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ANALYSENOTAT 

Skifte fra erhvervsrettede til 
almene ungdomsuddannelser 
 

 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG UDDANNELSESCHEF CLAUS ROSENKRANDS OLSEN 

 

En større andel af en årgang tager en ungdomsuddannelse end tidligere, og især de 

almene gymnasier er blevet populære, mens erhvervsskoleuddannelser er blevet mindre 

populære. Tilsammen betyder denne udvikling, at andelen af unge der vælger en 

erhvervsrettet ungdomsuddannelse (erhvervsskole, hhx, htx) snarere end en 

almengymnasial (stx, hf) er faldet betydeligt: 

 

 Andelen af de 18-årige, som er i gang med en erhvervsrettet uddannelse 

(erhvervsskole, hhx, htx) er faldet fra 52,5 pct. i 2005 til 41,6 pct. i 2016.  

 Det dækker over, at andelen som vælger erhvervsskoleuddannelser er faldet 

betydeligt, fra 31,8 pct. i 2005 til 18 pct. i 2016 

 Samtidig er andelen som vælger en almengymnasial uddannelse vokset meget 

(fra 40,3 pct. i 2005 til 50,8 pct. i 2016), mens andelen som vælger en 

erhvervsgymnasial uddannelse blot er steget beskedent (fra 20,8 pct. i 2005 til 

23,6 pct. i 2016).  

 Derved er der sket en betydelig forskydning væk fra de mest erhvervsrettede 

imod mere almene ungdomsuddannelser blandt dem, som tager en 

ungdomsuddannelse 

 

Figur 1 

Fordeling af 18-årige, som er i gang med en ungdomsuddannelsei, ud fra 

type uddannelse, 2005-2016, procent 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
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Den nedenstående tabel viser den samme fordelt mere detaljeret på specifik uddannelse. 

Det er tydeligt at erhvervsuddannelserne er gået markant tilbage, og det især er STX som 

har fået gavn af denne fremgang. Det betyder ikke at mange personer har overvejet både 

en erhvervsskoleuddannelse og som alternativ STX og i højere grad er begyndt at vælge 

STX, men snarere et generelt skifte i de unges uddannelsesvalg i retning af det almene 

gymnasium. 

 

Tabel 1  

Andel 18-årige i gang med en ungdomsuddannelse fordelt på type 

uddannelse, 2005-2016, procent  

Andel af 18-årige i gang med 

en ungdomsuddannelse 
2005 2010 2016 

+/-  

2005-16 

STX 40,3 43,3 50,8 10,5 

HF 6,8 6,8 7,2 0,4 

HHX 15,3 13,9 15,9 0,6 

HTX 5,4 6,8 7,7 2,3 

Erhvervsuddannelse 31,8 28,8 18 -14,8 

Total 99,6 99,6 99,6 n/a 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 

Anm.: Grunden til at totalen ikke summer til 100 pct., er at 20-årige, som er igangværende med en adgangsgivende 

ingeniøruddannelse, gymnasialt grundkursus eller en højere uddannelse, ikke er medregnet.     

 

Tallene skal ses i lyset af, at andelen af en årgang som går i gang med en 

ungdomsuddannelse er vokset, som vist i figur 2. Når man ser på alle 18-årige i en årgang 

er det altså flere som tager en ungdomsuddannelse, men færre som vælger en af de mere 

erhvervsrettede typer ungdomsuddannelser. 

 

Figur 2 

Andel 18-årige som er i gang med en ungdomsuddannelse, 2005-2016 

 

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger 
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 OM DETTE NOTAT 

”Skifte fra erhvervsrettede til almene ungdomsuddannelser” er Dansk Erhvervs analysenotat 

nummer 49 i 2017. Redaktionen er afsluttet den 3. oktober.  

 

 

 OM DANSK ERHVERVS ANALYSENOTATER 

Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at 

udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle 

udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den 

samfundsøkonomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med 

tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  

 

 

 KVALITETSSIKRING 

Troværdigheden af tal og analyser fra Dansk Erhverv er afgørende. Dansk Erhverv gennemfører 

egne spørgeskemaundersøgelser i overensstemmelse med de internationalt anerkendte guidelines 

i ICC/ESOMAR, og alle analyser og beregninger gennemgår en kvalitetssikring.  

 

 

 KONTAKT 

Henvendelser angående analysens kan ske til chefkonsulent Malthe Munkøe på 

mmm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6510. 

 

Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til uddannelseschef Claus Rosenkrands 

Olsen på cro@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 4696. 

 

 

 

 NOTER 

i  Defineret som 18-årige, der er i gang med en ungdomsuddannelse d. 30. september det 
pågældende år  

                                                        
 


