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1. Hovedresultater 

I denne analyse stilles der skarpt på frafaldet mellem Handelsskolernes grundfor-
løb (HG) og hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Analysen tegner 
en karakteristik af de personer, som falder fra, og beskriver hvad der sker med de 
HG’er, som falder fra. 

I det følgende beskrives analysens hovedkonklusion samt hovedpointerne i de 
enkelte kapitler. 

 

1.1 Samlet set 

Hvad er frafald? Frafaldet forstås som andelen af personer, der gennemfører HG 
men ikke påbegynder hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. 

Hvor mange falder fra? Et år efter afslutningen af HG kan der konstateres et 
frafald på 60 pct. Set over en periode på to år er der dog flere af de HG’ er, som 
vender tilbage og påbegynder hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. 
Over en periode på to år er frafaldet 50 pct. 

Hvorfor falder de fra? Hovedparten peger på, at de hellere ville påbegynde et 
andet uddannelsesforløb. Problemer med at finde (den ønskede) praktikplads sy-
nes dog at have været årsagen for næsten fjerdedel af de frafaldne.  

Hvor ”falder” de hen? De frafaldne HG’er kan groft set opdeles i tre grupper: 
Dem der fortsætter i uddannelsessystemet (62 pct.), dem som går i beskæftigelse 
(27 pct.) og dem, som forsvinder ud af arbejdsstyrken eller går ud i ledighed (11 
pct.). 

Hvordan kan man se på frafaldet? Afhængigt af hvordan man ser på det, kan de 
to første typer af frafald karakteriseres som både positivt og negativt, hvorimod 
den tredje type må karakteriseres som entydigt negativt frafald. 

Selvom halvdelen af HG’erne falder fra, anvender hovedparten af de frafaldne 
HG’ere de kompetencer, de har opnået på HG. En stor del af de frafaldne HG’ere 
opnår nemlig beskæftigelse inden for eller videreuddanner sig inden for det mer-
kantile område.  

For så vidt angår de HG’ere, som finder beskæftigelse i stedet for at videreuddan-
ne sig, er det dog vigtigt at være opmærksom på, at HG’erne ikke tillægger ud-
dannelsen den store værdi - hverken i forhold til rekruttering eller i forhold til 
fordeling af opgaver.  

Analysen peger i den sammenhæng på, at HG-uddannelsen ikke giver eleverne 
formelle færdigheder, som gør dem bedre i stand til at varetage mere krævende 
arbejdsfunktioner end personer, der har folkeskolen som højeste uddannelse. Næ-
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sten en femtedel af de frafaldne HG’ere, som er i beskæftigelse, varetager ufag-
lært arbejde.  

 

1.2 Hovedpointer i de enkelte kapitler 

Udviklingsveje for HG’erne: 

 Et år efter afslutningen af HG er 62 pct. af HG’erne fortsat i uddannelsessy-
stemet: Hovedparten (40 pct.) af HG’erne fortsætter i hovedforløbet i de mer-
kantile erhvervsuddannelser, mens 22 pct. fortsætter i andre uddannelser. Ef-
ter en periode på to år er andelen, der fortsætter i hovedforløbet, 50 pct. 

 Langt størstedelen (77 pct.) af de personer, som fortsætter i andre uddannel-
ser, fortsætter med at uddanne sig inden for det merkantile område. 

 27 pct. af de personer, der afslutter HG, har året efter fundet beskæftigelse, 
mens 2 pct. er ledige og 9 pct. befinder sig uden for arbejdsstyrken. 

Årsager til ikke at vælge hovedforløb: 

 Hovedparten af HG’erne (56 pct.) peger på, at de hellere ville påbegynde et 
andet uddannelsesforløb, mens en mindre gruppe (23 pct.) har oplevet barrie-
rer for at færdiggøre deres uddannelse, fordi de ikke kunne få en praktikplads 
eller få den praktikplads, de gerne ville have. 

HG’erne i beskæftigelse: 

 Mere end en tredjedel af de HG’ere, der går i job i stedet for at påbegynde et 
uddannelsesforløb, er beskæftigede inden for de merkantile brancheområder. 

 I sammenligning med alle beskæftigede i aldersgruppen 20-29 år har HG’erne 
samlet set en markant ”overbeskæftigelse” inden for detailhandlen, hvor stør-
stedelen (21. pct.) er beskæftiget.  

 17 pct. af HG’erne varetager ufaglært arbejde, og analysen peger ikke på, at 
HG-uddannelsen giver eleverne formelle færdigheder, som gør dem bedre i 
stand til at varetage mere krævende arbejdsfunktioner end personer, der har 
folkeskolen som højeste uddannelse. 

HG’ernes kompetencer på arbejdsmarkedet: 

 Hovedparten af HG’erne vurderer, at HG-uddannelsen hverken spillede en 
afgørende rolle for, at de fik deres job eller for, om de kan varetage jobbet. 

 Samtidig peger hovedparten af HG’erne på, at de kan bruge dele af det, de har 
lært på HG i deres job, særligt i forhold til salg og service, dansk, IT, engelsk 
og erhvervsøkonomi samt de personlige kompetencer som fx ansvarlighed, 
selvstændighed og mødestabilitet. 

 Repræsentanter fra handelsskoler og virksomhederne peger på, at HG’ernes 
kompetencer kan være en relevant ballast, men ofte ikke spiller en afgørende 
rolle hverken i forhold til at få arbejde eller varetage de konkrete jobfunktio-
ner.  
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2. Indledning og metode 

Med udgangspunkt i ønsker fra Uddannelsesnævnet er der for Undervisningsmini-
steriet gennemført en analyse af dem, der gennemfører en HG, men efterfølgende 
ikke påbegynder hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Baggrunden 
for analysen er, at der er et stort antal unge, som enten afbryder HG eller gennem-
fører HG, men ikke efterfølgende påbegynder et hovedforløb. I denne analyse vil 
fokus være på de elever, der har gennemført HG. 

Uddannelsesnævnet efterspørger mere viden om, hvad der sker med de elever, der 
falder fra efter afsluttet HG. Herunder ønskes særligt beskæftigelsesmønstrene for 
de tidligere elever belyst. Analysen skal afdække, om - og i hvilket omfang - de 
kompetencer, som eleverne opnår via HG, efterspørges på arbejdsmarkedet.  

Analysen vil have fokus på tre overordnede forhold: 

 Omfanget af elever, der afslutter HG, men ikke begynder på et hovedforløb. 
 En afdækning af hvilke typer af jobs eller uddannelsesforløb, som undersøgel-

sens målgruppe har. 
 Afdækning af hvorvidt og i hvilken grad elever, der gennemfører HG, opnår 

kompetencer, der i praksis kvalificerer dem til beskæftigelse, således at de 
kompetencer, der erhverves i HG, i sig selv reelt efterspørges på arbejdsmar-
kedet.  

Analysen er blevet til i samarbejde mellem New Insight og Uddannelsesnævnet og 
er blevet fulgt af en følgegruppe/arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra de 
faglige udvalgs formandskaber for kontoruddannelserne, detailhandelsuddannel-
serne og handelsuddannelserne.  Arbejdsgruppen havde udarbejdet en række teser 
om hvorvidt HG kvalificerer til job og til videre uddannelse samt om hvem der 
ikke fortsætter med praktikforløbet på en af de merkantile erhvervsuddannelser og 
karakteristika ved de der vælger bl.a. anden uddannelse eller beskæftigelse. Disse 
teser har, sammen med de tidligere analyser på området været styrende for ind-
holdet i denne analyse og beskrives nærmere nedenfor. 

 

2.1 Afsæt for analysen  

Uddannelsesnævnet følger udviklingen på uddannelserne, herunder frafaldspro-
blematikken, meget indgående. Der er i de seneste mange år udarbejdet en række 
analyser med fokus på forskellige dimensioner i frafaldsproblematikken1. 

I 2000 offentliggjorde DPI en større analyse af frafaldet på den merkantile er-
hvervsuddannelse2. Analysen fokuserede på omfanget af frafaldet og årsager til, at 

                                                 
1 Heraf er en del samlet i ”Frafald i erhvervsuddannelserne – årsager og forklaringer”, Undervisningsministeriets 
temahæfteserie nr. 1 2005. 
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eleverne afbrød den merkantile erhvervsuddannelse. Analysen fokuserede bredt på 
frafaldet fra uddannelsen blandt alle, der påbegyndte den merkantile uddannelse i 
henholdsvis 1996 og 1997. DPI’s analyse viser, at der er tale om et betydeligt fra-
fald (ca. halvdelen var ophørt med uddannelsen godt to år, efter de påbegyndte 
denne), men at en del af dem, der falder fra den merkantile erhvervsuddannelse, 
fortsætter i andre uddannelser (ca. en fjerdedel af dem der falder fra), mens en 
mindre gruppe helt forlader uddannelsessektoren.  

DPI’s analyse beskriver også de forhold, der i særlig grad har betydet, at eleverne 
stoppede på deres uddannelse. Analysen viste, at der overordnet var en meget stor 
del (46 pct. af de der stoppede), som stoppede, fordi de hellere ville gå på en an-
den uddannelse, mens 17 pct. hellere ville arbejde, og godt hver tiende vidste ikke 
hvad de ville. Hver tiende, der afbrød uddannelsen, gjorde det, fordi de ikke kunne 
finde en praktikplads. 

Følgegruppen til denne analyse ønskede en analyse, der snævrede fokus ind i for-
hold til DPI’s brede analyse, for på den måde at tilvejebringe mere viden om den 
gruppe, der afbryder den merkantile erhvervsuddannelse, når de har opnået en 
HG. Fokus er således ikke på frafaldet i skoleperioden eller i praktikperiode, men 
på det frafald, der kommer i overgangen mellem disse to elementer i uddannelsen.  

Følgegruppen efterspurgte dels mere viden om, hvor stor denne gruppe var og 
hvad der karakteriserer den, dels om hvad der sker med de elever, der falder fra 
efter afsluttet HG, og særligt om eleverne gennem uddannelsen (HG) opnår kom-
petencer, som efterspørges på arbejdsmarkedet. Det var i forbindelse hermed også 
af interesse for følgegruppen at få belyst, i hvilket omfang ophøret efter HG var 
planlagt eller, om det skete på grund af andre forhold, jf. konklusionen i DPI’s 
undersøgelse, hvor en stor gruppe fortsatte i andre uddannelser, mens hver tiende 
ikke kunne finde en praktikplads. Et særligt forhold, som følgegruppen havde op-
mærksomhed på i den forbindelse, var hvor udbredt det var at holde sabbat fra 
uddannelsen mellem HG og hovedforløbet - og eventuelt påbegynde hovedforlø-
bet senere. 

Et centralt forhold, som projektets følgegruppe har fokuseret på, og som de øn-
skede belyst i denne analyse, er i hvilket omfang HG er selvstændig kvalificeren-
de til at opnå eller varetage bestemte job. Dette er en diskussion, der bl.a. udsprin-
ger af en analyse udarbejdet af DMA3, hvor der peges på, at en del af de beskæfti-
gede i detailhandlen alene har en HG. Fokus på dette forhold skal også ses i lyset 
af, at der er kommet flere analyser, der peger på, at de unge i stigende omfang 
vælger uddannelse fra til fordel for job. F.eks. har Arbejderbevægelses Erhvervs-
råd udarbejdet en analyse, der viser, at der har været en generel tendens blandt 
unge, hvor færre påbegynder en uddannelse. Analysen viser, at der er et fald på 

                                                                                                                                      
2 Elborg, Steen: ”Hvorfor afbryder elever den merkantile erhvervsuddannelse” DPI 2000. 

3 DMA/Research: ”Afdækning af realkompetencer blandt butiksansatte i detailhandlen”, april 2003. 



 

 7

1,8 procentpoint fra 2005 til 2007 i andelen af de 16 – 20 årige, der er i uddannel-
se4. 

Følgegruppen har i denne sammenhæng også ønsket at få belyst HG’s rolle som 
afsæt for andre uddannelser, og om den tendens, der er vist i DPI’s analyse, hvor 
ca. en fjerdedel af dem, der sprang fra uddannelsen påbegyndte anden uddannelse, 
også genfindes, når der alene fokuseres på gruppen, der har afsluttet HG. Dette 
fokus udspringer også af andre analyser, hvor der bl.a. peges på, at erhvervsud-
dannelserne, herunder HG, giver et godt afsæt for videre uddannelse5. 

