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Studenterne har fået hue på, kørt rundt i hestevogne, er blevet fejret og
hvad gør de så? Går de ind på www.optagelse.dk og sender en ansøgning
til en videregående uddannelse, eller går de ind på www.jobindex.dk og
sender en stak ansøgninger til ledige job, eller lægger de sig på sofaen og
venter på at en arbejdsgiver ringer. Formålet med dette analysenotat er at
undersøge, hvad studenterne går i gang med efter endt eksamen. Hvem
vælger at gå på arbejdsmarkedet, og hvem starter på en videregående
uddannelse? Og har karaktergennemsnittet en høj betydning for deres valg
umiddelbart efter eksamen?

Analysens hovedkonklusioner


Langt de fleste studenter er lønmodtagere efter sommerferien og i
slutningen af 2017



Kun en mindre del fortsætter umiddelbart efter eksamen på en uddannelse, og det er i høj grad studenter fra HTX og HF, der fortsætter på en SU-berettiget uddannelse.



Karaktergennemsnittet synes ikke at have den store betydning for
studenternes valg af aktivitet. Studenter med et højt karaktergennemsnit fortsætter kun lidt oftere på en uddannelse og deres løn
som lønmodtager er kun lidt højere



Først efter et til to års sabbat er der en større forskel i studenternes valg, og tendens er, at jo højere gennemsnitlig karakter, i jo
højere grad starter studenterne på en ny uddannelse indenfor to
år.



Studenterne fra Vestjylland arbejder i gennemsnit flere timer efter
sommerferien end studenter i den øvrige del af landet
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1

Baggrund og indledning

Først havde de næsen i bogen og computeren og nu er den sidste eksamen
færdig for årets studenter og HF. Men hvad kaster de sig over, når studenterfesterne er overstået, og de tager næste skridt ud i livet? Fortsætter de på
en videregående uddannelse med det samme, ruller de gardinerne ned og
spiller computer, eller leder de efter et job for at tjene nogle penge?
I den politiske debat fremhæver flere, at det er vigtigt, at studenter starter på
en videregående uddannelse hurtigt efter færdiggjort gymnasial uddannelse.
Hvis studenterne vælger ikke at fortsætte, kaldes det enten for at et sabbatår, et fjumreår eller et arbejdsår. Navnet karakteriserer holdningen til det
år, hvor de unge enten identificerer deres interesser, får noget erhvervserfaring, eller hvor de unge kun ligger på sofaen og tager ud og rejser. Spørgsmålet er, hvad de vælger?
Nogle har allerede et arbejde, mens de er i gang med deres gymnasiale uddannelse, og andre vælger at lede efter et job, efter de har afsluttet eksamen. De er i begge tilfælde en arbejdsressource, uanset om de arbejder
som fuldtidsmedarbejder eller på deltid.
Vi gennemfører en analyse af unge, som afsluttede en gymnasial uddannelse i sommeren 2017. Hvor er de henne i hhv. september og december
2017? Vi kan her opstille nogle forskellige muligheder i forhold til, om de er

www.kl.dk
Side 2 af 24

ANALYSENOTAT

på arbejdsmarkedet, studerer eller ingen af delene. Efterfølgende ser analysen også på, hvad tidligere årgange har valgt, idet vi her har mulighed for at
følge dem over flere år.

Dato: 31. juli 2018

Studenternes valg er blevet vigtigere de seneste år, da antallet af elever, der
færdiggør en gymnasial uddannelse, er steget markant det seneste årti. Der
er især kommet flere studenter fra HTX, HF og STX, mens der fra ikke er
den store ændring i antallet af studenter fra HHX. Antallet af HF-studenter
har været højere end i 2017, men set i forhold til 2007 er stigningen omtrent
den samme som for STX, og stigningen har været større for HTX.

