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Indledning 

Dansk Industri, DI, og Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, AE, lancerede i januar 2013 en rapport, der 

kortlagde de unges veje gennem uddannelsessystemet fra 9. klasse til seneste fuldførte ungdomsud-

dannelse. Formålet med analysen var at vise, hvor meget tid de unge bruger på omveje i uddannelses-

systemet samtidig med at sætte fokus på de mange ressourcer, der i dag bruges på omveje i uddannel-

sessystemet frem til ungdomsuddannelserne. 

 

Men det er ikke kun på vejen til ungdomsuddannelserne, at omvejene er mange. Denne rapport viser, 

at både dem, der får en erhvervskompetencegivende uddannelse, og dem, der ikke gør, ofte har omveje 

fra 9. klasse og fremadrettet, både i og uden for uddannelsessystemet. Omvejene kan f.eks. være af-

brudte uddannelsesforløb, forsinkelse, uddannelsespause eller tid brugt på at tage mere end én ud-

dannelse. 

 

Denne rapport fokuserer på unges veje gennem hele uddannelsessystemet til opnåelsen af en er-

hvervskompetencegivende uddannelse. Formålet er først og fremmest at vise, hvor mange unge der 

har haft omveje i uddannelsessystemet, samt hvor langt tid der bruges på omveje, når man måler på de 

unge fra 9. klasse og frem til den senest afsluttede erhvervskompetencegivende uddannelse. Rappor-

ten viser også, hvor mange ressourcer, der bruges på disse omveje.  

 

Det er vigtigt at slå fast, at rapporten ikke er en effektmåling af den ekstra tid, der er brugt. Der tages 

således ikke stilling til, hvorvidt det, som de unge bruger ekstra tid på, styrker deres vej gennem ud-

dannelsessystemet. Rapporten er derimod en nøgtern kortlægning af, hvor mange unge der bruger tid 

ud over den lige vej fra 9. klasse, og hvad det anslås at koste i undervisningsressourcer.  

 

Når hver sjette ung ikke får en erhvervskompetencegivende uddannelse, samtidig med at de offentlige 

finanser er stramme, så er det nødvendigt at spørge, om vi ikke kan indrette vores uddannelsessystem 

lidt bedre, så vi kan sikre, at alle unge får en erhvervskompetencegivende uddannelse.  

 

 

  

Lars Andersen, Direktør, AE   Lars B. Goldschmidt, Direktør, DI 
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Hovedkonklusioner 

Færre end 1 ud af 20 går den lige vej 

Kun fire procent af dem, der færdiggjorde deres erhvervskompetencegivende uddannelse i 2011 har 

taget den lige vej fra 9. klasse. Samlet set har de nyuddannede i 2011 i gennemsnit brugt 5,1 år ekstra 

på at opnå deres seneste erhvervskompetencegivende uddannelse. Omkring halvdelen af tiden – 2,3 år 

i gennemsnit – er brugt i uddannelsessystemet på f.eks. afbrud, dobbeltuddannelse, forsinkelse, 10. 

klasse etc. Mellem hver tredje og hver anden af de nyuddannede i 2011 har et afbrudt uddannelsesfor-

løb bag sig.  

 

Professionsbachelorer bruger længst tid på omveje (5,7 år), mens faglærte bruger 4,8 år på omveje og 

er den gruppe, der i gennemsnit bruger mindst tid. 

 

Analysen viser desuden, at børn af forældre uden erhvervskompetencegivende uddannelse bruger 

mest tid på omveje. Børn af ufaglærte bruger i snit mere end 6 år ekstra på at gå fra 9. klasse til at fuld-

føre en erhvervskompetencegivende uddannelse. Det er 1 år mere end gennemsnittet.  

 

14.000 unge uden uddannelse vidner om massive frafaldsproblemer 

Unge, der som 35-årige ikke har opnået en erhvervskompetencegivende uddannelse, har i gennemsnit 

brugt 2,5 år i uddannelsessystemet. Hovedparten af tiden er brugt på afbrudte uddannelser. Både 

blandt dem, der alene har grundskolen som højeste uddannelse, og dem, der har en studentereksamen, 

har omkring 7 ud af 10 mindst ét afbrudt uddannelsesforløb bag sig på de erhvervskompetencegivende 

uddannelser. 30 procent af de 35-årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse har ikke brugt 

deres studentereksamen til at få en erhvervsuddannelse eller en videregående uddannelse.   

 

Dyre studenterhuer 

Mange uddannelsesressourcer bruges på ubrugte gymnasiale uddannelser. Enten ender de unge med 

at tage en erhvervsuddannelse i stedet for at bygge en videregående uddannelse ovenpå studenterek-

samen, eller også får de unge aldrig en uddannelse. Hver ottende (13 procent) af de nyuddannede med 

en erhvervskompetencegivende uddannelse i 2011, gjorde ikke direkte brug af sin studentereksamen, 

men tog i stedet en erhvervsuddannelse ovenpå, og knap 30 procent af de voksne, der i dag ikke har en 

erhvervskompetencegivende uddannelse, har ikke brugt deres studentereksamen. Det at unge med en 

studenterhue tager en erhvervsuddannelse koster årligt samfundet næsten 1,7 mia. kr., mens ubrugte 

gymnasiale uddannelser årligt koster knap 800 mio. kr. Samlet set bruges der årligt næsten 2,5 mia. kr. 

på hvad man kunne karakterisere som ubrugte studenterhuer.   

 

Milliarder til bedre uddannelse af unge, der ikke får en erhvervskompetencegivende uddannelse  

Omvejene i uddannelsessystemet for de nyuddannede i 2011 beløber sig til over 7 mia. kr. Omvejene i 

uddannelsessystemet for 35-årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse koster over 2 mia. 

kr., når man tillægger prisen for ubrugte gymnasiale uddannelser, der ikke munder ud i en erhvervs-

kompetencegivende uddannelse. Samlet set bruges 10 mia. kr. på omveje fra 9. klasse til seneste fuld-

førte erhvervskompetencegivende uddannelse. Af det samlede beløb kan mere end 3 mia. kr. tilføres 

frafald og dobbeltuddannelse.  

 

Rapporten vidner om et enormt ressourcespild med mange omvalg og potentielle nederlag for den en-

kelte. Det er især her, vi som samfund bør se på, hvordan ressourcerne kan allokeres på en bedre må-
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de. Selv en mindre begrænsning af omvejene på 10 procent ville kunne frigive 1 mia. kr. på bedre ud-

dannelse til de unge, der i dag ikke opnår en erhvervskompetencegivende uddannelse. 

 

1.1 Omveje på vejen til seneste erhvervskompetencegivende uddannelse 

I dette afsnit undersøges, hvor meget tid de unge, der i 2011 fuldførte en erhvervskompetencegivende 

uddannelse, har brugt på omveje i uddannelsessystemet, i stedet for at tage den lige vej siden 9. klas-

se.  

 

De erhvervskompetencegivende uddannelser dækker over erhvervsuddannelserne, korte videregående 

uddannelser, professionsbacheloruddannelser og lange videregående uddannelser.1  

 

Boks 1 viser en række eksempler på, hvordan der er talt op. Kortlægningen bygger på Danmarks Stati-

stiks elevregister, der indeholder meget detaljerede oplysninger om start- og slutdatoer på forskellige 

uddannelsesforløb samt oplysninger om, hvorvidt uddannelsen er fuldført.  

 

Boks 1. Eksempler på, hvordan vi har optalt tidsforbrug på omveje i uddannelsessystemet 

Hovedreglen i kortlægningen er, at der måles fra 9. klasse til seneste fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse, 
dvs. frem til fuldførelse af erhvervsuddannelse, kort videregående uddannelse, professionsbacheloruddannelse eller lang 
videregående uddannelse. 

 
Alt, der ikke er en del af den lige vej fra 9. klasse til den seneste fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse, katego-
riseres som omveje i uddannelsessystemet. Alle de forløb, der ikke kan anses som den lige vej mellem 9. klasse og seneste 

fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse, defineres som en omvej. Nedenfor er eksempler på omveje illustreret 
ved en gennemstregning.  

 

Ex. A) 9. klasse- 10. klasse - STX - pædagog 

Ex. B) 9. klasse - STX- tømreruddannelsen  

Ex. C) 9. klasse- STX- elektriker - elinstallatør  

Ex. D) 9. klasse - grundforløb Mad & Mennesker - grundforløb Merkantil - salgsassistent 

Ex. F) 9. klasse - 10. klasse - forberedende kursus - pause - ejendomsmægler 

Ex. G) 9. klasse - 10. klasse - tømrer - STX - Kandidat i psykologi 

 

Der er taget højde for videreuddannelse inden for sit fag, se mere i appendiks 1.C, og der er også taget højde for at 10. klasse er en 

forudsætning for at begynde på HF. Derfor er 10. klasse for unge, der senere gennemfører HF, ikke en omvej 

 

Der er ikke taget højde for meritgivning i godkendelsen af forrige uddannelsesforløb, da det ikke er muligt at se i registrene, om dele 

af en uddannelse godskrives. Det vurderes, at f.eks. omfanget af merit, hvor man får dele af uddannelsen godkendt fra tidligere af-

brudte eller fuldførte uddannelser, er relativt begrænset. 
 

Stort set alle har omveje  

I 2011 færdiggjorde knap 54.400 unge en erhvervskompetencegivende uddannelse, jf. tabel 1. Kun fire 

procent har taget den lige vej siden 9. klasse til deres seneste erhvervskompetencegivende uddannel-

se.  

 

Det generelle billede er altså, at stort set alle, på en eller anden vis, har haft en eller flere omveje på de-

res vej til seneste fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse. Samlet set har de nyuddannede i 

2011 i gennemsnit brugt 5,1 år ekstra på at opnå deres seneste erhvervskompetencegivende uddannel-

se målt fra 9. klasse. Mere end halvdelen af den ekstra tid er brugt uden for uddannelsessystemet. Hvis 

man fraregner pauser, der både kan være erhvervsarbejde, rejser eller højskoleophold, har de nyud-

dannede i gennemsnit brugt 2,3 år på omveje i uddannelsessystemet.  

                                                                 
1 I analysen er ph.d.'ere og universitetsbachelorer holdt uden for. På langt hovedparten af universitetsuddannelserne ses bachelorgraden som første 

del af den samlede kandidatuddannelse, dvs. meget få bruger bachelorgraden i sig selv. Det betyder ikke, at tid på bachelorstudierne på universite-

terne ikke indgår i kortlægningen men, at omvejen ikke gøres op for færdiguddannede universitetsbachelorer alene, eftersom de fleste læser videre 

til en kandidatgrad. Mertidsforbruget for professionsbachelorer (diplomingeniører, sygeplejersker, pædagoger etc.) er angivet.  
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Tabel 1. Andel unge med omvej på vej til seneste erhvervskompetencegivende uddannelse 2011 
  

Gns. tid brugt 
på omveje  

Gns. tid brugt 

på omveje 
(uden pause) 

Antal pers. Andel, pct. 

Unge uden omveje 0,0 0,0 2.379 4,4 
Unge med omveje 5,3 2,6 51.967 95,6 
Alle nyuddannede 5,1 2,3 54.346 100,0 

Anm: Tabellen viser antallet af unge med og uden omveje, når der måles på, om de unge har taget den lige vej fra 9. kl. til seneste fuldførte er-

hvervskompetencegivende uddannelse (erhvervsuddannede, KVU, MVU (excl. universitetsbachelorer), LVU). Omfatter unge, der har oplysninger 

om 9. klasse i Danmark. Analysen ser bort fra uddannelsesforløb, der er påbegyndt efter 35-årsalderen.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  

 

Figur 1 viser, at flest erhvervsuddannede har taget den lige vej fra 9. klasse til seneste fuldførte er-

hvervskompetencegivende uddannelse. Syv procent af nyuddannede med en erhvervsfaglig uddannel-

se i 2011 havde ingen omveje, mens det samme gør sig gældende for under én procent af de nyuddan-

nede akademikere.  

 

Figur 1. Andel nyuddannede i 2011 helt uden omveje fordelt på uddannelsesniveau  

 

Anm: Figuren viser andelen af alle nyuddannede i 2011 inden for uddannelsesgrupperne, der ikke har brugt tid på omveje fra 9. klasse og til seneste 

fuldførte uddannelse. Omveje kan både være uden for uddannelsessystemet og i uddannelsessystemet. Omfatter unge, der har oplysninger om 9. 

klasse i Danmark. Analysen ser bort fra uddannelsesforløb, der er påbegyndt efter 35-årsalderen.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  

 

Der bruges mellem 5 og 6 år ekstra på at få en erhvervskompetencegivende uddannelse 

Figur 2 viser, hvor mange år der i gennemsnit er brugt på omveje for dem, der fuldførte en erhvervs-

kompetencegivende uddannelse i 2011.  