I forlængelse af følgegruppens fokus på HG’ernes muligheder for at anvende det 
lærte i eventuelle job, havde de også fokus på, hvilke karakteristika der kendeteg-
ner henholdsvis dem, der fortsætter med hovedforløbet, og dem der går i job eller 
fortsætter på andre uddannelser.  

I tilrettelæggelsen af uddannelsen er det bl.a. interessant at afdække, om dem, der 
ikke gennemfører uddannelsen som planlagt, f.eks. opfatter uddannelsen som for 
let. Dette angives netop som årsag for en del af dem, der ophørte med uddannel-
sen i bl.a. DPI’s undersøgelse, og det påpeges endvidere i en nyere analyse offent-
liggjort af DI. I sidstnævnte påpeges det, at mange springer fra eller overvejer at 
springe fra deres erhvervsuddannelse, fordi det faglige niveau på uddannelsen er 
for lavt6.  

Samlet er der således i denne analyse fokus på et andet aspekt af frafaldsdiskussi-
onen, end der har været i de tidligere analyser. Der er i denne analyse i højere grad 
fokus på de ressourcer, som HG’erne har med fra uddannelsen. Med udgangs-
punkt i følgegruppens ønsker er denne analyse tilrettelagt således, at den eksplicit 
fokuserer på de personer, der ikke påbegynder hovedforløbet i de merkantile er-
hvervsuddannelser efter gennemført HG.  

På denne baggrund er det ikke muligt at gennemføre umiddelbare sammenlignin-
ger med resultaterne fra de tidligere analyser af frafald på området (særligt DPI, 
2000). Det gælder f.eks. i forhold til, om der er sket et skift i andelen, der afslutter 
HG, men ikke fortsætter i hovedforløbet, typiske karakteristika ved de personer, 
som ikke fortsætter i hovedforløbet, samt de forhold de angiver som årsager til at 
være ophørt med uddannelsen. Det har således ikke været et selvstændigt ønske at 
opdatere tidligere analyser eller at lave komparative studier mellem denne popula-
tion eller andre populationer. 

                                                 
4 Arbejderbevægelsens Erhvervsråd: ”Flere danskere under 25 på arbejdsmarkedet” 2008. 

5 Jørgensen, Christian Helms og Morten Smistrup: ”Erhvervsfagenes rolle i overgangen fra uddannelse til arbej-
de” RUC 2007. 

6 Dansk Industri: Unge overvejer at springe fra erhvervsuddannelserne, Indsigt 27. oktober 2008.  
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2.2 Metode og datakilder 

Analysen af personer, der har taget en HG-uddannelse7 (HG’ere) uden at fortsætte 
i en merkantil praktikuddannelse, er baseret på en række datakilder, der samlet 
tegner et billede af gruppen af HG’ere. Rapporten bygger på to typer af kvantitati-
ve datakilder samt en række kvalitative interview med virksomheder, der har ansat 
HG’ere og repræsentanter fra uddannelsesinstitutioner om deres vurdering af de 
kvalifikationer HG’erne har8. 

De kvantitative data består af en særkørsel på registerdata fra Danmarks Statistik 
for alle personer, der i 2005 afsluttede HG9 samt en survey til 250 personer, der i 
2006 færdiggjorde en HG og som i november 2006 ikke var i uddannelse, men i 
stedet var beskæftigede10. Til særkørselen har Danmarks Statistik leveret register-
data for alle, der i 2005 færdiggjorde en HG. Disse data stammer hovedsageligt 
fra det integrerede elevregister (INTE) og fra den registerbaserede Arbejdsstyrke-
statistik (RAS) per ultimo november 2006. Derudover er der hentet oplysninger 
fra registeret Erhvervsbeskæftigelsen (EBS) per ultimo november 2006 (arbejds-
steds-størrelse) og oplysninger fra Registret over folkeskolens afgangskarakterer 
for 2002 og 2003. Tidsforskydningen mellem færdiggørelsen af HG i 2005 og de 
HG-uddannedes status i efteråret 2006 er valgt for at undgå at registrere korte 
pauser fra studiet som frafald. 

Til surveyen har Danmarks statistik desuden udtrukket 1.000 personer, der i 2006 
færdiggjorde en HG og som ikke var påbegyndt et merkantilt hovedforløb i efter-
året 2006. Disse 1.000 personer har fået sendt et brev med en vejledning til at ud-
fylde et webbaseret spørgeskema. De 1.000 respondenter fik to uger til besvarel-
sen, og ved fristens udløb havde 264 besvaret skemaet. 

Når vi her har valgt at bruge personer, der i 2006 færdiggjorde en HG, skyldes 
det, at vi ønskede, at HG-uddannelsen var så ny som mulig, således at undersøgel-
sen stadig var aktuel for dem, der skulle besvare spørgeskemaet. Ulempen ved 
denne fremgangsmåde er dog, at en del af dem, der har fået tilsendt spørgeskema-
et i december 2008 havde nået at starte på en praktikuddannelse på handelsskolen 
og dermed ikke længere var inkluderet i den målgruppe, der var undersøgelsens 
oprindelige fokus, nemlig de beskæftigede med en HG-uddannelse. Der er dog 
også den fordel ved denne fremgangsmåde, at spørgeskemaundersøgelsen bliver 
dynamisk i stedet for statisk og viser et udviklingsforløb for de HG-uddannede, 
hvor nogle forbliver på arbejdsmarkedet i forskellige brancher, nogle går i gang 

                                                 
7 I denne sammenhæng dækker HG over alle variationer af HG uanset længde og suppleringer. Studenter med 
HG indgår således også. Dette er forklaringen på, at der er nogle der starter på en videregående uddannelse 
efter HG. 

8 Syv virksomheder og fire uddannelsesinstitutioner. 

9 Denne benævnes efterfølgende som Særkørsel fra Danmarks statistik, (RAS & INTE, 2006) 

10 Denne benævnes efterfølgende som New Insight og Danmarks Statistik: Spørgeskema til HG’ere 2008. 
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med en praktikuddannelse og nogle går i gang med andre ungdoms- eller videre-
gående uddannelser. 

Registerdataene og spørgeskemadataene hænger sammen på den måde, at der er 
indhentet registeroplysninger om branche, funktion og arbejdsstedets størrelse for 
den del af HG’erne fra 2005, der i efteråret 2006 var i beskæftigelse. Disse oplys-
ninger kan, med det forbehold at der er tale om årgang 2006 i stedet for årgang 
2005, også bruges til at karakterisere de personer, der har besvaret spørgeskemaet.  

For at afdække i hvilken grad svarene fra spørgeskemaet kan opfattes som repræ-
sentative for gruppen der ikke er fortsat på hovedforløbet er der udarbejdet en 
frafaldsanalyse. Denne viser, at surveyen er stort set repræsentativ for alle perso-
ner, der afslutter en HG, men ikke fortætter på hovedforløbet (dog med det forbe-
hold, at oplysningerne er fra to forskellige år). Med hensyn til køn, alder og her-
komst er fordelingen blandt respondenterne i spørgeskemaundersøgelsen meget 
tæt på fordelingen i gruppen af HG’ere der ikke har fortsat på hovedforløbet, jf. 
nedenstående tabel.  

Tabel 2.1: Fordelingen af udvalgte baggrundsfaktorer i hhv. spørgeskemadata og register-
data (de der ikke har fortsat på hovedforløbet). 
 Registerdata Spørgeskema 

Køn 34 pct. mænd 30 pct. mænd 

Alder 8 pct. 17-18 år
44 pct. 19-20 år
34 pct. 21-25 år
7 pct. 26-30 år

7 pct. > 31 år

7 pct.   -19 år 
46 pct. 20-21 år 
30 pct. 22-24 år 
11 pct. 25-29 år 

6 pct. >30 år 

Herkomst 84 pct. dansk herkomst
16 pct. udenlandsk herkomst

89 pct. dansk herkomst 
11 pct. udenlandsk herkomst 

Kilde: Danmarks statistik, (RAS & INTE, 2006) og New Insight og Danmarks Statistik: Spørgeskema til HG’ere 2008 

 

Da stikprøven stort set kan opfattes som repræsentativ for den samlede populati-
on, kan den statistiske usikkerhed (konfidensintervallet) i svarene beregnes til ca. 
+/- 6 procent på svarene11 i surveyen. 

Tabellen herunder illustrerer de forskellige datakilder, der er blevet anvendt. Ho-
vedparten af datakilderne er anvendt i flere af delanalyserne.  

Tabel 2.2: Sammenhæng mellem metoder og analyser 
Datakilder Veje efter HG HG-uddannelsen på 

arbejdsmarkedet 
Årsager til at fravælge 

praktikforløb 

Desk research X   

Registerdata X  X 

Survey X X X 

Interview med erhvervs-
skoler 

 X X 

Interview med virksom-
heder 

 X X 

Kilde: New Insight A/S 

 
                                                 
11 Ved et konfidensniveau på 95 pct. 
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2.3 Rapportens struktur 

Efter denne redegørelse for de metoder, der ligger til grund for rapportens resulta-
ter, tegnes i kapitel 3 et overordnet billede af de HG’ernes uddannelses- og be-
skæftigelsesveje efter HG og det illustreres, hvordan køn, alder, etnicitet og fagli-
ge niveau fra folkeskolen har betydning for, hvilke valg HG’erne tager efter HG. 
De sidste to afsnit i kapitlet går tæt på de personer, der efter HG videreuddanner 
sig og der tegnes et billede både af dem, der fortsætter på en merkantil praktikud-
dannelse og samtidig vises, hvordan HG-uddannelsen fungerer som springbræt til 
andre ungdoms- og videregående uddannelser.  

I kapitel 4 beskrives, hvordan valget mellem at fortsætte eller stoppe med en HG-
uddannelse er et spørgsmål både om bevidst uddannelsesplanlægning og om mere 
eller mindre tilfældige begivenheder, der sammen med forskellige baggrundsfak-
torer har betydning for, om man vælger at fortsætte sin merkantile erhvervsud-
dannelse.  

Kapitel 5 går tæt på HG’erne der har valgt at afslutte eller holde pause fra deres 
uddannelse for i stedet at arbejde mere eller mindre fuld tid. Det beskrives, hvilke 
brancher HG’erne arbejder inden for og hvilke arbejdsfunktioner de har. 

I kapitel 6 beskrives, hvilke arbejdsmarkedsrelevante kompetencer HG’erne selv 
fortæller, at de har fået på HG og det suppleres med en række kommentarer fra 
virksomheder og erhvervsskoler.  
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3. Udviklingsveje for HG’ere  

I dette kapitel belyses, hvilke forskellige veje i uddannelsessystemet og på ar-
bejdsmarkedet de færdiguddannede HG’ere går. Kapitlet tager hovedsageligt ud-
gangspunkt i 2005-årgangen og belyser hvilke aktiviteter, HG’erne har deltaget i 
året efter12.  

Hovedpointerne fra kapitlet er opstillet i punktform nedenfor. 

 Et år efter afslutningen af HG er 62 pct. af HG’erne fortsat i uddannelsessy-
stemet: Hovedparten (40 pct.) af HG’erne fortsætter i hovedforløbet i de mer-
kantile erhvervsuddannelser, mens 22 pct. fortsætter i andre uddannelser.  

 To år efter afslutningen af HG er andelen af HG’erne, der fortsætter i hoved-
forløbet i de merkantile erhvervsuddannelser dog 50 pct., idet 10 pct. har væ-
ret ude i den mellemliggende periode. 

 Langt størstedelen (77 pct.) af de personer, som fortsætter i andre uddannel-
ser, fortætter med at uddanne sig inden for det merkantile område. 

 27 pct. af de personer, der afslutter HG, har året efter fundet beskæftigelse, 
mens 2 pct. er ledige og 9 pct. befinder sig uden for arbejdsstyrken. 

 Blandt de personer, som ikke fortsætter i hovedforløbet i de merkantile er-
hvervsuddannelser efter HG, angiver 55 pct., at de hellere ville have en anden 
uddannelse, mens 23 pct. peger på, at de ikke har været i stand til at finde en 
praktikplads. 

 Kvinder fortsætter i højere grad end mænd på i hovedforløbet i de merkantile 
erhvervsuddannelser og vælger i højere grad end mænd en videregående ud-
dannelse, hvis de skifter til andre uddannelser. Mænd skifter derimod i højere 
grad til en gymnasial ungdomsuddannelse og vælger oftere end kvinder at ta-
ge fuldtidsarbejde efter HG. 