E-mail: AMKN@kl.dk
Direkte: 3370 3213

Målsætningen for regeringen er, at mindst 90 pct. af en årgang skal have
gennemført en ungdomsuddannelse, inden de bliver 25 år i 2030. Her spiller
de gymnasiale uddannelser en vigtig rolle, da tilgangen til de gymnasiale uddannelser har været stigende, mens der har været et fald i tilgangen til erhvervsuddannelserne. Det er dog kun i nogle få kommuner lever de unge op
til målsætningen, jf. Undervisningsministeriet (2018). 1
Figur 1.1: Studenter i Danmark
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Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik.

Der er lidt flere kvinder end mænd, som vælger de gymnasiale uddannelser,
og i alt var 54,5 pct. af studenterne fra 2017 kvinder. Kønsfordelingen på uddannelserne er, at de unge kvinder i højere grad tager en almen gymnasial
uddannelse som STX og HF, hvor de unge mænd i højere grad dominerer
på de tekniske eller erhvervsorienteret gymnasial uddannelser som HTX og
HHX, jf. figur 1.2.

1

Undervisningsministeriet (2018): Resultater vedrørende den uddannelsespolitiske målsæt-

ning. www.uvm.dk
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Figur 1.2: Kønsfordeling af studenterne fra 2017 fordelt på uddannelse
STX
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Metode og data

Analysen er baseret på registerdata for hver enkelt person, som er samlet
og bearbejdet af Danmarks Statistik. Data stammer fra forskellige kilder som
f.eks. Folkeregistret, Skat og uddannelsesregistret, og Danmarks Statistik
samler data og anonymiserer data for brugerne.
I denne analyse har vi især fokus på studenternes afslutning af deres uddannelse og resultatet af eksamen. Det er her muligt at finde både afslutningstidspunkt og gennemsnitlige karakterer for eksamen. Uddannelsesregistrene
for igangværende uddannelse opgøres en gang om året, hvilket er lang tid at
vente, men i stedet er anvendt oplysninger statistikken for karaktergennemsnittet for Uddannelser i Gymnasiet og professionsbachelor (UDG), og oplysninger om mulighed for at modtage SU i DREAM-databasen fra Styrelsen
for Arbejdsmarked og Rekruttering. Studenterne kan modtage SU ved at
starte på en videregående uddannelse, men det samme gælder også for
gymnasiale suppleringskurser eller grundforløb for erhvervsfaglige uddannelser. Informationerne om personernes beskæftigelse og indkomst som
lønmodtagere indgår i statistikken for Beskæftigelse For Lønmodtagere
(BFL) mens informationer om deres modtagelse af indkomstoverførsler findes i databasen, DREAM, fra Arbejdsmarkedsstyrelsen.
Definitionen af uddannelsessøgende er ikke den samme som i uddannelsesstatistikken, og den anvendte definition undervurderer antallet af unge i gang
med en erhvervsfaglig uddannelse. Det skyldes, at elever i f.eks. kontoruddannelse ikke er berettiget til SU, da de er ansat som lønmodtagere. Andelen under SU-berettiget uddannelse er derfor lavere end andelen i gang med
en uddannelse. Dette har især betydning for HHx studenter, hvor antallet under uddannelse er 3-5 pct.point større end andelen på SU-berettigede uddannelser, mens andelen af lønmodtagere ikke under uddannelse er tilsvarende lavere, jf. bilag 1. Denne andel er fundet ved at sammenligne tallene
for 2015-2016 for studenter. Til gengæld er andelen af STx og HTx studenter under uddannelse omtrent den samme.
Det er ikke muligt at identificere selvstændige i BFL. Derfor kan vi kun finde
selvstændige ud fra den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik for 2016
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(RAS2016). Hvis en person først har arbejdsstillingen selvstændig, antages
det, at de fortsat er det i 2017, medmindre de er blevet lønmodtagere eller
modtagere af offentlig ydelse. Ud fra Arbejdstidsstatistikken er det rimeligt at
antage, at antallet af selvstændige i november 2017 er omtrent uændret i
forhold til 2016.
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Med hensyn til den geografiske opdeling af landet, så anvendes den kommune, hvor studenten boede i primo 2017. Det skyldes, at det sandsynligvis
giver et skævt billede at bruge primo 2018, idet vi går ud fra, at studenter,
der starter på en videregående uddannelse direkte efter endt studentereksamen, i højere grad vil flytte til de større byer henover sommerferien.
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2.1