 

Erhvervsuddannede, som f.eks. håndværkere og SOSU-assistenter, er den uddannelsesgruppe, der har 

brugt mindst tid på omveje, idet der i gennemsnit er tale om 4,8 år brugt på omveje. Professionsbache-

lorer, som f.eks. sygeplejersker, lærere og pædagoger har et gennemsnitligt tidsforbrug på omveje på 

5,7 år, og er den gruppe, der har brugt mest tid på omveje. Personer med en kort videregående uddan-

nelse har brugt 5,2 år ekstra på deres uddannelsesvej, mens kandidater har brugt 5,0 år i gennemsnit.  
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Figur 2. Gennemsnitlig tid brugt på omveje blandt alle færdiguddannede i 2011 

 

Anm: Gennemsnitligt tidsforbrug på omveje, når der måles på, om de unge har taget den lige vej fra 9. kl. til seneste fuldførte erhvervskompeten-

cegivende uddannelse (erhvervsuddannede, KVU, MVU (excl. universitetsbachelorer), LVU). Omfatter unge, der har oplysninger om 9. klasse i 

Danmark. Analysen ser bort fra uddannelsesforløb, der er påbegyndt efter 35-årsalderen.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  

 

Figur 3 viser fordelingen af, hvor meget tid nyuddannede har brugt siden 9. klasse til seneste fuldførte 

erhvervskompetencegivende uddannelse. Her ses med al tydelighed, at meget få nyuddannede er gået 

den lige vej.2 Den fjerdedel, der har brugt mindst tid på omveje, har brugt mellem 1,0 og 2,5 år. De gen-

nemsnitlige tal for, hvor meget tid der bruges på omveje, dækker altså ikke over, at nogle få personer 

trækker gennemsnittet op. 

 

Figur 3. Fordeling af antal år brugt på omveje  

 

Anm: Figuren viser en række fordelingsmål for den samlede tid, der er brugt på omveje fra 9. klasse til seneste fuldførte erhvervskompetencegi-

vende uddannelse.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  

 

                                                                 
2 I bilaget ses en figur med den totale fordeling af omveje.  
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Gennemgang af de forskellige omveje  

Tabel 2 og 3 viser en underopdeling af, hvad de nyuddannede har brugt omvejen på. Tabel 3 viser an-

tallet af år, der gennemsnitligt er brugt på de forskellige omveje, mens tabel 4 viser den relative forde-

ling af omvejene inden for hver uddannelsesgruppe.  

 

Det er endnu engang vigtigt at skelne imellem, hvor meget af tiden på omveje der bruges i uddannel-

sessystemet, og hvor meget der bruges udenfor systemet. For alle uddannelsesgrupper bruges ca. 

halvdelen af det ekstra tidsforbrug på pauser. Pauserne kan f.eks. være tid uden for uddannelse, der 

bruges på rejser eller erhvervsarbejde, men det kan også være højskoleophold. Professionsbachelorer 

bruger med deres 3,2 år mest tid på pauser, mens kandidater med 2,4 år bruger mindst. Det skal be-

mærkes, at en pause for nyuddannede bachelorer eller kandidater kan dække over, at der er tale om en 

tidligere faglært eller person med lavere uddannelse, der har videreuddannet sig. Pausen kan dermed 

dække over erhvervsarbejde. Formentligt er der stor forskel på, hvad de forskellige uddannelsesgrup-

per har brugt pausen på.  

Derfor er det vigtigt også at se på, hvor lang tid der bruges på omveje i uddannelsessystemet. Her har 

de højest uddannede brugt mest tid nemlig 2,6 år imod 2,3 år i gennemsnit. 

I gennemsnit bruger hver nyuddannet et halvt år på afbrudte uddannelser og tilsvarende et halvt år på 

10. klasse. Således bruges lidt over 10 procent af den samlede tid brugt på omveje både på afbrudte 

uddannelser og 10. klasse. Der er dog store variationer uddannelsesgrupperne imellem. Mens er-

hvervsuddannede i snit bruger 0,6 år på 10. klasse, bruger nyuddannede med videregående uddannel-

ser 0,4 år. Generelt bruges mindre tid på 10. klasse, des længere uddannelse den nyuddannede har 

gennemført, men samtidig sker der en forskydning i forhold til, at færre har gået i almindelig 10. klasse 

og flere været på efterskole. 

 

Dobbeltuddannelse er mest udbredt for erhvervsuddannede. En dobbeltuddannelse betyder, at den 

unge har taget en uddannelse før den fuldførte i 2011, som ikke var nødvendig for den fuldførte, dvs. 

det har ikke været en videreuddannelse. Dobbeltuddannelse er ikke, når en elektriker læser til el-

installatør, men i stedet når en elektriker bliver kok3.  

 

For erhvervsuddannede bruges 16 procent af den tid, der bruges på omveje på dobbeltuddannelse, 

hvilket primært drejer sig om, at en del erhvervsuddannede har taget en gymnasial uddannelse først. 

Blandt personer, der fuldførte en videregående uddannelse i 2011, er omkring en tiendedel af tidsfor-

bruget for omveje brugt på dobbeltuddannelse. For nyuddannede med korte videregående uddannelser 

og professionsbachelorer er dobbeltuddannelsen typisk sket ved, at man ovenpå en gymnasial uddan-

nelse har taget en erhvervsuddannelse, hvorefter man har fuldført en videregående uddannelse. Her vil 

den gymnasiale uddannelse være dobbelt, hvis den videregående uddannelse er en videreuddannelse 

af erhvervsuddannelsen, men det kan også være erhvervsuddannelsen, der er dobbelt, hvis den videre-

gående uddannelse i stedet er taget ovenpå den gymnasiale uddannelse.4  

 

Syv procent af den gennemsnitlige tid brugt på omveje bruges på forsinkelse på den fuldførte uddan-

nelse svarende til lidt over fire måneder per person. Variationen over uddannelsesgrupperne er dog 

                                                                 
3 Læs mere om hvordan vi har taget højde for videreuddannelse i appendiks1.C. Der er f.eks. taget højde for, at en tømrer kan læse videre til byg-

ningskonstruktør, eller at en sygeplejerske kan tage en diplomeksamen i ledelse. Videreuddannelse tæller IKKE som dobbeltuddannelse.   
4 Eksempler på dette kan være en ung, der først tog HF, dernæst blev uddannet frisør for så at begynde på uddannelsen til finansøkonom. Det kan 

også være en student, der er blevet elektriker, hvorefter man er gået i gang med uddannelsen til elinstallatør. Her vil den gymnasiale uddannelse 

være dobbelt. 
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stor. Kandidater er i snit forsinkede 0,9 år, mens forsinkelsen for erhvervsuddannede er 0,1 år. Det be-

tyder, at mens forsinkelse på kandidatuddannelser står for 19 procent af den samlede tid, der bruges 

på omveje, så udgør forsinkelse kun tre procent af tiden på omveje for en erhvervsuddannet. 

 

Tabel 2. Omveje til seneste erhvervskompetencegivende uddannelse, gns. antal år 
  Erhvervsudd. Kort. vid  Prof.bach. Kandidater Alle 

 Antal års gennemsnitligt forbrug af omveje for alle nyuddannede 

10. klasse 0,6 0,5 0,5 0,4 0,5 

   heraf alm. 10.kl. 0,4 0,3 0,3 0,2 0,3 

   heraf 10. kl. efterskole 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

Enkeltfag HF 0,1 0,2 0,4 0,2 0,2 

GSK5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Forberedende udd. 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

Afbrudte uddannelser 0,5 0,7 0,6 0,5 0,6 

   heraf  folkeskole eller forb. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   heraf gymnasial 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 

   heraf EUD 0,3 0,2 0,2 0,0 0,2 

   heraf KVU 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

   heraf prof.bach. 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

   heraf bach. el. kand. 0,0 0,1 0,2 0,3 0,1 

Dobbeltuddannelse (før sene-

ste) 

0,8 0,5 0,5 0,5 0,6 

   heraf gymnasial først 0,6 0,2 0,2 0,1 0,4 

   heraf EUD først 0,2 0,2 0,2 0,0 0,1 

   heraf KVU først 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 

   heraf prof.bach. først 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

   heraf bach. el. kand. først 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1 

Forsinkelse på fuldført udd.  0,1 0,3 0,4 0,9 0,4 

Samlede omveje i   

uddannelsessystemet 

2,1 2,2 2,5 2,6 2,3 

Pause 2,7 2,9 3,2 2,4 2,8 

Omveje  i  alt 4,8 5,2 5,7 5,0 5,1 

            

Antal pers.  26.287 4.774 12.303 10.982        54.346  
Anm: Gennemsnitligt tidsforbrug udover den lige vej fra 9. kl. til seneste fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse blandt unge, der fuld-

førte en erhvervskompetencegivende uddannelse i 2011. Omfatter unge, der har oplysninger om 9. klasse i Danmark. Analysen ser bort fra uddan-

nelsesforløb, der er påbegyndt efter 35-årsalderen.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  

 
  

                                                                 
5 Idet analysen er lavet på de 35-årige i 2011, er deltagelsen i GSK ikke på højde på med den aktuelle deltagelse. Blandt de 54.000 unge, der i 2011 

fuldførte en erhvervskompetencegivende uddannelse, har knap 3.000 deltaget i et GSK-kursus. 
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Tabel 3. Omveje til seneste erhvervskompetencegivende uddannelse, andele 
  Erhvervsudd. Kort. vid  Prof.bach. Kandidater Alle 

 Andel af samlede gennemsnitlig omvej, pct. 

10. klasse 11,7 9,9 9,0 7,4 10,0 

   heraf alm. 10.kl. 7,7 6,2 5,3 4,2 6,3 

   heraf 10. kl. efterskole 4,0 3,7 3,7 3,2 3,7 

Enkeltfag HF 2,3 4,3 6,2 4,2 3,8 

GSK 0,0 0,6 0,4 0,6 0,3 

Forberedende udd. 0,4 0,6 0,9 0,6 0,6 

Afbrudte uddannelser 11,0 12,6 11,2 9,6 11,0 

   heraf FSK eller forb. 0,6 0,4 0,4 0,2 0,4 

   heraf gymnasial 2,5 2,9 3,0 1,8 2,5 

   heraf EUD 6,0 4,1 2,8 0,6 4,0 

   heraf KVU 0,2 0,8 0,5 0,2 0,3 

   heraf prof.bach. 0,8 1,7 1,8 1,2 1,2 

   heraf bach. el. kand. 0,8 2,7 2,8 5,6 2,5 

Dobbeltuddannelse (før sene-
ste) 

15,8 9,7 9,3 9,8 12,4 

   heraf gymnasial først 11,7 4,3 2,8 2,6 7,0 

   heraf EUD først 3,1 3,9 3,9 0,6 2,9 

   heraf KVU først 0,4 0,4 1,4 0,4 0,7 

   heraf prof.bach. først 0,4 0,6 0,5 1,4 0,7 

   heraf bach. el. kand. først 0,2 0,6 0,7 4,8 1,3 

Forsinkelse på fuldført udd.  2,7 5,6 6,5 18,9 7,1 

Samlede omveje i   
uddannelsessystemet 

44,0 43,1 43,4 51,2 45,2 

Pause 56,0 56,9 56,6 48,8 54,8 

Omveje  i  alt 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Anm: Andel af gennemsnitligt tidsforbrug udover den lige vej fra 9. kl. til seneste fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse blandt unge, 

der fuldførte en erhvervskompetencegivende uddannelse i 2011. Omfatter unge, der har oplysninger om 9. klasse i Danmark. Analysen ser bort fra 

uddannelsesforløb, der er påbegyndt efter 35-årsalderen.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  

 

Det generelle billede i tabel 3 og 4 er, at erhvervsuddannede har færrest omveje, og samtidigt er omve-

jene for erhvervsuddannede, i højere grad end for de andre uddannelsesgrupper, brugt på pause, dob-

beltuddannelse og 10. klasse. Til gengæld bruger professionsbachelorer mest tid på omveje, når man 

tæller alt med. Andelen af tiden brugt på omveje, der bruges på 10. klasse og afbrudte uddannelser, er 

generelt faldende med uddannelsesniveauet, sådan at kandidater bruger relativt mindre tid herpå. 

Omvendt bruger kandidater relativt mere af deres omveje på forsinkelse og dobbeltuddannelse.   

 

Mellem hver tredje og hver anden har et afbrudt uddannelsesforløb bag sig 

Tabel 4 viser, hvor mange af de nyuddannede inden for de forskellige uddannelsesgrupper, der har 

brugt tid på de forskellige omveje, mens tabel 6 viser, hvor mange forløb og hvor meget tid, de, der har 

haft en af de pågældende omveje, har brugt. Eksempelvis viser tabellerne, at 6.296 nyuddannede med 

en erhvervsfaglig uddannelse har taget en dobbeltuddannelse svarende til 24 procent. Typisk har de, 
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der har taget dobbeltuddannelse, brugt 3,1 år på den dobbelte uddannelse fordelt på gennemsnitligt 

2,8 uddannelsesforløb. Blandt erhvervsuddannede er størstedelen (19 ud af 24 procent) af dobbeltud-

dannelse unge, der først har taget en gymnasial uddannelse, for dernæst at tage en erhvervsuddannel-

se. Set over alle nyuddannede har mellem 7 og 19 procent af nyuddannede først taget en gymnasial 

uddannelse, som de ikke har brugt på vejen til deres erhvervskompetencegivende uddannelse.6 

 

Tabel 4. Antal og andel nyuddannede med omveje  
  Erh. Kort. vid Prof.ba. Kand. Erh. Kort. vid Prof.ba. Kand. 

