
 

 

 ANALYSE 

  

Forskydninger i 
ungdomsuddannelsernes 
”markedsandele”  

Siden 2005 har flere unge stadig valgt at tage en ungdomsuddannelse. Især de almen-
gymnasiale uddannelser er vokset i popularitet, samtidigt med, at erhvervsskoleuddan-
nelserne er blevet mindre populære: 

• Ser man på de 18-årige, der opgjort per 1. oktober er i gang med en ungdoms-
uddannelse, var 50 pct. i 2017 i gang med STX, mod 40 pct. i 2005.   

• Andelen som er i gang med en erhvervsuddannelse er derimod faldet fra 32 pct. 
til 18 pct. fra 2005 til 2017.  

• Ser man samlet på områderne tegner de almengymnasiale uddannelser (STX og 
HF) sig nu for flertallet, ca. 58 pct. af de unge 18-årige der tager en ungdoms-
uddannelse, mens erhvervsuddannelserne og de erhvervsrettede gymnasiale 
uddannelser tilsammen tegner sig for ca. 41 pct.  

• Tilbage i 2005 var det omvendt; dengang gik sammenlagt ca. 47 pct. på en al-
mengymnasial uddannelse og ca. 53 pct. på enten en erhvervsuddannelse eller 
en erhvervsgymnasial uddannelse (HHX eller HTX). 

• Ser man alene på de 18-årige, der er i gang med en gymnasial uddannelse, er 
det 29,1 pct. (2017) som tager en erhvervsrettet gymnasieuddannelse (HHX eller 
HTX). Dette tal er vokset siden 2014, hvor det var 26,4 pct., men faldet hvis man 
ser det i forhold til 2005, hvor det var 30,6 pct.  
   

Tabel 1: 
Andelen af 18-årige i gang med en ungdomsuddannelse fordelt på uddan-
nelsestype, 2005-2017, pct. (opgjort per 1. oktober)  

 2005 2010 2017 2005-17 (procentpoint) 

STX 40,3 43,3 50,2 9,9 

HF 6,8 6,8 7,7 0,9 

HHX 15,3 13,9 15,7 0,4 

HTX 5,4 6,8 8,1 2,6 

Erhvervsuddannelse 31,8 28,8 17,7 -14,1 

Total 99,6 99,6 99,3 -0,3 
 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik.  

Note: 18-årige, som er igangværende med en adgangsgivende ingeniøruddannelse, gymnasialt grundkursus el-

ler en højere uddannelse er ikke vist. Derfor summer tabellen ikke præcist til 100 pct.  
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Hvis vi ser samlet på de almengymnasiale linjer (STX og HF) og holder dem op imod dels 
erhvervsuddannelser og dels erhvervsrettede gymnasieuddannelser (HHX og HTX), kan 
vi se en tydelig udvikling fra 2005 til i dag. Ud af alle de unge som tager en ungdomsud-
dannelse er andelen som tager en erhvervsuddannelse faldet meget markant, andelen 
som tager en erhvervsgymnasial uddannelse er steget en smule, og andelen som per 1. 
oktober er indskrevet på en almengymnasial uddannelse er steget betragteligt.  
 
Med andre ord: ”markedsandelen” for erhvervsuddannelserne er faldet markant, ”mar-
kedsandelene” for de erhvervsrettede gymnasieuddannelser er steget en smule, og 
”markedsandelen” for det almene gymnasium er steget ganske meget.  
   

Figur 1: 
Udviklingen i fordelingen af 18-årige i gang med en ungdomsuddannelse 
afhængigt af type uddannelse, 2005-2017, pct. (opgjort per 1. oktober) 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik. 

Note: 18-årige, som er igangværende med en adgangsgivende ingeniøruddannelse, gymnasialt grundkursus 

eller en højere uddannelse er ikke vist.   
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Ser vi alene på de 18-årige, der er indskrevet på en gymnasial uddannelse (per 1. okto-
ber), er der sket en stigning i andelen som vælger en erhvervsrettet uddannelse (Htx eller 
hhx) siden 2014. Det kommer dog efter et fald fra 2005 til 2014. I 2017 var det således 
29,1 pct. af de 18-årige, som var i gang med en gymnasial ungdomsuddannelse, som en-
ten gik på hhx eller stx. De resterende 701, pct. gik på enten hhx eller htx. Men ser man 
på udviklingen fra 2005 til 2017 er andelen, som vælger en erhvervsuddannelse, faldet 
fra 30,6 pct. til 29,1 pct.  
   

Figur 3: 
Fordelingen af de 18-årige, som er i gang med en gymnasial ungdomsud-
dannelse (per 1. oktober), fordelt på retning. Pct.  

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik  

Anm.: Der er alene vist fordelingen for personer, der er indskrevet på stx, hf, hhx eller htx, således at det summer 

til 100% 
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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 analysechef 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  
 