 Sammenlignet med HG’ere med dansk baggrund er der generelt færre perso-
ner med ikke-vestlig baggrund, som fortsætter i hovedforløbet i de merkantile 
erhvervsuddannelser. Mange vælger i stedet en gymnasial uddannelse, og an-
delen af ikke-vestlige kvinder, som er i uddannelse et år efter afslutningen af 
HG, er næsten lige så stor som andelen af kvinder med dansk baggrund.  

 Sammenlignet med mænd med dansk baggrund er der blandt mænd med ikke-
vestlig baggrund en betydeligt større andel, som ophører med uddannelse og i 
stedet går i beskæftigelse. 

 De yngste skifter i højere grad til andre ungdomsuddannelser (særligt Hhx), 
mens de ældre i højere grad fortsætter i hovedforløbet i de merkantile er-
hvervsuddannelser. Bortset fra at kun få af de yngste er i beskæftigelse, er der 
ikke forskel på aldersgrupperne mht. at gå i beskæftigelse efter HG. 

                                                 
12 Se også metodeafsnittet. 
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 HG’ere der videreuddanner sig, er generelt bedre fagligt stillet, når man ser på 
deres karakterniveau fra folkeskolen end HG’ere, der vælger beskæftigelse ef-
ter HG.  

3.1  Uddannelses- og beskæftigelsesveje efter HG 

I nedenstående tabel 3.1 skitseres det overordnede billede af HG’ernes udvik-
lingsveje. Der var i alt 8233 der afsluttede en HG i 200513, og året efter var 62 pct. 
fortsat i uddannelsessystemet, 27 pct. var i beskæftigelse, mens 2 pct. var ledige 
og 9 pct. befandt sig uden for arbejdsstyrken. 

Tabel 3.1: HG-uddannede fra 2005 fordelt efter aktivitet i november 2006 og køn. Pct. 
 Mænd Kvinder Alle 

Hovedforløb 37 41 40 

Gymnasial uddannelse 14 9 11 

Øvrig erhvervsfaglig uddannelse 8 8 8 

Videregående uddannelse 3 2 3 

Beskæftigelse 30 26 27 

Ledig 1 3 2 

Uden for arbejdsstyrken* 7 10 9 

I alt pct. 100 100 100 

Antal 2.695 5.538 8.233 
* Midlertidigt uden for arbejdsstyrken og andre uden for arbejdsstyrken 
Kilde: Danmarks Statistik, (RAS & INTE, 2006)14 

 

Når der fokuseres på de 62 pct., der fortsatte i uddannelsessystemet, viser tabellen, 
at det var langt hovedparten (ca. 40 pct.), der var fortsat i hovedforløbet i de mer-
kantile erhvervsuddannelser, mens ca. 22 pct. fortsatte på en anden uddannelse 
efter HG.  

De ni pct. der er uden for arbejdsstyrken, er en meget blandet gruppe. En del af 
dem er personer, der modtager forskellige typer overførelsesindkomster, men som 
ikke betegnes som arbejdsmarkedsparate, f.eks. kontanthjælpsmodtagere i match-
gruppe 4 og 5 samt revalidender, syge- barselsdagpengemodtagere og personer på 
pension. Det kan også være personer der er familieforsørgede, dvs. som hverken 
er i beskæftigelse, er ledig (arbejdsmarkedsparat) eller modtager anden offentlig 
støtte15. 

Når der ses på dem, der ikke fortsætter i hovedforløbet i de merkantile erhvervs-
uddannelser og årsagerne til dette, viser analysen, at skiftet for en stor dels ved-
kommende skyldes et tilvalg; to tredjedele peger på, at de enten ville have anden 
uddannelse eller arbejde, jf. tabel 3.2 nedenfor.  

                                                 
13 Og som der er oplysninger om i registrene. Der er 85 personer, der ikke er oplysninger om senere – de kan 
være udvandrede eller døde. 

14 Det statistiske udtræk er lavet, således at oplysninger om uddannelse overskriver oplysninger om arbejde. De 
der har et studiejob samtidig med at de er under uddannelse, vil derfor tælle udelukkende som personer under 
uddannelse. 

15 Blandt alle 18-25 årige udgør denne gruppe 12,7 pct., jf. statistikbanken.dk RAS3. 
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Tabel 3.2: Vigtigste årsag til ikke at gå i gang med hovedforløb efter HG. Pct. 
  
Jeg lærte ikke nok 2,1 

Ville hellere have anden uddannelse 55,4 

Jeg fik et job 12,1 

Sygdom 1,7 

Andre problemer end sygdom 1,7 

Ingen praktikplads 14,2 

Jeg kunne ikke få den praktikplads, jeg ville have 8,8 

Jeg ville ikke på elevløn 4,2 

I alt pct. 100 

Antal 240 
Kilde: New Insight og Danmarks Statistik: Spørgeskema til HG’ere 2008. 

 

Der er dog også en gruppe på knap en fjerdedel, der peger på, at de har oplevet 
barrierer for at fortsætte i hovedforløb, da de enten slet ikke kunne finde en prak-
tikplads eller ikke kunne få den praktikplads, de ønskede. 

 

3.1.1 Betydningen af køn, etnicitet og alder 

To tredjedele af alle der afsluttede deres HG i 2005, var kvinder (jf. tabel 3.1) og 
da kvinder ofte har andre uddannelses- og beskæftigelsespræferencer end mænd, 
kan denne kønsfordeling påvirke det samlede billede af HG’ernes uddannelses- og 
beskæftigelsesmønster.  

Kvinder fortsatte i lidt højere grad end mænd i hovedforløbet i de merkantile er-
hvervsuddannelser efter grundforløbet, mens de i lidt mindre grad end mændene 
fortsatte i de gymnasiale uddannelser (jf. tabel 3.1).  

Alt i alt er der dog lige mange mænd og kvinder, der fortsatte med en uddannelse 
efter HG, idet stort set lige mange mænd og kvinder, som fortsætter med andre 
erhvervsfaglige uddannelser og videregående uddannelser. 

Der er dog lidt større andel af mændene, der valgte at arbejde efter HG, mens 
kvinderne i lidt højere grad end mændene befandt sig uden for arbejdsstyrken et år 
efter HG. 
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Nedenstående tabel 3.3 viser forskellene i forhold til HG’ernes herkomst, og ta-
bellen viser en række forskelle afhængig af herkomsten.  

Tabel 3.3: HG-uddannede fra 2005 fordelt efter aktivitet i november 2006 og herkomst. Pct. 
 Danskere Indvandrere og 

efterkommere 
(vestlig bag-

grund) 

Indvandrere 
(ikke-vestlig 
baggrund) 

Efterkommere 
(ikke-vestlig 
baggrund) 

Alle 

Hovedforløb 42 36 28 20 40 

Gymnasial uddannelse 10 10 13 22 11 

Øvrig erhvervsfaglig uddannelse 8 8 6 10 8 

Videregående uddannelse 3 4 2 2 3 

Beskæftigelse 27 23 33 33 27 

Ledig 2 4 3 3 2 

Uden for arbejdsstyrken* 8 14 15 10 9 

I alt pct. 100 100 100 100 100 

Antal 7.254 107 591 281 8.318 
* Midlertidigt uden for arbejdsstyrken og andre uden for arbejdsstyrken 
Kilde: Danmarks Statistik, (RAS & INTE, 2006) 

 

Overordnet set er der flere med dansk baggrund, der fortsætter i uddannelsessy-
stemet, end der er blandt indvandrerne og efterkommerne. Alt i alt er der 63 pct. 
af danskerne, der fortsat i uddannelse, mens hhv. 49 pct. og 54 pct. af indvandrer-
ne og efterkommerne fra ikke-vestlige lande er fortsat.  

Bag dette overordnede billede ses der også forskelle. Der var således en markant 
højere andel af HG’erne med dansk baggrund end med udenlandsk baggrund, der 
fortsatte i praktik efter HG.  

Blandt danskere var der således 42 pct., der fortsatte i hovedforløbet i de merkan-
tile erhvervsuddannelser efter at have gennemført HG, mens det var 28 pct. blandt 
indvandrere og 20 pct. blandt efterkommere fra ikke-vestlige lande16.  

Særligt efterkommere fra ikke-vestlige lande fortsatte i noget højere grad end de 
andre grupper på de gymnasiale uddannelser efter at have færdiggjort HG.  

Når der ses på andelen, der efterfølgende er i beskæftigelse, er der også forskel på 
HG’erne med henholdsvis dansk og ikke-dansk baggrund. Både efterkommere og 
indvandrere fra ikke-vestlige lande var i højere grad i beskæftigelse et år efter HG 
end dem med dansk baggrund. Det var 27 pct. af dem med dansk baggrund, der 
var i beskæftigelse, mens 33 pct. af indvandrerne og efterkommerne fra ikke-
vestlige lande var det.  

Som beskrevet vælger kvinder i højere grad end mænd at fortsætte i hovedforløbet 
i de merkantile erhvervsuddannelser efter at have færdiggjort HG. Den samme 
                                                 
16 Indvandrere er født i udlandet. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. 
Efterkommere er født i Danmark. Ingen af forældrene er både danske statsborgere og født i Danmark. 
Når en eller begge forældre, der er født i Danmark, opnår dansk statsborgerskab, vil deres børn ikke blive 
klassificeret som efterkommere. 
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tendens gør sig gældende for både danskere og indvandrere, men for indvandrere 
og efterkommere fra ikke-vestlige lande er denne kønsforskel forstærket, hvilket 
nedenstående tabel 3.4 viser.  

HG-uddannede kvinder med ikke-vestlig baggrund (især efterkommere) synes 
generelt at være mere uddannelsesinteresserede/ uddannelsesparate end mændene. 

Tabel 3.4: Uddannelsesdeltagelse i forhold til køn og herkomst 

 Hovedforløb Uddannelse i alt Beskæftigede 

 Mænd Kvinder Mænd Kvinder Mænd Kvinder 

Danskere 40 42 64 62 29 26 

Vestlige indvandrere og efterkommere 32 38 57 59 26 22 

Ikke-vestlige indvandrere 22 32 47 50 38 29 

Ikke-vestlige efterkommere 14 24 48 59 38 29 

Kilde: New Insight og Danmarks Statistik: Spørgeskema til HG’ere 2008. 

 

Mens der ikke er kønsforskel på den samlede andel af danskere, der vælger at vi-
dereuddanne sig efter HG (hhv. 62 og 64 pct.), er der blandt efterkommerne 59 
pct. kvinder, og 48 pct. mænd, der fortsætter med at uddanne sig efter HG. 

De etniske forskelle på uddannelsesaktivitet som analysen peger på, gælder altså 
fortrinsvis for mænd, mens kvinder med ikke-vestlig baggrund næsten matcher de 
danske kvinder, hvad angår uddannelsesaktivitet.  

De ikke-vestlige mænd (både indvandrere og efterkommere) er omvendt i noget 
højere grad end andre grupper i beskæftigelse (38 pct. mod ca. 27 pct.).  

Analysen kan ikke afdække årsagerne til dette forhold præcist, men surveyen pe-
ger på, at der for dem, der ikke er født i Danmark, var lidt større barrierer i forbin-
delse med at finde praktikplads, jf. tabel 3.5 nedenfor. 

Tabel 3.5: Vigtigste årsag til ikke at gå i gang med hovedforløb efter HG, efter fødselsland. 
Pct. 
 Danmark Andet land 

Jeg lærte ikke nok 0,9 13,0 

Ville hellere have anden uddannelse 57,6 34,8 

Jeg fik et job 12,4 8,7 

Sygdom 1,8 0 

Andre problemer end sygdom 1,8 0 

Ingen praktikplads 12,9 26,1 

Jeg kunne ikke få den praktikplads, jeg ville have 8,3 13,0 

Jeg ville ikke på elevløn 4,1 4,3 

I alt pct. 99,8 99,9 

Antal 217 23 
Kilde: New Insight og Danmarks Statistik: Spørgeskema til HG’ere 2008. 

 

Når der ses på aldersfordelingen af HG’erne, viser analysen, at størstedelen af de 
der afslutter en HG-uddannelse, er 18-19 år (43 pct.) eller 20-24 år (36 pct.), det år 
de færdiggør uddannelsen. 16 pct. er ældre end 24 år, mens 5 pct. er yngre end 18 
år, jf. tabel 3.6 nedenfor.  
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Kvinder er generelt ældre end mænd, når de færdiggør deres HG. Blandt kvinder-
ne er 11 pct. ældre end 29 år, når de færdiggør deres HG, mens det samme kun 
gælder 2 pct. af mændene. 