  Antal nyuddannede med omvejen Andel af alle nyuddannede med den givne omvej 

10. klasse 14.701 2.414 6.427 4.110 55,9 50,6 52,2 37,4 

Afbrudte udd.  12.669 2.197 5.417 3.503 48,2 46,0 44,0 31,9 

Dobbelt udd.  6.296 747 2.248 1.969 24,0 15,6 18,3 17,9 

- heraf ubrugt 
gymnasial udd. 

5.038 387 844 859 19,2 8,1 6,9 7,8 

Pause 18.063 4.235 11.451 10.113 68,7 88,7 93,1 92,1 

Forsinkelse 4.223 1.307 5.715 6.512 16,1 27,4 46,5 59,3 

Alle 
nyuddannede 

26.287 4.774 12.303 10.982 100,0 100,0 100,0 100,0 

Anm: Tabellen viser antallet og andelen af alle nyuddannede inden for gruppen, der har haft en omvej på de forskellige forløb. Omfatter unge, der 

har oplysninger om 9. klasse i Danmark. Analysen ser bort fra uddannelsesforløb, der er påbegyndt efter 35-årsalderen.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.   
 

Tabel 5. Tid og antal forløb for nyuddannede med omveje  
  Erh. Kort. vid Prof.ba. Kand. Erh. Kort. vid Prof.ba. Kand. 

  Gennemsnitligt tidsforbrug for dem, der har brugt 
tid på den givne omvej 

Gennemsnitligt antal forløb for dem, der har brugt 
tid på omvejen 

10. klasse 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

Afbrudte udd.  1,1 1,4 1,5 1,5 1,7 1,7 1,7 1,5 

Dobbelt udd.  3,1 3,2 2,9 2,8 2,8 2,2 1,9 1,5 

Pause 3,9 3,3 3,5 2,6 - - - - 

Forsinkelse 0,8 1,1 0,8 1,6 - - - - 
Anm: Tabellen viser antallet og andelen af alle nyuddannede inden for gruppen, der har haft en omvej på de forskellige forløb. Omfatter unge, der 

har oplysninger om 9. klasse i Danmark. Analysen ser bort fra uddannelsesforløb, der er påbegyndt efter 35-årsalderen. På gymnasiale uddannelser 

er hver årgang et forløb. En hel STX er således 3 forløb.   

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.   

Andelen af nyuddannede, der har lagt vejen forbi 10. klasse er markant lavere blandt kandidater end for 

de øvrige uddannelsesgrupper. Lidt over hver tredje kandidat har taget vejen forbi 10. klasse, mens det 

samme gælder for mere end hver anden erhvervsuddannede.  

 

Samme variation ses på afbrudte uddannelser. Næsten hver anden nyuddannet med erhvervsfagligud-

dannelse eller kort videregående uddannelse har et afbrudt uddannelsesforløb bag sig. Blandt professi-

onsbachelorer er det lidt færre og blandt kandidater under hver tredje. Det er dog interessant, at den 

tid, der er brugt på afbrudte forløb ikke desto mindre, er større for nyuddannede des højere uddannel-

se. De faglærte, der på deres vej har afbrudt en uddannelse, har i snit brugt 1,1 år. Nyuddannede med 

en videregående uddannelse, der har et afbrudt uddannelsesforløb bag sig, har i snit har brugt 1,4-1,5 

                                                                 
6 Blandt de videregående uddannelser er der tale om, at unge først har taget en STX, dernæst en EUD, og så derigennem en videreuddannelse til 

videre KVU, MVU eller LVU.  
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år. Ser man på antallet af forløb, har kandidater i gennemsnit lidt færre afbrudte forløb end de øvrige 

uddannelsesgrupper.  

 

Omkring hver anden nyuddannet professionsbachelor og knap 60 procent af nyuddannede kandidater 

har været forsinket på deres seneste fuldførte uddannelse. Det samme gør sig gældende for mindre 

end 30 procent af de nyuddannede med en kort videregående uddannelse og for hver sjette erhvervs-

uddannet.  

Samme tendens ses for hvor længe de studerende har været forsinkede. Den gennemsnitlige forsinkel-

se for forsinkede kandidaterne er på 1,6 år, hvilket er mere end for de øvrige grupper.  

 

Blandt professionsbachelorer og kandidater har lidt under hver femte en dobbeltuddannelse. Det kan 

både være en anden erhvervskompetenceuddannelse (som ikke er en videreuddannelse), og det kan 

også være to ungdomsuddannelser. For personer med en kort videregående uddannelse, gælder det 

tilsvarende for hver sjette, og for erhvervsuddannelse gælder det for næsten hver fjerde. Ser man på 

den tid, der bruges på dobbeltuddannelse og antallet af forløb, så viser det også, at dobbeltuddannelse 

er mest udbredt for erhvervsuddannede i forhold til på de videregående uddannelser.  

 

Opsummering 

Ovenfor blev det vist, at pause udgør mere end halvdelen af den samlede tid, der bruges på omveje for 

alle nyuddannede bortset fra akademikere, der bruger lidt mindre tid på pauser. Igen skal man huske 

på, at pause er mange ting. Det er tid uden for det ordinære uddannelsessystem i Danmark, men det 

kan både være, at den pågældende har været i arbejde, på udlandsophold, på højskole eller andet. 

 

Omkring 90 procent af nyuddannede med videregående uddannelser har holdt uddannelsespause si-

den 9. klasse. Det samme gælder for to-tredjedele af nyuddannede med en erhvervsfaglig uddannelse. 

Ser man på hvor længe de nyuddannede har været uden for uddannelsessystemet, så har erhvervsud-

dannede holdt de længste uddannelsespauser.7    

 

1.2 Unge uden uddannelse har i gennemsnit brugt mellem 2 og 3 år i uddannelsessystemet 

Mens der ovenfor er set på tidsforbruget for nyuddannede, der fuldfører en erhvervskompetencegi-

vende uddannelse i 2011, ser dette afsnit på, hvor meget tid 35-årige uden erhvervskompetencegiven-

de uddannelse har brugt i uddannelsessystemet. Her ses alene på tid inden for uddannelsessystemet, 

hvorfor pauser ikke indgår.  

 

I 2011 var der i alt 14.000 35-årige uden en erhvervskompetencegivende uddannelse. Tallet dækker 

over knap 10.000, der kun har grundskolen som højeste uddannelse og lidt over 4.000 med en gym-

nasial uddannelse, jf. tabel 7 nedenfor.  

Det ses, at de 35-årige med en gymnasial uddannelse i gennemsnit har brugt knap 3 år på omveje i ud-

dannelsessystemet, mens 35-årige med grundskolen som højest fuldførte uddannelse har brugt 2,3 år.  

 

For dem, der har taget en gymnasial uddannelse, er den gymnasiale uddannelse ikke talt med som en 

omvej, men lægger man tiden brugt på den gymnasiale uddannelse oveni omvejene på 2,9 år, jf. tabel 

                                                                 
7 Man skal huske på, at des længere en uddannelse varer, des mindre skal der til, før end den studerende bliver forsinket.  
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6, skal man tillægge 2,8 år. Således vil den gennemsnitlige tid på omveje ikke være 2,9 år, men i alt 5,6 

års omveje i uddannelsessystemet siden 9. klasse.8 

 

Tabel 6. Gennemsnitlig tid brugt på omveje for 35-årige uden erhvervskompetencegivende udd. 

 Højeste fuldførte uddannelse 

   Grundskole  Gymnasial uddannelse 

  Antal år Pct.  Antal år Pct.  

10. klasse 0,7 29,9 0,4 13,3 

   heraf alm. 10.kl. 0,5 23,3 0,3 11,4 

   heraf 10. kl. efterskole 0,2 6,6 0,1 1,9 

Enkeltfag HF 0,4 15,7 0,4 12,7 

GSK 0,0 0,0 0,0 0,5 

Forberedende udd. 0,2 6,9 0,1 1,9 

Afbrudte uddannelser 1,1 47,5 2,1 71,7 

   heraf FSK eller forb. 0,1 3,6 0,0 0,6 

   heraf gymnasial 0,2 8,1 0,3 8,7 

   heraf EUD 0,7 31,2 0,3 10,6 

   heraf KVU 0,0 0,5 0,1 4,0 

   heraf prof.bach. 0,0 2,2 0,5 15,6 

   heraf bach. el. kand. 0,0 2,0 0,9 32,1 

I alt 2,3 100,0 2,9 100,0 

 Hertil ubrugt gymnasial uddannelse     2,8   

     

Antal pers.  9.970   4.124   
Anm: Gennemsnitligt tidsforbrug på uddannelsesforløb siden 9. kl. blandt 35-årige, der ikke har fuldført en erhvervskompetencegivende uddannel-

se i 2011. Analysen omfatter 14.094 35-årige, der ikke har opnået en erhvervskompetencegivende uddannelse og har oplysninger om 9. klasse i 

Danmark. Tid brugt udenfor uddannelsessystemet er ikke talt med. Tabellen viser gennemsnittet for alle 35-årige, der ikke har fuldført en erhvervs-

kompetencegivende uddannelse.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  

 

Både blandt 35-årige med grundskolen og med en gymnasial uddannelse som højest fuldførte uddan-

nelse, er der brugt mest tid på afbrudte uddannelser. De, der har grundskolen som højest fuldførte ud-

dannelse, har brugt 1,1 år i gennemsnit på afbrudte uddannelser, mens de, der har en gymnasial uddan-

nelse, har brugt næsten det dobbelte, nemlig 2,1 år. For de unge, der har grundskolen som højest fuld-

førte uddannelse, har flest afbrudt en erhvervsuddannelse, mens der blandt de, der har en gymnasial 

uddannelse, er flest, der har afbrudt en universitetsuddannelse.9  

 

De, der har grundskolen som højest fuldførte uddannelse, har brugt mest tid i 10. klasse. Næsten en 

tredjedel af den samlede tid brugt på omveje er brugt i 10. klasse, og det er fortrinsvis de almindelige 

10. klasser. Tilsvarende udgør tid brugt på 10. klasse kun en ottendedel af omveje for de, der har taget 

en gymnasial uddannelse.   

 

                                                                 
8 Cirka hver fjerde af de 35-årige, der har en gymnasial uddannelse men ingen erhvervskompetencegivende uddannelse, har taget en 2-årig gym-

nasial uddannelse, som f.eks. HF eller studenterkursus.  
9 Tallet kan dækker over nogle, der mangler at færdiggøre sidste del af deres uddannelse, men alle, der har fuldført en erhvervskompetencegivende 

uddannelse indgår ikke i denne opgørelse.  
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For både unge med en gymnasial baggrund og unge med grundskoleuddannelse har 9 ud af 10 af de 

35-årige, der i 2011 ikke havde en erhvervskompetencegivende uddannelse, været i kontakt med ud-

dannelsessystemet, jf. tabel 1.  

 

Tabel 7. Antal 35-årige, der ikke har erhv.kom. uddannelse med og uden omveje 
  Antal pers. Pct. Gns. Tid på omveje 

Kun grundskole 9.970 100,0 2,3 

 heraf uden omveje 741 7,4 0 

 heraf med omveje 9.173 92,0 2,5 

Kun gymnasial uddannelse 4.124 100,0 2,9 

 heraf uden omveje 461 11,2 0 

 heraf med omveje 3.567 86,5  3,5  

    

Alle 35-årige uden erhvervskompencegivende 
udd. 

14.094 - 2,5 

Anm: Tabellen viser antal år brugt i uddannelsessystemet for 35-årige, der ikke har fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse opdelt på, 

om man har været i berøring med uddannelsessystemet eller ej. Tid brugt på pauser mellem uddannelser er ikke talt med. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  

 

Tabel 8 og 9 viser, hvor mange 35-årige der har været i gang med forskellige uddannelsesforløb. 

Blandt de 35-årige, der har grundskolen som højeste fuldførte uddannelse, har over 7.500 et afbrudt 

uddannelsesforløb bag sig. Det svarer til lidt over tre ud af fire af alle 35-årige, og det ses, at der tale 

om, at man har været i uddannelse i gennemsnit 1,4 år. Faktisk har de grundskoleuddannede ofte været 

i gang med lidt over 2 uddannelser. Mere end hver anden har afbrudt en erhvervsfaglig uddannelse, 

men her er der i gennemsnit kun tale om lidt over 1 år. 15 procent har afbrudt en gymnasial uddannelse, 

mens 18 procent har afbrudt et forløb i folkeskolen (f.eks. 10. klasse) eller en forberedende uddannelse. 

Det ses også, at 30 procent har taget en forberedende uddannelse.10 

Blandt de, der kun har grundskolen, har 62 procent gået i 10. klasse, mens 17 procent har taget fag på 

HF.  
  

                                                                 
10 Forberedende uddannelser er hverken erhvervs- eller studiekompetencegivende. Det er f.eks. den fri ungdomsuddannelse og teknisk introdukti-

onskursus samt teknikerforkursus. 
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Tabel 8. Omveje i uddannelsessystemet for 35-årige, der har grundskoleuddannelse som højeste 

fuldførte uddannelse 
  Antal unge med den 

givne omvej 
Andel unge med den 
givne omvej af alle 
unge kun med grund-

skole 

Antal forløb pr. ung 
med omvej 

Gns. Tid 

10. kl  6.176  61,9 1,1 1,1 

HF-enkeltfag  1.659  16,6 1,0 2,1 

Afbrudt  7.572  75,9 2,1 1,4 

   heraf afbrudt FSK 

eller forb. udd. 

