930’erne og
1940’erne.

Finder positive effekter ved hjem
mebesøg af sygeplejesker hos
familier med nyfødte på børne
nes overlevelsesrate (0,5-0,8
procent).

Ja

1968-2013

Effekt af
sundhedsin
vestering på
børn (skole
mad)

Differencen-indifference,
kommunal vari
ation i adgang
til gratis skole
mad, indført fra
1959 til 1969

Finder, at adgang til skolemad
gennem hele folkeskoletiden har
en effekt på 3 procent højere livs
tidsindkomst. Effekten er afta
gende i forældrenes indkomst og
ikke-signifikant for børn af rige
forældre, men de fleste børn har
positiv effekt. Finder, at halvde

Ja

Skandinaviske studier
Alex-Peter
sen, Lund
borg &
Rooth
(2017)

Sverige
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Reference

Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

len af indkomsteffekten kan for
klares af en effekt på uddannel
seslængde. De finder desuden
en positiv effekt på højde og
sundhed målt ved session.
Bhalotra et
al. (2015)

Sverige

1936-1947

Effekt af
sundhedsin
vestering på
nyfødte

Difference-indifference,
kommunal vari
ation i adgang
til indsats rettet
mod gravide og
nyfødte i
1930’erne

Finder, at indsatsen har en posi
tiv effekt på drenges præstation i
skolen målt i 4. klasse ved
skrive- og læsefærdigheder. De
finder ingen effekt på præstatio
nen i skolen målt i 1. klasse, in
gen effekt på matematik, ingen
effekt på piger og ingen effekt på
skolefravær.

Ja

Bhalotra,
Karlsson &
Nilsson
(2019)

Sverige

1936-1947,
1970, 20012005

Effekt af
sundhedsin
vestering på
nyfødte

Difference-indifference,
kommunal vari
ation i adgang
til indsats rettet
mod gravide og
nyfødte i
1930’erne

Finder, at indsatsen har en posi
tiv effekt på kvinders erhvervs
indkomst og beskæftigelse ved
alderen 36-40 år og en positiv ef
fekt på deres pensionsindkomst
som 71-årige. De finder ingen ef
fekt på mænds indkomst, be
skæftigelse eller pension. Som i
Bhalotra et al. (2015) studeres
effekten på præstation i skolen
målt i 1. og 4. klasse. Her finder
de igen positive effekter på gen
nemsnittet for drenge, men også
positive effekter på piger når de
studerer den bedst præsterende
andel.

Ja

Bharadwaj,
Løken &
Neilson
(2013b)

Norge
(og
Chile)

1986-2008
(Norge)

Effekt af
sundhedsin
vestering på
nyfødte

Regression
discontinuity
design, ekstra
investering i
børn, der fødes
med lav fød
selsvægt

Finder, at børn, der modtager
ekstra offentlig sundhedsinveste
ring ved fødslen på grund af lav
fødselsvægt, klarer sig bedre i
skolen. Specifikt finder de en ef
fekt på 0,22 standardafvigelse
ved eksamen i 10. klasse.

Ja

Bütikofer,
Løken &
Salvanes
(2019)

Norge

1967-2012

Effekt af
sundhedsinvestering
på nyfødte

Difference-indifference, sib
ling fixed ef
fects, kommu
nal variation i
adgang til bør
nesundheds
centre for fami
lier med ny
fødte

Finder, at nemmere adgang til
børnesundhedscentre har en
langsigtet positiv effekt på bør
nene. De finder en effekt på 0,15
års ekstra uddannelse og 2 pro
cent højere erhvervsindkomst på
grund af adgangen til børnesund
hedscentre. Finder desuden
langsigtede effekter på sundhed
og højde. Finder, at effekten er
størst for børn fra familier med en
lav socioøkonomisk baggrund.
Finder, at adgangen til børne
sundhedscentre sænker den in
tergenerationelle persistens i ud
dannelseslængde med 10 pro
cent.

Ja

Bütikofer,
Mølland &
Salvanes
(2018b)

Norge

1967-2010

Effekt af
sundhedsinvestering
på børn
(skolemad)

Difference-indifference, geo
grafisk variation
i indførslen af
gratis morgen
mad i skolen
indført i
1920’erne og
1930’erne.

Finder, at adgang til gratis mor
genmad på skolen har en effekt
på 0,1 års ekstra uddannelse og
2-3 procent højere erhvervsind
komst.

Ja
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Reference

Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Karlsson et
al. (2015)

Sverige

1980-2013

Effekt af
sundhedsinvestering
på nyfødte

IV, kommunal
variation i ad
gang til indsats
rettet mod gra
vide og nyfødte
i 1930’erne.

Finder insignifikante eller svagt
signifikante effekter på uddan
nelse og erhvervsindkomst.

Ja

Knutsson
(2017)

Sverige

1930-1945,
1970, 1990

Effekt af
sundhedsinvestering
på nyfødte

Difference-indifference, fixed
effects, kom
munal variation
i adgang til ind
sats rettet mod
gravide og ny
fødte i
1930’erne og
1940’erne

Finder effekter på barnets sund
hed på kort sigt, men ingen effekt
på lang sigt målt ved erhvervs
indkomst og uddannelses
længde.

Ja

Lazuka
(2018b)

Sverige

1968-2012

Effekt af
sundhedsinvestering
på nyfødte

Difference-indifference,
adgang til
bedre forhold
ved fødslen i
1930’erne og
1940’erne ved
adgang til hos
pitalsfødsler,
regional varia
tion

Finder en effekt på sundhed på
kort og lang sigt samt langsig
tede effekter på erhvervsind
komst (2-5 procent) og sandsyn
ligheden for at have gennemført
en gymnasial uddannelse (9 pro
cent).

Ja

Lazuka
(2018a)

Sverige

1968-2012

Effekt af
sundhedsinvestering
på nyfødte

Difference-indifference,
adgang til en ny
type behandling
i 1939 til små
børn, regional
variation

Finder en positiv effekt på er
hvervsindkomst på 2,8-5,1 pro
cent. Finder desuden en positiv
effekt på sundhed på lang sigt.

Ja

Internationale studier
Anderson,
Gallagher
& Ritchie
(2017)

USA

2008-2013

Effekt af
sundhedsinvestering
på børn
(skolemad)

Difference-indifference, geo
grafisk og tidsvariation i ad
gang til sund
skolemad i Ca
lifornien

Finder, at testresultater i skolen
blev forbedret med 0,036 stan
dardafvigelse på grund af bedre
skolemad. De argumenterer for,
at indsatsen er cost-effective, da
omkostningen ved at skifte mad
ordning er begrænset.

Ja

Belot & Ja
mes (2011)

Eng
land

2002-2007

Effekt af
sundhedsinvestering
på børn
(skolemad)

Difference-indifference,
bedre skole
mad i 2004 i
området Green
wich, London

Finder, at adgang til sundere
skolemad har en positiv effekt på
præstationen i skolen i fagene
engelsk, matematik og naturfag.
De finder desuden, at tilladt fra
vær (primært sygefravær) falder
med 14 procent.

Ja

Bhalotra &
Venkatara
mani
(2015)

USA

1980, 1990,
2000

Effekt af
sundhedsin
vestering på
nyfødte

Difference-indifference, ad
gang til ny type
behandling i
1937 til små
børn, regional
variation

Finder positiv effekt på indkomst,
beskæftigelse, uddannelse og
sundhed af adgang til ny behand
ling til småbørn i 1937.

Ja

Boudreaux,
Golberstein
& McAlpine
(2016)

USA

1968-2009

Effekt af
adgang til
sundheds
forsikring til
børn

Fixed effects

Finder, at adgang til sundheds
forsikring fra alderen 0-5 år har
en positiv effekt på sundhed ved
alderen 25-54 år. De finder ingen
effekt på økonomisk status.

Ja

Brown,
Kowalski &

USA

1996-2011

Effekt af
adgang til

OLS, IV, varia
tion i adgang til

Finder, at børn, der har adgang
til en højere sundhedsforsikring i

Ja
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Reference

Land

Observati
onsperiode

Lurie
(2015)

Formål

Metode

Resultater

sundheds
forsikring til
børn

sundhedsforsik
ring (Medicaid)

en større andel af deres barn
dom, har højere lønninger, mod
tager færre overførsler (EITC) og
betaler flere skatter, når de er
fyldt 28 år. Ved at foretage en
fremskrivning af disse effekter
vurderer de, at over halvdelen af
omkostningen ved den øgede
sundhedsforsikring bliver betalt
tilbage i højere skattebetalinger.

Peer
reviewed
tidsskrift

Chay,
Guryan &
Mazumder
(2009)

USA

1976-1991

Effekt af
adgang til
sundheds
forsikring til
nyfødte

Fixed effects

Finder, at en højere grad af ad
gang til sundhedsforsikring og
hospitaler for sorte i 1960’erne er
associeret med et fald i forskellen
i resultater fra kompetencetest
ved sessionen.

Ja

Cohodes et
al. (2016)

USA

2005-2012

Effekt af
adgang til
sundheds
forsikring til
børn

OLS, IV, varia
tion i adgang til
sundhedsforsik
ring (Medicaid).

Finder, at børn fra lavindkomstfamilier, der har adgang til sund
hedsforsikring i en større andel af
deres barndom, har større sand
synlighed for at gennemføre en
high school-uddannelse og col
legeuddannelse.

Ja

Dotter
(2013)

USA

2002-2011

Effekt af
sundhedsinvestering
på børn
(skolemad)

Difference-indifference, geo
grafisk variation
i adgang til sko
lemad

Finder positiv effekt på testresul
tater i matematik (0,15 standard
afvigelse) og læsning (0,10 stan
dardafvigelse).

Ja

Dunifon &
KowaleskiJones
(2003)

USA

1968-1997

Effekt af
sundhedsinvestering
på børn
(skolemad)

Søskende fixed
effects, varia
tion i adgang til
skolemad

Finder ingen effekt af skolemad
på testresultater.

Ja

Eckenrode
et al.
(2010)

USA

1997-1999

Effekt af
sundhedsinvestering
på nyfødte

Randomiseret
kontrolleret ek
speriment (400
familier i 19781980), øget
sundhedsinve
stering i gravide
og mødre til ny
fødte, evalue
ring 19 år efter
eksperimentet
(n=310)

Finder, at indsatsen sænker
sandsynligheden for, at piger af
mødre, der har modtaget indsat
sen, bliver sigtet eller dømt for
kriminalitet. Finder ingen effekt
på drenge, ingen effekt på ud
dannelse, sandsynligheden for at
modtage overførsler og en række
andre mål for adfærd.

Ja

Figlio &
Winicki
(2005)

USA

1999-2003

Effekt af
sundhedsin
vestering på
børn (skole
mad)

Difference-indifference,
Fixed effects,
skoledistriktsvariation i Vir
ginia

Finder at bedre skolemad på
dage hvor børn bliver testet har
en positiv effekt på børnenes
præstation.

Ja

Frisvold
(2015)

USA

2003-2004

Effekt af
sundhedsin
vestering på
børn (skole
mad)

Difference-indifference, re
gression dis
continuity de
sign, adgang til
skolemad

Finder positiv effekt på testresul
tater i matematik (0,09 standart
afvigelse) og læsning (0,05-0,12
standart afvigelse).

Ja

Heckman
et al.
(2017)

USA

1990-2002

Effekt af
sundhedsinvestering
til nyfødte

Randomiseret
kontrolleret
eksperiment
(1990), hjem
mebesøg af sy
geplejersker til

Finder positive effekter på kogni
tive evner hos børnene, når de er
6 år, samt positive effekter på pi
gers socio-emotionelle evner.
Finder positive effekter på testresultater for drenge, når de er
12 år, men ingen effekt på piger.

Ja
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Reference

Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

udsatte første
gangsfødende i
perioden før og
efter fødslen
Hinrichs
(2010)

USA

1947-1973,
1976, 1980

Effekt af
sundhedsinvestering
på børn
(skolemad)

IV, geografisk
og tidsvariation
i national støtte
til skolemad i
staterne

Finder, at adgang til skolemad
har en positiv effekt på uddannel
seslængde, men ingen signifikant
effekt på sundhed.