Tabel 3.6: HG’ere fra 2005 fordelt efter aktivitet i november 2006 og alder. Pct. 
 17-18 år 19-20 år 21-25 år 26-30 år >30 år Alle 

Hovedforløb 9 39 43 44 48 40 

Gymnasial uddannelse 61 14 4 2 1 11 

Øvrig erhvervsfaglig uddannelse 8 10 7 4 3 8 

Videregående uddannelse 0 0 5 7 3 3 

Beskæftiget 13 28 29 24 28 27 

Ledig 1 2 2 4 5 2 

Uden for arbejdsmarkedet 8 7 9 16 13 9 

I alt pct. 100 100 100 100 100 100 

Antal 426 3.550 2.971 623 663 8.233 

Fordeling på alder, pct. 5,2 43,1 36,1 7,6 8,1 100 
Kilde: Danmarks Statistik, (RAS & INTE, 2006) 

 

Tabellen viser endvidere, at de ældste HG’ere i højere grad end de yngre fortsæt-
ter i hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser.  

De yngste bruger i meget høj grad HG som afsæt for en gymnasial uddannelse. 
Blandt de helt unge på 17-18 år fortsætter kun 9 pct. i hovedforløbet i de merkan-
tile erhvervsuddannelser, mens størstedelen (61 pct.), skifter til en gymnasial ung-
domsuddannelse.  

Som det fremgår af afsnit 3.1.4 nedenfor, vælger størsteparten af de HG-
uddannede, der påbegynder en gymnasial uddannelse, Hhx og fortsætter dermed 
med at uddanne sig inden for det merkantile område. 

Alt i alt er 78 pct. af de yngste på 17-18 år i uddannelse et år efter afslutningen af 
HG mod 63 pct. af de 19-20-årige og 57 pct. blandt dem, der er ældre end 25 år.  

Blandt de yngste på 17-19 år er der kun få (13 pct.), der er beskæftigede på ar-
bejdsmarkedet et år efter de færdiggjorde HG, men derudover er der ikke forskel 
på aldersgruppen mht. graden af beskæftigelse. Blandt de ældste aldersgrupper 
(ældre end 25 år) er der flere ledige og flere, der står uden for arbejdsmarkedet 
end blandt de yngre. 

 

3.1.2 Fagligt stærke vælger hovedforløb og anden uddannelse 

Hvis HG’erne fordeles efter de karakterer, de opnåede til folkeskolens afgangs-
prøve i dansk og matematik, ser man, at HG’erne i højere grad vælger at fortsætte 
på en uddannelse, hvis de har klaret sig godt til folkeskolens afgangsprøve, jf. 
tabel 3.7.  

Jo højere gennemsnit fra folkeskolen, jo større andel fortsætter dels i hovedforløb 
dels i de gymnasiale uddannelser. 
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Omvendt er det de fagligt svageste, der oftest vælger at tage et job frem for at ud-
danne sig yderligere.  

Tabel 3.7: HG’ere fra 2005 fordelt efter aktivitet i november 2006 og karakterer fra folkesko-
len. Pct. 
 Under 6 6 – 6,99 7 – 7,99 8 + Alle 

Hovedforløb 12 31 40 48 39 

Gymnasial uddannelse 7 10 12 14 12 

Øvrig erhvervsfaglig uddannelse 11 11 11 7 10 

Videregående uddannelse 0 0 0 2 1 

Beskæftiget 53 34 28 23 29 

Ledig 4 3 2 1 2 

Uden for arbejdsmarkedet 14 11 7 4 8 

I alt pct. 100 100 100 100 100 

Antal 74 1.091 2.408 947 4.520 

Fordelt på karakterer, pct. 2 24 53 21 100 
Kilde: Særkørsel fra Danmarks statistik, (RAS & INTE, 2006). Der er ikke karakter-oplysninger om alle. Kun 3 havde mere 
end 10 i gennemsnit  

 

Resultaterne i tabel 3.7 tyder på, at de stærke elever, som vælger at fuldføre HG, 
er mere målrettede omkring, hvad de vil bruge deres uddannelse til og de vælger i 
højere grad end de svagere elever at specialisere sig inden for det merkantile om-
råde. 

3.1.3 De uddannelser HG’erne vælger 

Blandt de godt 60 pct. HG-uddannede (5046 personer), der var i uddannelsessy-
stemet et år efter afslutningen på HG, var der 65 pct., der fortsatte i hovedforløbet 
i de merkantile erhvervsuddannelser, mens 11 pct. skiftede til HHx efter HG, jf. 
tabel 3.8 nedenfor.  

En procent påbegyndte en kort videregående uddannelse inden for det merkantile 
område. 77 pct. af de der var i uddannelse fortsatte altså med at uddanne sig inden 
for det merkantile område, mens 23 pct. skiftede til en ikke-merkantil uddannelse 

Tabel 3.8: HG’ere fra 2005 der i 2006 var i gang med en uddannelse fordelt på uddannelse 

Uddannelse Antal Pct. 

Hovedforløb i de merkantile erhvervsuddannelser 3.273 65 

HHx (gymnasial uddannelse) 532 11 

Øvrige gymnasiale uddannelser 358 7 

Øvrige erhvervsfaglige uddannelser 622 12 

Merkantile korte videregående uddannelser 57 1 

Øvrige korte videregående uddannelser 42 1 

Mellemlange videregående uddannelser 75 1 

Merkantile lange videregående uddannelser 21 0 

Øvrige lange videregående uddannelser 38 1 

Andet 32 1 

I alt pct. 5.046 100 

Kilde: Danmarks Statistik, (RAS & INTE, 2006) 
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De øvrige fordeler sig primært på to grupper, dem der valgte at fortsætte på en 
anden gymnasial uddannelse (7 pct.) og dem der begyndte på en anden erhvervs-
faglig uddannelse (12 pct.). 

Der var 3 pct., der fortsatte på en ikke-merkantil videregående uddannelse.  

Når HG’erne vælger alternativer til det merkantile område, er det - både blandt 
dem der vælger en ikke-merkantil erhvervsuddannelse og dem der begynder på en 
ikke-merkantil videregående uddannelse - de social- og sundhedsfaglige uddan-
nelser, der er mest populære.  

Af de ca. 800 HG’ere, der påbegyndte en ikke-merkantil uddannelse, er en fjerde-
del således i gang med en uddannelse til enten social- og sundhedshjælper (den 
største gruppe), pædagog, folkeskolelærer eller sygeplejerske.  

På den ene side er det naturligt, at de mange kvindelige HG-uddannede vælger 
kvindefag, når de skifter til andre uddannelser. På den anden side kan det måske 
være en overraskelse for nogen, at en merkantil ungdomsuddannelse kan fungere 
som trædesten til de sociale- og sundhedsfaglige uddannelsesområder. 

Når der fokuseres på forskellige typer af merkantile uddannelser, viser analysen, 
at blandt de HG’ere der fortsatte i et merkantilt praktikforløb, påbegyndte ca. to 
tredjedele en detailhandelsuddannelse, mens en fjerdedel påbegyndte en kontor-
uddannelse, jf. tabel 3.9 nedenfor.  

Tabel 3.9: HG’ere der var i gang med et hovedforløb i de merkantile erhvervsuddannelser 
praktikuddannelse fordelt på uddannelse 

Uddannelse Pct. Antal 

Detailhandelsuddannelse 64 2.083 

Handelsuddannelse 9 300 

Kontoruddannelse 26 841 

Kontorserviceuddannelse 0 6 

Sundhedsservicesekretær 1 30 

Finansuddannelse 0 13 

I alt  100 3.273 

Kilde: Danmarks Statistik, (RAS & INTE, 2006) 

 

Kun hver tiende påbegyndte et hovedforløb som handelsassistent, og endnu færre 
påbegyndte et af de øvrige merkantile hovedforløb (kontorserviceuddannelse, 
sundhedsservicesekretær, finansuddannelse). 

 

3.1.4 En længere horisont 

I afsnittene ovenfor er der fokuseret på den korte horisont i HG’ernes valg. 

Analysen belyser også en længere horisont for HG’ernes valg af uddannelse, be-
skæftigelse mv. 



 

 19

Der er dels tilvejebragt registeroplysninger om populationen af personer, der af-
sluttede HG i 2004, som følges over en treårig periode, dels er det i surveyen til 
dem der afsluttede HG i 2006, belyst om de senere er vendt tilbage til uddannelse. 

Tallene der belyser HG’erne fra 2004 viser, at der er den største tilgang til hoved-
forløbet i de merkantile erhvervsuddannelser det første år, men at der også i år 2 
og 3 efter afsluttet HG er nogle, der påbegynder hovedforløbet, jf. tabel 3.10 ne-
denfor. 

Tabel 3.10: Personer der i 2004 færdiggjorde en HG fordelt efter hvornår de starter på en 
merkantil praktikuddannelse 

 Antal Procent 

Påbegyndt hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser:    

 i 2004 3.397 40  

 i 2005 571 7 

 i 2006 214 3 

 i 2007* 8 0 

Påbegyndt hovedforløb i alt 4.190 51 

Har ikke påbegyndt hovedforløb 3.901 47 

Uoplyste 202 2 

Antal HG’ere i 2004 i alt 8.293 100 

Kilde: Særkørsel fra Danmarks statistik, (RAS & INTE, 2006). Elevregistret ikke opdateret for hele 2007. 

 

Af tabel 3.10 fremgår det, at 10 pct. af de personer, der færdiggjorde HG i 2004, 
påbegynder en merkantil praktikuddannelse 1-2 år senere. Når der ses på en læn-
gere periode end bare et år, er andelen af en årgang HG’ere, der påbegynder et 
hovedforløb i de merkantile erhvervsuddannelser, således 10 pct. højere i forhold 
til, når der kun ses på udviklingen det første år. 

Dette forhold belyses også i surveydata fra de HG’ere, der afsluttede deres HG i 
2006 og som var i beskæftigelse efteråret 200617. 

Af denne gruppe var der 53 pct., der var vendt tilbage til uddannelsessystemet 
inden slutningen af 2008. En femtedel af dem valgte at vende tilbage til erhvervs-
uddannelsen og tog et hovedforløb i de merkantile erhvervsuddannelser, en anden 
femtedel var gået i gang med en anden erhvervsfaglig uddannelse, en tredjedel var 
i gang med en gymnasial uddannelse, mens en tredjedel var i gang med en videre-
gående uddannelse (se nedenstående tabel 3.11).  

                                                 
17 Denne gruppe svarer til (men er ikke de samme personer) som de 27 pct., der i tabel 3.1. er i beskæftigelse. 



 

 20

 

Tabel 3.11: Igangværende uddannelse 2008 blandt HG’ere fra 2006 fordelt på køn. Pct. 
 Kvinder Mænd Alle 

Hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser 21 15 19 

Anden erhvervsfaglig uddannelse 18 33 22 

Gymnasial uddannelse 30 39 32 

Videregående uddannelse 26 9 22 

Andet 6 3 5 

I alt pct. 100 100 100 

Antal 88 33 121 
Kilde: Spørgeskema til HG’ere 2008. New Insight og Danmarks Statistik 

 

Mænd og kvinder er i lige høj grad i gang med en uddannelse ifølge spørgeske-
maet. De fordeler sig dog forskelligt på uddannelsesretningerne. Kvinderne er 
oftere end mændene i gang med et hovedforløb i de merkantile erhvervsuddannel-
ser, ligesom de også oftere er i gang med en videregående uddannelse, der som 
beskrevet ofte ligger inden for det sociale eller sundhedsfaglige område. Mændene 
er til gengæld oftere end kvinderne i gang med en anden erhvervsfaglig uddannel-
se, ofte en håndværksuddannelse.  

Der er generelt en stor uddannelsesmotivation også i den gruppe, som indgår i 
surveyen – der er HG’ere, der ikke påbegyndte hovedforløbet i umiddelbar for-
længelse af deres HG. Både blandt de HG-uddannede i surveyen, der er i gang 
med en uddannelse og dem, der for øjeblikket er i fuldtidsbeskæftigelse, er der ca. 
80 pct., der ønsker at videreuddanne sig, jf. tabel 3.12.  