 1.807  18,1 1,1 0,4 

   heraf afbrudt gym-
nasial 

 1.306  13,1 1,8 1,4 

Afbrudte 
erhvervskompe-
tencegivende udd. 

6.493 65,1 1,8 1,4 

   heraf EUD  6.295  63,1 1,8 1,1 

   heraf KVU  106  1,1 1,1 1,1 

   heraf prof.bach.  219  2,2 1,1 2,2 

   heraf bach. El. kand.  143  1,4 1,2 3,1 

Forberedende kurser  3.003  30,1 1,0 0,5 

GSK  -  - - - 

I alt  9.173  92,011 3,4 2,5 

Anm: Tabellen viser antallet af 35-årige med en grundskoleuddannelse, der har været berøring med uddannelsessystemet. Der ses på antallet på 

de forskellige uddannelser, antallet af forløb og den brugte tid, blandt de, der har været på de forskellige uddannelser. Bemærk, at man godt kan 

have afbrudt flere forskellige uddannelser. Andel med omvejen er regnet i forhold til de 9.970 35-årige uden erhvervskompetencegivende uddan-

nelse med en grundskoleuddannelse alene. Tid brugt på pauser mellem uddannelser er ikke talt med. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  

 

Blandt de lidt over 4.000 35-årige, der har en gymnasial uddannelse uden at have fået en erhvervs-

kompetencegivende uddannelse, har over 70 procent en afbrudt uddannelse bag sig, jf. tabel 9.  

Typisk har hver person over to afbrudte uddannelser bag sig, og de har brugt 3 år på de afbrudte ud-

dannelser.  

 

Næsten to-tredjedele har afbrudt en erhvervskompetencegivende uddannelse, og ser man på, hvilke 

uddannelser der er afbrudt, så har flest personer afbrudt en erhvervsfaglig uddannelse, mens den tid, 

der er brugt på afbrudte uddannelser, er størst for de videregående uddannelser. Tabel 9 vidner der-

med om, at cirka en tredjedel af studenterne ikke har forsøgt at tage en erhvervskompetencegivende 

uddannelse. 

 

Blandt de 35-årige, der har en gymnasial baggrund, uden at have taget en erhvervskompetencegivende 

uddannelse, har under 40 procent taget 10. klasse, mens hver femte har taget fag på HF.  
  

                                                                 
11 Andelene summer til 92 procent svarende til, at det netop er 92 procent af de 35-årige med grundskole som højeste fuldførte uddannelse, der har 

haft omveje siden 9. klasse, jf. tabel 8. 
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Tabel 9. Omveje i uddannelsessystemet for 35-årige, der har en gymnasial uddannelse som høje-

ste fuldførte uddannelse 
  Antal unge med den 

givne omvej 
Andel unge med den 

givne omvej af alle 
unge kun med grund-

skole 

Antal forløb pr. ung 

med omvej 
Gns. Tid 

10. kl  1.596  38,7 1,0 1,0 

HF-enkeltfag  824  20,0 1,0 1,9 

Afbrudt  2.922  70,9 2,1 3,0 

   heraf afbrudt FSK 

eller forb. udd. 

 138  3,3 1,1 0,5 

   heraf afbrudt gym-

nasial 
 838  20,3 1,5 1,3 

Afbrudte 

erhvervskompe-
tencegivende udd. 

2.673 64,8 1,7 2,8 

   heraf EUD  1.429  34,7 1,3 0,9 

   heraf KVU  387  9,4 1,1 1,2 

   heraf prof.bach.  689  16,7 1,2 2,7 

   heraf bach. El. kand.  1.017  24,7 1,4 3,8 

Forberedende kurser  366  8,9 1,0 0,6 

GSK  689  16,7 1,0 0,6 

I alt  3.567  86,5 3,5 3,5 

Anm: Tabellen viser antallet af unge, der har været berøring med uddannelsessystemet. Der ses på antallet på de forskellige uddannelser, antallet 

af forløb og den brugte tid, blandt de, der har været på de forskellige uddannelser. Bemærk, at man godt kan have afbrudt flere forskellige uddan-

nelser. Andel med omvejen er regnet i forhold til de 4.124 35-årige uden erhvervskompetencegivende uddannelse med en grundskoleuddannelse 

alene. Tid brugt på pauser mellem uddannelser er ikke talt med. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  

 

1.3 Forældrenes uddannelse har betydning for omvejene 

I dette afsnit er det undersøgt, hvad forældrenes uddannelsesniveau betyder for antallet af omveje i 

uddannelsessystemet – både for dem, der fuldfører en erhvervskompetencegivende uddannelse – og 

også for dem, der ikke har fuldført en uddannelse i en alder af 35 år.   

  

Tabel 10 viser, at børn af forældre uden erhvervskompetencegivende uddannelse bruger mest tid på 

omveje til seneste erhvervskompetencegivende uddannelse. I gennemsnit har nyuddannede af ufag-

lærte forældre brugt 6,3 år i uddannelsessystemet udover den lige vej. Den gruppe, der har brugt 

næstmest tid, er børn af forældre med mellemlange uddannelser, som har brugt 5,1 år i gennemsnit.   

Nyuddannede, hvis forældre har en erhvervsfaglig, kort videregående eller akademisk baggrund bruger 

mindst tid – nemlig lige under 5 år – på omveje.12  

 

Ser man både på forældrenes uddannelsesniveau og de nyuddannedes uddannelsesniveau, er der et 

par interessante betragtninger. Børn af ufaglærte og akademikere bruger relativt lang tid på omveje til 

en erhvervsfaglig uddannelse. For de, der får en videregående uddannelse, er det især nyuddannede 

med ufaglærte forældre, der bruger lang tid.  

                                                                 
12 Opgjort blandt de biologiske forældre. Hvis der kun er en forælder, er dennes uddannelsesniveau brugt. Forældre med uoplyst uddannelsesni-

veau er lagt i samme kategori som ufaglærte forældre (både hvis forældrenes uddannelsesniveau er uoplyst, eller forældrene ikke findes i registre-

ne).  
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Tabel 10. Omveje på vejen til seneste fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse fordelt 

på forældrenes uddannelsesniveau 
 Uddannelsesniveau for nyuddannede i 2011 

Forældrenes uddannelse Erhvervsudd. Kort. vid  Prof.bach. Kandidater Alle 

Ikke erhv.komp. (incl. uoplyst) 6,1 6,1 7,2 5,9 6,3 

Erhvervsfaglig 4,3 5,0 5,7 5,3 4,8 

KVU 4,5 4,9 5,2 4,6 4,7 

MVU 5,0 5,1 5,3 5,0 5,1 

LVU 5,6 4,9 5,2 4,6 4,9 

Alle 4,8 5,2 5,7 5,0 5,1 
Anm: Gennemsnitligt tidsforbrug på uddannelsesforløb udover den lige vej fra 9. kl. til seneste fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata. 

 

Ser man i stedet på de 35-årige, der ikke har fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse, så er 

det i stedet akademikernes børn, der bruger mest tid, jf. figur 3. I gennemsnit har de 35-årige uden er-

hvervskompetencegivende brugt 2,5 år i uddannelsessystemet, mens akademikernes børn har brugt 

næsten 4 år. Til gengæld har 35-årige, hvis forældre ikke selv har en erhvervskompetencegivende ud-

dannelse, kun brugt lidt over 2 år i uddannelsessystemet.  

 

Figur 3. Omveje for 35-årige uden erhvervskompetencegivende udd. efter forældrenes udd. 

  

Anm: Gennemsnitligt tidsforbrug på uddannelsesforløb siden 9. kl. blandt 35-årige, der ikke har fuldført en erhvervskompetencegivende uddannel-

se i 2011, og som har været på de forskellige uddannelser samt andel af alle unge uden uddannelse, der har været på uddannelsen. Tid brugt på 

pauser mellem uddannelser er ikke talt med. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  
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2. Ressourceforbrug på omveje frem til erhvervskompetencegivende uddannelse 

Der er store samfundsmæssige omkostninger forbundet med omveje i uddannelsessystemet. Det gæl-

der f.eks. i forhold til driftsudgifter til uddannelsesinstitutioner, udbetalingen af uddannelsesstøtte, la-

vere arbejdsstyrke og lavere produktivitet. 

 

I det følgende gives et overslag over, hvad de unges omveje i uddannelsessystemet frem til seneste 

fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse skønsmæssigt koster i direkte driftsudgifter og i ud-

dannelsesstøtte til de unge. Dermed ses der i overslaget bort fra de indirekte omkostninger, såsom la-

vere arbejdsstyrke, mindre skatteindbetalinger osv.  

 

Beregningerne bygger på det samlede tidsforbrug på omveje, der blev kortlagt i forrige afsnit. Det er 

kun tiden brugt på omveje i uddannelsessystemet, der er prissat, dvs. tid, der er brugt på pauser, er ik-

ke talt med.  

 

Sådan har vi gjort 

Den økonomiske beregning af de unges omveje til ressourceforbrug i kroner og øre er imidlertid be-

hæftet med betydelig usikkerhed. Det skyldes først og fremmest, at der ikke er en entydig sammen-

hæng mellem start og slutdatoerne i Danmarks Statistiks elevregister og taxameterudbetalingerne for 

den pågældende elev.  

 

Grundprincippet for taxameterudbetalingerne er, at der kun udløses taxametre ved studieaktivitet, 

men der foreligger ikke oplysninger i elevregisteret om studieaktivitet, og om den enkelte løbende be-

står de obligatoriske prøver og eksaminer. Det er meget forskelligt fra uddannelse til uddannelse, hvor 

tit studieaktiviteten opgøres. På nogle uddannelser kontrolleres der så tit som hver uge, mens der på 

andre uddannelser kontrolleres to gange årligt.13 Eftersom det ikke er muligt at se den studerendes stu-

dieaktivitet i Danmarks Statistiks elevregister, er det ikke muligt præcist at opgøre det driftsøkonomi-

ske træk for de unges tid på brugt på omveje.  

 

Det må formodes, at en del af de personer, der f.eks. afbryder en uddannelse, ikke har været studieak-

tive i hele indskrivningsperioden på uddannelsen, og derfor ikke har udløst taxametre i hele studieperi-

oden. Det bidrager isoleret set til, at det beregnede ressourcetræk er overvurderet i forhold til den fak-

tiske taxameterbetaling for disse elever. For at imødekomme denne usikkerhed, der ligger i at omregne 

tiden brugt på omveje til ressourceforbrug, regnes der i det følgende med en sikkerhedsmargin på 20 

procent, hvilket betyder, at det kun er 80 procent af den tid, de unge bruger på omveje, der er omsat til 

ressourceforbrug i uddannelsessystemet.14 Samtidig er det også kun tid i undervisningssystemet, der 

indgår, dvs. at uddannelsespauser holdes helt udenfor og ikke medregnes i forhold til, at de studerende 

færdiggør senere end ellers.  

 

De økonomiske beregninger i dette afsnit skal derfor ses som et overslag over de økonomiske ressour-

cer, der bruges på omveje i uddannelsessystemet for de unge, der fuldfører og for de unge, der ikke 

fuldfører – en erhvervskompetencegivende uddannelse.  

 

                                                                 
13 Forud for de økonomiske beregninger er foregået en grundig research i tælle- og udbetalingssystemet for undervisningstaxametre. I denne pro-

ces er det blandt andet blevet klarlagt, at man på nogle hovedforløb tæller aktivitet hver uge, mens man på nogle gymnasiale retninger tæller to 

gange årligt.  
14 Beregningsprincipperne i denne rapport er de samme, som der er anvendt i rapporten om omveje til ungdomsuddannelserne, se www.ae.dk.  
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I appendiks 1. F beskrives metoden bag de økonomiske beregninger.  

 

Hvad tæller med? 

I beregningerne er undervisningstakster fra finanslovens takstkatalog brugt til at prissætte driften. 

Taksterne for undervisningstaxameter, bygningstaxameter og fælles-taxameter er brugt.15  

 

Det skal desuden bemærkes, at de økonomiske beregninger alene bygger på omvejene beregnet i for-

rige afsnit, hvilket vil sige, at det kun er omveje for unge op til 35 år, der sættes pris på.16  

 

Udgifterne til SU indgår to steder i beregningerne. SU medregnes i forhold til de ekstra ressourcer, det 

koster, at unge har taget en dobbeltuddannelse. Overslaget over udgifterne til dobbeltuddannelse er 

både undervisningsudgifter og SU. Derudover bruges SU-udgiften også i beregningen af forsinkelse, 

dvs. at man ved studieforlængelse får udbetalt mere SU.  

Det, som uddannelsespause og forsinkelse koster i form af tabt erhvervsindkomst og heraf mindre vel-

stand og skatter, er ikke medregnet. 17  

 
I de økonomiske beregningerne er udgifterne til omveje på HF-enkeltfag ikke medtaget, da det ud fra 

registerdataene ikke er muligt at afgøre, om der er tale om brugerbetaling eller offentlig finansiering. 