Ja

Hoynes,
Schanzen
bach &
Almond
(2016)

USA

1968-2009

Effekt af
sundhedsinvestering
på børn
(Food
Stamps)

Difference-indifference,
difference-indifference-indifference, geo
grafisk og tids
variation, ad
gang til Food
Stamps fra fød
sel til alderen 5
år

Finder, at adgang til Food
Stamps fra alderen 0-5 år har en
positiv langsigtet effekt på sund
hed og på økonomisk selvstæn
dighed for kvinder.

Ja

Levine &
Schanzen
bach
(2009)

USA

1992-2005

Effekt af
adgang til
sundheds
forsikring til
nyfødte

Difference-indifference-indifference, vari
ation over sta
ter, tid og alder
i adgang til
sundhedsforsik
ring for børn
(Medicaid,
SCHIP)

Finder, at adgang til sundheds
forsikring ved fødslen er associe
ret med højere testresultater i
læsning, men ikke i matematik,
når barnet er 9-14 år. En 50 pro
cent pointstigning i adgangen til
sundhedsforsikring medfører en
stigning i testresultater i læsning
med 0,09 standardafvigelse.

Ja

Lovenheim,
Reback &
Wedenoja
(2016)

USA

1998-2011

Effekt af
sundhedsinvestering
på børn

Difference-indifference, geo
grafisk variation
i adgang til
sundhedscen
tre på skoler i
1990’erne

Finder, at adgang til sundheds
centre på skoler ikke har effekt
på high school-dropout, men har
en negativ effekt på fødselsraten
for 15-18-årige på 5 procent.

Ja

Miller &
Wherry
(2019)

USA

1998-2015

Effekt af ad
gang til
sundheds
forsikring til
nyfødte

IV, adgang til
sundhedsforsik
ring (Medicaid)

Finder, at en 10 procentpoint
stigning i adgang til sundhedsfor
sikring medfører 0,11 procentpoint stigning i andelen, der gen
nemfører en high school-uddan
nelse. Finder desuden effekter
på sundhed.

Ja

indeholder en litteraturoversigt over studier, der estimerer en årsagssammenhæng mellem sund
hedsinvesteringer i børn og deres kompetenceudvikling.
Danske studier
Wüst (2012), Kronborg, Sievertsen & Wüst (2016), Sievertsen & Wüst (2017), Hjort, Sølvsten &
Wüst (2017) og Daysal, Trandafir & van Ewijk (2019) er alle studier baseret på danske data. Der er
dog væsentlig variation i både indhold og tidspunkt for de evaluerede indsatser. Desuden må Sie
vertsen & Wüst (2017) og Daysal, Trandafir & van Ewijk (2019) siges at være de eneste, der studerer
effekten af sundhedsinvesteringer på kompetenceudvikling. Wüst (2012), Kronborg, Sievertsen &
Wüst (2016) og Hjort, Sølvsten & Wüst (2017) ser primært på langsigtede sundhedsmål.
Sievertsen & Wüst (2017) benytter kommunal variation i indførslen af hjemsendelse samme dag i
forbindelse med fødsler på hospital og har data fra 1985 til 2012. De finder en negativ effekt af at
blive sendt hjem samme dag som fødslen på barnets præstation ved 9. klasses-afgangseksamen
samt på sundhed på kort og mellemlang sigt. At blive sendt hjem samme dag som fødslen har i
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gennemsnit en negativ effekt på gennemsnitskarakteren ved afgangseksamen i 9. klasse på 0,080,1 standardafvigelse.
Daysal, Trandafir & van Ewijk (2019) sammenligner individer, som fødes med lav fødselsvægt og
er lige over og lige under milepælen for ekstra opmærksomhed fra sundhedspersonalet. De ser på
afsmittende effekter af de ekstra sundhedsinvesteringer på søskende, og finder, at søskende til
børn, der ved fødslen modtog ekstra offentlig investering på grund af lav fødselsvægt, klarer sig
bedre ved 9. klasses-afgangseksamen i dansk og matematik, men de finder ingen effekt på sand
synligheden for at starte på en ungdomsuddannelse. Effekten på dansk er på 0,386 standardafvi
gelse og på matematik på 0,255 standardafvigelse. Dette er meget store effekter. Det svarer til 3369 procent af forskellen i testresultater mellem børn, der har de 5 procent bedste resultater, og børn,
der har de 5 procent dårligste resultater.
Wüst (2012) og Hjort, Sølvsten & Wüst (2017) benytter begge kommunal variation i adgang til hjem
mebesøg af sygeplejesker for familier med nyfødte, der blev indført i løbet af 1930’erne og 1940’erne
i Danmark. Wüst (2012) finder positive effekter af hjemmebesøg af sygeplejesker hos familier med
nyfødte på børnenes overlevelsesrate (0,5-0,8 procent). Hjort, Sølvsten & Wüst (2017) finder posi
tive effekter af hjemmebesøg af sygeplejesker hos familier med nyfødte på børnenes sundhed som
voksne. De finder en positiv effekt på levetid, mindre tid på hospital, før de bliver gamle, og mindre
sandsynlighed for hjertekarsygdomme.
Kronborg, Sievertsen & Wüst (2016) studerer sygeplejerskestrejken i 2008 og finder ingen langsig
tede effekter på lægebesøg af børn og mødre. Studiet peger dog på, at dette i nogen grad kan
skyldes en ændring i praksis under strejken, der betød, at sygeplejebesøg blev udskiftet med besøg
hos egen læge under strejken, og der dermed ikke var tale om et reelt fald i sundhedsinvesteringen.
De væsentligste danske studier peger dermed på, at der er positive effekter på kompetenceudvikling
af øgede investeringer i nyfødte.
Skandinaviske studier
Resultaterne fra de 6 svenske studier af Bhalotra et al. (2015), Karlsson et al. (2015), Knutsson
(2017), Lazuka (2018a), Lazuka (2018b) og Bhalotra, Karlsson & Nilsson (2019) peger i samme
retning. Fælles for diss studier er dog, at de alle evaluerer indsatser indført i Sverige i løbet af
1930’erne og 1940’erne. Dette gør det muligt at få indsigt i langsigtede effekter af indsatserne, ek
sempelvis på arbejdsmarkedet. Det er dog ikke klart, at effekten af investeringer i Sverige i denne
periode er repræsentativ for effekten af investeringer i en nuværende dansk kontekst.
Bhalotra et al. (2015), Karlsson et al. (2015), Knutsson (2017) og Bhalotra, Karlsson & Nilsson
(2019) studerer alle kommunal variation i adgangen til intensiveret sundhedsindsats rettet mod gra
vide og nyfødte i Sverige. Bhalotra et al. (2015) finder, at indsatsen havde en positiv effekt på dren
ges præstation i skolen, målt i 4. klasse ved skrive- og læsefærdigheder. De finder ingen effekt på
præstationen i skolen målt i 1. klasse, ingen effekt på matematik, ingen effekt på piger og ingen
effekt på skolefravær. Karlsson et al. (2015) finder insignifikante eller svagt signifikante effekter på
uddannelse og erhvervsindkomst af indsatsen. Knutsson (2017) finder effekter på barnets sundhed
på kort sigt, men ingen effekt på lang sigt målt ved erhvervsindkomst og uddannelseslængde.
Bhalotra, Karlsson & Nilsson. (2019) finder, at indsatsen havde en positiv effekt på kvinders er
hvervsindkomst og beskæftigelse ved 36-40 årsalderen og en positiv effekt på deres pensionsind
komst som 71-årige. De finder ingen effekt på mænds indkomst, beskæftigelse eller pension. Som
i Bhalotra et al. (2015) studeres effekten på præstationen i skolen målt i 1. og 4. klasse. Her finder

145

de igen positive effekter på gennemsnittet for drenge, men positive effekter på piger, når de studerer
den bedst præsterende andel.
Lazuka (2018a) studerer effekten af en ny type behandling med lungebetændelse til småbørn i 1939.
Hun finder en positiv effekt på erhvervsindkomst på 2,8-5,1 procent. Lazuka finder desuden en po
sitiv effekt på sundhed på lang sigt. Bhalotra & Venkataramani (2015) studerer indførslen af den
samme type behandling i USA i 1937 og finder positive effekter på uddannelse, sundhed, indkomst
og beskæftigelse.
Lazuka (2018b) studerer effekten af bedre forhold ved fødslen i 1930’erne og 1940’erne ved adgang
til hospitalsfødsler. Hun finder en effekt på sundhed på kort og lang sigt samt langsigtede effekter
på erhvervsindkomst (2-5 procent) og sandsynligheden for at have gennemført en gymnasial ud
dannelse (9 procent).
De svenske studier af øgede sundhedsindsatser til nyfødte i løbet af 1930’erne og 1940’erne finder
dermed samlet set positive dynamiske effekter af investeringerne.
Bharadwaj, Løken & Neilson (2013) og Bütikofer, Løken & Salvanes (2019) studerer effekten af
sundhedsinvestering i norske småbørn.
Bütikofer, Løken & Salvanes (2019) evaluerer effekten af adgang til børnesundhedscentre for fami
lier med nyfødte. De finder, at lettere adgang til børnesundhedscentre har en langsigtet positiv effekt
på børnene. De finder en effekt på 0,15 års ekstra uddannelse og 2 procent højere erhvervsindkomst
på grund af adgangen til børnesundhedscentre. De finder desuden langsigtede effekter på sundhed
og højde, og at effekten er størst for børn fra familier med en lav socioøkonomisk baggrund. Adgan
gen til børnesundhedscentre sænker den intergenerationelle persistens i uddannelseslængden med
10 procent.
Bharadwaj, Løken & Neilson (2013) sammenligner individer, der fødes med lav fødselsvægt, der er
lige over og lige under milepælen for ekstra opmærksomhed fra sundhedspersonalet for til at esti
mere effekten af ekstra investering i børn, der fødes med lav fødselsvægt. Resultaterne peger på,
at børn der modtager ekstra offentlig sundhedsinvestering ved fødslen på grund af lav fødselsvægt,
klarer sig bedre i skolen. Specifikt finder de en effekt på 0,22 standardafvigelse ved eksamen i 10.
klasse.
De norske studier peger dermed ligeledes på dynamiske effekter af sundhedsinvesteringer i børn.
Internationale studier
I denne kontekst er det værd at fremhæve to kontrollerede randomiserede forsøg fra USA – Ecken
rode et al. (2010) og Heckman et al. (2017).
Heckman et al. (2017) evaluerer en indsats i 1990 med hjemmebesøg af sygeplejersker til udsatte
førstegangsfødende i perioden før og efter fødslen. De finder positive effekter på kognitive evner
hos børnene, når de er 6 år, samt positive effekter på pigers socio-emotionelle evner. De finder
desuden positive effekter på testresultater for drenge, når de er 12 år, men ingen effekt på piger ved
denne alder.
Eckenrode et al. (2010) evaluerer en øget sundhedsinvestering i gravide og mødre til nyfødte i 19781980 i USA. Denne evaluering er foretaget 19 år efter indsatsen. De finder, at indsatsen sænker
sandsynligheden for, at piger af mødre, der har modtaget indsatsen, blev sigtet eller dømt for krimi
nalitet. De finder ingen effekt på drenge, på uddannelse, på sandsynligheden for at modtage over
førsler eller en række andre mål for adfærd.
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Samlet set peger den danske og internationale evidens entydigt på, at sundhedsinvesteringer i ny
fødte kan have positive vedvarende effekter på kompetenceudviklingen.