Opdeling af studenternes aktiviteter

Vi definerer de forskellige udfald: Lønmodtager, selvstændig, ledig (både forsikret og på kontanthjælp), anden midlertidig offentlig forsørgelse, aktivitetsparat, SU-berettiget uddannelse eller uden for arbejdsmarkedet. Da studenterne fra 2017 er en relativt lille gruppe ud af hele befolkningen, og kun få
har ret til offentlig forsørgelse, lægges offentligt forsørgede og aktivitetsparate sammen i en gruppe ”Andet”.
Dernæst udvides analysen til at indeholde opdelinger om bl.a. alder, type af
gymnasial uddannelse, køn og geografi. Alderen bestemmes ud fra den alder, personen havde på sluttidspunktet af uddannelsen (1. juni 2017). Stx indeholder også gymnasial suppleringskursus og studenterkursus.
Indkomst og løntimer for hhv. lønmodtagerne i september og december bestemmes ud fra BFL. Der skelnes ikke mellem, hvorvidt studenten har et eller flere jobs.

3
3.1

Resultater
Samlet aktivitet ud fra uddannelse, køn, karakterer

Det er omtrent fire ud af seks studenter, som er lønmodtagere i både september og december, hvor kun 19 pct. fortsætter på en SU-berettiget uddannelse. De unge kvinder er i højere grad ude på arbejdsmarkedet end de
unge mænd, hvor 65,7 pct. af de kvindelige studenter er lønmodtagere,
mens 62,5 pct. af de mandlige studenter er lønmodtagere i september. Andelen af lønmodtagere stiger for både mænd og kvinder med 2,2 pct.point til
december.
Det er i højere grad studenter fra STX og HHX, man ser på arbejdsmarkedet. Dette kan tyde på, at det i højere grad er kutyme at tage et arbejdsår efter afsluttet gymnasial uddannelse på blandt andet STX, end det er på HTX
og HF.
Studenterne fra HF og HTX tager i højere grad videre på en SU-berettiget
uddannelse ift. studenterne fra de andre uddannelser. 36,8 pct. af HF-studenterne er SU-modtagere i september. Blandt studenterne fra HTX er 32,3
pct. SU-modtagere, mens 12,3 og 15,7 pct. af studenterne fra hhv. STX og
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HHX går direkte videre på en ny uddannelse. I december er andelen af SUmodtagere faldet en anelse for alle uddannelsestyperne.

Dato: 31. juli 2018
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Figur 3.1: Andelen af studenter fordelt på aktivitet i december 2017
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Det er kun en mindre andel af studenterne, som i september 2017 modtog
offentlige overførsler. Der er 7,3 pct. af studenterne fra HF, som er på den
ene eller anden form for overførselsindkomst i september 2017, mens det er
langt færre for de andre studentergrupper. Den samme tendens genfindes
for december 2017, idet antallet af ledige og modtagere af andre overførselsindkomster stiger for HF studenterne, mens det fortsat er en meget lille
andel af de andre studenter.
Studenternes karakterer spille ikke den store forskel for deres valg af aktivitet i det år, hvor de blev studenter. Studenterne med karakterer over 10 starter lidt oftere på en SU-berettiget uddannelse med det samme, idet 20 pct.
starter det samme år, mens det kun er 16 pct. af dem med en karakter under
4.
En anden forskel er, at der i gruppen med karakterer mellem 02 og 4 er forholdsvis flere ledige eller på anden overførselsindkomst, end der er blandt
de studenter med et højere karaktergennemsnit. I september er 4,6 pct. af
dem med karaktergennemsnit på mellem 02 og 4 ”ledige+andet”. Der er således færre lønmodtagere og SU-modtagere og flere udenfor arbejdsmarkedet blandt dem med mellem 02 og 4 i karaktergennemsnit ift. de højere karaktergennemsnit.