 

Omveje på vejen til seneste erhvervskompetencegivende uddannelse koster over 7 mia. kr.  

Tabel 11 viser et overslag over, hvad omvejene til seneste erhvervskompetencegivende uddannelse ko-

ster samfundet.18  

 

De samfundsmæssige omkostninger forbundet med omvejene i uddannelsessystemet, dvs. de 2,3 år 

brugt på f.eks. afbrudte uddannelser, dobbeltuddannelse, 10. klasse etc., for de mere end 50.000 ny-

uddannede med en erhvervskompetencegivende uddannelse, har kostet 7,4 mia. kr.  

 

Dobbeltuddannelse, dvs. at de nyuddannede har gennemført en anden uddannelse tidligere, der ikke 

var nødvendig, eller at den nye uddannelse ikke kan regnes som en videreuddannelse, er den tungeste 

post med godt 3 mia. kr. Af de knap 3 mia. kr. skyldes 43 procent, at erhvervsuddannede forud for er-

hvervsuddannelsen har taget en gymnasial uddannelse. Ser man på dobbeltuddannelse generelt for de 

erhvervsuddannede, og altså ikke blot på unødig gymnasiale uddannelser, er mere end halvdelen af de 

3 mia. brugt på dobbeltuddannelse.  

Det er vigtigt at huske på, at de økonomiske overslag for, hvad omvejene koster for de forskellige ud-

dannelsesretninger, hænger sammen med, hvor mange nyuddannede, der er inden for hver retning. En 

del af forklaringen på, at dobbeltuddannelse blandt faglærte fylder relativt meget, er, at omkring halv-

delen af de nyuddannede i 2011 var faglærte. Nederst i tabel 11 ses det gennemsnitlige ressourcefor-

brug pr. nyuddannet brugt på omveje, og her er der ikke stor forskel mellem uddannelsesgrupperne.  

 

                                                                 
15
 For at tage højde for, at der er forskellige takster på forskellige uddannelsesretninger, er tidsforbruget udtrukket på et mere detaljeret niveau, end 

der er angivet i første afsnit af rapporten. Eksempelvis er der taget højde for forskellige takster på ungdomsuddannelserne og på retningerne på 

videregående uddannelser. I appendiks 1.F ses deltaljeringsgraden i beregningerne..  
16
 Derudover er det kun omvejene for unge, der har oplysninger om 9. klasse fra Danmark.  

17
 Afledte effekter er heller ikke medtaget. Det er alene omkostninger til drift og ekstra SU til de unge, der forsinkes eller dobbeltuddannes, der er 

medtaget.  
18 Som beskrevet i fodnote 1 og i appendiks er der i omvejene for nyuddannede med en erhvervskompetencegivende uddannelse set bort fra dem, 

der i 2011 har færdiggjort en universitetsbachelor. Enuniversitetsbachelorer betragtes i denne analyse som første del af en samlet kandidatgrad. 

Derfor er den tid som færdige kandidater har brugt på bachelordelen og de omveje, der måtte være forbundet herved, talt med i omvejene for fær-

dige kandidater.  
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I tabel 11 ses det også, at 10. klasse og afbrudte uddannelser begge koster omkring 1,8 mia. kr., hvilket 

svarer til 24 procent hver især. Under afbrudte uddannelser er det afbrud på erhvervsuddannelser og 

de videregående uddannelser, der koster mest.  

 

Det ses dertil af tabel 11, at forsinkelse på uddannelserne koster 770 mio. kr., og at det her er akademi-

kerne, der står for størstedelen af ressourceforbruget. 

 

Tabel 11. Uddannelsesressourcer brugt på omveje til seneste fuldførte erhvervs.kom. Uddannelse 

 Erh. Kort. vid Prof.ba. Kand. Total Total 

 Mio. kr. Pct. 

10. klasse  940   160   420   280   1.800   24,4  

   heraf alm. 10. kl.  490   80   190   120   880   11,9  

   heraf 10. kl. efterskole9   450   80   230   160   920   12,4  

GSK - 10 20 20 50 
 

Afbrudte uddannelser  860 180 450 300 1.790 24,2 

    heraf afbrudt FSK 40 - 10 10 60 0,8 

    heraf afbrudt gym. 180 50 120 60 410 5,5 

    heraf afbrudt EUD 510 60 120 20 710 9,6 

    heraf afbrudt videreg-
ående 

130 70 200 210 610 8,3 

Dobbeltuddannelse  1.730 210 560 480 2.980 40,3 

    heraf gym.  1.290 90 180 120 1.680 22,7 

    heraf EUD 310 80 210 20 620 8,4 

    heraf videre 130 40 170 340 680 9,2 

Forsinkelse på udd.  20 80 220 450 770 10,4 

Anslået ressourceforbrug 

på omveje, i alt 
3.550 640 1.670 1.530 7.390 100,0 

       

Antal nyudd. 26.287 4.774 12.303 10.982 54.346 - 

Gennemsnitligt ressour-
ceforbrug på omveje pr. 

nyuddannet 

136.000 134.000 138.000 139.000 137.000 - 

Anm: Tabellen viser et overslag over, hvor mange ressourcer der bruges på unges omveje på vejen til seneste fuldførte erhvervskompetencegiven-

de uddannelse. Omfatter undervisningstakster, bygningstakster og fællestakster samt gennemsnitligt SU-forbrug pr. årselev på dobbeltuddannelse 

og forsinkelse. Der er taget højde for forskellige takster på de forskellige uddannelser. Da der ikke er direkte sammenhæng mellem de unges stu-

dietid og deres aktiviteter, der udløser taksterne, er 20 procent af omveje fraregnet. Det betyder, at beregningen er foretaget på 80 procent af den 

gennemsnitlige tid brugt på omveje. De enkelte beløb er afrundet til nærmeste 10 mio. kr.  Tid uden for uddannelsessystemet er ikke medregnet. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata, undervisningstakster fra FL2012 og "Tal, der taler 2009".  

 

Omveje i uddannelsessystemet for 35-årige uden uddannelse koster 1,6 mia. kr.  

Tabel 12 viser ressourceforbrug på omveje for 35-årige, der ikke har en erhvervskompetencegivende 

uddannelse, når man tæller op, hvad der er brugt af uddannelsesressourcer fra 9. klasse. For de 35-

årige, der har taget en gymnasial uddannelse, er disse ressourcer også medtalt som en omvej i over-

slaget, da den gymnasiale uddannelse for de 4.124 35-årige ikke har ført til en erhvervskompetencegi-

vende uddannelse. Alt i alt anslås omvejene i uddannelsessystemet for 35-årige uden erhvervskompe-

tencegivende uddannelse i 2011 at have kostet 1,6 mia. kr., hvoraf knap 1,1 mia. kr. vedrører de unge, 

der har grundskolen som højst fuldførte uddannelse. Tillægger man prisen for den gymnasiale uddan-

nelse, som de 4.124 unge har fået, så er det samlede ressourceforbrug 2,4 mia. kr.  
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Afbrudte uddannelser er de mest omkostningskrævende med over 1,1 mia. kr. svarende til godt 70 pro-

cent. Her er det især erhvervsuddannelserne, der trækker mange ressourcer med lidt over 0,5 mia. kr., 

men også afbrudte videregående uddannelser, som koster mange hundrede millioner blandt dem, der 

har en gymnasial uddannelse. 

 

Det resterende ressourceforbrug i uddannelsessystemet for de 35-årige uden erhvervskompetencegi-

vende uddannelse kommer af 10. klasse. Det har kostet 0,5 mia. kr., at de 35-årige har gået i 10. klasse, 

men alligevel ikke har taget en erhvervskompetencegivende uddannelse.  

 

Tabel 12. Uddannelsesressourcer brugt på omveje for 35-årige uden erhvervs.kom. Uddannelse 

 Grundskole Gymnasial uddannelse Total 

 Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. Mio. kr. Pct. 

10. klasse 410 37,6 90 16,1 500 30,3 

   heraf alm. 10. kl. 270 24,8 70 12,5 340 20,6 

   heraf 10. kl. efterskole   140 12,8 20 3,6 160 9,7 

Afbrudte uddannelser  680 62,4 470 83,9 1.150 69,7 

    heraf afbrudt FSK 40 3,7 - 0,0 40 2,4 

    heraf afbrudt gym. 110 10,1 60 10,7 170 10,3 

    heraf afbrudt EUD 470 43,1 80 14,3 550 33,3 

    heraf afbrudt videregående 60 5,5 330 58,9 390 23,6 

Anslået ressourceforbrug på omveje 1.090 100,0 560 100,0 1.650 100,0 

Herudover ubrugt gymnasial uddannelse - - 790 - 790 - 

I alt ressourcer brugt på omveje og ubrugt 

uddannelse 
- - 1.350 - 2.440 - 

Anm: Tabellen viser et overslag over, hvor mange ressourcer, der bruges på unges omveje frem til 35-års alderen for dem, der ikke har fået en er-

hvervskompetencegivende. Omfatter undervisningstakster, bygningstakster og fællestakster. Der er taget højde for forskellige takster på de for-

skellige uddannelser. Da der ikke er direkte sammenhæng mellem de unges studietid og deres aktiviteter, der udløser taksterne, er beregningen 

foretaget på 80 procent af den gennemsnitlige tid brugt på omveje. De enkelte beløb er afrundet til nærmeste 10 mio. kr. Tid uden for uddannel-

sessystemet er ikke medregnet. 

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata, undervisningstakster fra FL2012 og "Tal, der taler 2009".  

 

10 mia. kr. bruges på omveje til de erhvervskompetencegivende uddannelser 

Efter at have gennemgået ressourceforbruget for hhv. de, der gennemfører en kompetencegivende ud-

dannelse, og de der ikke gør, viser tabel 13 et samlet overslag over, hvad de unges omveje i uddannel-

sessystemet koster. 

 

Som det ses i tabel 13, er tid brugt på produktionsskolerne medtaget særskilt, ligesom de ubrugte 

gymnasiale uddannelser for de 35-årige, der ikke har opnået en erhvervskompetencegivende uddan-

nelse. 

 

Alt i alt anslås omveje fra 9. klasse til seneste fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse at ko-

ste 10,3 mia. kr. 

 

Over 70 procent af ressourcerne bruges på omveje for unge, der får en erhvervskompetencegivende 

uddannelse, mens 16 procent skyldes tid brugt i uddannelsessystemet for unge, der som 35-årige ikke 

har fået en erhvervskompetencegivende uddannelse. Hertil kommer prisen for gymnasiale uddannel-
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ser, der endnu ikke har ført til en erhvervskompetencegivende uddannelse i 35-årsalderen på knap 800 

mio. kr. eller 8 procent. 

 

I alt svarer de 10,3 mia. kr. til tankevækkende 7,5 procent af de samlede offentlige undervisningsudgif-

ter i 2011. 

 

Tabel 13. Samlet ressourceforbrug på omveje  

 Samlet 

ressource-
forbrug 

10 procent af 

samlede 
ressourcer 

30 procent af 

samlede 
ressourcer 

Andele 

 Mio. kr. Pct. 

Omveje for unge, der fuldfører erhvervs-

kompetencegivende uddanneæse 

7.390 739 2.217 71,8 

Omveje for unge, der ikke har erhvervs-
kompetencegivende uddannelse 

1.650 165 495 16,0 

Ubrugte gymnasiale uddannelser for 35-
årige med gymnasial uddannelse uden er-
hvervskompetencegivende uddannelse 

790 79 237 7,7 

Omveje på produktionsskoler 460 50 140 4,5 

Total 10.290 1.033 3.089 100,0 

     

     

Andel af  alle offentlige undervisnings-
udgifter, pct. 

7,5 0,7 2,2 - 

Anm: Tabellen viser det samlede overslag over ressourceforbruget på omveje for unge i uddannelsessystemet frem til seneste fuldførte erhvervs-

kompetencegivende uddannelse. Omfatter undervisningstakster, bygningstakster og fællestakster samt gennemsnitligt SU-forbrug pr. årselev ved 

dobbeltuddannelse og forsinkelse. Der er taget højde for forskellige takster på de forskellige uddannelser. Da der ikke er direkte sammenhæng 

mellem de unges studietid og deres aktiviteter, der udløser taksterne, er beregningen foretaget på 80 procent af omvejene. Ressourceforbruget på 

produktionsskolerne er beregnet ud fra antallet af elever og gennemsnitlig uddannelsestid for årgang 2011. De enkelte beløb er afrundet til nærme-

ste 10 mio. kr. Tid uden for uddannelsessystemet er ikke medregnet.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata, undervisningstakster fra FL2012 og "Tal, der taler 2009" samt offentlige undervisnings-

udgifter i 2011 fra tabel OFF23 på Statistikbanken.dk 
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Bilag 

Bilagsfigur 1. Fordeling af tid brugt på omveje for forskellige uddannelsesgrupper 

 

Anm: Figuren Gennemsnitligt tidsforbrug på omveje, når der måles på, om de unge har taget den lige vej fra 9. kl. til seneste fuldførte erhvervs-

kompetencegivende uddannelse (erhvervsuddannede, KVU, MVU (excl. universitetsbachelorer), LVU). Omfatter unge, der har oplysninger om 9. 

klasse i Danmark. Analysen ser bort fra uddannelsesforløb, der er påbegyndt efter 35-årsalderen.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata.  