7.3

Dynamiske effekter af ernæringsrettede investeringer

Indsatser, der giver adgang til gratis eller subsidieret mad i skoler, bliver ofte fremhævet i litteraturen
som en sundhedsinvestering, der har potentialet til at påvirke kompetenceudvikling. Forskning viser,
at diæt har en effekt på adfærd, koncentration, kognitive evner, immunsystemet (sygdom giver flere
fraværsdage), social eksklusion (fedme) og dermed på evnen til at deltage i skolen (Sorhaindo &
Feinstein, 2006). Gratis skolemad kan derfor have en effekt på børns psykosociale virke og kompe
tenceudvikling. Det forventes, at indsatsen har den største effekt på udsatte grupper.
I litteratursøgningen blev der ikke fundet kausalitetsstudier på danske data, der estimerer effekten
af adgang til skolemad på kompetenceudvikling. Der blev dog fundet et svensk og et norsk studie
samt et britisk og en række amerikanske studier.
Skandinaviske studier
Alex-Petersen, Lundborg & Rooth (2017) estimerer effekten af adgang til gratis skolemad indført fra
1959 til 1969 i Sverige. De finder, at adgang til skolemad gennem hele folkeskoletiden har en effekt
på 3 procent højere livstidsindkomst. Effekten er aftagende i forældrenes indkomst og ikke signifi
kant for børn af rige forældre, men de fleste børn har en positiv effekt. Halvdelen af indkomst-effek
ten kan forklares af en effekt på uddannelseslængde. De finder desuden en positiv effekt på højde
og sundhed målt ved session.
Bütikofer, Mølland & Salvanes (2018) estimerer effekten af adgang til gratis skolemad indført fra i
1920’erne og 1930’erne i Norge. De finder, at adgang til gratis morgenmad på skolen have en effekt
på 0,1 års ekstra uddannelse og 2-3 procent højere erhvervsindkomst.
Internationale studier
Dunifon & Kowaleski-Jones (2003), Figlio & Winicki (2005), Hinrichs (2010), Dotter (2013), Frisvold
(2015) og Anderson, Gallagher & Ritchie (2017) studerer effekten af adgang til skolemad i USA.
Dotter (2013) finder positive effekter på testresultater i matematik (0,15 standardafvigelse) og læs
ning (0,10 standardafvigelse). Frisvold (2015) finder positive effekter på testresultater i matematik
(0,09 standardafvigelse) og læsning (0,05-0,12 standardafvigelse). Anderson, Gallagher & Ritchie
(2017) finder, at testresultater i skolen blev forbedret med 0,036 standardafvigelse på grund af bedre
skolemad. De argumenterer for, at indsatsen er cost-effective, da omkostningen ved at skifte mad
ordning er begrænset. Hinrichs (2010) finder, at adgang til skolemad havde en positiv effekt på
uddannelseslængden, men ingen signifikant effekt på sundhed. Figlio & Winicki (2005) finder, at
bedre skolemad på dage, hvor børn bliver testet, har en positiv effekt på børnenes præstation. Der
er dog også studier, der ikke finder denne sammenhæng, eksempelvis finder Dunifon & KowaleskiJones (2003) ingen effekt af skolemad på testresultater.
I et britisk studie finder Belot & James (2011), at adgang til sundere skolemad i 2004 i området
Greenwich, London, havde en positiv effekt på præstationen i skolen i fagene engelsk, matematik
og naturfag. De finder desuden, at lovligt fravær (primært sygefravær) faldt med 14 procent.
Samlet set peger litteraturen dog på, at sundhedsinvesteringer i form af bedre ernæring i skolen kan
have positive effekter på kompetenceudviklingen. Baseret på gamle årgange, som medfører resul
tater, der næppe gælder i dag, finder det svenske studie af Alex-Petersen, Lundborg & Rooth (2017),
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at adgangen til skolemad gennem hele folkeskolen i snit havde en effekt på 3 procent højere livs
tidsindkomst. Studiet viser desuden, at effekten er aftagende i forældrenes indkomst og ikke-signi
fikant for børn af forældre med høje indkomster.

7.3.1

Opsummering af effekter af sundhedsinvesteringer i børn

Der er en generel mangel på evidens for de dynamiske effekter af sundhedsinvesteringer. Den danske og
internationale forskning, der ser på sundhedsinvesteringer i børn (målt ved nyfødte og skolemad), viser
dog positive effekter på kompetenceudviklingen. Konklusionen fra denne litteratur er entydig, selvom ef
fektstørrelsen afhænger af typen af sundhedsinvestering. Studierne af nyfødte er eksempler på effekter af
investeringer i fysisk sundhed. Det danske studie af Sievertsen & Wüst (2017) viser, at børns præstation
ved 9. klasse afgangseksamen påvirkes af investeringer lige efter fødslen. De finder en negativ effekt på
gennemsnitskarakteren ved afgangseksamen i 9. klasse på 0,08-0,1 standardafvigelse af at blive sendt
hjem samme dag som fødslen. Daysal, Trandafir & van Ewijk (2019) finder, ligeledes i en dansk kontekst,
at søskende til børn, der ved fødslen modtog ekstra offentlig investering på grund af en lav fødselsvægt,
klarer sig bedre ved 9. klasse afgangseksamen i dansk og matematik. Effekten på dansk er på 0,386
standardafvigelse og på matematik på 0,255 standardafvigelse.
Hertil kommer de ernæringsrettede indsatser såsom skolemadsordninger. Det svenske studie af Alex-Pe
tersen, Lundborg & Rooth (2017) viser, at adgang til skolemad gennem hele folkeskolen i gennemsnit
havde en effekt på 3 procent højere livstidsindkomst, og at denne effekt er aftagende i forældrenes ind
komst. Bütikofer, Mølland & Salvanes (2018) finder en effekt af samme størrelse i en norsk kontekst.
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Tabel 7.1
Reference

Effekter af sundhedsinvesteringer på børns kompetenceudvikling
Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Danske studier
Daysa,
Trandafir &
van Ewijk
(2019)

Dan
mark

2001-2010

Effekt af
sundhedsin
vestering på
nyfødte

Regression
discontinuity
design, ekstra
investering i
børn der fødes
med lav fød
selsvægt

Finder, at søskende til børn, der
ved fødslen modtager ekstra of
fentlig investering på grund af lav
fødselsvægt, klarer sig bedre ved
9. klasses afgangseksamen i
dansk og matematik, men ingen
effekt på sandsynligheden for at
starte på en ungdomsuddannelse. Effekten på dansk er på
0,386 standardafvigelse og på
matematik 0,255 standardafvi
gelse.

Ja

Hjort,
Sølvsten
& Wüst
(2017)

Dan
mark

1980-2012

Effekt af
sundhedsin
vestering på
nyfødte

Difference-indifference,
kommunal vari
ation i adgang
til hjemmebe
søg af sygeple
jesker for fami
lier med ny
fødte. Indført i
løbet af
1930’erne og
1940’erne.

Finder positive effekter af hjem
mebesøg af sygeplejesker hos
familier med nyfødte på børne
nes sundhed som voksne. De fin
der en positiv effekt på levetid,
mindre tid på hospital, før de bli
ver gamle, og mindre sandsynlig
hed for hjertekarsygdomme.

Ja

Kronborg,
Sievertsen
& Wüst
(2016)

Dan
mark

2007-2010

Effekt af
sundhedsinvestering
på nyfødte

Difference-indifference,
sygeplejerske
strejken i 2008

Finder ingen effekter på lægebe
søg af børn og mødre på læn
gere sigt.

Ja

Sievertsen
& Wüst
(2017)

Dan
mark

1985-2012

Effekt af
sundhedsinvestering
på nyfødte

IV, kommunal
variation i ind
førslen af hjem
sendelse
samme dag i
forbindelse
med fødsler på
hospital

Finder en negativ effekt af at
blive sendt hjem samme dag
som fødslen på barnets præsta
tion ved 9. klasses afgangseksa
men samt på sundhed på kort og
mellemlang sigt.

Ja

Wüst
(2012)

Dan
mark

1933-1949

Effekt af
sundhedsinvestering
på nyfødte

Difference-indifference,
kommunal vari
ation i adgang
til hjemmebe
søg af sygeple
jesker for fami
lier med ny
fødte. Indført i
løbet af
1930’erne og
1940’erne.

Finder positive effekter ved hjem
mebesøg af sygeplejesker hos
familier med nyfødte på børne
nes overlevelsesrate (0,5-0,8
procent).

Ja

1968-2013

Effekt af
sundhedsin
vestering på
børn (skole
mad)

Differencen-indifference,
kommunal vari
ation i adgang
til gratis skole
mad, indført fra
1959 til 1969

Finder, at adgang til skolemad
gennem hele folkeskoletiden har
en effekt på 3 procent højere livs
tidsindkomst. Effekten er afta
gende i forældrenes indkomst og
ikke-signifikant for børn af rige
forældre, men de fleste børn har
positiv effekt. Finder, at halvde
len af indkomsteffekten kan for
klares af en effekt på uddannel
seslængde. De finder desuden

Ja

Skandinaviske studier
Alex-Peter
sen, Lund
borg &
Rooth
(2017)
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en positiv effekt på højde og
sundhed målt ved session.
Bhalotra et
al. (2015)

Sverige

1936-1947

Effekt af
sundhedsin
vestering på
nyfødte

Difference-indifference,
kommunal vari
ation i adgang
til indsats rettet
mod gravide og
nyfødte i
1930’erne

Finder, at indsatsen har en posi
tiv effekt på drenges præstation i
skolen målt i 4. klasse ved
skrive- og læsefærdigheder. De
finder ingen effekt på præstatio
nen i skolen målt i 1. klasse, in
gen effekt på matematik, ingen
effekt på piger og ingen effekt på
skolefravær.

Ja

Bhalotra,
Karlsson &
Nilsson
(2019)

Sverige

1936-1947,
1970, 20012005

Effekt af
sundhedsin
vestering på
nyfødte

Difference-indifference,
kommunal vari
ation i adgang
til indsats rettet
mod gravide og
nyfødte i
1930’erne

Finder, at indsatsen har en posi
tiv effekt på kvinders erhvervs
indkomst og beskæftigelse ved
alderen 36-40 år og en positiv ef
fekt på deres pensionsindkomst
som 71-årige. De finder ingen ef
fekt på mænds indkomst, be
skæftigelse eller pension. Som i
Bhalotra et al. (2015) studeres
effekten på præstation i skolen
målt i 1. og 4. klasse. Her finder
de igen positive effekter på gen
nemsnittet for drenge, men også
positive effekter på piger når de
studerer den bedst præsterende
andel.

Ja

Bharadwaj,
Løken &
Neilson
(2013b)

Norge
(og
Chile)

1986-2008
(Norge)

Effekt af
sundhedsin
vestering på
nyfødte

Regression
discontinuity
design, ekstra
investering i
børn, der fødes
med lav fød
selsvægt

Finder, at børn, der modtager
ekstra offentlig sundhedsinveste
ring ved fødslen på grund af lav
fødselsvægt, klarer sig bedre i
skolen. Specifikt finder de en ef
fekt på 0,22 standardafvigelse
ved eksamen i 10. klasse.

Ja

Bütikofer,
Løken &
Salvanes
(2019)

Norge

1967-2012

Effekt af
sundhedsinvestering
på nyfødte

Difference-indifference, sib
ling fixed ef
fects, kommu
nal variation i
adgang til bør
nesundheds
centre for fami
lier med ny
fødte

Finder, at nemmere adgang til
børnesundhedscentre har en
langsigtet positiv effekt på bør
nene. De finder en effekt på 0,15
års ekstra uddannelse og 2 pro
cent højere erhvervsindkomst på
grund af adgangen til børnesund
hedscentre. Finder desuden
langsigtede effekter på sundhed
og højde. Finder, at effekten er
størst for børn fra familier med en
lav socioøkonomisk baggrund.
Finder, at adgangen til børne
sundhedscentre sænker den in
tergenerationelle persistens i ud
dannelseslængde med 10 pro
cent.

Ja

Bütikofer,
Mølland &
Salvanes
(2018b)

Norge

1967-2010

Effekt af
sundhedsinvestering
på børn
(skolemad)

Difference-indifference, geo
grafisk variation
i indførslen af
gratis morgen
mad i skolen
indført i
1920’erne og
1930’erne.

Finder, at adgang til gratis mor
genmad på skolen har en effekt
på 0,1 års ekstra uddannelse og
2-3 procent højere erhvervsind
komst.