3.2

Stor geografisk spredning i umiddelbar studiestart

Studenter fra det nordlige Jylland, sydvestlige Sjælland, hovedstaden og i
kommuner vest for hovedstaden fortsætter i højere grad på en SU-berettiget
uddannelse efter sommerferien end studenter fra de øvrige dele af Danmark. Derimod er det kun få af studenterne fra kommunerne nord for København, Århus og omliggende kommuner samt Vestjylland, der starter på en
SU-berettiget uddannelse i det samme år.
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I Albertslund, Ishøj, Vallensbæk og Brøndby kommune er der mellem 30 og
38 pct. af studenterne, der direkte fortsætter på en SU-berettiget uddannelse, jf. figur 3.2. Albertslund har højeste andel i september 2017 med 37,6
pct., men i december 2017 er andelen faldet 33 pct. Lemvig og Syddjurs
Kommune har de laveste andele af unge, der fortsætter med at studere
umiddelbart efter færdiggjort gymnasial uddannelse, og de har begge 8,2
pct. i september 2017.

Figur 3.2: Andel studenter i kommunen, der er SU-modtagere i september 2017

Note: Gråt indikerer ”ingen data”.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik

Til gengæld er det i højere grad studenterne fra Midt- og Vestjylland samt
Nordsjælland, der vælger at erhverve sig et job kort efter endt gymnasial uddannelse. Det gælder bl.a. Ringkøbing-Skjern, Varde, Lemvig, næsten hele
Nordsjælland og Viborg. Der er dog knap en tredjedel af kommunerne, hvor
mindre end 65 pct. af studenterne har mindst ét job i december 2017. Nogle
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af disse kommuner, hvor studenterne ikke så ofte har et job som lønmodtager, er Ålborg og Odense hvor andelen med et job som lønmodtager er under 50 pct.

Dato: 31. juli 2018

I nogle områder af landet er mønstret for studenternes valg forskelligt i nabokommuner, hvilket er tilfældet i Norddjurs og Syddjurs kommuner. I Norddjurs kommune vælger godt 25 pct. at fortsætte med en SU-berettiget uddannelse i september, men under 60 pct. vælger et job som lønmodtager i
samme måned. I Syddjurs kommune er det under 10 pct., som fortsætter i
uddannelse, mens 75 pct. har et job som lønmodtager.

E-mail: AMKN@kl.dk
Direkte: 3370 3213

Figur 3.3: Andel studenter i kommunen, der er lønmodtagere i december 2017

Note:
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik

3.3

Studenter fra Vestjylland arbejder meget

I september 2017 er der en klar tendens til, at studenterne med arbejde efter
sommerferien arbejder mere i Vestjylland end studenterne i resten af landet,
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jf. figur 3.4. Ligeledes tjente studenterne i disse kommuner i højere grad
over 20.000 kr. ift. kommunerne på Fyn og Sjælland. Det tyder på, at studenterne på Fyn og på Sjælland i højere grad har deltidsjob som blandt andet tilkaldevikar, tjener og piccolojobs.
I Varde og Vejen Kommune arbejdede hhv. 39,7 og 39,1 pct. af studenterne
over 150 timer i september, mens det i Vallensbæk og Brøndby Kommune
kun var ca. 15 pct. Ledigheden for unge mellem 16 og 24 år er lav i alle tre
kommuner, men den generelle ledighed er lavere i Vejen og Varde kommuner end den var i Brøndby kommune i efteråret 2017. Derfor er det muligvis
lettere for unge fra Sydjylland at finde et job end det er i Brøndby kommune.
Figur 3.4: Andel studenter, der arbejdede mere end 150 timer i september

Note:
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik

I december er billedet lidt mere spredt, hvor det også ses, at en høj andel af
studenterne i Nordsjælland arbejder mere end 150 timer i takt med, at en
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større andel er kommet i job, jf. figur 3.3. Studenterne i Nordsjælland har
dog ikke så ofte en indkomst over 20.000 kr. i måneden. Derimod har studenterne fra Midt- og Sydjylland samt Vestjylland de højeste indkomster ud
af de studenter, der har valgt at arbejde efter endt gymnasial uddannelse, jf.
figur 3.5. Det tyder derfor på, at der er en stor arbejdsressource på Fyn,
Vest- og Sydsjælland samt Nordjylland af studenter, der ikke arbejder særligt meget.
Figur 3.5: Andel studenter, der tjente mere end 20.000 kr. i december.
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Note:
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik

Der ses ikke den store forskel i andelen af lønmodtagere og andelen af SUmodtagere, hvis studenterne opdeles efter karaktergennemsnittet. Andelen
af studenterne, der vælger et arbejdsår, er omtrent det samme uanset karakter. Til gengæld kan vi se en tendens til, at de studenterne med de høje ka-

ANALYSENOTAT

raktergennemsnit arbejder og tjener mere, jo højere deres karakter er, jf. figur 3.6. Andelen af studenterne med 10 eller mere i gennemsnit, der tjener
over 20.000 kr. på en måned, er mere end 50 pct. større.

Dato: 31. juli 2018

Figur 3.6: Andel der arbejder mere end 150 timer og tjener mere end 20.000 kr. i
september fordelt på karaktergennemsnit
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Aktivitet for studenterne fra 2015 og 2016

Billedet for studenterne årgang 2016 er det nogenlunde samme som for studenterne 2017 efter den respektive sommerferie. Der var dog en anelse
flere, der starter på en SU-berettiget uddannelse efter sommerferien i 2016.
Et år efter afslutningen af deres eksamen er en større andel af studenterne
fra 2016 SU-modtagere. Stigningen er særlig kraftig for studenter med HHx
og STx, og HTx ligger også med en meget høj andel på knap 70 pct. på en
SU-berettiget uddannelse. Til gengæld er det langt færre, som er lønmodtagere, og samtidigt er færre uden for arbejdsmarkedet eller på den ene eller
anden form for overførselshjælp, jf. figur 3.7.
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Figur 3.7: Andel studenter fra 2016 fordelt på retning i september 2016 og september 2017
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Ændringen i aktivitet er mindre for studenter med HF eksamen, hvor der i
2017 er omtrent 50 pct. af studenterne, som er i gang med en SU berettiget
uddannelse, hvilket er en stigning på 10 pct.point fra 2016.
Opdelt på karakterer er der en relativ stor forskel på, hvor stor en andel af
studenterne fra 2016, der er i gang med en uddannelse et år senere. Det er
60 pct. af studenterne fra 2016 med et karaktergennemsnit på mellem 10 og
12, som er startet på en SU-berettiget uddannelse, mens 30 pct. blandt studenterne med et karaktergennemsnit på mellem 02 og 4 er i gang med at
læse videre, jf. figur 3.8.
Figur 3.8: Aktivitet i september 2017 for studenter fra 2016 efter karaktergennemsnit.
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Dato: 31. juli 2018

Der ses således en tendens til, at jo højere karaktergennemsnit studenterne
har ved afslutningen af den gymnasiale uddannelse, i jo højere grad starter
de på en ny uddannelse et år efter, og i mindre grad er de på arbejdsmarkedet. Der er ca. 30 pct. af studenterne med et gennemsnit på over 10, som er
lønmodtager, mens det er 55 pct. af studenterne med et snit mellem 2 og 4.
To år efter afslutningen af deres eksamen er mere en halvdelen af studenterne fra 2015 i gang med en SU berettiget uddannelse, og det er uanset
hvilken studentereksamen de har gennemført. Det er fortsat HTx studenterne, som har den højeste andelen af uddannelsessøgende på ca. 75 pct.,
men det er også over 70 pct. af STx studenterne, som er under en SU-berettiget uddannelse. Andelen på en SU berettiget uddannelse ligger omkring 60
pct. for HF og HHx. Til gengæld er det i højere grad er studenterne fra en
HHX og HF, der forbliver på arbejdsmarkedet, jf. figur 3.9.
Figur: 3.9: Andel af studenter fra 2015 baseret på uddannelse fordelt på aktivitet i september 2017
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Når vi baserer på karaktergennemsnit for studenterne fra 2015, ser vi
samme tendens, som for studenterne fra 2016 og deres aktivitet i september
2017, jf. figur 3.10 og figur 3.8. Det er blot mere tydeligt, at over 85 pct. af
studenterne med karakterer over 10 er i gang med en uddannelse to år efter
eksamen, mens det kun er lidt over 40 pct. af studenterne med karakterer
mellem 2 og 4, som er i gang med en uddannelse. Til gengæld er det mere
end 45 pct. af studenterne med 2 til 4 i karaktergennemsnit, som er lønmodtagere, mens det er mindre end 10 pct. af studenterne med mere end 10 i
gennemsnit. Der er også væsentligt færre på offentlige overførsler eller uden
for arbejdsmarkedet af studenterne, som har mere end 10 i gennemsnit.