 

 

Appendiks. Metodebeskrivelse 

Analysen omfatter personer, der er registreret med oplysninger om 9. klasse i Danmarks Statistiks 

elevregister, der er hovedkilden bag analysen. Studerende pr. 1. oktober 2011 indgår i analysen, men de 

forløb, de er i gang med, er ikke medtaget. 

 

Analysen bygger på 54.346 unge, der har gennemført en erhvervskompetencegivende uddannelse i 

2011,19 og som har oplysninger om 9. klasse i det danske elevregister.20 Der er lagt den begrænsning ind 

i analysen, at man ser bort fra de uddannelsesforløb, der påbegyndes efter, at de unge er fyldt 25 år. 

Dette gøres i praksis ved, at der ses bort fra uddannelsesforløb fra det år, de unge fylder 36 år. 

 

Derudover bygger analysen på 14.094 35-årige, der i slutningen af 2011 ikke har gennemført en er-

hvervskompetencegivende uddannelse.21 Det svarer til 18 procent af årgangen.  

 

Denne analyse bygger altså på ca. 68.440 personers uddannelseshistorik. 

 

Bortset fra HF-enkeltfags-forløb er det kun uddannelser, der fremgår af Danmarks Statistiks elev-

register, der indgår i analysen. Det vil altså sige ordinære uddannelser, der er offentligt reguleret, dvs. 

Undervisningsministeriet eller et fagministerium har fastsat rammerne for uddannelserne gennem love 

og bekendtgørelser. 

 

                                                                 
19
 Rullende år, dvs. fra 1. oktober 2010 til og med 30. september 2011. 

20 Ifølge DST fuldførte 67.619 en erhvervskompetencegivende uddannelse i 2011. Forskellen til 54.346 personer i denne analyse er dels, at denne 

analyse kun ser på de unge, der oplysninger om 9. kl. i Danmark, og dels at man i denne undersøgelse ser bort fra dem, der begynder en uddannel-

se som 36-årige eller ældre.  
21 Ifølge DST var der pr. 1. januar 2011 77.639 35-årige danskere, jf. tabel FOLK2 i Statistikbanken. Ifølge Profilmodellen står 17,4 pct. af en årgang 

uden en ungdomsuddannelse 20 år efter 9. klasse, dvs. som 35-36-årige. Det giver samlet 13.509 personer uden ungdomsuddannelse.  
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Appendiks 1.A - Kodning af tid brugt på omveje til seneste fuldførte erhvervskompetence-

givende  uddannelse 

Nedenfor er en grundig beskrivelse af de regler, der er anvendt i kodningen af de unges uddannelseshi-

storik.  
 

1) Afbrudte uddannelser 

Først afgøres det, om et uddannelsesforløb er gennemført eller afbrudt. Hvis det er afbrudt, tælles det 

som afbrudt uddannelse.  

 

I kategorien er også tid brugt på gymnasiale uddannelser, der ikke munder ud i en hel eksamen. Det er 

også tid brugt på grundforløb på erhvervsuddannelserne, hvis de ikke efterfølges af et fuldført hoved-

forløb inden for samme område.22  

Afbrudte uddannelser opdeles: 

- Grundskolen (fx 10. klasser) 

- Forberedende uddannelser (inkl. EGU) 

- Gymnasiale uddannelser (STX, HTX samt HHX) 

- Erhvervsuddannelser, grundforløb (teknik, merkantil, landbrug og SOSU) 

- Videregående uddannelser (herunder KVU, MVU, LVU samt opdeling på hhv. samfunds-

fag/humaniora, teknik/natur/sundhed samt kunstneriske uddannelser).  

 

2) Gennemførte uddannelser 

10. klasse / Efterskole 

Alle 10.-klasseforløb, hvad enten der er tale om en almindelig 10. klasse eller et efterskoleophold, be-

tragtes som en omvej, undtagen hvis 10. klasse efterfølges af en fuldført HF-uddannelse. 

 

En person, der både har taget en almindelig 10. klasse og efterskole på 10. klasse, har ikke markering 

for dobbeltuddannelse, men markering for hver af de to typer, dvs. pågældende har brugt 2 år på 10. 

klasse.  

 

Skoleår, der løber fra august til juni, er normeret til 1 år. 

 

Forberedende uddannelse 

Tid brugt på uddannelser mellem grundskoleniveau og ungdomsuddannelse. Forberedende uddannel-

ser er hverken erhvervs- eller studiekompetencegivende. Det er f.eks. den fri ungdomsuddannelse og 

teknisk introduktionskursus samt teknikerforkursus. 

 

EGU, erhvervsgrunduddannelse, ligger også i denne kategori, da det er en forberedende uddannelse til 

en erhvervsuddannelse.23  

 

STU ligger oprindeligt i denne gruppe, men alle forløb på STU er godskrevet og tæller således ikke som 

en omvej i uddannelsessystemet.  

 

                                                                 
22 Som det er beskrevet i appendiks 1.1, anvendes et forsigtighedsprincip i analysen, således at alle, der har et grundforløb og et hovedforløb, får 

godkendt begge, selv om de ikke passer sammen. Hvis der er flere, findes det bedste match eller de to nyeste forløb. Dette tager højde for fejl i 

data, hvor der f.eks. er sket en meritflytning. 
23 Se mere på retsinfo https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=132877 
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HF-enkeltfag  

Via kursusregisteret for voksen- og efteruddannelse optælles den tid, der bruges på HF-enkeltfag.24  

 

Da deltagerne typisk tager flere kurser ad gangen, er det længste uddannelsesforløb inden for hvert 

kvartal medregnet som ekstra tidsforbrug ud fra start- og slutdatoen. 

 

Der ses bort fra de forløb, der ender i en reel eksamen, da de ellers ville tælle dobbelt med.    

 

Man skal være opmærksom på, at en del kursusdeltagere på HF tager meget få fag ad gangen. Den tid, 

der er optalt, er IKKE for fuldtidsstuderende. Det er den tid, den enkelte har været indskrevet på HF-

enkeltfag. Derfor skal den undervisningstakst, der bruges for at beregne ressourceforbruget, være kor-

rigeret for undervisningsomfanget. Undervisningsomfanget (målt i andel fuldtid) er optalt via registe-

ret.  

 

Dobbeltuddannelse 

Ungdomsuddannelse 

Hvis en person har taget to ungdomsuddannelser, så er den første uddannelse medregnet som en om-

vej under "dobbelt ungdomsuddannelse". Hvis der er taget en gymnasial uddannelse efterfulgt af en 

erhvervsuddannelse, så er den gymnasiale uddannelse optalt som dobbeltuddannelse og omvendt. 

Den uddannelse, der ikke er den seneste, er optalt som dobbeltuddannelse.  

 

1-årig HHX er optalt som dobbelt ungdomsuddannelse.  

  

Skoleår på gymnasiale uddannelser, der løber fra august til juni, er normeret til 1 år. 

 

En række særlige regler er lavet for erhvervsuddannelserne, da en del personer har mere end ét grund-

forløb og ét hovedforløb. Se appendiks 1.1 

 

Dobbelt ungdomsuddannelse er opdelt på:  

- Gymnasiale uddannelser (STX, HTX samt HHX) 

- Erhvervsuddannelser (teknik, merkantil, landbrug og SOSU) 

 

Erhvervskompetencegivende uddannelse 

Hvis en person har gennemført mere end én erhvervskompetencegivende uddannelse, er det den se-

neste fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse, der måles efter. Det vil sige, at uddannelser 

fuldført før denne uddannelse tælles som dobbeltuddannelse. Der er dog lavet en række undtagelser, 

der skal tage højde for videreuddannelse.  

 

De personer, der har én bacheloruddannelse samt én kandidatuddannelse, får et samlet, godkendt for-

løb og ingen dobbeltuddannelse. 25 Det gælder både i forhold til universitetsbachelorer og professions-

bachelorer. I appendiks 1. C ses mere om kodningen af dobbeltuddannelse kontra videreuddannelse for 

videregående uddannelser.  
  

                                                                 
24 I 2011 deltog danskerne i mere end 80.000 HF-fag, jf. http://www.statistikbanken.dk/veu21. Alle disse forløb er tilkoblet elevregistret.  
25 Det samme er gjort, hvis man har én ph.d.-grad og én kandidatgrad.   
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Forsinkelse  

Forsinkelse defineres som den tid, der bruges på at tage uddannelsen ud over den normerede studie-

tid.26  

 

Da sigtet med hele analysen er at undersøge muligheden for at anvende uddannelsesressourcerne an-

detsteds, så optælles negativ forsinkelse ikke. Det vurderes, at f.eks. omfanget af merit, hvor man får 

dele af uddannelsen godkendt fra tidligere afbrudte eller fuldførte uddannelser, er relativt begrænset.  

 

Uddannelsespause /resttid 

Defineres som den tid, der går fra 9. klasse afsluttes, og til den seneste uddannelse er afsluttet, som 

ikke er brugt i uddannelse.27  Dette ekstra tidsforbrug bruges ikke i den økonomiske beregning, dvs. den 

koster ikke noget i regnestykket. Tiden kan både være brugt på højskole og udlandsophold samt på er-

hvervsarbejde. 

 
  

                                                                 
26 Det er den aktuelle normerede studietid, der anvendes til at afgøre, om den studerende er forsinket. Variablen PRIA bruges her.  
27 Da der i forbindelse med overgang fra f.eks. gymnasial uddannelse til videregående uddannelse er ventetid, indtil uddannelsen begynder, er det 

kun uddannelsespauser på mere end 3 måneder, der tæller med. 
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Appendiks 1.B - Kodning af erhvervsuddannelserne 

Alle, der har et fuldført grundforløb og et fuldført hovedforløb, får godkendt begge som et samlet ud-

dannelsesforløb. Ud fra et forsigtighedsprincip er der ikke skelnet til, om de to forløb passer sammen, 

dvs. om hovedforløbet falder ind under den indgang, som grundforløbet er taget på. Dermed er der ta-

get højde for, at der kan være sket ændringer i uddannelsessystemet, at indberetningerne til DST har 

været mangelfulde, eller at en ung har fået merit/godkendelse til at springe fra en indgang til en anden.  

 

Ca. 20 procent28 af forløbene på erhvervsuddannelser er taget af personer, der enten har flere grund-

forløb end hovedforløb eller omvendt. Derfor har det været nødvendigt at anvende en række regler til 

at afgøre, hvilke grundforløb der hører sammen med hvilke hovedforløb. I elevregisteret er der ikke 

truffet afgørelse om, hvad der passer sammen.  

Reglerne er: 

 

1. Alle, der har flere grundforløb end hovedforløb eller omvendt, får ét sammensat forløb, der 

regnes som den lige vej. Det afgørende er, hvad der sættes sammen. Det, der ikke godkendes, 

indplaceres som en omvej enten som afbrudt uddannelse eller som dobbeltuddannelse.  

Ud fra en vurdering af de faktiske veje, som de unge har taget, når man ser i data, er der lavet 

en oversigt, se oversigt 1, der viser de godkendte forløb mellem grundforløb og hovedforløb i 

det tilfælde, at en person har flere hovedforløb end grundforløb eller omvendt.  

 

Reglen betyder f.eks, at en person, der først har gennemført et grundforløb inden for det mer-

kantile område, men dernæst har taget først grundforløb til grafiker og dernæst hovedforløbet, 

får tilskrevet det første grundforløb på det merkantile område som en afbrudt uddannelse. 

 

Sker der mere end ét match mellem et grundforløb og et hovedforløb, så vælges første gang et 

match sker.  

 

2. Hvis der ikke er sket et match, så vælges de seneste grundforløb og det seneste hovedforløb, 

som så kobles sammen.  

 

De overskydende forløb, der ikke er godkendt, vil blive opfattet som dobbeltuddannelse, hvis 

det er en erhvervsuddannelse, og som afbrudt uddannelse, hvis det er et grundforløb, der er 

godkendt uden en erhvervsuddannelse.  
  