Ja

Karlsson et
al. (2015)

Sverige

1980-2013

Effekt af
sundhedsinvestering
på nyfødte

IV, kommunal
variation i ad
gang til indsats

Finder insignifikante eller svagt
signifikante effekter på uddan
nelse og erhvervsindkomst.

Ja
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rettet mod gra
vide og nyfødte
i 1930’erne.
Knutsson
(2017)

Sverige

1930-1945,
1970, 1990

Effekt af
sundhedsinvestering
på nyfødte

Difference-indifference, fixed
effects, kom
munal variation
i adgang til ind
sats rettet mod
gravide og ny
fødte i
1930’erne og
1940’erne

Finder effekter på barnets sund
hed på kort sigt, men ingen effekt
på lang sigt målt ved erhvervs
indkomst og uddannelses
længde.

Ja

Lazuka
(2018b)

Sverige

1968-2012

Effekt af
sundhedsinvestering
på nyfødte

Difference-indifference,
adgang til
bedre forhold
ved fødslen i
1930’erne og
1940’erne ved
adgang til hos
pitalsfødsler,
regional varia
tion

Finder en effekt på sundhed på
kort og lang sigt samt langsig
tede effekter på erhvervsind
komst (2-5 procent) og sandsyn
ligheden for at have gennemført
en gymnasial uddannelse (9 pro
cent).

Ja

Lazuka
(2018a)

Sverige

1968-2012

Effekt af
sundhedsinvestering
på nyfødte

Difference-indifference,
adgang til en ny
type behandling
i 1939 til små
børn, regional
variation

Finder en positiv effekt på er
hvervsindkomst på 2,8-5,1 pro
cent. Finder desuden en positiv
effekt på sundhed på lang sigt.

Ja

Internationale studier
Anderson,
Gallagher
& Ritchie
(2017)

USA

2008-2013

Effekt af
sundhedsinvestering
på børn
(skolemad)

Difference-indifference, geo
grafisk og tidsvariation i ad
gang til sund
skolemad i Ca
lifornien

Finder, at testresultater i skolen
blev forbedret med 0,036 stan
dardafvigelse på grund af bedre
skolemad. De argumenterer for,
at indsatsen er cost-effective, da
omkostningen ved at skifte mad
ordning er begrænset.

Ja

Belot & Ja
mes (2011)

Eng
land

2002-2007

Effekt af
sundhedsinvestering
på børn
(skolemad)

Difference-indifference,
bedre skole
mad i 2004 i
området Green
wich, London

Finder, at adgang til sundere
skolemad har en positiv effekt på
præstationen i skolen i fagene
engelsk, matematik og naturfag.
De finder desuden, at tilladt fra
vær (primært sygefravær) falder
med 14 procent.

Ja

Bhalotra &
Venkatara
mani
(2015)

USA

1980, 1990,
2000

Effekt af
sundhedsin
vestering på
nyfødte

Difference-indifference, ad
gang til ny type
behandling i
1937 til små
børn, regional
variation

Finder positiv effekt på indkomst,
beskæftigelse, uddannelse og
sundhed af adgang til ny behand
ling til småbørn i 1937.

Ja

Boudreaux,
Golberstein
& McAlpine
(2016)

USA

1968-2009

Effekt af
adgang til
sundheds
forsikring til
børn

Fixed effects

Finder, at adgang til sundheds
forsikring fra alderen 0-5 år har
en positiv effekt på sundhed ved
alderen 25-54 år. De finder ingen
effekt på økonomisk status.

Ja

Brown,
Kowalski &
Lurie
(2015)

USA

1996-2011

Effekt af
adgang til
sundheds
forsikring til
børn

OLS, IV, varia
tion i adgang til
sundhedsforsik
ring (Medicaid)

Finder, at børn, der har adgang
til en højere sundhedsforsikring i
en større andel af deres barn
dom, har højere lønninger, mod
tager færre overførsler (EITC) og

Ja
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betaler flere skatter, når de er
fyldt 28 år. Ved at foretage en
fremskrivning af disse effekter
vurderer de, at over halvdelen af
omkostningen ved den øgede
sundhedsforsikring bliver betalt
tilbage i højere skattebetalinger.
Chay,
Guryan &
Mazumder
(2009)

USA

1976-1991

Effekt af
adgang til
sundheds
forsikring til
nyfødte

Fixed effects

Finder, at en højere grad af ad
gang til sundhedsforsikring og
hospitaler for sorte i 1960’erne er
associeret med et fald i forskellen
i resultater fra kompetencetest
ved sessionen.

Ja

Cohodes et
al. (2016)

USA

2005-2012

Effekt af
adgang til
sundheds
forsikring til
børn

OLS, IV, varia
tion i adgang til
sundhedsforsik
ring (Medicaid).

Finder, at børn fra lavindkomstfamilier, der har adgang til sund
hedsforsikring i en større andel af
deres barndom, har større sand
synlighed for at gennemføre en
high school-uddannelse og col
legeuddannelse.

Ja

Dotter
(2013)

USA

2002-2011

Effekt af
sundhedsinvestering
på børn
(skolemad)

Difference-indifference, geo
grafisk variation
i adgang til sko
lemad

Finder positiv effekt på testresul
tater i matematik (0,15 standard
afvigelse) og læsning (0,10 stan
dardafvigelse).

Ja

Dunifon &
KowaleskiJones
(2003)

USA

1968-1997

Effekt af
sundhedsinvestering
på børn
(skolemad)

Søskende fixed
effects, varia
tion i adgang til
skolemad

Finder ingen effekt af skolemad
på testresultater.

Ja

Eckenrode
et al.
(2010)

USA

1997-1999

Effekt af
sundhedsinvestering
på nyfødte

Randomiseret
kontrolleret ek
speriment (400
familier i 19781980), øget
sundhedsinve
stering i gravide
og mødre til ny
fødte, evalue
ring 19 år efter
eksperimentet
(n=310)

Finder, at indsatsen sænker
sandsynligheden for, at piger af
mødre, der har modtaget indsat
sen, bliver sigtet eller dømt for
kriminalitet. Finder ingen effekt
på drenge, ingen effekt på ud
dannelse, sandsynligheden for at
modtage overførsler og en række
andre mål for adfærd.

Ja

Figlio &
Winicki
(2005)

USA

1999-2003

Effekt af
sundhedsin
vestering på
børn (skole
mad)

Difference-indifference,
Fixed effects,
skoledistriktsvariation i Vir
ginia

Finder at bedre skolemad på
dage hvor børn bliver testet har
en positiv effekt på børnenes
præstation.

Ja

Frisvold
(2015)

USA

2003-2004

Effekt af
sundhedsin
vestering på
børn (skole
mad)

Difference-indifference, re
gression dis
continuity de
sign, adgang til
skolemad

Finder positiv effekt på testresul
tater i matematik (0,09 standart
afvigelse) og læsning (0,05-0,12
standart afvigelse).

Ja

Heckman
et al.
(2017)

USA

1990-2002

Effekt af
sundhedsinvestering
til nyfødte

Randomiseret
kontrolleret
eksperiment
(1990), hjem
mebesøg af sy
geplejersker til
udsatte første
gangsfødende i
perioden før og
efter fødslen

Finder positive effekter på kogni
tive evner hos børnene, når de er
6 år, samt positive effekter på pi
gers socio-emotionelle evner.
Finder positive effekter på testresultater for drenge, når de er
12 år, men ingen effekt på piger.

Ja
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Hinrichs
(2010)

USA

1947-1973,
1976, 1980

Effekt af
sundhedsinvestering
på børn
(skolemad)

IV, geografisk
og tidsvariation
i national støtte
til skolemad i
staterne

Finder, at adgang til skolemad
har en positiv effekt på uddannel
seslængde, men ingen signifikant
effekt på sundhed.

Ja

Hoynes,
Schanzen
bach &
Almond
(2016)

USA

1968-2009

Effekt af
sundhedsinvestering
på børn
(Food
Stamps)

Difference-indifference,
difference-indifference-indifference, geo
grafisk og tids
variation, ad
gang til Food
Stamps fra fød
sel til alderen 5
år

Finder, at adgang til Food
Stamps fra alderen 0-5 år har en
positiv langsigtet effekt på sund
hed og på økonomisk selvstæn
dighed for kvinder.

Ja

Levine &
Schanzen
bach
(2009)

USA

1992-2005

Effekt af
adgang til
sundheds
forsikring til
nyfødte

Difference-indifference-indifference, vari
ation over sta
ter, tid og alder
i adgang til
sundhedsforsik
ring for børn
(Medicaid,
SCHIP)

Finder, at adgang til sundheds
forsikring ved fødslen er associe
ret med højere testresultater i
læsning, men ikke i matematik,
når barnet er 9-14 år. En 50 pro
cent pointstigning i adgangen til
sundhedsforsikring medfører en
stigning i testresultater i læsning
med 0,09 standardafvigelse.

Ja

Lovenheim,
Reback &
Wedenoja
(2016)

USA

1998-2011

Effekt af
sundhedsinvestering
på børn

Difference-indifference, geo
grafisk variation
i adgang til
sundhedscen
tre på skoler i
1990’erne

Finder, at adgang til sundheds
centre på skoler ikke har effekt
på high school-dropout, men har
en negativ effekt på fødselsraten
for 15-18-årige på 5 procent.

Ja

Miller &
Wherry
(2019)

USA

1998-2015

Effekt af ad
gang til
sundheds
forsikring til
nyfødte

IV, adgang til
sundhedsforsik
ring (Medicaid)

Finder, at en 10 procentpoint
stigning i adgang til sundhedsfor
sikring medfører 0,11 procentpoint stigning i andelen, der gen
nemfører en high school-uddan
nelse. Finder desuden effekter
på sundhed.

Ja
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8

Transportinfrastruktur

Dette kapitel omhandler dynamiske effekter af infrastruktur, dvs. veje, jernbaner, lufthavne, broer,
havne o.l. Faciliteter, der behandler vand, affald, energi, kommunikation mv., kan også betegnes
som infrastruktur, men de adfærdsmæssige konsekvenser af en ændring i denne type infrastruktur
er der ikke fundet studier, som gør det meningsfyldt at belyse.

