
 

 

 ANALYSE 

  

Erhvervsgymnasiet mere 
populært i Jylland end på 
Sjælland 

De erhvervsrettede gymnasiale uddannelser, HTX og HHX, er mindst populære i Region 
Hovedstaden, og mest populære i Jylland. I Region Nordjylland vælger 35 pct. af de gym-
nasiestuderende at læse på en erhvervsrettet gymnasial uddannelse, hvorimod det blot 
er 20 pct. som træffer samme beslutning i Region Hovedstaden.  
   

Figur 1: 
Andel af gymnasiestuderende i gang med en erhvervsrettet gymnasial ud-
dannelse, 2017 (opgjort per 1. oktober)  

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik.  

 
Af: Malthe Munkøe, chefkonsulent. Udgivelsestidspunkt: september 2018 
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Set over tid er der sket et fald siden 2005 i andelen af gymnasieelever, der går på en 
erhvervsrettet uddannelse. På landsplan er andelen af gymnasieelever, som går på en af 
de erhvervsrettede linjer (HHX og HTX), faldet med 2 procentpoint. I Region Hovedsta-
den har faldet været en halv procent, mod 2,6 pct. i Region Syddanmark. De erhvervs-
rettede gymnasieuddannelser bliver altså mindre populære, relativt til det almene gym-
nasium, og denne udvikling er stærkest i de områder, hvor det ellers samlet set er mest 
populært jf. figur 1 ovenfor.    
 
   

Figur 2: 
Ændringen i andel af gymnasiestuderende i gang med en erhvervsrettet 
gymnasial uddannelse (opgjort per 1. oktober) fra 2005 til 2017 angivet i 
procentpoint 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik.  

 
  

-2,0%

-0,5%

-1,5%

-2,6%

-2,4%

-1,9%

Hele landet

Region Hovedstaden

Region Sjælland

Region Syddanmark

Region Midtjylland

Region Nordjylland

En mindre andel af 

gymnasiestude-

rende vælger en er-

hvervsrettede ud-

dannelse i 2017 

end i 2005.   



 

Erhvervsgymnasiet mere populært i Jylland end på Sjælland  /  Dansk Erhverv   •   

juni 2018 3 

Antallet af unge, der tager en gymnasial uddannelse, er steget med ca. 46.000 eller 44 
pct. fra 2005 til 2017. I det lys er det ikke overraskende, at der har været elev-fremgang 
på alle gymnasieuddannelserne. Fremgangen har dog været ulige fordelt. Antallet af 
HHX-elever voksede 20 pct. fra 2005 til 2017, mens antallet af HTX-elever er vokset 76 
pct. De almengymnasiale retninger er vokset hhv. 45 pct. på STX og 60 pct. på HF. Så 
selvom det almene gymnasium alt i alt har vundet frem som andel af alle gymnasiestu-
derende, mens de erhvervsrettede retninger er gået tilbage, er det altså ujævnt fordelt, 
og især HTX har været en succeshistorie.  
 
   

Tabel 1: 
Ændring i antal elever fra 2005 til 2017 afhængigt af uddannelse (opgjort 
per 1. oktober) 

 Procentvis udvikling i antal elever Stigning i antal af elever 

Gymnasiale uddannelser i alt  44% 46.488 

STX 45% 27.566 

HF 60% 6.119 

HHX 20% 4.889 

HTX 76% 6.441 
 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik. 

Note: Studenterkursus og internationale studentereksamener (baccalaureate mv.) er ikke vist separat, men ind-

går i totalen. Det er meget få personer, det drejer sig om.  
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Om dette notat 
Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 19. juni.  
 
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 analysenota-
ter med tydelig henvisning til Dansk Erhverv.  
 
Kontakt 
Henvendelser angående analysen kan ske til chefkonsulent Malthe Munkøe på 
mmm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6510.  
 
Henvendelser angående analysens konklusioner kan ske til uddannelseschef Claus Ro-
senkrands Olsen på cro@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6134.  
 
Noter  
 
 