                                                                 
28 Elevregisteret i 2011 indeholder 1,7 mio. forløb på erhvervsuddannelserne, heraf er de 0,3 mio. kr. taget af personer, der enten har flere grundfor-

løb end hovedforløb eller omvendt.  
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Oversigt 1. Mulige kombinationer af grundforløb og hovedforløb 

Type (3. og 

4. ciffer i 
HFFSP) 

Navn på grundforløb Type(3. og 

4. ciffer i 
HFFSP) 

Navn på uddannelsesretning 

inden for hovedforløb 

Eksempler på uddan-

nelser, der hører un-
der denne kategori af 
hovedforløb 

39 Det merkantile område 39 Handel og kontor Salgsassistenter, 
sekretær, finansas-

sistent 

40 Teknologi og kommunikation 
Medieproduktion 
Strøm, Styring og It 

53 Bygge og anlæg Tømrer, Snedker, el-
ektriker 

40 Teknologi og kommunikation 
Medieproduktion 

Strøm, Styring og It 

54 Jern og metal Smed, bådebygger, 
maskinarbejder, 

mekaniker 

40 Teknologi og kommunikation 

Medieproduktion 
Strøm, Styring og It 

55 Grafisk Grafiker, fotograf 

42 Bygge og anlæg 53 Bygge og anlæg Tømrer, Snedker, el-
ektriker 

44 Håndværk og teknik 
Produktion og udvikling 

54 Jern og metal Smed, bådebygger, 
maskinarbejder, 

mekaniker 

44 Håndværk og teknik 

Produktion og udvikling 

85 Transport mv. Fisker, Skibsassistent, 

chauffør 

46 Fra jord til bord 

Mad til mennesker 
Dyr, planter og natur 

75 Levnedsmiddel og husholdning Slagter, bager, kok 

46 Fra jord til bord 
Mad til mennesker 
Dyr, planter og natur 

80 Jordbrug og fiskeri Landmand, gartner, 
dyrepasser 

46 Fra jord til bord 

Mad til mennesker 
Dyr, planter og natur 

90 Sundhed SOSU-uddannelser, 

48 Mekanik, transport og logistik 
Transport og logistik 

54 Jern og metal Smed, bådebygger, 
maskinarbejder, 
mekaniker 

48 Mekanik, transport og logistik 
Transport og logistik 

85 Transport mv. Fisker, Skibsassistent, 
chauffør 

48 Mekanik, transport og logistik 
Transport og logistik 

53 Bygge og anlæg Tømrer, Snedker, el-
ektriker 

49 Service 

Krop og Stil 
Bygnings- og brugerservice 

60 Service Frisør 

49 Service 
Krop og Stil 
Bygnings- og brugerservice 

90 Sundhed SOSU-uddannelser, 

50 Sundhed, omsorg og pædagogik 90 Sundhed SOSU-uddannelser, 

Anm: Koderne i kolonne 1 og 2 henviser til det 3. og 4. ciffer i DST's 8-cifrede uddannelseskode, HFFSP. Tabellen er ikke totalt dækkende, der er 

flere uddannelser med i analysen end dem, der er listet her. Dette er kun de uddannelser, hvor der er personer, der har flere grundforløb end hoved-

forløb eller omvendt.  
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Appendiks 1.C - Kodning af videreuddannelse 

De personer, der har én bacheloruddannelse samt én kandidatuddannelse, får et samlet, godkendt for-

løb og ingen dobbeltuddannelse. 29 Det gælder både i forhold til universitetsbachelorer og professions-

bachelorer.  

 

Der er taget højde for erhvervsuddannede, der videreuddanner sig 

For de personer, der både har en erhvervsuddannelse og en videregående uddannelse eller flere vide-

regående uddannelser, er der lavet en række regler.  

 

Hvis den forrige uddannelse har et lavere niveau30 og er inden for samme retning, så godkendes den 

forrige uddannelse. Det kan f.eks. være en smed, der har læst til maskintekniker.31 

 

Det er ikke muligt direkte via uddannelseskode at afgøre, om en erhvervsuddannelse og en videregå-

ende uddannelse er inden for samme retning. Derfor er der lavet en godkendelsesmatrix for godkendte 

videreuddannelser på tværs af retninger, idet erhvervsuddannelserne har en mere detaljeret opdeling 

end de videregående uddannelser. I oversigt 2 ses, at erhvervsuddannede inden for de 4 angivne ret-

ninger kan videreuddanne sig til tekniske videregående uddannelser.  

 

 

Oversigt 2. Godkendte kombinationer af hele uddannelser på 3.-4. ciffer i hffsp-kode 

Erhvervsuddannelseskate-
gori 

Erhvervsuddannelses-
spaltekode 

Videregående spaltekode  Videregående kategori 

Bygge og anlæg  53 59 Teknik 

Jern og metal 54 59 Teknik 

Teknik og industri i øvrige  58 59 Teknik 

Transport  85 95 Militære 

Anm: Koderne i kolonne 2 og 3 henviser til det 3. og 4. ciffer i DST's 8-cifrede uddannelseskode, HFFSP.  

 

Der er taget højde for, at man kan videreuddanne sig inden for samme fag (uændret niveau) 

Der kan også være tale om, at nogen har taget en videreuddannelse inden for samme uddannelsesni-

veau. I sådanne tilfælde vil uddannelserne været taget inden for samme faglige retning, og her bruges 

den normerede uddannelsestid32 til at afgøre, at der er tale om en videreuddannelse. Det kan f.eks. væ-

re en landmand, der først har taget landmandsuddannelsen og dernæst uddannelsen til driftsleder, el-

ler det kan være en SOSU-hjælper, der har videreuddannet sig til SOSU-assistent. Da begge uddannel-

ser umiddelbart er en erhvervsuddannelse, dvs. samme niveau, gør denne regel, at der er taget højde 

for videreuddannelse.  

 

                                                                 
29
 Det samme er gjort, hvis man har én ph.d.-grad og én kandidatgrad.   

30
 Niveauet af uddannelsen er afgjort ud fra DST's uddannelseskode (HFFSP), hvor de to første cifre viser forspaltekoden, og de to næste cifre viser 

uddannelsesretningen. Se DST's uddannelseskoder her 

http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/hoejst-fuldfoerte-uddannelse/hffsp.aspx. Derudover er 

der lavet en matrice for godkendte videreuddannelser på tværs af retninger, idet erhvervsuddannelserne har en mere detaljeret opdeling end de 

videregående uddannelser. Se appendiks 1 oversigt 2.  
31 Til at afgøre om der er tale om en uddannelse inden for samme retning, er der set på, om det 3.-4. ciffer i uddannelseskoden er den samme. Se 

DST's uddannelseskoder her http://www.dst.dk/da/TilSalg/Forskningsservice/Dokumentation/hoejkvalitetsvariable/hoejst-fuldfoerte-

uddannelse/hffsp.aspx.  
32 På baggrund af DST's variabel for den normerede studietid, PRIA.  
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Generelt sikrer reglerne, at personer, der har taget flere forskellige erhvervskompetencegivende ud-

dannelser, der ikke har noget at gøre med hinanden, får den første uddannelse medregnet som ekstra 

tidsforbrug. Eksempelvis hvis en person først har taget en kontoruddannelse efterfulgt af en pædagog-

uddannelse.   

 

Det er ikke muligt i elevregisteret at se, om eleverne har fået merit på deres uddannelse. Det betyder, 

at man ikke kan se, om man får godskrevet dele af den senest fuldførte uddannelse pga. en tidligere 

afbrudt eller fuldført uddannelse. En person, der har læst en kvart uddannelse og dernæst er påbegyndt 

en ny uddannelse, vil fremgå først med en afbrudt uddannelse, der tælles som en omvej, og dernæst en 

gennemført uddannelse, der ikke tæller som en omvej.  

 

Appendiks 1.D - Kodning af kategorier til afbrudt uddannelse 

Oversigt 3 viser, hvordan de forskellige kategorier for afbrudt uddannelse er kodet. Kodningen bygger 

på den 8-cifrede uddannelseskode, HFFSP, og dermed Danmarks Statistiks rubricering af uddannelser-

ne.   

 

Analysen opererer med mange grupper for at tage højde for forskellige takster på de forskellige ud-

dannelsesforløb.  

 

Oversigt 3. Kodning af afbrudte uddannelser 

Hovedgruppe Undergruppe Gruppen dækker 

  For-

spal-
te 

Retning Uddannelser 

Afbrudt FSK  10  Fx 10. klasse 

Afbrudt forberedende uddan-
nelser 

 15  Adgangskurser 

Afbrudt gymnasiale uddannelser STX 20 2015, 2018 STX, adgangskurser til 
seminarer 

 HF 20 2016 HF 

 Studenterkursus 20 2017 studenterkurser, 

 HHX 25 2539 HHX 

 HTX 25 2551, 2559 HTX, adgangseksamen til 
DTU 

Afbrudte grundforløb Tekniske 30 3040, 3042, 3044, 
3048, 3059 

Teknologi og kommunika-
tion, bygge og anlæg, 

håndværk og teknik, me-

kanik, transport og logistik 
og teknik 

 Merkantil 30 3039, 3049 Det merkantile område, 
service 

 Sundhed, omsorg 
og pædagogik 

30 3050 Sundhed, omsorg og pæd-
agogik 

 Fra jord til bord 30 3046 Fra jord til bord 

Afbrudte hovedforløb Tekniske 35 3553, 3554, 3555, 
3558, 3575, 3585, 3595 

Bygge og anlæg, jern og 
metal, grafisk, teknik og 

industri, levnedsmiddel og 

husholdning, transport, 
sikkerhed 

 Merkantil 35 3539, 3560 Handel og kontor, service 
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 Sundhed, omsorg 
og pædagogik 

35 3590, 3520 Sundhed, pædagogik 

 Fra jord til bord 35 3580 Jordbrug og fiskeri 

Afbrudte KVU Sam-
fundsfag/Humanior

a 

40 4020, 4025, 4039 Pædagogisk, formidling og 
sprog, samfundsfag 

 Teknik, natur og 
sundhed 

40 4059, 4075, 4080, 
4085, 4090, 4095 

Teknisk, levnedsmiddel, 
jordbrug og fiskeri, trans-

port, sundhed, politi og 
forsvar 

 Kunstneriske 40 4030 Kunstneriske 

Afbrudte MVU (både professi-
onsbachelorer) 

Sam-
fundsfag/Humanior

a 

50, 
60 

5020, 5025, 5039, 
6025, 6039,  

Pædagogisk, formidling og 
sprog, samfundsfag 

 Teknik, natur og 
sundhed 

50, 
60 

5035, 5059, 5075, 
5080, 5085, 5090, 

5095, 6002, 6035, 
6059, 6075, 6080, 

6090 

Teknisk, levnedsmiddel, 
jordbrug og fiskeri, trans-

port, sundhed, forsvar, 
bachelor u.n.a 

 Kunstneriske 50, 
60 

5030, 6030 Kunstneriske 

Afbrudte LVU (dækker universi-
tetsbachelorer og kandidater) 

Sam-
fundsfag/Humanior

a 

65, 
70 

6520, 6525, 6539, 
7020, 7025, 7039 

Pædagogisk, humanistisk, 
teologisk, samfundsviden-

skab 

 Teknik, natur og 
sundhed 

65, 
70 

6502, 6535, 6559, 
6575, 6580, 6590, 
6595, 7002, 7035, 

7059, 7080, 7090 

Kandidat u.n.a, naturvi-
denskab, teknisk, lev-
nedsmiddel, jordbrug, 

sundhed, forsvar 

 Kunstneriske 65, 

70 

6530, 7030 Kunstnerisk 

 

Appendiks 1.E - Kodning af kategorier til dobbeltuddannelse 

Oversigt 3 viser, hvordan de forskellige kategorier for dobbeltuddannelse er kodet. Kodningen bygger 

på den 8-cifrede uddannelseskode, HFFSP, og dermed Danmarks Statistiks rubricering af uddannelser-

ne.   

 

Analysen opererer med mange grupper for at tage højde for forskellige takster på de forskellige ud-

dannelsesforløb.  

 

Oversigt 4. Kodning af dobbeltuddannelser 

Hovedgruppe Undergruppe Gruppen dækker 

  For-
spal-

te 

Retning Uddannelser 

Dobbelte gymnasiale uddannelser STX 20 2015, 2016,2017,2018 STX, HF, studenterkurser, 

adgangskurser til semina-
rer 

 HHX 25 2539 HHX 

 HTX 25 2551, 2559 HTX, adgangseksamen til 

DTU 

Dobbelte hovedforløb Tekniske 35 3553, 3554, 3555, 

3558, 3575, 3585, 3595 

Bygge og anlæg, jern og 

metal, grafisk, teknik og 
industri, levnedsmiddel og 
husholdning, transport, 

sikkerhed 
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 Merkantil 35 3539, 3560 Handel og kontor, service 

 Sundhed, omsorg 
og pædagogik 

35 3590, 3520 Sundhed, pædagogik 

 Fra jord til bord 35 3580 Jordbrug og fiskeri 

Dobbelte KVU Sam-

fundsfag/Humanior
a 

40 4020, 4025, 4039 Pædagogisk, formidling og 

sprog, samfundsfag 

 Teknik, natur og 
sundhed 

40 4059, 4075, 4080, 
4085, 4090, 4095 

Teknisk, levnedsmiddel, 
jordbrug og fiskeri, trans-
port, sundhed, politi og 

forsvar 

 Kunstneriske 40 4030 Kunstneriske 

Dobbelte MVU (både professi-

onsbachelorer) 

Sam-

fundsfag/Humanior
a 

50, 

60 

5020, 5025, 5039, 

6025, 6039,  

Pædagogisk, formidling og 

sprog, samfundsfag 

 Teknik, natur og 
sundhed 

50, 
60 

5035, 5059, 5075, 
5080, 5085, 5090, 
5095, 6002, 6035, 

6059, 6075, 6080, 
6090 

Teknisk, levnedsmiddel, 
jordbrug og fiskeri, trans-
port, sundhed, forsvar, 

bachelor u.n.a 

 Kunstneriske 50, 
60 

5030, 6030 Kunstneriske 

Dobbelte LVU (dækker universi-
tetsbachelorer og kandidater) 

Sam-
fundsfag/Humanior

a 

65, 
70 

6520, 6525, 6539, 
7020, 7025, 7039 

Pædagogisk, humanistisk, 
teologisk, samfundsviden-

skab 

 Teknik, natur og 

sundhed 

65, 

70 

6502, 6535, 6559, 

6575, 6580, 6590, 
6595, 7002, 7035, 
7059, 7080, 7090 

Kandidat u.n.a, naturvi-

denskab, teknisk, lev-
nedsmiddel, jordbrug, 

sundhed, forsvar 

 Kunstneriske 65, 
70 

6530, 7030 Kunstnerisk 

 

Appendiks 1. F - Forudsætninger bag økonomiberegninger 

I de økonomiske beregninger er der pris på de unges omveje i uddannelsessystemet. Dette er gjort ud 

fra den meget detaljerede kortlægning af de unges gennemsnitlige forbrug på de forskellige uddannel-

ser.  