8.1

Teoretiske forventninger

De adfærdsmæssige konsekvenser ved forbedring af transportinfrastruktur er et aktivt forsknings
område inden for økonomi. I særdeleshed har den teoretiske litteratur behandlet dette emne. I det
følgende redegøres der for de væsentligste argumenter for dynamiske effekter af transportinfra
struktur. Herefter følger en gennemgang af den empiriske viden om adfærdseffekter på først indivi
der og dernæst virksomheder.
Ændringer i infrastruktur må forventes at interagere med alle fire typer markedsfejl beskrevet i ind
ledningen (fælles goder, markedsmagt, asymmetrisk information og eksternaliteter). Infrastruktur
har såkaldt ”fælles gode”-egenskaber i den forstand, at der er stordriftsfordele, og at det især for
nogle typer transport er svært at begrænse forbruget. Det er dog ikke et rent fælles gode, da ek
sempelvis ekstra biler på vejene påvirker kvaliteten (fx målt ved rejsetiden) af infrastrukturen, og da
det er muligt at sætte bomme op på vejene og dermed sørge for, at alle betaler for brugen af godet.
Forbedret transportinfrastruktur vil ligeledes have en effekt på fordelingen af markedsmagt. Når lo
kale markeder åbnes op, kan lokale monopoler og karteller blive opbrudt. Det kan dog også være
tilfældet, at lokale velfungerende markeder bliver nedbrudt af internationale virksomheder med stor
markedskraft.
Velfungerende kommunikations- og informationsinfrastruktur kan være med til at sænke den asym
metriske information på markedet. Denne type infrastruktur gør det i højere grad muligt at verificere
udsagn og kan dermed være med til give et mere efficient resultat af forhandlinger. Asymmetrisk
information kan desuden være med til at skabe informationsbaserede konkurrencefordele, eksem
pelvis på aktiemarkedet. Det må herudover forventes, at investeringer i infrastruktur har en lang
række eksternaliteter på miljø, klima og folkesundhed.
Adgang til god transportinfrastruktur har store betydning for produktionsstruktur, arbejdsmarked og
familieliv. Infrastruktur kan ændre markeder fra at være lokale til i højere grad at kunne betragtes
som globale. Det gør det derfor muligt geografisk at adskille produktion fra forbrug. Dette åbner op
for en lang række fordele såsom handel, specialisering, klyngedannelse og stordriftsfordele. For
individer vil det påvirke valget af boligområde, arbejdsplads, skole, børnepasning, fritidsaktiviteter
samt forbrugeradfærd. Det kan desuden have en effekt på udviklingen af human kapital gennem
valg af videregående uddannelse (Öckert, 2012).
Den geografiske opdeling mellem produktion og forbrug åbner dog også for geografiske eksternali
teter, da eksempelvis effekter på miljø og folkesundhed forventes i højere grad at være lokale end
globale.
Ændringer i transportinfrastruktur kan forstås som en sænkning af transportomkostningerne. I øko
nomisk teori kan denne type omkostninger betegnes som markedsfriktioner. Den relevante måleen
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hed for kvaliteten af infrastruktur vil ofte være rejsetid. Rejsetiden udgør en omkostning for en ar
bejdsgiver i form af transportomkostninger af varer fra underleverandører samt transportomkostnin
ger af det endelige produkt. Erhvervsrejser forstået som rejsetid på jobbet vil også være en direkte
omkostning for arbejdsgiveren. Arbejdsgiveren vil desuden være påvirket af, at udbuddet af arbejds
kraft er betinget af rejsetiden. Dette kan give udslag i antallet og kvaliteten af jobansøgere og kan
også have en indvirkning på lønnen.
Det må forventes, at betydningen for produktiviteten af kvaliteten af den lokale infrastruktur vil vari
ere på tværs af brancher. Betydningen vil være størst i brancher, hvor de ovenfor nævnte mekanis
mer har stor betydning for produktionen. Dette betyder også, at valg af produktionssted er en central
beslutning for arbejdsgiveren.
Der er en lang (primært teoretisk) litteratur, som beskæftiger sig med fordelene ved klyngedannelser
på arbejdsmarkedet. Disse fordele kommer til udtryk ved lokale specialiseringer af virksomheder,
underleverandører og arbejdskraft.
For arbejdstagere vil rejsetid være pendlertid. Pendlertid er tid, der tages ud af tidsbudgettet og
dermed ikke kan bruges på arbejde og fritid. Der kan dog være forskelle i omkostningen ved pend
lertid afhængig af transportmiddel. Det må eksempelvis forventes, at transport i tog eller på færge i
nogen grad kan benyttes produktivt som arbejdstid eller fritid. En sænkning i pendlertiden kan bru
ges til mere fritid eller mere arbejdstid. I hvor høj grad mindre pendlertid veksles til arbejdstid, af
hænger bl.a. af præferencer for fritid, løn, arbejdstidsfleksibilitet og skatteforhold.
Ændringer i rejsetiden vil desuden have en effekt på jobsøgningsadfærd for både arbejdsløse og
ansatte. Forskning peger på, at jobsøgeadfærd sædvanligvis er meget lokal (Marinescu & Rathelot,
2018). Sænkes rejsetiden, vil antallet af jobmuligheder stige. Dette vil have betydning for sandsyn
ligheden for at blive ansat, og for at arbejdstager og arbejdsgiver opnår det bedst mulige match af
kompetencer. Arbejdsgiveren vil ligeledes kunne forvente flere og mere kvalificerede ansøgere til
jobopslag. Den lavere søgefriktion og produktionsomkostninger for virksomhederne kan, afhængig
af produktionsstrukturen i virksomhederne, i tilgift påvirke efterspørgslen efter arbejdskraft.
Beskæftigelseseffekterne af ændringer i infrastruktur kan dermed forventes at stamme fra a) søge
adfærd, b) reduceret pendlertid, c) mere produktive virksomheder og d) konkurrencen om jobs. På
længere sigt må det forventes, at den øgede produktivitet i virksomhederne vil smitte af på lønnen
og derfor mindske virkningen på beskæftigelsen.
Produktiviteten kan forventes at stige ved forbedret infrastruktur gennem a) lavere produktionsom
kostninger, b) større arbejdsudbud (mindre omkostninger/ventetid til ansættelse) og c) forbedret
kvalitet af tilgængelig arbejdskraft.

8.2

Effekter på individadfærd

I dette afsnit gennemgås empirisk viden om effekten af forbedringer af transportinfrastruktur på in
dividadfærd på arbejdsmarkedet. Hvor muligt, lægges særlig vægt på danske studier. Afsnittet star
ter med en gennemgang af relationen mellem pendlertid og arbejdsudbud. Herefter følger et afsnit
om effekten af pendlertid på husstandens samlede arbejdsudbud, på fravær og på lediges jobsøg
ningsadfærd. Befordringsfradraget er et målrettet redskab, der kan benyttes til at sænke de indivi
duelle transportomkostninger. Viden om effekten af dette redskab gennemgås også i dette afsnit.
Afsnittet afsluttes med en gennemgang af viden om individuel betalingsvillighed for at undgå pend
lertid samt effekten af pendlertid på løn.
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8.2.1

Pendlertid og arbejdsudbud

Viden om relationen mellem infrastrukturforbedringer og ændringer i arbejdsudbuddet er helt cen
tralt, hvis man ønsker at forstå de dynamiske effekter af ændringer i transportinfrastrukturen. Dette
er også et emne, der optager internationale forskere, og der findes gode internationale studier, som
forsøger at besvare dette spørgsmål. Udfordringen er dog, at betydningen af pendlertid for arbejds
udbuddet i høj grad må forventes at være lande- og kontekstafhængigt. Der eksisterer en meget
begrænset litteratur på danske data, der giver et bud på, hvordan relationen mellem arbejdsudbud
og pendlertid er i Danmark. I det følgende gennemgås resultaterne fra disse studier og resultaterne
fra et udvalg af de væsentligste internationale studier.
Dansk studie
Copenhagen Economics (2011) estimerer sammenhængen mellem pendlertiden og arbejdsudbud
det. De sammenligner pendlere fra samme kommune, der pendler i forskellige retninger ud af kom
munen, og benytter den ændring i pendlertiden, der opstår, når der bliver bygget nye veje. Individer,
som i udgangspunktet drager fordel af en forbedring af infrastrukturen, sammenlignes med individer,
som pendler i en retning, hvor infrastrukturen ikke bliver forbedret. Dette gøres ved kun at inkludere
individer, der hverken skifter bopælskommune eller arbejdskommune i løbet af perioden 2000-2007.
Ved at benytte denne antagelse begrænses analysestrikprøven markant. Denne er desuden kraftigt
selekteret i den forstand, at den i høj grad består af højtuddannede individer med høje indkomster
og mange år på arbejdsmarkedet. Stikprøven indeholder desuden kun 39 procent kvinder.
Baseret på denne metode findes det, at hvis pendlertiden forkortes med 10 procent, så vil arbejds
tiden stige med 2-2,5 procent. Dette betyder, at 1 times mindre pendlertid medfører 10-15 minutters
ekstra arbejdstid, dvs. at 17-25 procent af den reducerede pendlertid bliver omvekslet til arbejdstid.
Effekten er kun signifikant for kvinder, hvor 10 procent kortere pendlertid medfører 3 procent højere
arbejdstid. Dette svarer til, at 1 times mindre pendlertid giver 39 minutters ekstra arbejdstid for kvin
der. Disse effektmål må vurderes at være store, men da metoden beror på en række strenge anta
gelser, bør resultaterne ses som et skøn på størrelsen af årsagssammenhængen.
Internationale studier
Gutiérrez-i-Puigarnau & van Ommeren (2010) studerer effekten af pendlerafstanden på arbejdsud
buddet i perioden 1997-2007 i Tyskland. For at opnå et estimat på årsagssammenhængen, benytter
de den variation, der opstår ved, at arbejdspladser flyttes til en nyt arbejdssted på grund af omstruk
tureringer i virksomhederne. Ved at benytte denne metode finder de, at arbejdsudbudselasticiteten
for antal arbejdstimer pr. arbejdsdag med hensyn til pendlerafstand er 0,009. Det vil eksempelvis
sige, at en stigning i afstanden fra 20 km til 40 km vil resultere i en stigning i arbejdsudbud med 15
minutter om ugen. De finder til gengæld en insignifikant negativ effekt på antal ugentlige arbejds
dage. Dette resulterer i, at der samlet set ikke findes en effekt på arbejdsudbuddet (når både antal
arbejdsdage og antal arbejdstimer pr. dag tages i betragtning.).
Gutiérrez-i-Puigarnau & van Ommeren (2015) studerer effekten af pendlertid på arbejdsudbuddet i
perioden 2004-2012 i Storbritannien. De benytter ligeledes den variation, der opstår ved, at arbejds
pladser flyttes til en nyt arbejdssted på grund af omstruktureringer i virksomheder for at opnå et
estimat på årsagssammenhængen. De finder insignifikant arbejdsudbudselasticitet med hensyn til
pendlertid. Når de opdeler på køn, finder de en signifikant effekt (ved 10 procent) for kvinder. De
finder et estimat på 0,0008 for effekten af pendlertid for kvinder på arbejdstimer pr. uge. Denne
effekt svarer til, at en stigning i pendlertiden på 1 time om dagen vil resultere i en stigning i den
ugentlige arbejdstid på 45 minutter (2,5 procent). Dette studie peger dermed på ingen eller en meget
lille effekt af pendlertid på arbejdsudbuddet.
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Sanchis-Guarner (2014) studerer effekten af nye veje på arbejdsudbuddet i perioden 2002-2008 i
Storbritannien. Udvidelser af vejnettet over tid og denne udviklings betydning for antallet af geogra
fisk tilgængelige jobs benyttes til at opnå et estimat på årsagssammenhængen. Studiet tager desu
den højde for individuelle karakteristika, der ikke varierer over tid. Resultaterne peger på meget små
effekter af nye veje på arbejdsudbuddet.
Johnson, Ercolani & Mackie (2017) benytter ligeledes data fra Storbritannien fra 2001-2011. De
finder, at en stigning på én procent i andelen, der har adgang til en bil, medfører en stigning i be
skæftigelsen på 0,07 procent i London og 0,14 procent i andre byområder. For at opnå den samme
effekt via busser, kræver det en reduktion i busrejsetiden på 2,8 procent i London og mellem 6,3 og
8,8 procent i andre byområder. Disse resultater bør dog læses med det forbehold, at det kan være
svært at identificere effekten af adgang til bil, da man typisk køber en bil, når man har behov for den.
Tyndall (2017) udnytter den variation i muligheden for at benytte det offentlige transportsystem, der
opstod på baggrund af orkanen Sandys ødelæggelser i New York i 2012. Han finder en stigning i
arbejdsløsheden på 1,4 procent blandt individer, der boede nær togstationer i områder, hvor toget
ikke var aktivt på grund af orkanens ødelæggelser.
Gimenez-Nadal & Molina (2011) benytter en time-use-spørgeskemaundersøgelse fra Spanien fra
perioden 2002-2003 til at estimere sammenhængen mellem pendlertid og arbejdsudbud. For at
opnå et kausalt estimat benyttes variation i lokale huspriser som instrument for pendlertiden. Ved at
benytte denne metode finder de, at 1 times ekstra pendlertid hæver arbejdstiden med 35 minutter.
Dette resultat beror dog på den strenge antagelse, at boligplacering er eksogen.
Det norske studie af Tveter (2018) estimerer på effekten på antallet af individer, som pendler til
kommunerne nær Eriksundsbroen, der åbnede i 2008 og gav kortere pendlertid i de nærtliggende
kommuner. Tveter finder en effekt for én af de 5 kommuner. For denne kommune findes en effekt
på 7 procent stigning i antallet af pendlere til kommunen.
Den internationale litteratur, der beskæftiger sig med relationen mellem pendlertid og arbejdsudbud,
finder altså enten små positive eller ingen effekter af kortere pendlertid på arbejdsudbuddet. Dette
resultat står i skarp kontrast til det danske studie på området, der finder ganske store positive ar
bejdsudbudseffekter af forbedret transportinfrastruktur.