Sags ID: SAG-2018-01729
Dok. ID: 2540134
E-mail: AMKN@kl.dk
Direkte: 3370 3213
Weidekampsgade 10
Postboks 3370
2300 København S
www.kl.dk
Side 13 af 24

ANALYSENOTAT

Figur 3.10: Aktivitet i september 2017 for studenter fra 2015
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Andelen af studenterne fra 2015, som er startet på en SU-berettiget uddannelse i 2015 er højere end andelen af studenterne fra 2017, som starter i
2017. Forskellen ligger på 5 pct.point for både mænd og kvinder. Til gengæld er de geografiske mønstre ikke så forskellige, idet der er en relativ høj
andel af studenterne fra f.eks. Lolland og Ålborg kommuner, som er startet
på SU-berettigede uddannelser lige efter studentereksamen i både 2015 og
2017, mens den tilsvarende andel er lav i Allerød og Silkeborg kommuner.
To år efter studentereksamen er langt flere i gang med en SU-berettiget uddannelse, men den geografiske spredningen af hyppigheden af uddannelsesintensiteten er en anden end lige efter eksamen, idet andelen af studenterne i gang med en SU-berettiget uddannelse er højest i nogle kommuner
nord for København bl.a. Allerød kommune, mens det er lavt i bl.a. Lolland
og Randers kommuner, jf. figur 3.11. Mens studenter fra nogle kommuner
relativt ofte starter lige efter studentereksamen, er det i andre kommuner
mere normalt at starte efter et eller to år.
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Figur 3.11: Andel studenter fra 2015 der modtager SU i september 2017
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3.5

Studenter fra 2008 gjorde det samme

Studenterne fra 2008 fordelte sig næsten lige som studenterne fra 2017, og
også i 2008 var det studenterne med en eksamen fra HF eller HTx, som
hyppigst forsatte med et studie samme år, mens studenterne fra STx kun
sjældent valgte at fortsætte på en SU-berettiget uddannelse jf. figur 3.
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Figur 3.12: Andelen af studenter fra 2008 fordelt på aktivitet i september 2008
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Der er mindre forskelle mellem studenterne fra 2008 og fra 2017, men tendensen er den samme. De fleste studenter vælger at arbejde som lønmodtagere i september, efter de har afsluttet deres eksamen. Der er dog lidt oftere, at kvinder er startet på en SU-berettiget uddannelse end de mandlige
studenter.
Studenterne med karakterer over 10 starter til gengæld lidt oftere på en uddannelse med det samme end studenter med en eksamen med under 7 i
gennemsnit. For studenterne med over 10 i eksamensgennemsnit er det 25
pct. som starter, mens det er godt 15 pct. af studenterne med under 4 i gennemsnit. Forskellen her er lidt større, end den er for studenterne fra 2017.
Studenterne med de høje karakterer tjente mest
I 2008 arbejdede knap 70 pct. af studenterne med under 7 i karaktergennemsnit som lønmodtagere, mens det kun var knap 62 pct. af studenterne
med over 10 i gennemsnit. Det er således langt de fleste studenter, som arbejder som lønmodtagere. Heraf arbejdede mere end hver tredje mere end
150 timer i september måned, hvilket svarer til fuldtid, mens det for studenterne fra 2017 var 26 pct., som arbejdede mere end 150 timer, jf. figur 3.13.
Mulighederne for at få et job i september 2008 var også særdeles gode.
Der var ikke den store forskel i andelen af de arbejdende studenter, der arbejdede fuld tid i september 2008, men studenterne med de højeste karakterer tjente oftere mere end 20.000 kr. i september måned. De var således
bedre til at få en højere timeløn. Det svarer til resultaterne for 2017.
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Figur 3.13: Hver tredje af de arbejdende studenter arbejder fuld tid
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3.6

