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Studievalg: Sådan er dine lønudsigter 

 
Når tusindvis af unge i disse måneder søger ind på en uddannelse, har det afgørende be-

tydning for deres fremtidige lønindkomst. Lønforskellen mellem både uddannelsesniveau 

og de enkelte uddannelser er nemlig markant.  

 
Den 5. juli klokken 12.00 udløber ansøgningsfristen for de videregående uddannelser, og i disse 

måneder står adskillige unge derfor overfor en beslutning om deres videre uddannelsesvej. Det er 

en stor beslutning, der på mange måder er med til at definere den unges fremtid. Især økonomisk. 

 

De seneste tal fra Danmarks Statistik, som Spar Nord har bearbejdet, viser, at der er mærkbare 

indkomstforskelle blandt uddannelsesmulighederne. En lang videregående uddannelse giver i gen-

nemsnit hele 28 procent mere i lønposen end en mellemlang videregående uddannelse, hvilket sva-

rer til en forskel på cirka 12.300 kroner før skat om måneden.  

 

Der er derfor god grund til at forholde sig til lønniveauet, inden man træffer sin beslutning. Det me-

ner cheføkonom i Spar Nord Jens Nyholm: 

 

- Mange unge vælger naturligt nok uddannelse efter interesse, men det er værd at notere sig de 

store lønforskelle, der er uddannelserne imellem. Når man ser på tallene er forskellene tydelige, og 

det kan måske være med til at overbevise eventuelle skoletrætte unge om at læse videre, forklarer 

han og fortsætter: 

 

- Det handler dog ikke blot om lønniveau, men i lige så høj grad om beskæftigelsesmuligheder. Selv 

om beskæftigelsesfrekvensen blandt ufaglærte i den seneste tid er steget, er den stadig langt under 

niveauet for de øvrige karrierevalg.  

 

Ifølge de nyeste tal fra Danmarks Statistik er de ufaglærtes beskæftigelsesgrad steget med 3,5 

procentpoint fra 2015 til 2016, så den nu ligger på 57,8 procent. Til sammenligning er hele 85,6 

procent af de med en lang videregående uddannelse beskæftiget, mens andelen blandt de korte og 

mellemuddannede ligger på 78,8 procent.  

 

Stor forskel på studieretninger 

Selvom løntallene for uddannelsesniveauerne taler deres tydelige sprog, er der dog iøjnefaldende 

forskelle blandt de enkelte studieretninger. Flere korte videregående uddannelser kan nemlig sag-

tens måle sig med de længerevarende uddannelser.  

 

Eksempelvis vil en uddannelse inden for det maritime være et lønmæssigt godt valg for de, der øn-

sker en kort videregående uddannelse. Her er gennemsnitslønnen i underkanten af 57.000 kroner 

om måneden, hvilket er mere end for længerevarende uddannelser inden for eksempelvis naturvi-

denskab. 

 

- Det viser, at det kan betale sig at gøre sit hjemmearbejde, inden man sætter sit afgørende kryds. 

Det er klart, at ikke alle skal vælge en lang videregående uddannelse, og heldigvis er der også løn-

mæssigt attraktive karriereveje for de, der ønsker en uddannelse af kortere varighed, forklarer Jens 

Nyholm og fortsætter:  

 

- Og samtidigt er det vigtigt at understrege, at arbejdsmarkedet i fremtiden nok ser markant ander-

ledes ud sammenlignet med i dag. Løbende videreuddannelse og karrieskift bliver formentligt langt 



 
 
mere normalt, og derfor låser de unge sig heller ikke på samme måde fast på karrierevalget – og 

dermed også lønnen – som man gjorde førhen.  

 

Blandt de meste attraktive korte uddannelser er foruden de maritime muligheder også uddannelser 

inden for det tekniske og samfundsfaglige, mens den gennemsnitlige månedsløn blandt de længere 

uddannede er størst ved uddannelserne inden for det sundhedsvidenskabelige område. Her ligger 

lønnen gennemsnitligt på cirka 65.000 kroner månedligt, hvilket til sammenligning er 18.500 kroner 

mere end lønnen for de lange videregående humanistiske og teologiske uddannelser. 

 

Uddannelsesniveau: Løn* 

Grundskole 32.280 kr. 

Alment gymnasiale uddannelser 36.000 kr. 

Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser 38.600 kr. 

Korte videregående uddannelser 42.600 kr. 

Mellemlange videregående uddannelser 42.850 kr. 

Bacheloruddannelser 42.600 kr. 

Lange videregående uddannelser 55.150 kr. 

Ph.d. og forskeruddannelser 60.900 kr. 

 
*Alle indkomstbeløb er inklusiv alle betalinger, som SKAT har oplysninger om, som eksempelvis al 

pension og lønbonus. Men det er eksklusiv ikke-beskattede personalegoder. Tallene inkluderer alle 

lønmodtagergrupper, time- og fastlønnede, privat og offentligt ansatte og mænd og kvinder i alt. 

Men eksklusiv unge under 18 år og elever. 

 
For yderligere information kontakt venligst: 

Cheføkonom Jens Nyholm, Spar Nord. Tlf. 9634 4057, jny@sparnord.dk 

Afdelingsdirektør Leif Lind Simonsen, Spar Nord. Tlf. 2527 0330, lsi@sparnord.dk 

 

Om Spar Nord 

Med 400.000 kunder, 1.528 medarbejdere og 56 lokale banker (filialer) over hele landet er Spar 

Nord blandt de største banker i Danmark. I 2016 leverede Spar Nord et resultat før skat på 1.028 

millioner kroner – et af de bedste resultater i bankens snart 200 år lange historie.  

 

Spar Nord ejes af cirka 112.000 aktionærer. 

 

For yderligere information se www.sparnord.dk 

 

 
 

 

 

 