8.2.2

Løn og betalingsvillighed

En anden og ligefrem måde at måle på omkostningerne ved at pendle er at estimere, hvor meget
individer er villig til at betale for at undgå at pendle. Denne monetære tilgang til pendleromkostningen
kan desuden give udslag i lønforhandlingen, hvis arbejderen har forhandlingskraft. Der findes både
danske studier af den individuelle betalingsvillighed for at undgå pendlertid og af effekten af pend
lerafstand på løn. Disse studier er gennemgået nedenfor.
De Borger & Fosgerau (2008) benytter informationer fra en dansk spørgeskemaundersøgelse ind
samlet i år 2000, hvor individer, der pendler med bil, blev stillet over for en række hypotetiske sena
rier og blev bedt om at vælge den foretrukne. De finder, at deltagerne er villige til at betale 15-20
procent af deres timeløn for at pendle 1 time mindre (når der tages højde for referenceafhængighed).
I et relateret studie benyttes hollandske data på jobsøgnings- og flytteadfærd fra 1990-2002 til at
estimere individers marginale omkostning ved at pendle (Van Ommeren & Fosgerau, 2009). De
finder, at et gennemsnitligt individs marginale omkostning ved at pendle 1 time er 17 euro, dvs. at
individet er villig til at gå 17 euro pr. dag ned i løn for at pendle 1 time mindre.
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Mulalic, Van Ommeren & Pilegaard (2014) studerer effekten af pendlerafstanden på lønnen ved at
benytte danske data fra årene 2003-2007. Mulalic benytter den variation, der opstår ved, at arbejds
pladser flyttes til en nyt arbejdssted på grund af omstruktureringer i virksomheder for at opnå et
estimat på årsagssammenhængen. De finder, at 1 km længere pendlerafstand giver en lønstigning
på 0,15 procent, dvs. en distanceelasticitet på 0,015 med hensyn til lønnen. De eksemplificerer
effektstørrelsen ved at se på en arbejder, der pendler 10 km. Hvis denne arbejder pendler en km
ekstra (hvilket svarer til 4 minutter), vil arbejdsgiveren kompensere med 16 procent af timelønsom
kostningen ved det ekstra tidsforbrug. Det tidligere refererede studie af Sanchis-Guarner (2014), der
benytter data fra Storbritannien fra 2002-2008, studerer også effekten af forbedret pendlertid på
lønnen i form af nye veje. De finder ligeledes, at bedre infrastruktur har en positiv effekt på lønnen,
om end effekten er lille.
Rotger & Nielsen (2015) studerer betydningen af metroudvidelserne i København i starten af
2000’erne. De finder, at nem adgang til de nyåbnede metroer havde en effekt på lønnen på 10.47113.821 kroner 4 år efter åbningen og en effekt på beskæftigelsen af disse individer på omkring 2
procent. De finder en stigning i andelen af individer, der pendler 5-10 km, på omkring 2 procent, og
et fald i andelen af individer, der pendler 0-5 km, på 2-4 procent.
Isacsson et al. (2016) finder ligeledes små positive løneffekter af ændringer i transportomkostninger
i løbet af 1990’erne og 2000’erne i Sverige.

8.2.3

Husholdningens samlede arbejdsudbud

Selvom den internationale forskning ikke peger på, at der er positive effekter af forbedret infrastruk
tur på arbejdsudbuddet for den enkelte arbejder, er der dog studier, der finder afsmittende arbejds
udbudseffekter på husstandens samlede arbejdsudbud.
Black, Kolesnikova & Taylor (2014) og Carta & De Phillipis (2018) studerer relationen mellem pend
lertid og kvinders arbejdsudbud i henholdsvis USA og Tyskland. Black, Kolesnikova & Taylor (2014)
benytter amerikanske data fra 2000 og konkluderer, at der er en negativ relation mellem pendlertid
og sandsynligheden for, at en kvinde er på arbejdsmarkedet. Carta & De Phillipis (2018) benytter
tyske data fra perioden 1997-2007 til at estimere effekten af mænds pendlertid på kvindens arbejds
udbud. For at opnå en årsagssammenhæng, benyttes variation fra arbejdspladser, der flytter. De
finder, at én procent stigning i pendlerafstand for manden sænker sandsynligheden for, at kvinden
arbejder med 0,016 procentpoint, og det har samtidig en lille positiv effekt på mandens arbejdsud
bud. De største effekter findes for familier med børn og for højtuddannede mænd.

8.2.4

Jobsøgningsadfærd og fravær

Nogle få studier beskæftiger sig med effekten af transportomkostninger på jobsøgningsadfærd og
beskæftigelsen af arbejdsløse. Forventningen er, at lavere transportomkostninger vil få arbejdsløse
til at søge efter job og acceptere jobtilbud fra et større geografisk område.
Gershenson (2013) og Phillips (2014) studerer effekten af omkostninger på jobsøgnings- og jobac
cept-adfærd i USA. Phillips (2014) benytter et randomiseret kontrolleret eksperiment udført i årene
2010 og 2011 til at se på betydningen af transportomkostninger for søgeadfærd. I eksperimentet
modtog deltagerne gratis offentlig transport i en periode. Phillips finder, at de deltagere, der modtog
adgang til gratis offentlig transport, deltog i 19 procent flere jobinterview i løbet af forsøgets første 2
uger. Effekten var størst for individer, der boede længest væk fra gode jobmuligheder. Studiet inklu
derer desuden en simpel cost-benefit-analyse, der peger på store positive effekter af interventionen.
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Gershenson (2013) benytter information fra 2006 og 2007 om dag-til-dag jobtilbud for lærervikarer
og deres valg af accepterede og afslåede jobtilbud samt information om de geografiske afstande til
disse job. Da jobtilbuddene bliver udsendt fra et randomiseret automatiseret opkaldssystem, kan
den benyttede variation siges at være tilfældig. Gershenson finder, at hvis pendlertiden stiger med
10 procent, flader jobtilbudsacceptsandsynligheden med 4 procent, dvs. en elasticitet på -0,4.
En anden måde, hvorpå kvaliteten af transportinfrastrukturen kan påvirke arbejdsudbuddet, er i kraft
af antallet af fraværsdage.
Van Ommeren & Gutiérrez-i-Puigarnau (2011) benytter tyske data fra perioden 1999-2008 til at se
på effekten af pendlerafstand på fravær. De benytter den variation, der opstår ved, at arbejdspladser
flyttes til et nyt arbejdssted på grund af omstruktureringer i virksomheder for at opnå et estimat på
årsagssammenhængen. De finder, at fraværselasticiteten med hensyn til pendlerafstand er 0,095,
dvs. at det forventede antal fraværsdage er 15 procent højere, hvis arbejdstageren har 50 km til
arbejde, end hvis han/hun har 10 km til arbejde. De konkluderer på den baggrund, at 15-20 procent
af det samlede fravær kan tilskrives pendlerafstanden.

8.2.5

Befordringsfradrag

Befordringsfradraget er et redskab, der kan benyttes til at sænke pendleromkostninger. Ændringer
i befordringsfradraget kan derfor benyttes til at få et indblik i pendleromkostningers betydning for
individuel adfærd på arbejdsmarkedet. Der eksisterer en begrænset litteratur på området. I det føl
gende redegøres for denne litteratur inkl. viden baseret på danske data.
Nielsen (2016) benytter danske data fra 1995-2012 og studerer effekten af en reform i 2004, der
indebar et hævet befordringsfradraget i udkantskommuner. Hun sammenligner individer i udkants
kommuner og sammenlignelige individer i så vidt muligt sammenlignelige kommuner, der ikke er
udkantskommuner. Hun finder, at reformen ikke havde succes med at hæve beskæftigelsen i ud
kantskommunerne. Man bør dog holde sig for øje, at individer i udkantskommunerne er en negativt
selekteret gruppe, og at reformen havde begrænset monetær værdi for individerne.
I kandidatafhandlingen af Meyer & Andreasen (2017) benyttes information for 2005-2008 til at stu
dere effekten af ændringen i befordringsfradraget i udkantskommunerne. De benytter kommune
sammenlægningen i 2007 og de nye kommuner, der fik adgang til det højere befordringsfradrag,
fordi de fik status som udkantskommuner. De finder ingen effekt af det højere befordringsfradrag på
den gennemsnitlige transportafstand, men finder til gengæld et højere antal, der har lange pendler
tider. De finder desuden et fald i årsledighedsgraden på 6,5 %, og at beskæftigelsen steg med 0,65
procentpoint på grund af de højere befordringsfradrag i de nye udkantskommuner.
Der findes desuden tysk forskning, der studerer effekten af befordringsfradrag på bl.a. beskæftigel
sen. Disse artikler benytter to reformer af det tyske befordringsfradragssystem i henholdsvis 2004
og 2007. I 2004 blev befordringsfradraget sænket for alle pendlerafstande, og i 2007 blev befor
dringsfradraget fjernet for pendlerafstande under 20 km.
Weiss (2009) har adgang til tysk data fra 2001-2006 og benytter reformen i 2004 til at studere effek
ten af befordringsfradrag på beskæftigelse og pendlerafstand. Han finder ingen effekt på beskæfti
gelsen, men at reformen bevirkede, at arbejdere pendler længere.
Boehm (2013) anvender tysk data fra 1999-2007 til at studere effekten af befordringsfradrag på
jobskifte og flytteadfærd. Boehm benytter variation fra både reformen i 2004 og 2007. Han forsøger
at tage højde for anden variation ved bl.a. at kontrollere for individkarakteristika, der er uændrede
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over tid. Ved at benytte denne metode finder han, at ændringer i befordringsfradrag har store effek
ter på jobskifte og flytte adfærd. Han konkluderer, at resultaterne betyder, at et fald i befordringsfra
draget på 1.000 euro vil resultere i en stigning i sandsynligheden for et jobskifte på 2,7 procent og
en stigning i sandsynligheden for flytninger på 1,7 procent.
Heuermann et al. (2017) benytter tysk data fra 2005-2008 og reformen i 2007 til at studere effekten
af befordringsfradraget på lønnen. For at opnå et kausalt estimat benyttes variation i pendlerafstan
den, der stammer fra reformen. De finder, at arbejdsgiveren kompenserer arbejderen med en tred
jedel af indkomsttabet for arbejdere, der har individuelle lønforhandlinger. Der findes ingen lønkom
pensation for arbejdere, der har kollektiv lønforhandling. Da de kun har adgang til data frem til 2008
(et år efter reformen), skal effekterne dog ses som effekter på kort sigt. Den korte tidshorisont kan
desuden være en del af forklaringen på, at der ikke findes effekter for arbejdere, der har kollektiv
lønforhandling.