En tredjedel ønsker at tage en merkantil uddannelse, 15 pct. ønsker en anden er-
hvervsfaglig uddannelse, mens godt 40 pct. ønsker at tage en videregående ud-
dannelse.  

Tabel 3.12: Fremtidige ønsker om uddannelse blandt HG’ere der ikke påbegyndte hoved-
forløb umiddelbart efter deres HG. 
 Antal Procent 

Ønsker videreuddannelse 210 80 

Ønsker ikke videreuddannelse 41 16 

Hvilken uddannelse:  

Ønsker en merkantil uddannelse 90 34 

Ønsker anden erhvervsfaglig 39 15 

Ønsker en gymnasial uddannelse 33 13 

Ønsker videregående uddannelse 106 42 
Kilde: Spørgeskema til HG’ere 2008. New Insight og Danmarks Statistik 

 
Dem der er i gang med en uddannelse, ønsker i lidt højere grad end dem, der i 
2008 er i arbejde, at tage en videregående uddannelse. Dem, der ønsker et hoved-
forløbet i de merkantile erhvervsuddannelser, fordeler sig jævnt i forhold til hvil-
ken retning, de ønsker at specialisere sig inden for, dog med størst interesse for 
kontoruddannelsen (knap 30 pct.).  
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4. Årsager til ikke at vælge hovedforløb 

I dette kapitel er der fokus på, hvorfor dem, der afsluttede deres HG, ikke umid-
delbart påbegyndte deres hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Ka-
pitlet bygger på spørgeskemaundersøgelsen blandt HG’erne, som er gennemført af 
New Insight og Danmarks Statistik. 

Hovedpointerne fra kapitlet er opstillet i punktform nedenfor. 

 Hovedparten af HG’erne (56 pct.) peger på, at de hellere ville påbegynde et 
andet uddannelsesforløb, mens en mindre gruppe (23 pct.) har oplevet barrie-
rer for at færdiggøre deres uddannelse, fordi de ikke kunne få en praktikplads 
eller få den praktikplads, de gerne ville have. 

 Knap en tredjedel af de personer, der ikke påbegynder hovedforløbet i de 
merkantile erhvervsuddannelser, havde ikke planlagt at afbryde HG. 

 Problemet med at finde praktikplads er særligt udtalt for de HG’ere, der ikke 
er født i Danmark, for HG’erne over 22 år og de HG’ere, der ikke havde plan-
lagt at afslutte efter HG. 

 

4.1 Planlagt eller opståede barrierer? 

For en del af dem der påbegynder HG, er det et planlagt forløb ikke at færdiggøre 
erhvervsuddannelsen med et hovedforløb, jf. tabel 4.1 nedenfor. 

Det er således lidt mindre end en tredjedel af dem, der var i beskæftigelse i 2006 
efter at have færdiggjort HG samme år, som havde planlagt at stoppe deres mer-
kantile erhvervsuddannelse efter HG.  

Tabel 4.1: HG’ere, der valgte ikke at videreuddanne sig umiddelbart efter HG fordelt efter 
om uddannelsesafbruddet var planlagt. Pct. 
 Er i arbejde 

i 2008 
Er i uddan-
nelse i 2008

Laver andet end 
uddannelse og  
arbejde i 2008 

Alle 

Havde planlagt at afbryde  
(den merkantile) uddannelsen efter HG 

28 36 13 31 

Havde ikke planlagt at afbryde  
(den merkantile) uddannelsen efter HG 

72 64 88 69 

I alt pct. 100 100 100 100 

Antal 102 129 16 247 
Kilde: New Insight og Danmarks Statistik: Spørgeskema til HG’ere 2008. 

 

Der er lidt flere af dem, der i 2008 er i gang med en uddannelse, som havde plan-
lagt at stoppe deres merkantile uddannelse efter HG. Blandt dem, der er i beskæf-
tigelse var andelen, der bevidst gik efter en HG-uddannelse uden et hovedforløb, 
lidt mindre.  
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Da en meget stor del af de helt unge vælger at stoppe efter HG for at begynde på 
en gymnasial uddannelse, kunne man måske foranlediges til at tro, at det især var 
de yngste, der bevidst valgte HG som forberedelse til en gymnasial uddannelse. 
Der er dog en mindre del af de helt unge, der har været bevidste om, at de ville 
stoppe deres uddannelse efter HG, så for denne gruppe kan der være sket en afkla-
ring i løbet af HG-uddannelsen, der har betydet, at de i stedet har valgt en gymna-
sial uddannelse18.  

Det er især dem, der er i gang med en ikke-merkantil erhvervsuddannelse og dem, 
der i gang med en videregående uddannelse, der fra begyndelsen af deres HG-
forløb planlagde at stoppe den merkantile uddannelse efter HG19. 

Når der ses på herkomst, er det særligt HG’erne der er født i Danmark der havde 
planlagt at stoppe efter HG, mens kun 7 pct. af dem, der er født uden for Dan-
mark, havde planlagt at stoppe. 

Når HG’erne peger på, hvad der er de konkrete årsager til, at de ikke gik videre 
med hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser skyldes det for mere end 
halvdelens vedkommende (jf. tabel 4.2), at de  

 hellere vil have en anden uddannelse.  

Men en stor del af HG’erne har oplevet, at der har været barrierer for, at de kunne 
gå videre med hovedforløbet i de merkantile erhvervsuddannelser. Det er næsten 
en fjerdedel af HG’erne, der siger, at de ikke fortsatte i hovedforløbet, fordi  

 de ikke kunne få den praktikplads, de gerne ville have eller slet ikke kunne få 
en praktikplads.  

For ca. 15 pct. skyldtes afbruddet efter HG, at de fik et arbejde eller ikke ønskede 
at skulle klare sig økonomisk på elevløn. 

Tabel 4.2: Årsager til ikke at gå i gang med hovedforløbet efter HG 
 Antal Procent 

Jeg lærte ikke nok 5 2 

Ville hellere have anden uddannelse 135 56 

Jeg fik et job 30 12 

Sygdom 4 2 

Andre problemer end sygdom 4 2 

Ingen praktikplads 34 14 

Jeg kunne ikke få den praktikplads, jeg ville have 21 9 

Jeg ville ikke på elevløn 10 4 

Total 243 100 
Kilde: New Insight og Danmarks Statistik: Spørgeskema til HG’ere 2008. 

                                                 
18 Se bilagstabel 

19 Se bilagstabel 
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Der er dog markante forskelle på de årsager, som forskellige grupper af HG’ere 
angiver til, at de ikke gik i gang med hovedforløbet, jf. tabel 4.3 nedenfor. 

Det er HG’erne, der er over 22 år og født uden for Danmark sammen med dem, 
der ikke havde planlagt at stoppe, som i særlig grad oplevede praktikpladsproble-
met. 

Tabel 4.3: Forskelle på årsager i forskellige grupper af HG’ere. Pct. 
 Vil hellere have anden uddan-

nelse 
Kan ikke få praktikplads/den 

praktikplads jeg ønskede 

Under 22 år 66 15 

22 år og ældre 44 31 

Født i Danmark 58 20 

Født i udlandet 35 40 

Planlagt at stoppe 69 9 

Ikke planlagt at stoppe 49 30 
Kilde: New Insight og Danmarks Statistik: Spørgeskema til HG’ere 2008. 

 

For det første er der markante forskelle på, hvilke årsager henholdsvis de ældste 
og de yngste HG’ere angiver. De yngste angiver i meget større omfang end de 
ældre, at de hellere ville have en anden uddannelse, mens de ældre peger på barri-
erer i forhold til at få praktikplads. 

Når der ses på herkomst, er det tydeligt, at barrieren med praktikpladser er større 
for dem, der er født uden for Danmark end dem, der er født i Danmark og lige 
sådan er det for dem, der ikke havde planlagt at stoppe deres HG. De har i højere 
grad end de andre mødt en barriere i forhold til at færdiggøre uddannelsen i form 
af manglende praktikmulighed. 

Når der ses på HG’ernes forudsætninger fra folkeskolen (deres karaktergennem-
snit), viser analysen ingen markante forskelle mellem dem med høje karakterer og 
dem med lave karakterer i forhold til, hvad de angiver som årsag til ikke at gen-
nemføre praktikdelen20. 

Der er i analysen afslutningsvis fokuseret på HG’ernes oplevelse af uddannelsen i 
forhold til, om de efterfølgende er i uddannelse eller i beskæftigelse. 

Omkring 40 pct. af de unge syntes, at undervisningen på HG var for nem. Der er 
46 pct. af dem, der er i gang med en uddannelse to år efter afslutningen på HG, 
som synes, at undervisningen på HG var for let mod en lidt mindre andel af dem, 
der er i arbejde (37 pct.) to år efter HG, jf. tabel 4.4 nedenfor.  

                                                 
20 Se bilagstabel 
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Tabel 4.4: HG’ernes vurdering af undervisningens sværhedsgrad fordelt på nuværende 
beskæftigelse. Pct. 
 Synes ikke HG-

undervisningen var for 
nem 

Synes HG-
undervisningen 

var for nem 

I alt  
procent 

Antal 

Er i arbejde i 2008 63 37 100 102 

Er i uddannelse i 2008 55 45 100 132 

Type uddannelse: 

Hovedforløb merkantil 65 35 100 23 

Anden erhvervsfaglig uddannelse 82 18 100 27 

Gymnasial uddannelse 34 66 100 38 

Videregående uddannelse 39 61 100 26 

Andet: 

Andet end uddannelse og arbej-
de i 2008 

69 31 100 16 

Alle 59 41 100 250 
Kilde: New Insight og Danmarks Statistik: Spørgeskema til HG’ere 2008. 

 

Analysen peger således på, at blandt dem der i 2008 var i arbejde, var der flere 
end i gruppen der var i uddannelse, der fandt, at uddannelsen ikke var for nem. 

En lidt unuanceret konklusion på dette er, at det er de bogligt svageste af de to 
grupper af HG’ere, der er i arbejde i 2008, mens de bogligt stærkeste i højere grad 
er i uddannelse i 2008. 

Blandt dem der er i uddannelse, er det især dem, der har skiftet uddannelse og er i 
gang med en gymnasial eller en videregående uddannelse, som syntes HG var for 
let. Blandt dem, der er i gang med et hovedforløb synes 35 pct., at HG-
uddannelsen var for lidt udfordrende, mens det samme gælder for mere end 60 
pct. af dem, der er i gang med en gymnasial eller videregående uddannelse. 
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5. HG’ere i beskæftigelse 

I dette kapitel er der fokus på den gruppe af HG’ere, der ikke påbegynder et ud-
dannelsesforløb, men som i stedet begynder i beskæftigelse. Gruppen udgør 27 
pct. af 2005-årgangen, og kapitlet belyser, hvilke job HG’erne har fået ud fra 
branche, arbejdsfunktion mv.  

Hovedpointerne fra kapitlet er opstillet i punktform nedenfor. 

 Mere end en tredjedel af de HG’ere, der går i job i stedet for at påbegynde et 
uddannelsesforløb, er beskæftigede inden for de merkantile brancheområder. 

 Størstedelen (21 pct.) er beskæftiget inden for detailhandlen, mens 14 pct. er 
beskæftiget inden for forretningsservice og 4 pct. inden for engroshandel.  

 Hvad angår de personer, der er beskæftigede inden for forretningsservice, skal 
det bemærkes, at 65 pct. er beskæftigede inden for kategorien ”anden forret-
ningsservice”, som bl.a. inkluderer call centre og generel kontorservice. 

 Hvad angår de beskæftigede HG’ers branchetilknytning, er der tale om bety-
delige kønsforskelle: Kvinder er således i betydeligt højere grad end mændene 
beskæftigede inden for detailhandel samt hotel- og restauration, mens mæn-
dene i højere grad end kvinder er beskæftigede inden for offentlig administra-
tion og industrien. 

 I sammenligning med alle beskæftigede i aldersgruppen 20-29 år har HG’erne 
samlet set en markant ”overbeskæftigelse” inden for detailhandlen og en 
overgennemsnitlig beskæftigelse inden for hotel og restauration og i forret-
ningsservice.  

 17 pct. af HG’erne varetager ufaglært arbejde. I sammenligning med alle be-
skæftigede i aldersgruppen 20-29 år og med 20-29 årige med folkeskolen som 
højeste afsluttede uddannelse, er andelen af HG’ere, som varetager ufaglært 
arbejde henholdsvis ca. 1 og ca. 7 procentpoint højere. 