Uddannelsesiver blandt studenterne fra 2008

Langt de fleste af studenterne fra 2008 enter har gennemført en uddannelse
eller de er i gang med at gennemføre en uddannelse i 2016, jf. figur 3.14.
Det er kun under 10 pct. af studenter fra STx, HTx og HHx, som hverken er i
gang med en uddannelse eller har gennemført en uddannelse, mens det er
15 pct. af studenterne fra HF.
Figur 3.14: Hver tredje af studenterne fra 2008 er under uddannelse i 2016
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Knap 45 pct. af studenterne fra STx er fortsat i gang med en uddannelse,
mens det er ca. 30 pct. af de øvrige studenter. HHx studenterne er den
gruppe, hvor færrest og kun 27 pct. fortsat er under uddannelse i 2016.
Studenterne fra HHx har også oftere valgt at gennemføre en erhvervsfaglig
uddannelse end de øvrige studenter. Det er over 18 pct. af studenterne,
mens det er godt 10 pct. af HF og HTx studenterne, mens det er knap 4 pct.

ANALYSENOTAT

af STx studenterne. HHx vælger især at gennemføre en erhvervsfaglig kontoruddannelse, hvor især kontoruddannelser (46,3 pct.) og detailhandelsuddannelser (20,4 pct.) er populære. Samme mønster finder vi for de korte videregående uddannelser (KVU), hvor knap 9 pct. af HHx studenterne har
gennemført en sådan uddannelse, mens det er færre af de andre og færrest
af STx studenterne. HHx vælger især finansøkonom (43,3 pct.) og handelsog markedsføringsøkonom (25,4 pct.). 9,5 pct. af HH’xerne, som tager en
KVU, tager en teknisk uddannelse.

Dato: 31. juli 2018

HF studenterne vælger ofte en mellemlang videregående uddannelse (MVU)
eller en bachelor uddannelse som folkeskolelærer (14,8 pct.), pædagog
(32,7 pct.) eller syge-/sundhedsplejerske (13,8 pct.), hvor 35 pct. af studenterne har gennemført en MVU. Det ikke er helt så populært blandt de øvrige
studenter, hvor andelen ligger mellem 20 og 25 pct.
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Endelig er de lange videregående uddannelser (LVU) mest populære blandt
HTx og STx studenterne, hvor 15-20 pct. af dem har gennemført en LVU,
mens det kun er 5 pct. af HF studenterne, som har det. Studenterne fra HTx
og STx synes således at ligne hinanden, mens HF og HHx på forskellige
måder adskiller sig.
Det er også vigtigt at inddrage studenterne, som fortsat er i gang med en uddannelse i opgørelsen. Her er knap 30 pct.point af studenterne fra STx i
gang med en lang videregående uddannelse (LVU), mens det samme kun
gælder for ca. 15 pct. af HTx og HHx studenterne og knap 10 pct. af HF studenterne, jf. figur 3.15. Der er mindre en 5 pct. af grupperne, som er i gang
med en erhvervsfaglig uddannelse og endnu færre, som er i gang med en
kort videregående uddannelse.

Figur 3.15: Mange STx studenter i gang med lang videregående uddannelse
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3.7