8.3

Effekter på virksomhedsadfærd

Empirisk baseret viden om effekten af forbedret infrastruktur på virksomheders adfærd er begræn
set. Dette afsnit gennemgår viden om effekten af infrastruktur på placeringen af nye arbejdspladser
og på produktiviteten. Ingen af de gennemgåede studier er basered på danske data.
Straub (2011) indeholder en litteraturgennemgang af den empiriske makroøkonomiske litteratur på
relationen mellem infrastruktur og økonomisk vækst. Artiklen gennemgår 80 empiriske studier, der
benytter data fra fortrinsvis vestlige lande i perioden 1949-2003. Straub finder, at 56 % af studierne
finder en positiv effekt af infrastruktur, 38 % finder ingen effekt, og 6 % finder en negativ effekt. Han
vurderer dog, at mange af studierne finder urealistisk store positive effekter og kritiserer generelt
studierne for deres metodiske tilgang og relevansen af de spørgsmål, de forsøger at besvare.
Der findes også mikrobaseret empirisk litteratur på området. Denne er dog noget mindre end den
makroøkonomiske. Størstedelen af de mikrobaserede studier beskæftiger sig med arbejdsgivernes
beslutning om, hvor de skal placere deres arbejdspladser. Fælles for litteraturen på dette område
er, at der oftest ikke bliver identificeret årsagssammenhænge, men korrelationer.
Coughlin & Segev (2000) og Duranton & Turner (2012) studerer begge relationen mellem placerin
gen af arbejdspladser og udbygningen af vejnettet over tid i en amerikansk kontekst.
Coughlin & Segev (2000) benytter information fra perioden 1989-1994 til at studere sammenhæn
gen mellem infrastruktur og placeringen af arbejdspladser med udenlandsk ejerskab. De finder, at
god infrastruktur er positivt associeret med placeringen af arbejdspladser med udenlandsk ejerskab.
Duranton & Turner (2012) benytter information fra perioden 1983-2003. De ønsker at finde den
kausale relation mellem nye motorveje og antallet af arbejdspladser i et byområde. For at opnå et
kausalt estimat, benyttes historiske udvidelser af bl.a. vej- og tognettet. De finder, at en stigning på
10 procent i en bys vejnet i 1983 vil betyde en stigning på 1-5 procent i antal arbejdspladsers over
de næste 20 år.
Gibbons, Overman & Sanchis-guarner (2012) studerer det samme spørgsmål, men med udgangs
punkt i en britisk kontekst i årene 1998-2008. De benytter udvidelser af vejnettet over tid og denne
udviklings betydning for antallet af geografisk tilgængelige jobs. De tager desuden højde for områ
dekarakteristika, der er konstante over tid. På baggrund af denne metode finder de, at bedre infra

160

struktur har betydning for antallet af virksomheder i et område, men ingen effekt på antallet af an
satte i eksisterende virksomheder. De konkluderer, at forbedret infrastruktur har en positiv effekt på
opstarten af nye virksomheder eller overlevelsen af nystartede virksomheder.
Holl (2004a), Holl (2004b) og Holl (2004c) studerer effekten af motorvejsudvidelser i Spanien og
Portugal i løbet af 1980’erne og 1990’erne. Alle tre studier benytter empiriske modeller, hvor der
tages højde for områdekarakteristika, der er konstante over tid. I en spansk kontekst finder Holl
(2004a), at nye arbejdspladser i fremstillingsindustrien oftest bliver placeret langs motorveje. 10 km
fra motorvejen flader sandsynligheden for nye arbejdspladser ud med 12-94 procent afhængig af
anden tilgængelig infrastruktur.
Holl (2004b) finder i en portugisisk kontekst, at både nye arbejdspladser og arbejdspladser, der
flytter, har en større tendens til at blive placeret nær motorveje. Sammenhængen er i gennemsnit
omkring 2,5 gange større for flyttende arbejdspladser end for nye arbejdspladser. Nye arbejdsplad
ser har 11-31 procent mindre sandsynlighed for at blive placeret over 10 km fra en motorvej, og
arbejdspladser, der flytter, har 25-98 procent mindre sandsynlighed for at blive placeret over 10 km
fra en motorvej. Variation i estimater afhænger af estimationsmodellen og afstand til anden infra
struktur. Holl (2004c) finder ligeledes i en portugisisk kontekst, at nye arbejdspladser oftest bliver
placeret langs motorveje. Der er dog meget stor variation på tværs af industrier.
Holl (2012) studerer effekten af mindre pendlertid på grund af nye veje på virksomhedernes produk
tivitet (virksomheders produktivitet bliver i artiklen bl.a. målt ved value added og TFP). Studiet be
nytter data fra Spanien i perioden 1991-2005. Metodisk benyttes historisk information om infrastruk
turudvidelser. Da virksomheder kan følges over tid, er det også muligt for forfatterne at tage højde
for virksomhedskarakteristika, der er konstante over tid. Holl (2012) finder, at transporttid har en
signifikant negativ betydning for virksomheders produktivitet målt ved value added og TFP.
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8.3.1

Opsummering af effekter af investeringer i transportinfrastruktur

Den internationale forskning finder ingen eller små positive dynamiske effekter af ændringer i pendlertid
på arbejdsudbuddet for individer, der er i jobs. Disse resultater står i kontrast til det danske studie på
området, der finder store positive arbejdsudbudseffekter af mindre pendlertid. I et dansk studie finder Co
penhagen Economics (2011), at 1 times mindre pendlertid medfører 10-15 minutters ekstra arbejdstid, dvs.
at 17-25 procent af den reducerede pendlertid bliver omvekslet til arbejdstid. De finder dog, at effekten kun
er signifikant for kvinder. International forskning peger desuden på, at der kan være positive effekter af
bedre trafikinfrastruktur på husstandenes samlede arbejdsudbud, på jobsøgningsadfærd samt på fravær.
Både dansk og udenlandsk forskning viser, at individer er villige til at betale for at undgå pendlertid, og at
interventioner såsom ændringer i befordringsfradraget kan have små positive effekter på arbejdsudbuddet.
De Borger & Fosgerau (2008) finder i en dansk kontekst, at individer er villige til at betale 15-20 procent af
deres timeløn for at pendle 1 time mindre.
Dansk, engelsk og tysk forskning viser desuden, at arbejdsgiverne har tendens til i nogen grad at kompen
sere arbejderne for deres transportomkostninger. Mulalic, Van Ommeren & Pilegaard (2014) finder i en
dansk kontekst, at 1 km længere pendlerafstand giver en lønstigning på 0,15 procent. Rotger & Nielsen
(2015) finder, at metroudvidelserne i København i starten af 2000’erne havde en effekt på individer med
nem adgang til de nyåbnede metroer på 10.471-13.821 kroners højere løn 4 år efter åbningen og en effekt
på beskæftigelsen af disse individer på omkring 2 procent.
Ud over viden om relationen mellem pendlertid og løn blev der ikke fundet relevant dansk forskning om
transportomkostningernes betydning for virksomheders adfærd. International forskning peger dog på, at
kvaliteten af den lokale infrastruktur har betydning for placeringen af nye arbejdspladser, og at god infra
struktur kan have en positiv effekt på virksomheders produktivitet. Der er dermed i nogen grad evidens for,
at virksomheder vil opleve flere jobansøgere, mindre fravær hos de ansatte, lavere lønkrav og højere pro
duktivitet ved at placere deres arbejdspladser i nærheden af god infrastruktur.

Tabel 8.1
Reference

Litteraturoversigt: Dynamiske effekter af transportinfrastruktur
Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Danske studier
Copenha
gen Econo
mics (2011)

Dan
mark

2000-2007

Analyserer
sammen
hængen
mellem
pendlertid
og arbejds
tid

Sammenligner
pendlere fra
samme kom
mune, der
pendler i for
skellige retnin
ger, hvor den
ene drager for
del af forbedret
infrastruktur
(vejnettet)

Finder, at en times mindre pend
lertid medfører 10-15 minutters
ekstra arbejdstid. Det vil sige, at
17-25 procent af den reducerede
pendlertid bliver omvekslet til ar
bejdstid. Effekten er kun signifi
kant for kvinder.

Nej

De Borger
& Fosgerau
(2008)

Dan
mark

2004

Hvad er del
tageren villig
til at betale
for en kor
tere pend
lertid

Benytter en
survey på præ
ferencer

Finder, at deltagerene er villige til
at betale 15-20 procent af deres
timeløn for at pendle en time
mindre (når der tages højde for
referenceafhængighed).

Ja

Meyer &
Andreasen
(2017)

Dan
mark

2005-2008

Effekten af
et befordringsfra
dragstiltag i
udkants
kommuner
på bl.a. be
skæftigelsen

Benytter kom
munesammen
lægning i 2007
og de nye kom
muner, der fik
adgang til det
højere befor
dringsfradrag,

Finder ingen effekt på den gen
nemsnitlige transportafstand,
men at højere antal, der har
lange pendlertider. De finder des
uden et fald i årsledighedsgraden
på 6,5 procent ,og at beskæfti
gelsen stiger med 0,65 procent
point.

Nej
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Reference

Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

fordi de fik sta
tus som ud
kantskommu
ner. Metoden er
difference-indifference
Mulalic,
Van Om
meren & Pi
legaard
(2014)

Dan
mark

2003-2007

Effekten af
pendleraf
stand på
lønnen

Benytter varia
tion fra arbejds
pladser, der
flytter

Finder, at 1 km længere pendler
afstand giver en lønstigning på
0,15 procent, dvs. en distance
elasticitet på 0,015 med hensyn
til lønnen. De eksemplificerer ef
fektstørrelsen ved en arbejder,
der pendler 10 km. Hvis denne
arbejder pendler 1 km ekstra
(hvilket svarer til 4 minutter), vil
arbejdsgiveren kompensere med
16 procent af timelønsomkostnin
gen ved det ekstra tidsforbrug.

Ja

Nielsen
(2016)

Dan
mark

1995-2012

Effekten af
et befor
dringsfra
dragstiltag i
udkants
kommuner
på bl.a. be
skæftigelsen

Benytter pro
pensity score
matching og
reform for æn
dring i befor
dringsfradrag
for udkants
kommuner ind
ført i 2004

Finder ingen effekt af ændringen
i befordringsfradraget på beskæf
tigelsen.

Nej

Rotger &
Nielsen
(2015)

Dan
mark

1996-2006

Effekten af
pendleraf
stand på
bl.a. løn, be
skæftigelse
og pendler
adfærd

Difference-indifference, åb
ning af nye me
trostrækninger i
København

De finder at nem adgang til de
nyåbnede metroer havde en ef
fekt på lønnen på 10.471-13.821
kroner fire år efter åbningen og
en effekt på beskæftigelsen på
omkring 2 procent. De finder en
stigning i andel af individer der
pendler 5 til 10 km på omkring 2
procent og et fald i andelen af in
divider der pendler 0 til 5 km på 2
til 4 procent.

Ja

Skandinaviske studier
Isacsson et
al. (2016)

Sverige

1995-2006

Effekten af
transportom
kostninger
på løn

Fixed effects,
IV, ændringer i
transportinfra
struktur over tid
bruges som in
strument

Finder små effekter af transport
omkostninger (samlet mål for
pendler tid, afstand, pris ol.) på
løn.

Nej

Tveter
(2018)

Norge

1990-2015

Effekten af
antallet af
pendlere

Matching, Erik
sundbroen der
åbnede i 2008
gav kortere
pendlertid i de
nærliggende
kommuner

Ser på effekten på antallet af in
divider til pendler til kommunerne
nær broen. De finder en effekt for
én af de fem kommuner. For
denne kommune finder de en ef
fekt på 7 procent stigning i antal
let af pendlere til kommunen.

Ja

1996, 2001
og 2006

Effekten på
arbejdsud
buddet af en
større infra
strukturinve
stering

Fixed effekt
model, hvor va
riation over tid i
adgang til me
tro fra forstæ
der til bycenter
benyttes som
variation

Finder, at den nemmere adgang
til offentlig transport har stor ef
fekt på arbejdsudbuddet – både
med hensyn til arbejdsmarkeds
deltagelse og arbejdstimer.

Nej

Internationale studier
Asahi
(2016)

Chile
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Reference

Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Black,
Kolesni
kova &
Taylor
(2014)

USA

2000 og ag
gregeret
data 19401990

Korrelation
mellem
pendlertid
og gifte
kvinders ar
bejdsudbud

Benytter fød
selssted som
instrument for
bosættelses
område

Finder en negativ relation mellem
pendlertid og sandsynligheden
for, at en kvinde er på arbejds
markedet.

Ja

Boehm
(2013)

Tysk
land

1999-2007

Effekten af
befordrings
fradrag på
jobskifte og
flytteadfærd

Benytter infor
mation fra to re
former af befor
dringsfradraget
i henholdsvis
2004 og 2007
og individ-fixed
effects

Finder, at ændringer i befor
dringsfradrag har store effekter
på jobskifte og flytteadfærd. Kon
kluderer, at deres resultater bety
der, at et fald i befordringsfradrag
på 1.000 euro vil resultere i en
stigning i sandsynligheden for
jobskifte på 2,7 procent og en
stigning i sandsynligheden for
flytninger på 1,7 procent.