 Analysen peger således ikke entydigt på, at HG-uddannelsen giver eleverne 
formelle færdigheder, som gør dem i stand til at varetage mere krævende ar-
bejdsfunktioner end personer, der har folkeskolen som højeste uddannelse. 
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5.1 Brancher 

I tabel 5.1. nedenfor ses det, at de fordeler sig på mange brancher, og at der er 
nogle forskelle på de brancher, hvor der er mange mænd og hvor der er mange 
kvinder. 

Tabel 5.1: Beskæftigede HG’ere fordelt på brancher. Pct. 
 Mænd Kvinder I alt 

Landbrug, gartneri og skovbrug 1,4 0,9 1,0 

Fiskeri 0,1 0,0 0,0 

Føde-, drikke-, tobaksvareindustri 3,3 4,0 3,8 

Tekstil- og læderindustri 0,7 0,3 0,4 

Træ-, papir- og grafisk industri 3,0 1,2 1,9 

Kemisk industri og plastindustri 1,5 1,1 1,2 

Sten-, ler- og glasindustri 0,7 0,2 0,3 

Jern- og metalindustri 7,1 4,1 5,2 

Møbelindustri og anden industri 2,7 0,5 1,3 

Energi- og vandforsyning 0,0 0,1 0,0 

Bygge og anlæg 5,1 1,2 2,6 

Autohandel, service og tankstationer 4,8 4,0 4,3 

Engroshandel undtagen med biler 5,5 3,9 4,5 

Detailh. og reparationsvirks. undt. biler 13,9 25,9 21,5 

Hoteller og restauranter 7,8 10,1 9,3 

Transport 4,0 2,3 2,9 

Post og tele 3,7 2,8 3,1 

Finansiering og forsikring 0,4 0,5 0,5 

Udlejning og ejendomsformidling 1,1 1,1 1,1 

Forretningsservice  14,6 14,2 14,3 

Offentlig administration 7,4 1,0 3,3 

Undervisning 1,2 1,5 1,4 

Sundhedsvæsen 0,7 2,3 1,7 

Sociale institutioner 5,2 13,5 10,5 

Foreninger, kultur og renovation 4,2 3,0 3,4 

Uoplyst aktivitet 0,0 0,2 0,1 

I alt 100,1 99,9 99,6 
Kilde: Særkørsel fra Danmarks Statistik, (RAS & INTE, 2006). 

 

Kvinderne er særligt beskæftiget inden for de tre brancheområder detailhandel, 
hoteller og restauranter samt sociale institutioner.  

Mændene er overvejende beskæftiget i brancherne forretningsservice, detailhan-
del, offentlig administration samt industrien. 

Der er for både mænd og kvinder derudover relativ høj beskæftigelse i de øvrige 
merkantile områder som f.eks. engroshandel og autohandel. 

En del af mændene er derudover beskæftiget i industrien (samlet ca. 15 pct.), i 
hotel- og restaurationsbranchen samt i bygge- og anlægsbranchen. 

I forhold til den samlede beskæftigelse for de 20-29-årige afviger beskæftigelses-
mønstret blandt HG’erne sig på en række punkter (se bilagstabel 7.1.). 
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Den klart mest markante forskel er, at der generelt kun er ca. 12 pct. beskæftigede 
i detailhandlen, mens der blandt HG’erne er beskæftiget 22 pct. i denne branche. 
Den markante ”overbeskæftigelse” i detailhandlen gælder endvidere både for 
mænd og kvinder.  

Der er herudover en overgennemsnitlig beskæftigelse inden for hotel og restaura-
tion og i forretningsservice for HG’erne21. 

Forretningsservice dækker over en bred kam af virksomhedstyper, og går man 
nærmere ind i området, viser det sig, at en stor del af HG’erne arbejder inden for 
rengøringsbranchen eller i anden forretningsservice. 

Tabel 5.2: Beskæftigede i forretningsservice, offentlig administration og finansiering for-
delt på undergrupper 
 Antal Procent 

Forretningsservice, heraf: 

Advokatvirksomhed 1 0 

Revision og bogføring 3 1 

Rådgivende ingeniører og arkitekter 2 1 

Reklame og markedsføring 16 6 

Rengøringsvirksomhed 78 28 

Anden forretningsservice, fx call centre, tolkning og kontor-
service samt pakkerier 182 65 

I alt 282 100 

Offentlig administration 

Offentlig administration 67 100 

Finansiering, heraf: 

Finansiering 6 19 

Forsikring 4 13 

Ejendomsudlejning og -formidling 14 44 

Udlejning af transportmidler og maskiner 8 25 

I alt 32 100 
Kilde: Danmarks Statistik, (RAS & INTE, 2006). Det er ikke muligt at beskrive HG’ernes arbejdsfunktioner nærmere ud fra 
disse registerdata. 

 

På trods af, at der er en stor gruppe af HG’erne der er beskæftiget i sociale institu-
tioner, så er andelen af beskæftigede i denne branche relativt mindre blandt 
HG’erne, end den er blandt de 20-29-årige generelt. 

Analysen peger således på, at HG’erne i deres branchevalg i nogen grad trækker 
på den merkantile baggrund, som de har fra HG. De tre brancher hvor der er en 
overgennemsnitlig beskæftigelse af HG’erne, er alle brancher, hvor deres merkan-
tile kompetencer kan komme til anvendelse. 

De yngre aldersgrupper arbejder i lidt højere grad inden for detailhandel og hotel 
og restaurationsbranchen, mens de lidt ældre aldersgrupper i højere grad arbejder 
inden for forretningsservice og inden for det social- og sundhedsfaglige område. 

                                                 
21 9,3 pct. af HG’erne er i hotel og restauration, mens kun 5,9 af de 20-29-årige og 14,3 pct. af HG’erne er i 
forretningsservice, mens kun 12,6 af de 20-29-årige. 
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Der er dog ikke tale om store aldersforskelle, når man ser på branchefordelingen 
(se bilagstabel 7.2.). 

De beskæftigede personer med dansk baggrund adskiller sig ikke meget fra ind-
vandrere og efterkommere fra ikke-vestlige lande mht. branchevalg, udover at der 
er flere indvandrere og efterkommere, der arbejder inden for forretningsservice-
branchen, sammenlignet med danskere. Da forretningsservice er en forholdsvis 
bredt defineret branche, er det dog vanskeligt at sige, om indvandrere og efter-
kommere i højere grad end danskere bruger deres HG-uddannelse på arbejdsmar-
kedet (se bilagstabel 7.3.).  

 

5.2 Arbejdsfunktioner 

Når der ses på de arbejdsfunktioner, som de beskæftigede HG’ere varetager i de-
res job, viser tabel 5.3 er der, ikke overraskende, en klar overvægt af stillingsbe-
tegnelser / arbejdsfunktioner inden for detailhandel, service og omsorgsarbejde. 
Det er endvidere også en del, der varetager kontorarbejde. 

Når der ses på hvilke færdigheder, der forudsættes i de job, HG’erne varetager, 
viser tabellen, at det er knap en femtedel (17 pct.) af HG’erne, som varetager de-
cideret ufaglært arbejde (”andet arbejde”). 

Tabel 5.3: Beskæftigede HG’ere fordelt på stillingsbetegnelse (disco) 
Stillingsbetegnelse Antal Procent 

Militært arbejde 77 4 

Ledelse på øverste plan 5 0 

Arbejde der forudsætter færdigheder på højeste niveau 16 1 

Arbejde der forudsætter færdigheder på mellemniveau 67 3 

Kontorarbejde (grundniveau) 176 9 

Detailsalg, service og omsorgsarbejde (grundniveau) 625 31 

Håndværkspræget arbejde (grundniveau) 53 3 

Proces- og maskinoperatørarbejde samt transport- og anlægsarbejde (grundniveau) 163 8 

Andet arbejde 340 17 

Antal uden discokoder 494 25 

I alt  2.016 100 
Kilde: Danmarks Statistik, (RAS & INTE, 2006).  

 

Hovedparten af HG’erne (51 pct.) varetager arbejde, der forudsætter færdigheder 
på grundniveau, mens en mindre gruppe (4 pct.) varetager arbejde, som forudsæt-
ter flere færdigheder, end deres HG formelt giver dem22. 

                                                 
22 Militært arbejde og ledelse beskrives ikke mht. færdighedsniveau. 
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Selvom lidt mere end halvdelen af HG’erne varetager arbejdsfunktioner, som for-
udsætter færdigheder, der stort set svarer til deres formelle uddannelsesniveau, er 
der samtidig en forholdsvis stor andel, som - på trods af HG - varetager entydigt 
ufaglært arbejde (17 pct.), og hermed varetager arbejde, de formelt set er overkva-
lificeret til. 

Til sammenligning er der blandt alle beskæftigede 20-29-årige noget færre (9 pct. 
i forhold til 17 pct. blandt HG’erne), der varetager entydigt ufaglært arbejde og 
arbejde på grundniveau (36 pct. i forhold til 51 pct. hos HG’erne), mens flere (21 
pct. mod 4 pct. blandt HG’erne) varetager arbejde, der forudsætter færdigheder på 
mellem eller højt niveau.  

Tabel 5.4: Beskæftigede 20-29-årige fordelt på socioøkonomisk status 
 Alle 20-29 årige Med folkeskolen som høje-

ste afsluttede uddannelse 
HG’erne 

 Antal Procent Antal Procent Antal Procent 

Topledere 2.948 0,6 328 0,3 5 0,2 

Lønmodtagere 
højeste niveau 

39.170 8,2 907 0,9 16 0,8 

Lønmodtager 
mellemniveau 

61.439 12,9 4.092 3,9 67 3,3 

Lønmodtagere 
grundniveau 

241.227 50,8 58.803 56,6 1.017 50,4 

Andre lønmod-
tagere 

43.765 9,2 16.393 15,8 340 16,9 

Lønmodtagere 
uden nærmere 
angivelse 

86.661 18,2 23.412 22,5 571 28,3 

I alt 475.210 99,9 103.935 100 2.016 99,9 
Kilde: Statistikbanken.dk RAS9 og RASU11 samt Danmarks statistik, (RAS & INTE, 2006) 

 

Selv hvis der sammenlignes med 20-29-årige, der har folkeskolen som højeste 
afsluttede uddannelse, har HG’erne generelt ikke job, der forudsætter færdigheder 
på et højere niveau. 

Færdighedsniveauer i statistikken 

Oplysningerne i tabellen om stillingsbetegnelse er ikke en beskrivelse af den uddannelse, som 
HG’erne har, men en beskrivelse af de færdigheder, det forudsætter at varetage de job, de har. I 
tabellen er færdighedsniveauet beskrevet i fire niveauer, hvor det laveste niveau er gruppen 
”andet arbejde”. Det er arbejde, der forudsætter færdigheder, der svarer til 1-6 års uddannelse 
samlet (dvs. første del af folkeskolen). Det næste niveau er ”arbejde på grundniveau”, der er 
arbejde, der forudsætter færdigheder, der svarer til 6-12 års uddannelse samlet, mens de sidste 
to er ”arbejde, der forudsætter færdigheder på mellemniveau” og ”arbejde, der forudsætter 
færdigheder på højeste niveau”.  

Se mere på http://www.dst.dk/Vejviser/dokumentation/Nomenklaturer/DISCO-88/Introduktion.aspx 
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5.2.1 Anciennitet, timetal og løn 

Et sidste aspekt ved de job som HG’erne har, er jobbenes karakter i forhold til 
timetal, løn mv..  

En del har ifølge spørgeskemaundersøgelsen haft en forholdsvis stabil tilknytning 
til den arbejdsplads, de har nu/ den seneste arbejdsplads de var på. 30 pct. har så-
ledes haft den samme arbejdsplads i mere end to år, mens 30 pct. har haft deres 
job i 1-2 år.  

I forhold til arbejdstidens omfang er det mest almindelige timetal pr uge 25-37 
timer (44 pct.), men mere end en fjerdedel arbejder mere end 37 timer om ugen, jf. 
tabel 5.5 nedenfor.  

