ANALYSENOTAT

Erhvervsrettede
gymnasieuddannelser er mest
populære i Nordjylland – men har
generelt tabt ”markedsandele”
siden 2005
 AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE OG UDDANNELSESCHEF CLAUS ROSENKRANDS OLSEN

Erhvervsrettede gymnasiale uddannelser hitter mest i Nordjylland, men er
gået tilbage siden 2005
De erhvervsrettede gymnasiale uddannelser, HTX og HHX, er mest populære i Region
Nordjylland og mindst i Region Hovedstaden. Siden 2005 er andelen af gymnasieelever,
der går på en erhvervsrettet gymnasial uddannelse, dog faldet (selvom det absolutte
antal er steget, idet flere tager en gymnasieuddannelse i dag end for ca. 10 år siden).
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Regional fordeling
De erhvervsrettede gymnasiale uddannelser, HTX og HHX, er mest populære i
Nordjylland, og mindst i Region Hovedstaden. I Nordjylland er det (per 1. oktober 2016)
34,2 % af alle gymnasieelever, som går på en erhvervsrettet gymnasial uddannelse, mod
blot 20,5% i Region Hovedstaden.

Hovedstaden

Figur 1

Andel af de gymnasiestuderende, som går på en erhvervsrettet gymnasial
uddannelse (per 1. oktober 2016)
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Kilde: Dansk Erhverv pba. Danmarks Statistik
Anm.: Tallene er opgjort uden H35, dvs. gymnasial suppleringskursus og lignende i
Vi ser på elever indskrevet på en uddannelse per 1. oktober. Andelen som også fuldfører kan variere
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Set over tid er der siden 2005 sket et fald i andelen af gymnasielever, der går på en af de
erhvervsrettede uddannelser, htx eller hhx.
Faldet har som procentpoint faktisk været lavest i Region Hovedstaden og Sjælland, og
størst i Region Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark.
Derved er der sket en forskydning væk fra de erhvervsrettede gymnasieuddannelser over
mod de almene gymnasier.
Dette kommer oveni, at der er et sket en forskydning væk fra erhvervsuddannelser fra
forskellige erhvervsskoler i retning af gymnasiale uddannelser, hvor de erhvervsrettede
altså har tabt terræn relativt til de almengymnasiale. Alt i alt er der altså en tendens til,
at de forskellige erhvervsrettede uddannelsesforløb, man kan vælge efter folkeskolen,
ikke har kunnet holde trit med de almengymnasiale uddannelsers voksende popularitet.
Figur 2

Størst vækst i andel, som

Andel af de gymnasiestuderende, som går på en erhvervsrettet gymnasial
uddannelse (per 1. oktober 2016).
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Det almene gymnasium er fortsat klart den største gymnasieretning. I 2016 gik 71% af
de indskrevne gymnasieelever (per 1. oktober) således på STX eller HF, mod 29% på
HHX eller HTX.
Siden 2005 har væksten i STX og HF ligget højere end den samlede vækst i antallet af
gymnasieelever, dvs. at det almene gymnasium har øget sin ”markedsandel”, jf. tabel 1
nedenfor. Dette dækker over at HTX har haft en betydelig vækst på den omtrent tiårige
periode, mens HHX har haft en temmelig begrænset vækst.
Figur 3

Antal elever på en gymnasial uddannelse per 1. oktober, 2005 - 2016
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Kilde: Danmarks Statistik
Tabel 1

Procentvis ændring fra 2005 til 2016
Udvikling
Gymnasiale uddannelser i alt
STX

43%
46%

HF

50%

HHX
HTX

20%
72%

Kilde: Danmarks Statistik
Anm.: 1-årig hhx, studenterkursus, internationale studentereksamener (baccalaureate mv.) er ej vist separat, men
indgår i totalen. Det er meget få personer, det drejer sig om
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OM DETTE NOTAT
”Nordjyderne er vilde med de erhvervsrettede gymnasier” er Dansk Erhvervs analysenotat
nummer 48 i 2017. Redaktionen er afsluttet den 19. september.

 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 analysen kan
mmm@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6510.
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Henvendelser angående erhvervsskoler og erhvervsgymnasier mv. kan ske til uddannelseschef
Claus Rosenkrands Olsen på cro@danskerhverv.dk eller tlf. 3374 6134.

 NOTER

Det drejer sig på landsplan om ca. 1.000 personer, ud af ca. 100.000 der på et givet tidspunkt er
indskrevet på en gymnasial uddannelse, og indbefatter bl.a. gymnasiale suppleringskurser.
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