Nej

Carta & De
Phillipis
(2018)

Tysk
land

1997-2010

Ser på hus
holdningers
arbejdsud
bud. Effek
ten af man
dens pend
lerafstand
på kvindens
arbejdsud
bud

Benytter varia
tion fra arbejds
pladser, der
flytter

Finder, at en 1 procent stigning i
pendlerafstand for manden sæn
ker sandsynligheden for, at kvin
den arbejder, med 0,.016 pro
centpoint, og har samtidig en lille
positiv effekt på mandens ar
bejdsudbud. Effekten er størst for
familier med børn og for højtud
dannede mænd.

Ja

Coughlin &
Segev
(2000)

USA

1989-1994

Sammen
hængen
mellem in
frastruktur
og placerin
gen af ar
bejdsplad
ser med
udenlandsk
ejerskab

Benytter nega
tiv binomial
estimation

God infrastruktur er positivt asso
cieret med placeringen af ar
bejdspladser med udenlandsk
ejerskab.

Ja

Duranton &
Turner
(2012)

USA

1983-2003

Effekten af
motorveje
på antal ar
bejdsplad
ser i byom
råder

Benytter infor
mationer om
vejnettet i 1947,
tognettet i 1898
og opdagelsen
af områder i
USA som in
strument for
motorvejsnettet
i 1983

Finder, at en stigning på 10 pro
cent i en bys vejnet i 1983 vil be
tyde en stigning på 1-5 procent i
antal arbejdspladser over de næ
ste 20 år.

Ja

Fu & Viard
(2019)

Kina

2000-2008

Effekten af
pendlertid
på arbejds
tid

Benytter diffe
rence-in-diffe
rence. Benytter
en sample af
universitetsun
dervisere, hvor
en del af ar
bejdspladsen
flytter til en ny
bygning 20 km
væk fra resten
af campus

Finder, at arbejdsudbudselastici
teten med hensyn til pendleraf
stand er -0,044 for universitets
undervisere.

Ja

Gershen
son (2013)

USA

2006-2007

Effekten af
pendlertid
på arbejds
udbuddet

Benytter infor
mation om dagtil-dag jobtilbud
for lærervikarer
og deres valg
af accepterede
og afslåede

Hvis pendlertiden stiger med 10
procent, flader jobtilbudsacceptsandsynligheden med 4 procent,
dvs. en elasticitet på -0,4.

Ja
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Reference

Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

jobtilbud samt
information om
geografiske af
stande. Der be
nyttes tilfældig
variation, der
opstår ved, at
jobtilbud bliver
udsendt fra et
randomiseret
automatiseret
opkaldssystem.
Gibbons,
Overman &
Sanchisguarner
(2012)

UK

1998-2008

Effekten af
forbedret
infrastruktur
på virksom
heder

Benytter udvi
delser af vej
nettet over tid
og denne ud
viklings betyd
ning for antallet
af geografisk til
gængelige jobs.
Inkluderer om
råde fixed ef
fekter

Finder, at bedre infrastruktur har
en betydning for antallet af virk
somheder i et område, men in
gen effekt på antal ansatte i eksi
sterende virksomheder. De kon
kluderer, at forbedret infrastruktur
har en positiv effekt på opstart af
nye virksomheder eller forblivel
sen af nystartede virksomheder.

Nej

GimenezNadal &
Molina
(2011)

Spa
nien

2002-2003

Effekten af
pendlertid
på arbejds
udbuddet

Benytter infor
mation fra timeuse surveys.
Lokale huspri
ser benyttes
som instrument
for pendlertid
under antagel
sen af, at bolig
placering er ek
sogen

De finder, at en times ekstra
pendlertid hæver arbejdstiden
med 35 minutter.

Nej

Gutiérrez-iPuigarnau
& van Om
meren
(2010)

Tysk
land

1997-2007

Effekten af
pendleraf
stand på
arbejdsud
buddet

Benytter varia
tion fra arbejds
pladser, der
flytter

Finder, at arbejdsudbudselastici
teten med hensyn til pendleraf
stand er 0,009. Eksempelvis vil
en stigning i afstanden fra 20 km
til 40 km resultere i en stigning i
arbejdsudbuddet med 15 minut
ter om ugen. Finder ingen effekt
på antal arbejdsdage.

Ja

van Omme
ren & Guti
érrez-iPuigarnau
(2011)

Tysk
land

1999-2008

Effekten af
pendleraf
stand på
produktivi
tet, målt ved
fravær

Benytter varia
tion fra arbejds
pladser, der
flytter

Finder, at fraværselasticiteten
med hensyn til pendlerafstand er
0,095. Eksempelvis er det for
ventede antal fraværsdage 15
procent højere, hvis arbejderen
har 50 km til arbejde, end hvis
han/hun har 10 km til arbejde. De
konkluderer, at 15-20 procent af
det samlede fravær kan tilskrives
pendlerafstanden.

Ja

Gutiérrez-iPuigarnau
& van Om
meren
(2015)

UK

2004-2012

Effekten af
pendlertid
på arbejds
udbuddet

Benytter varia
tion fra arbejds
pladser, der
flytter, og æn
dringer i infra
struktur

Finder insignifikant arbejdsud
budselasticitet. Når de opdeler
på køn, finder de en signifikant
effekt (på 10 procent) for kvinder.
De finder et estimat på -0,0008
for effekten af pendlertid for kvin
der på arbejdstimer pr. uge.
Denne effekt svarer til, at et fald i
pendlertiden på en time om da
gen vil resultere i en stigning i
antal ugentlige arbejdstimer med
2,5 procent.

Ja
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Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Heuermann
et al.
(2017)

Tysk
land

2004-2008

Effekten af
befordrings
fradrag på
lønnen

Benytter en
skattereform i
2007, hvor indi
vider med
pendleraf
stande under
20 km ikke læn
gere har ret til
befordringsfra
drag. Reformen
benyttes som
instrument

Finder, at arbejdsgiveren kom
penserer arbejderen med en
tredjedel af indkomsttabet for ar
bejdere, der har individuelle løn
forhandlinger. Der er ingen løn
kompensation for arbejdere, der
har kollektiv lønforhandling. Ser
kun på effekten på kort sigt.

Ja

Holl
(2004a)

Spa
nien

1980-1994

Effekten af
ny infra
struktur (mo
torveje) på
placeringen
af arbejds
pladser i
fremstillings
industrien

Benytter Pois
son-regression
med områdefixed effects

Nye arbejdspladser i fremstil
lingsindustrien bliver ofte placeret
langs motorveje. 10 km fra mo
torvejen falder sandsynligheden
for ny arbejdsplads med 12-94
procent afhængig af anden til
gængelig infrastruktur.

Ja

Holl
(2004b)

Portu
gal

1986-1997

Effekten af
infrastruktur
(motorveje)
på placerin
gen af nye
arbejdsplad
ser og flyt
ning af ar
bejdsplad
ser

Benytter Pois
son-regression
med områdefixed effects

Både nye arbejdspladser og ar
bejdspladser, der flytter, har en
større tendens til at blive placeret
nær motorveje. Sammenhængen
er i gennemsnit omkring 2,5
gange større for flyttende ar
bejdspladser end for nye arbejds
pladser. Nye arbejdspladser har
11-31 procent mindre sandsynlig
hed for at blive placeret over 10
km fra en motorvej, og arbejds
pladser, der flytter, har 25-98
procent mindre sandsynlighed for
at blive placeret over 10 km fra
en motorvej. Variation i estimater
afhænger af estimationsmodel og
afstand til anden infrastruktur.

Ja

Holl
(2004c)

Portu
gal

1986-1997

Effekten af
infrastruktur
(motorveje)
på placerin
gen af nye
arbejdsplad
ser

Benytter nega
tiv binomial
estimation med
område fixed
effekter

Nye arbejdspladser bliver ofte
placeret langs motorveje. Der er
dog meget stor variation på
tværs af industrier.

Ja

Holl (2012)

Spa
nien

1991-2005

Effekten af
transporttid
(via veje) på
virksomhe
ders produk
tivitet

Benytter virk
somheds fixed
effekt-metode
og metode og
GMM-metode,
der beror på hi
storisk viden
om infrastruk
tur, som instru
menter

Finder, at transporttid har signifi
kant betydning for virksomheders
produktivitet (value added og
TFP).

Ja

Johnson,
Ercolani &
Mackie
(2017)

UK

2001-2011

Effekt af rej
setid via bus
og via bil på
sandsynlig
heden for
beskæfti
gelse.

OLS, IV, rejse
tid fra tidligere
år som instru
ment

Finder at en stigning på 1 pro
cent i andelen der har adgang til
en bil medfører en stigning i be
skæftigelse på 0,07 procent i
London og 0,14 procent i andre
by områder. For at opnå den
samme effekt via busser kræver
det en reduktion i bus-rejsetid på
2,8 procent i London og mellem
6,3 og 8,8 procent i andre byom
råder.

Ja
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Land

Observati
onsperiode

Formål

Metode

Resultater

Peer
reviewed
tidsskrift

Phillips
(2014)

USA

2010-2011

Effekten af
pendlerom
kostninger
på jobsøge
adfærd for
arbejdsløse

Randomiseret
kontrolleret ek
speriment. Del
tagere modta
ger gratis of
fentlig transport
i en periode

Finder, at de deltagere, der mod
tager adgang til gratis offentlig
transport, deltager i 19 procent
flere jobinterview i løbet af forsø
gets første 2 uger end kontrol
gruppen. Effekten er størst for in
divider, der bor længest væk fra
gode jobmuligheder. Viser, at en
simple cost-benefit analyse vil
give store positive effekter af in
terventionen.

Ja

SanchisGuarner
(2014)

UK

2002-2008

Effekten af
nemmere
adgang flere
job på grund
af ny infra
struktur (nye
veje) på løn
og arbejds
udbud

Benytter udvi
delser af vej
nettet over tid
og denne ud
viklings betyd
ning for antallet
af geografisk til
gængelige job.
Inkluderer indi
vid fixed effek
ter

Finder, at nemmere adgang til
job har en positiv effekt på løn og
arbejdsudbudt, men at estima
terne er meget små.

Nej

Straub
(2011)

Cross
country

1949-2003

Relation
mellem in
frastruktur
og økono
misk vækst

Litteraturgen
nemgang af
den empiriske
makroøkonomi
ske litteratur på
relationen mel
lem infrastruk
tur og økono
misk vækst. In
deholder 80
studier

Finder, at 56 procent af studierne
finder en positiv effekt af infra
struktur, 38 procent finder ingen
effekt, og 6 procent finder en ne
gativ effekt. Vurderer, at mange
af studierne finder urealistisk
store positive effekter.

Ja

Tyndall
(2017)

USA

2010-2013

Effekten af
transportmu
ligheder på
arbejdsløs
hed og løn

Difference-indifference, om
råder hvor or
kanen Sandy i
2012 påvirkede
transportmulig
hederne med
tog

Finder en stigning i arbejdsløs
hed på 1,4 procent bland indivi
der der boede nær togstationer i
områder hvor toget ikke var aktivt
på grund af orkanens ødelæggel
ser. Han finder ingen effekt på
løn.

Ja

Van Om
meren &
Fosgerau
(2009)

Holland

1990-2002

Estimerer
arbejderes
marginale
omkostnin
ger ved at
pendle

Benytter struk
turel dynamisk
søgemodel og
data på jobsøg
ning af flyttead
færd.

Finder, at en gennemsnitlig ar
bejders marginale omkostning
ved at pendle 1 time er på 17
euro. Det vil sige, at arbejderen
er villig til at gå 17 euro ned i løn
for at pendle 1 time mindre.

Ja

Weiss
(2009)

Tysk
land

2001-2006

Effekten af
befordrings
fradrag på
beskæfti
gelse og
pendleraf
stand

Benytter en
skattereform i
2004, hvor be
fordringsfradra
get for alle
pendleraf
stande blev re
duceret. Mixed
effekt regressi
onsmetode og
Monte Carlo-si
mulationer

Finder ingen effekt på beskæfti
gelsen, men effekt på pendleraf
stand.

Nej

167
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