Tabel 5.5: Månedlig indkomst fordelt på ugentlig timeantal. Pct. 
 < 15 timer 16-25 timer 25-37 timer > 37 timer Alle 

HG-uddannede i arbejde 2008   

Mindre end 10.000 100 56 6 5 13 

10-19.999 0 44 77 38 57 

20-29.999 0 0 17 54 29 

Mere end 30.000 0 0 0 3 1 

I alt procent 100 100 100 100 100 

Antal 3 9 52 37 101 

Alle med joberfaring   

Mindre end 10.000 98 79 13 12 35 

10-19.999 2 17 78 51 50 

20-29.999 0 4 8 36 14 

Mere end 30.000 0 0 1 1 1 

I alt procent 100 100 100 100 100 

Antal 46 24 108 69 247 
Kilde: Spørgeskema til HG’ere 2008. New Insight og Danmarks Statistik 

 
85 pct. opgiver, at deres månedlige indkomst før skat ligger på mindre end kr. 
20.000, mens de resterende tjener mellem kr. 20 og 30.000. Indkomsten er natur-
ligvis afhængig af timeantallet. Der er således mere end en tredjedel af dem, der 
arbejder/ arbejdede mere end 37 timer om ugen, som tjener mere end 20.000 kr. 
om måneden mod mindre end 10 pct. af dem, der arbejder 37 timer eller mindre.  

Hvis vi kigger særskilt på dem, der i øjeblikket er i arbejde og som kan have opar-
bejdet mere anciennitet og have opnået mere ansvar på deres job, er der lidt flere 
af, der har bevæget sig over de 20.000 i månedlig indkomst før skat.  

Blandt dem der er i arbejde i 2008, tjener 17 pct. af dem, der arbejder op til 37 
timer mere end 20.000 kr., mens 54 pct. af dem, der arbejder mere end 37 timer, 
ligger over 20.000 kr. i løn pr. måned.  

17 pct. af HG’erne refererer i spørgeskemaundersøgelsen, at de har eller har haft 
ledelsesansvar på den arbejdsplads, de arbejder på/ arbejdede på. De fleste har/har 
haft 1-5 personer under sig, men 5 pct. har ledelsesansvar overfor mere end 10 
personer. På trods af dette ledelsesansvar er der kun ganske få, der tjener mere end 
30.000. 



 

 

 

31

6. HG’ernes kompetencer på arbejdsmar-
kedet 

I dette kapitel er der fokus på de beskæftigede HG’ere og deres vurdering af, hvil-
ke kompetencer de har fået i uddannelsen, som kan anvendes på arbejdsmarkedet.  

Hovedpointerne fra kapitlet er, at: 

 Hovedparten af HG’erne vurderer, at HG-uddannelsen ikke spillede en afgø-
rende rolle for, at de fik deres job, at deres arbejdsgiver ikke tillægger uddan-
nelsen større betydning samt at de er i stand til at varetage deres nuværende 
job uden en HG. 

 Samtidig peger hovedparten af HG’erne på, at de kan bruge dele af det, de har 
lært på HG, i deres job. Det gælder både en række faglige kompetencer, sær-
ligt i forhold til salg og service, dansk, IT, engelsk og erhvervsøkonomi samt 
de personlige og almene kompetencer, de har udviklet på HG, fx ansvarlig-
hed, selvstændighed og mødestabilitet. 

 Repræsentanter fra handelsskoler og virksomhederne bekræfter grundlæggen-
de den opfattelse, som HG’erne også selv giver udtryk for: At HG’ernes kom-
petencer kan være en relevant ballast, men ofte ikke spiller en afgørende rolle 
hverken i forhold til at få arbejde eller varetage de konkrete jobfunktioner.  

 Repræsentanterne fra de virksomheder, som beskæftiger HG’ere, tillægger 
samlet set ikke HG den store værdi i forhold til rekruttering.  

 
6.1 HG’ernes egen vurdering 

Det er i analysen afdækket, hvilken vurdering HG’erne selv har af deres HG og de 
kompetencer, de har opnået igennem uddannelsen, i forhold til at opnå beskæfti-
gelse og varetage de job, de har eller har haft. 

Overordnet peger analysen på, at de HG-uddannede ikke opfatter HG som særlig 
kompetencegivende i forhold til arbejdsmarkedet. 

På det generelle niveau er der umiddelbart en del af HG’erne (33 pct.), der finder, 
at deres HG i sig selv kvalificerer dem til et job. Men når de videre vurderer HG i 
forhold til deres konkrete job, er de mere forbeholdne for værdien og relevansen 
af deres uddannelse, jf. tabel 6.1 nedenfor. 

Tabellen viser, at i forhold til deres konkrete job, er det mellem 80 og 90 pct., der 
vurderer, at HG ikke havde nogen afgørende betydning: 

 87 pct. vurderer, at de kunne have fået jobbet uden en HG,  
 82 pct. vurderer, at HG ikke havde betydning for deres arbejdsgiver og  
 90 pct. vurderer, at de ville kunne varetage jobbet uden en HG.  
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Tabel 6.1: HG’ernes vurdering af relevansen af uddannelsen. Pct. 
 Ja Nej I alt 

Opfatter du HG som en uddannelse, der kvalificerer dig til et job uden yderligere 
uddannelse 

33 67 100 

Kunne du have fået jobbet uden at have taget en HG? 87 13 100 

Havde det betydning for arbejdsgiveren, at du havde en HG? 18 82 100 

Havde din HG betydning for din interesse for jobbet? 20 80 100 

Havde det betydning for din selvtillid i forhold til at varetage jobbet, at du havde en 
HG? 

25 75 100 

Ville du kunne udføre dit job uden at have en HG? 90 10 100 
Kilde: Spørgeskema til HG’ere 2008. New Insight og Danmarks Statistik 

 
Samlet set har en del af HG’erne således nok en umiddelbar vurdering af, at HG i 
sig selv er relevant i forhold til arbejdsmarkedet, men når det kommer til en kon-
kret vurdering i forhold til deres aktuelle job, så vurderer HG’erne ikke, at uddan-
nelsen hverken har styrket deres position i rekrutteringssituationen eller i vareta-
gelsen af jobbet.  

Tabellen viser dog, at HG har haft en positiv effekt for HG’ernes selvtillid, på 
trods af, at de ikke finder den afgørende for hverken at få eller varetage deres ak-
tuelle job. Det er således en fjerdedel af HG’erne, der finder, at det har haft betyd-
ning for deres selvtillid i forhold til at varetage jobbet, at de har uddannelsen. 

En del af surveyen har videre fokuseret på at afdække hvilke typer af job som 
HG’erne mener at HG umiddelbart kvalificerer til23. Som eksempler på jobs, 
HG’erne peger på umiddelbart kan varetages med en HG-uddannelse, nævnes24: 

 Kontorassistent og sekretær 
 Salgs- og butiksassistent  
 Kundeservice i detailhandel (butikscentre)  
 Sælger 
 Ejendomsmægler 
 Speditør 
 Selvstændig som frisør, kosmetiker mv. pga. viden om kundeservice 

De fleste af HG’erne nævner butiksområdet og enkelte påpeger, at det kan være 
vanskeligere at blive ansat som kontorassistent end at blive ansat i en butik.  

På trods af, at HG’erne generelt ikke vurderer, at deres HG har haft afgørende 
betydning for, hverken at de fik deres nuværende job eller deres evne til at vareta-
ge jobbet, er der en del HG’ere, der peger på, at de har haft nytte af deres uddan-
nelse i deres nuværende job. 

Det er således 60 pct. af HG’erne, der har kunnet bruge specifikke fag, som de har 
haft på HG i deres nuværende eller sidste job, jf. nedenstående tabel 6.2. 

                                                 
23 Det er kun blandt den tredjedel, som finder, at HG er en uddannelse, der kvalificerer en til et job uden yderli-
gere uddannelse. 

24 Kilde: Spørgeskema til HG’ere 2008. New Insight og Danmarks Statistik. 
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Tabel 6.2: Andel der har brugt fag fra HG i deres job 
 Antal Procent 

Salg og Service 98 40 

Dansk  93 38  

IT 88 33 

Engelsk 75 28 

Erhvervsøkonomi 64 26 

Psykologi og kommunikation 45 19 

Servicesalg 34 14 

Reklame og markedsføring 31 13 

Planlægning og administration 26 11 

Samfundsfag 23 10 

Købmandskab 22 9 

Projekter 19 8 

Andet fremmedsprog 16 7 

Visuel markedsføring 17 7 

Har ikke brugt fag fra HG i mit job 96 40 
Kilde: Spørgeskema til HG’erne 2008. New Insight og Danmarks Statistik. Hver respondent har kunnet svare mere end en 
gang, hvorfor der ikke kan summeres op til 100 pct. 

 

Når der ses på hvilke af deres fag, der konkret har været anvendt, viser analysen, 
at det i særlig grad handler om salg og service (40 pct.) samt dansk (38 pct.). Vi-
dere er der mellem en tredjedel og en fjerdedel, der har brugt fagene IT, engelsk 
og erhvervsøkonomi. 

Det er, i forhold til de brancher HG’erne overvejende er beskæftiget inden for, 
måske lidt overraskende, at det er under hver tiende, som mener at kunne anvende 
de færdigheder, de har opnået inden for fagene købmandskab og andet fremmed-
sprog. 

Adspurgt hvorvidt HG’erne i deres job kan anvende de personlige og almene 
kompetencer, de har tilegnet sig på HG, svarer hele 73 pct. bekræftende (jf. tabel 
6.3 nedenfor). Niveauet er således her noget over det for de faglige kompetencer. 

 
Tabel 6.3: Andel der har brugt personlige og almene kompetencer fra HG i deres job 
 Antal Procent 

Ansvarlighed og selvstændighed 124 50 

Mødestabilitet 91 37 

Selvtillid 77 31 

Problemløsning og overblik 78 31 

Planlægning/ organisering 72 29 

Skriftlige og mundtlige formuleringsevner 58 23 

Har ikke brugt almene kompetencer opnået på HG i jobbet 68 27 
Kilde: Spørgeskema til HG’erne 2008. New Insight og Danmarks Statistik 

 

Det er helt generelle, men typisk også meget efterspurgte kompetencer, som 
HG’erne særligt peger på, at de har kunnet anvende i deres job. Det er f.eks. mel-
lem fire og fem ud af ti, der peger på, at de har brugt ansvarlighed og selvstæn-
dighed samt mødestabilitet. 
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Derudover peger ca. hver tredje af HG’erne på, at de har kunnet bruge de øvrige 
kompetencer, som f.eks. planlægning og problemløsning, og lidt færre peger på, at 
de har kunnet bruge de skriftlige og mundtlige formuleringsevner. 

Alt i alt mener langt de fleste HG’ere, at de har fået kompetencer eller kvalifikati-
oner fra HG, der har været dem til hjælp i deres nuværende job. Kun 17 pct. me-
ner ikke, at de har kunnet bruge hverken fag eller almene kompetencer, som de 
har opnået på HG i deres job. Alligevel er der kun få der, som vi så i begyndelsen 
af dette kapitel, mener, at HG har været en nødvendighed for at få jobbet eller at 
HG er en nødvendighed for at varetage jobbet. 

 

6.2 Skolernes vurdering 

Det billede som HG’erne selv tegner af relevansen af deres kompetencer i forhold 
til arbejdsmarkedet, bliver i høj grad bekræftet i de interview, der er gennemført 
med handelsskoler25. 

De interviewede skolerepræsentanter peger overordnet på, at HG kan være en 
relevant ballast, hvis man vil være selvstændig (f.eks. frisør), men at HG derud-
over ikke giver eleverne nogle markante fortrin på arbejdsmarkedet.  

Skolerepræsentanterne bekræfter således HG’ernes egen opfattelse af have opnået 
nogle (del)kompetencer, som de på den ene side kan anvende, men som på den 
anden side ikke spiller nogen afgørende betydning for hverken at få arbejde eller 
varetage de konkrete jobfunktioner.  

En interviewperson peger på, at virksomhederne primært rekrutterer HG’erne af 
nød, fordi de - på grund af den store efterspørgsel efter arbejdskraft i de senere år -
ikke har haft mange ansøgere at vælge imellem til ledige stillinger. Samme inter-
viewperson peger på, at HG’erne grundlæggende mangler branchekendskab, hvil-
ket de kunne have fået i et praktikforløb. 

 

6.3 Virksomhedernes vurdering 

Der er i forbindelse med analysen gennemført få kvalitative interview26 med per-
sonaleansvarlige på virksomheder, der har ansat HG’ere. Formålet med disse in-
terview er at få nuanceret HG’ernes egen vurdering af relevansen og værdien af 
HG i forhold til at opnå og varetage beskæftigelse. Virksomhedsinterviewene kan 
således ikke opfattes som repræsentative for alle virksomheder, men skal alene 
opfattes som en nuancering af HG’ernes svar. 

