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Mænds manglende
uddannelse koster milliarder
Flere mænd end kvinder stopper uddannelse efter folkeskoleniveau. Beregning fra Dansk Erhverv viser potentiel gevinst på over 3 mia. kr., hvis
andelen af 20-29-årige mænd, som kun har en uddannelse på folkeskoleniveau, blev sænket til samme niveau som blandt kvinder.
Flere mænd end kvinder stopper uddannelse efter folkeskolen
Tal fra Danmarks Statistik viser, at blandt 20-29-årige danskere
har 23,9 pct. af mændene og 16,3 pct. af kvinderne højst en uddannelse på folkeskoleniveau.
102.000 kr. i gevinst pr. person med højere uddannelse
I 2018 udgav Rockwool Fondens Forskningsenhed bogen ”Afkast
af Uddannelse - det samfundsmæssige og individuelle rationale”.
Den indeholder bl.a. en samlet samfundsøkonomisk konsekvensvurdering af ændringer i niveauet af arbejdsstyrkens uddannelse.
Ved hjælp af DREAM-gruppens REFORM-model har de beregnet
gevinsterne ved at løfte personer fra kun at have en grundskoleuddannelse til at opnå et højere uddannelsesniveau. De antager,
at det højere uddannelsesniveau er sammensat, så det svarer til
den nuværende sammensætning af uddannelsesniveauet udover
grundskoleniveau. Nogle rykkes dermed til en erhvervsuddannelse, nogle til en lang videregående uddannelse osv.
Rockwool Fonden estimerer, at der i gennemsnit ville være en
BNP-gevinst på 102.000 kr. pr. person, der hæver uddannelsesniveauet sammenlignet med et scenarie hvor uddannelsesniveauet
er uændret. De bemærker, at der er tale om langsigtseffekter,
mere præcist effekterne i 2030.
Mulig gevinst for samfundet på over 3 mia. kr.
Hvis andelen af 20-29-årige mænd, der stopper uddannelse efter
folkeskoleniveau, blev sænket fra 23,9 pct. til de 16,3 pct., der
gælder hos kvinderne, svarer det til, at uddannelsesniveauet
skulle hæves for godt 30.500 mænd i alderen 20-29 år. Under
antagelse af, at der er en BNP-gevinst på 102.000 kr. pr. person,
giver det en samlet langsigtet BNP-gevinst på ca. 3,1 mia. kr.
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Andel af befolkningen, der højst har en uddannelse
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Forskellen er mere udbredt hos den yngre del af befolkningen
Tendensen til at flere mænd end kvinder stopper uddannelse efter folkeskoleniveau er stigende. Blandt de 20-29-årige i dag er
der 47 pct. flere mænd end kvinder, hvis højest fuldførte uddannelse er på folkeskoleniveau. Børne- og Undervisningsministeriet
har udviklet Profilmodellen, som fremskriver ungdomsårganges
forventede uddannelse efter 9. klasse. For personer, der afsluttede 9. klasse i 2018, viser modellen, at 55 pct. flere mænd end
kvinder højst vil have en uddannelse på folkeskoleniveau 5 år efter 9. klasse. 10 år efter 9. klasse er forskellen på 67 pct.
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Kilde: Danmarks Statistik, tabel HFUDD10 og Børne- og Undervisningsministeriets Profilmodel.
Note: Første søjlepar viser 20-29-åriges faktiske uddannelse i 2019. De
to sidste søjlepar viser den forventede uddannelse for personer, der afsluttede 9. klasse i 2018.
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