Dato: 31. juli 2018

Studenter uden yderligere uddannelse

Nogle af studenterne fra 2008 har ikke gennemført og er heller ikke i gang
med yderligere uddannelse. Det er 15 pct. af HF og 5 pct. af HTx og STx
studenterne, mens det er knap 10 pct. af HHx studenterne.
Figur 3.16: Nogle studenter fra 2008 er uden yderligere uddannelse i 2016
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Figur 3.17: Studenter fra 2008, der er uden yderligere uddannelse i 2016, pct.
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Otte år efter afslutningen af deres studentereksamen er der fortsat en del, som er beskæftiget som lønmodtager uden at have gennemført anden uddannelse. Heraf arbejder knap 50 pct. af HHx og HTx studenterne mere end 1800 timer, hvilket kan tolkes som fuld tid svarende til 1924 timer på et år. Det er knap 50 pct. af studenterne
med en HHx eller HTx eksamen, mens det er ca. 35 pct. af studenterne med HF eller
STx eksamen.
Der er også 25-35 pct. af studenterne, som er lønmodtagere med mindre end 1.000
timers beskæftigelse i 2016. Det kan både skyldes, at de har været ledige, eller at de
arbejder på nedsat tid, eller nogle af dem har været syge, på barselsorlov eller barsel
uden job i løbet af året.
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Figur 3.18: En del studenter arbejder fuld tid
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Note: Arbejdstiden ved fuld tid er beregnet til 160,33 timer pr måned svarende til 1924 timer om året.
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Bilag 1 – Afgrænsning af uddannelsessøgende
Afgrænsningen af uddannelsessøgende sker typisk ud fra uddannelsesstatistikken, men ulempen er, at denne statistik har en længere produktionstid
end statistikken for karakterer fra gymnasiet, statistikken for lønmodtagernes
beskæftigelse og statistikken for overførselsindkomster. Dette problem har vi
i denne analyse løst ved at anvende statistikken for Beskæftigelse for Lønmodtagere (BFL) og statistikken for overførselsindkomster (DREAM) fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR).
Ulempen ved denne opgørelse
Andel studenter på SU-berettiget uddannelse i september 2012-2017
(%) - Kurvediagram
2012
2013
2014
2015
2016
2017
HF
45,1
46,9
42,7
40,8
40,7
36,8
Hhx
28,5
27,8
25,6
23,1
20,5
15,7
Htx
42,7
45,0
38,0
37,7
36,3
32,3
Stx
21,8
22,1
18,2
16,7
15,5
12,3
I alt
29,2
29,8
25,8
24,3
22,8
18,9
Note: Her er anvendt DREAM databasen til identifikation af SU-berettigede.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.
Andel studenter der er lønmodtagere i september 2012-2017 (%) - Kurvediagram
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HF
Hhx
Htx
Stx
I alt

2012
36,5
58,7
41,8
60,2
53,8

2013
35,6
59,4
38,7
59,9
53,3

2014
37,5
60,2
45,5
64,0
56,7

2015
39,4
62,7
44,9
65,4
58,2

2016
40,2
65,3
46,0
68,1
60,7

2017
43,2
70,6
50,1
71,0
64,2

Note: Her er anvendt statistikken Beskæftigelse for Lønmodtagere (BFL).
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

Andel studenter under uddannelse primo oktober 2012-2016 (%)
2012
2013
2014
2015
2016
HF
38,2
40,5
39,0
37,8
35,6
Hhx
35,8
32,2
34,2
28,2
24,0
Htx
41,6
39,1
42,9
37,5
35,9
Stx
19,6
17,8
20,0
16,4
14,0
I alt
27,9
26,2
28,0
24,3
21,5
Note: Her er anvendt uddannelsesstatistikken.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.

Andel studenter der er lønmodtagere i november 2012-2016 (%)
2012
2013
2014
2015
2016
HF
39,4
40,0
39,3
41,1
43,7
Hhx
56,6
51,4
52,9
61,1
65,0
Htx
44,7
41,9
39,2
46,3
47,2
Stx
65,7
62,5
61,8
67,7
70,6
I alt
57,4
54,5
54,0
59,6
62,7
Note: Her er anvendt den registerbaserede arbejdsmarkedsstatistik.
Kilde: Egne beregninger på baggrund af registerdata fra Danmarks Statistik.
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Bilag 2 – Studenterne fra 2015
Figur B1.2: Andel studenter fra 2015, der modtager SU i september 2015
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Figur B1.2:Andel af studenterne fra 2015 i SU-berettiget uddannelse i 2016
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Bilag 2 – Overskrift
Figur B2.1:
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