 

Til de økonomiske beregninger er brugt mere detaljerede uddannelseskategorier end i præsenterede 

tabeller. F.eks. på afbrudte uddannelser på erhvervsuddannelserne på grundforløbene, så er tidsfor-

bruget rent faktisk udtrukket på forskellige undergrupper, der så vidt muligt passer med de fagretnin-

ger, man opererer med i finanslovssammenhæng. Nedenfor er vist en oversigt over de kilder, vi har an-

vendt til prisfastsættelsen, og de grupperinger, der er lavet.  

 

I prisfastsættelsen er der anvendt et forsigtighedsprincip, hvilket betyder, at hvis de offentlige omkost-

ninger til uddannelsen spænder over forskellige takster, så tages den mindste takst. Dermed vil der 

være tale om en undervurdering af de faktiske udgifter forbundet med de unges omveje i uddannelses-

systemet.  

 

De forberedende uddannelser, som f.eks. EGU og en række tekniske kurser udgør så lille en del af den 

tid, de unge bruger på omveje, at tiden herpå er holdt uden for beregningerne. Forbruget er så småt, at 

det ikke vil kunne ses i et milliardbeløb.  
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Gennemsnitligt SU-stipendium 

På den tid, der bruges på dobbeltuddannelse og forsinkelse på fuldførte uddannelser, er der udover un-

dervisningsudgiften også taget højde for, at de studerende modtager SU på uddannelserne.  

 

Der er ikke taget højde for SU-udgifter på afbrudte ungdomsudddannelser ud fra et forsigtigt princip 

om, at unge, der afbryder, måske typisk gør det så hurtigt, at de ikke når at være fyldt 18 år, og dermed 

være berettiget til SU. Der er heller ikke indregnet SU-udgifter for de unge, der lægger vejen forbi HF-

enkeltfag.  

 

AE har ved hjælp af registeroplysninger på danskernes indkomstforhold i kombination med uddannel-

sesforløbsoplysninger udtrukket den gennemsnitlige modtagelse af SU på forskellige uddannelser i 

2010. Ud fra den samlede udbetaling af SU-stipendier for de studerende og antallet af studiedage, er 

det gennemsnitlige årsstipendium beregnet således, at det umiddelbart kan bruges på det gennemsnit-

lige tidsforbrug, der er beregnet i første del af rapporten. Det gennemsnitlige SU-træk bruges ikke til at 

prisfastsætte omveje i uddannelsessystemet på afbrudte ungdomsuddannelser, men på forsinkelse og 

på dobbelte uddannelser. 

 
Det gennemsnitlige SU-træk fra registerdataene i 2010 er reguleret med tilpasningsprocenten, således 

at beløbet fremstår i 2012-priser, jf. SU-loven.33 Oversigt 5 viser det gennemsnitlige træk for en helårs-

studerende på de forskellige uddannelser i 2012-priser.  

 
Ved prisfastsættelsen af dobbeltuddannelse er tidsforbruget og SU-trækket beregnet mere detaljeret. 

Derfor er her brugt det gennemsnitlige SU-træk for årselever helt ned på typen af uddannelse, jf. over-

sigt i appendiks 1.C.  

 
På erhvervsuddannelserne er det antaget, at man på grundforløbet får SU, dvs. der ses bort fra SKP-

ydelse, mens det antages, at der ikke gives SU på hovedforløbet, da der i stedet gives løn. Udtræk fra 

registre har vist, at det gennemsnitlige SU-træk på hovedforløbene ligger på under 10.000 kr. pr. års-

elev.  For den samlede erhvervsfaglige uddannelse er det antaget, at grundløbet udgør halvdelen af ud-

dannelsen på de merkantile uddannelser34, mens grundforløbet udgør 1/6 på de øvrige uddannelser.35    

 
Ved prisfastsættelsen af forsinkelse på fuldførte uddannelser er brugt det gennemsnitlige SU-træk på 

årselever beregnet for hele uddannelser, dvs. gymnasiale, erhvervsgymnasiale samt de erhvervsfaglige 

uddannelser. Her er det antaget, at grundforløb udgør 1/6 af en hel erhvervsuddannelse.  

 

Oversigt 5. Gennemsnitligt SU-træk for fuldtidsstuderende 

 Gns. SU-stipendium for 

fuldtidsstuderende, 2012 

Det almene gymnasium i alt (brugt til forsinkelse) 40.000 

STX (brugt til dobbeltuddannelse) 33.000 

HF (brugt til dobbeltuddannelse) 68.000 

                                                                 
33
 §12 beløbene reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket en tilpasningsprocent for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringspro-

cent. Tilpasningsprocenten tillægges eller fratrækkes, afhængig af om den tilgrundliggende lønudvikling for beregning af tilpasningsprocenten er 

højere eller lavere end 2 pct. Reguleringen sker på grundlag af de på reguleringstidspunktet gældende beløbsgrænser. De regulerede beløb afrun-

des til nærmeste kronebeløb. AE har via Finansministeriets Familietypemodel adgang til tilpasningsprocenten i 2012 jf. Økonomisk Redegørelse 

maj 2012. Reguleringen fra 2010 til 2012 svarer til en stigning på 5,16 procent 
34 Passer f.eks. med uddannelserne inden for detailhandlen og kontoruddannelsen. 
35 Det svarer til 6 måneder ud af 3 år.  
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Studenterkurser (brugt til dobbeltuddannelse) 97.000 

Erhvervsgymnasial i alt (brugt til forsinkelse) 42.000 

HHX (brugt til dobbeltuddannelse) 42.000 

HTX (brugt til dobbeltuddannelse) 38.000 

Erhvervsgymnasiale hovedforløb i alt (brugt til forsinkelse) 15.000 

Erhvervsfaglig uddannelse, teknik, (brugt til dobbeltuddannelse) 16.000 

Erhvervsfaglig uddannelse, merkantil, (brugt til dobbeltuddannelse) 21.000 

Erhvervsfaglig uddannelse, sundhed & pædagogik, (brugt til dobbeltuddannelse) 17.000 

Erhvervsfaglig uddannelse, landbrug, (brugt til dobbeltuddannelse) 15.000 

KVU i alt (brugt til forsinkelse)  70.000  

KVU, samf/hum  58.000  

KVU, teknik m.m.  88.000  

KVU, kunstnerisk  73.000  

Prof.bach. i alt (brugt til forsinkelse)  60.000  

Prof.bach., samf/hum  58.000  

Prof.bach., teknik  63.000  

Prof.bach., kunstnerisk  75.000  

LVU i alt (brugt til forsinkelse)  55.000  

LVU, samf/hum  52.000  

LVU, teknik m.m.  60.000  

LVU, kunstnerisk  62.000  

Anm: Oversigten viser det gennemsnitlige SU-træk for fuldtidsstuderende (beregnet) i 2010 fremskrevet til 2012 ud fra tilpasningsprocenten i 2011 

og 2012 jf. Økonomisk Redegørelse 2012, maj.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata og Finansministeriets Familietypemodel maj 2012. 

 

Undervisningsudgifter 

Oversigt 6 viser, hvilke undervisningsudgifter der er brugt til at prisfastsætte den tid, som de unge har 

brugt på omveje i uddannelsessystemet. Undervisningsudgifterne er summen af undervisnings-, byg-

nings- og fællestakster ekskl. moms. Udgifterne er fortrinsvis hentet fra takstkatalogerne vedrørende 

finansloven 2012 fra Ministeriet for børn og unge (grundskole og ungdomsuddannelser), Ministeriet 

for forskning, innovation og videregående uddannelse (KVU, MVU og LVU) samt Kulturministeriet 

(kunstneriske uddannelser).  

 

Taksterne er afrundet til nærmeste hundrede. Der er brugt forskellige principper.  

 

Til 10. klasse er brugt hhv. den samlede undervisningstakst for den almindelige 10. klasse og 10. klasse 

på efterskolerne ekskl. specialundervisning. Taksten for almindelig 10. klasse er fra 2009 og er ikke 

fremskrevet. For afbrudte uddannelser på grundskoler og forberedende uddannelser er brugt undervis-

ningstaksten for almindelige 10. klasser på 63.000 kr.  

 

Taksterne for de forskellige ungdomsuddannelser er både brugt til at sætte pris på afbrudte og dobbel-

te uddannelser. Under dobbelt erhvervsuddannelse er for de merkantile uddannelser taget et gennem-

snit for prisen for grundforløb og hovedforløb med vægtning 50/50, mens der for de øvrige retninger 

er taget en vægtning med grundforløbstaksten som 1/3 og hovedforløbstaksten som 2/3.  
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Taksterne for de merkantile og tekniske erhvervsuddannelser er beregnet ud fra FFL13. I finansloven er 

aktiviteten ikke fordelt på de enkelte hovedforløb, og derfor er det ikke muligt at beregne et vægtet 

gennemsnit på baggrund af takstkataloget, der passer til de grupperinger, der er valgt i analysen. I ste-

det er den samlede aktivitet fordelt på merkantile og tekniske grund- og hovedforløb på baggrund af 

gennemsnitsdata for bestanden i perioden 2001-2011 i Databanken på uvm.dk. På baggrund heraf, er 

der regnet baglæns i forhold til fordelingen af udgifter til undervisnings-, fællesudgifts- og bygningsta-

xameter på FFL 2013 mellem merkantile og tekniske uddannelser med henblik på at beregne gennem-

snitstakster for de tekniske hovedforløb. På de merkantile uddannelser antages gennemsnitsudgiften 

at være den samme på hovedforløb som på grundforløb. 

 

For KVU, MVU og LVU er taksterne vægtet med antallet af nyuddannede. Dog er der på de kunstneri-

ske uddannelser på Kulturministeriets område valgt den laveste takst inden for hver uddannelsesret-

ning.  

 

Da der flere steder er brugt den lavest mulige takst samtidig med, at det kun er 80 procent af omveje-

ne, der er prissat, vil beregningerne i rapporten således være et bud i underkanten af de faktiske res-

sourcer, der bruges på omveje i uddannelsessystemet.  

 

 

Oversigt 6. Undervisningsudgifter pr. årselev brugt i analysen 

Uddannelse Afrundet samlet 

takst pr. årselev, kr.  

Prisniveau Kilde 

Alm. 10. klasse 63.000 2009 "Tal, der taler 2009" 

10. kl. efterskole 113.000 2012 FL12 

Enkeltfag på HF Indgår ikke 

Produktionsskoler 91.000 2012 FL12 

GSK / forberedende uddannelse Indgår ikke 

STX 72.000 2012 FL12 

HHX 62.000 2012 FL12 

HTX 79.000 2012 FL12 

HF 81.000 2012 FL12 

Studenterkursus 111.000 2012 FL12 

EUD grundforløb, teknik 93.000 2013 Beregning på FFL13 

EUD grundforløb, merkantil 61.000 2013 Beregning på FFL13 

EUD grundforløb, sundhed og pædagogik 96.000 2012 FL12 

EUD grundforløb, jord til bord 96.000 2012 FL12 

EUD hovedforløb, teknik 114.000 2013 Beregning på FFL13 

EUD hovedforløb, merkantil 61.000 2013 Beregning på FFL13 

EUD hovedforløb, sundhed og pædagogik 86.000 2012 FL12 

EUD hovedforløb, jordbrug 72.000 2012 FL12 

KVU, samfundsfag/hum  63.000  2012 FL12, vægtet 

KVU, teknik/natur/sundhed  98.000  2012 FL12, vægtet 
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KVU, kunstnerisk  114.000  2012 KUM, takster (min. 
takst) 

MVU (professionbachelorer), samfundsfag/hum  59.000  2012 FL12, vægtet 

MVU (professionbachelorer) , tek-
nik/natur/sundhed 

 92.000  2012 FL12, vægtet 

MVU (professionbachelorer) kunstnerisk  125.000  2012 KUM, takster (min. 
takst) 

LVU (uni. bach + kandidat), samfundsfag/hum  48.000  2012 FL12, vægtet 

LVU (uni. bach + kandidat) , tek-
nik/natur/sundhed 

 94.000  2012 FL12, vægtet 

LVU (uni. bach + kandidat), kunstnerisk  105.000  2012 KUM, takster (min. 
takst) 

Anm: Der er tale om samlet undervisningstakst, dvs. undervisnings-, bygnings- og fælles takst. Beløbene er ikke fremskrevet ud fra en vurdering af, 

at det ikke er entydigt, om de offentlige undervisningsudgifter er steget eller faldet.  

Kilde: AE på baggrund af Finanslovstakster fra uvm.dk, "Tal, der taler 2009".  

 

 

  

 