                                                 
25 Der er interviewet to repræsentanter fra handelsskoler. 

26 Der er interviewet repræsentanter fra syv virksomheder. 
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Svarene fra de interviewede virksomheder peger på, at virksomhederne generelt 
har samme vurdering af HG som HG’erne selv har. Den er ikke afgørende for 
hverken ansættelse eller for at de kan varetage deres job, men der er elementer fra 
HG, som virksomhederne finder, at HG’erne kan anvende i de job, de varetager. 

Overordnet finder virksomhederne, at de ved screening af ansøgere til stillinger 
vurderer, at HG-uddannelsen er bedre end ingen uddannelse, men at anden rele-
vant erhvervserfaring kan være mindst lige så afgørende for rekrutteringen af 
medarbejdere. 

Der er også virksomheder, som reelt ikke tillægger den type formel uddannelse, 
som en HG er, nogen værdi ved rekruttering til f.eks. stillinger som salgsassistent. 
Hvis ikke ansøgerne har en fuld merkantil erhvervsuddannelse, fokuserer de ty-
pisk på en række personlige kompetencer, som virksomheden afdækker hos ansø-
gerne gennem samtaler. De interviewede virksomheder synes her at vægte bl.a. 
formuleringsevne og sociale evner meget højt. 

Når virksomhederne peger på kompetencer, HG’erne har med fra uddannelsen og 
som de finder, at de umiddelbart kan anvende, er det typisk i relation til f.eks. salg 
og service, økonomi og IT. 

Dette stemmer godt overens med 
HG’ernes egne vurderinger, jf. tabel 
6.2. 

Når virksomhederne peger på IT-
kompetencer, er det typisk i relation til 
brug af pc eller ved brug af databaser 
mv., hvis de laver opsøgende salg.  

Virksomhederne lægger endvidere stor vægt på en række af de almene og person-
lige kompetencer hos de ansatte og hermed også, hvis de skal rekruttere HG’erne, 
men om disse kompetencer udvikles i HG-uddannelsen, giver virksomhederne 
generelt ikke en vurdering af. 

Uddannelse vs. personlighed 

”Personligheden spiller en meget stor rolle. Her handler det om evnen til at ”redde” kunder, 
hvor det er altafgørende med en god formuleringsevne. Det er måske ikke noget, du kan lære 
gennem to år på en skole. Og der kan jo sagtens være en ansøger uden uddannelse, der er mere 
kompetent pga. erfaring eller personlighed.”  

Afdelingsansvarlig i telemarketing afdeling i stor servicevirksomhed 

”De har en økonomisk tilgang, der er lettere at 
bygge videre på, end hvis de kommer helt uden 
noget. Altså at de forstår, når vi taler om ”re-
turn on investment” og har en forståelse for 
salg.”  

Afdelingsansvarlig i telemarketing afdeling i stor service-
virksomhed. 
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Virksomhederne tillægger en fuldført erhvervsuddannelse betydeligt større værdi 
end HG, og flere af de interviewede virksomheder er meget opmærksomme på 

dette skel. I denne sammenhæng henregnes HG’erne umiddelbart som ufaglærte 
på linje med f.eks. gymnasielever. Hvis ikke ansøgerne har en fuld merkantil er-
hvervsuddannelse, fokuserer virksomhederne typisk på en række personlige kom-
petencer, som virksomheden afdækker hos ansøgerne gennem samtaler.  

 

 

”Der er selvfølgelig en forskel i lønomkostningerne på faglærte og ufaglærte og ved kassen er 
der stort set kun ufaglærte – men ude i butikken ansætter vi dem med de bedste kvalifikationer. 
Jeg mærker ikke rigtig forskel på vores forskellige fuldtidsansattes baggrund. Om de er tidlige-
re gymnasieelever, HTX’ere eller andre ufaglærte, har næsten, eller slet ingen afsmitning på 
hverdagen”.  

Personalechef i supermarked. 
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7.  Bilag 

7.1 Tabeller 

Tabel 7.1: 20-29-årige beskæftigelse i 2007. Pct. 
Branche Mænd Kvinder Alle 

Landbrug, gartneri og skovbrug 3,8 1,4 2,7 

Fiskeri 0,1 0 0,1 

Råstofudvinding 0,1 0 0,1 

Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 2,2 2 2,1 

Tekstil- og læderindustri 0,2 0,2 0,2 

Træ-, papir- og grafisk industri 1,9 1,2 1,6 

Kemisk industri og plastindustri 1,1 0,9 1 

Sten-, ler- og glasindustri 0,6 0,1 0,4 

Jern- og metalindustri 7,4 1,9 4,8 

Møbelindustri og anden industri 0,9 0,5 0,7 

Energi- og vandforsyning 0,2 0,1 0,2 

Bygge og anlæg 15,1 1,2 8,5 

Autohandel, service og tankstationer 4,8 1,2 3,1 

Engroshandel undtagen med biler 5,6 3,7 4,7 

Detailh. og reparationsvirks. undt. biler 8,7 14,7 11,6 

Hoteller og restauranter 4,8 7,2 5,9 

Transport 5 2,1 3,6 

Post og tele 2,7 1,6 2,2 

Finansiering og forsikring 2,2 2,7 2,5 

Udlejning og ejendomsformidling 1,3 1,2 1,2 

Forretningsservice 12,9 12,2 12,6 

Offentlig administration 4,6 3,7 4,2 

Undervisning 4 6,6 5,2 

Sundhedsvæsen 1 6,8 3,7 

Sociale institutioner 4,5 20,3 12 

Foreninger, kultur og renovation 4 6,2 5,1 

Uoplyst aktivitet 0,2 0,1 0,1 

I alt 100 100 100 

Kilde: Danmarks Statistik, (RAS & INTE, 2006) 
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Tabel 7.2: Beskæftigede HG’ere fordelt efter alder og branche 
Branche 17-18 år 19-20 år 21-25 år 26-30 år 30+ år 

Industri, bygge og anlæg 12 17 17 13 18 

Autohandel, service og tankstationer 2 5 5 4 2 

Engroshandel undtagen med biler 4 5 4 4 6 

Detailhandel 28 23 20 21 16 

Hoteller og restauranter 16 10 9 6 3 

Transport, post og televirksomhed 4 5 8 7 5 

Forretningsservice (+ finansiering og forsikring) 14 12 17 19 21 

Offentlig administration 0 5 2 2 4 

Undervisning, social og sundhedsområdet 12 13 12 17 22 

Andet 8 6 6 6 4 

I alt 50 912 771 135 148 

Kilde: Danmarks Statistik, (RAS & INTE, 2006)  

 

 

Tabel 7.3: De beskæftigede HG-uddannede fordelt efter branche og herkomst. Pct. 
Branche Personer med dansk 

eller vestlig baggrund 
Indvandrere og efterkommere 
fra ikke-vestlige lande 

Industri 14 15 

Bygge og anlæg 3 1 

Autohandel, service og tankstationer 5 2 

Engroshandel undtagen med biler 5 2 

Detailhandel og reparationsvirksomhed undta-
gen biler 

22 21 

Hoteller og restauranter 9 9 

Transport 3 5 

Post og tele 3 3 

Forretningsservice 13 20 

Offentlig administration 3 3 

Sundhedsvæsen 2 2 

Sociale institutioner 11 8 

Foreninger, kultur og renovation 3 4 

Andet 4 4 

I alt (pct.) 100 100 

I alt (N) 1.761 255 
Kilde: Danmarks Statistik, (RAS & INTE, 2006) 
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7.2 Interviewguides 

 

7.2.1 Uddannelsesinstitutioner 

1. Introduktion til projektet? 
2. Hvor mange elever har I per årgang på HG? 
3. Hvor mange af dem fortsætter på et af de merkantile hovedforløb? 
4. Har I indhentet systematisk viden om frafaldsårsager? 

Hvad siger denne viden i hovedtræk? 
5. Har I nogen fornemmelse af, hvad de der stopper efter HG, laver? 
6. Ved I hvilke uddannelser de starter på? 
7. Ved I hvilke jobs de unge får, når de stopper på HG? 
8. Er det jobs hvor de bruger det, de har lært på HG? 
9. Ville de efter jeres mening kunne få disse jobs uden at have taget en HG? 
10. Hvilke kvalifikationer opnået på HG kvalificerer de unge til arbejdsmarkedet? 
11. Har du indtryk af, at det er specifikke fag, de har taget på HG som arbejds-

markedet efterspørger? 
12. Hvilke kompetencer mangler de unge, når de ikke har taget hovedforløbet? 
13. Har du indtryk af, at de unge opfatter HG som en erhvervskompetencegivende 

uddannelse? 
14. Oplever du, at arbejdsgivere efterspørger unge med en HG eller ville de fore-

trække at få nogen, der også har taget hovedforløbet? 
15. Har du nogen fornemmelse af hvilke typer af elever, der falder fra?  

 Er det de stærke elever eller de svage? 
 Er det de elever der fungerer dårligt socialt eller de velfungerende? 

16. Er der forskel på frafaldet for elever fra forskellige uddannelsesretninger? (fx 
HG-elite – HG-voksen m.fl.) 

17. Kender du nogen virksomheder, vi kan snakke med? 
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7.2.2 Virksomheder 

1. Har du ansat en eller flere med en HG som højeste uddannelse? 
2. Hvor mange? 
3. Hvilke vilkår er den ansatte ansat på? (kontraktansat – deltid, fuldtid, fast stil-

ling?) 
4. Har den ansatte en titel? 
 

Kvalifikationer opnået på HG 

5. Havde det betydning for din ansættelse af vedkommende at han/ hun havde en 
HG? – Hvorfor, hvorfor ikke? 

6. Var der ansøgere, der havde en fuldført merkantil erhvervsfaglig uddannelse? 

7. Ville du have ansat en person med en HG, hvis du kunne have fået en med en 
højere handelsuddannelse? 

8. Hvad var den vigtigste årsag til, at du ansatte den/ de HG-uddannede? 
9. Får en ansat med en hg-uddannelse bedre løn end en, der kun har en folkesko-

leuddannelse eller en der har en gymnasieuddannelse? 
10. Ville du/ firmaet gerne betale en højere løn til en ansat, der har en fuld mer-

kantil erhvervsfaglig uddannelse? – Dvs. synes du, at den ekstra uddannelse 
tilføjer firmaet en værdi, der svarer til den ekstra lønomkostning? 

11. Var det vigtigt, at det var en HG frem for en anden erhvervsfaglig grundud-
dannelse? 

12. Hvilke elementer i HG-uddannelsen udgør kompetencer, som kan bruges i 
jeres virksomhed? 

13. Deltager den/ de HG-uddannede i efteruddannelse under ansættelsen? 
 

Arbejdsfunktioner 

14. Hvilke ansvarsområder har den/ de ansatte? 
15. Har den/ de ansatte med en HG-arbejdsopgaver, der er relateret til de kvalifi-

kationer der er opnået på HG? 

16. Hvilke funktioner kan en ansat med en HG-uddannelse varetage i jeres firma? 

17. Er de kvalifikationer, som den ansatte har opnået på HG nok til, at den/ de 
ansatte kan udføre opgaver selvstændigt? 

18. Hvilken arbejdsdeling er der mellem personer med en HG og ufaglærte ansat-
te? 

19. Hvilken arbejdsdeling er der mellem personer med en HG og ansatte med en 
fuldført merkantil erhvervsfaglig uddannelse? 

Årsager til at stoppe uddannelse efter HG 

20. Ved du hvorfor den ansatte valgte at afslutte sin uddannelse efter HG? 
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7.3 Liste over interviewede 

7.3.1 Virksomheder 

1. Personalechef i varehus (mere end 25 ansatte med HG-baggrund) 
2. Afdelingsansvarlig i telemarketingsvirksomhed (2 ansatte med HG-baggrund) 
3. Personaleansvarlig i møbelbutik (2 ansatte med HG-baggrund) 
4. Ejer af servicestation (2 ansatte med HG-baggrund) 
5. Personaleansvarlig for tøjbutikskæde (mere end 25 ansatte med HG-

baggrund) 
6. Personaleansvarlig for byggemarkedskæde (mere end 25 ansatte med HG-

baggrund) 
7. Personaleansvarlig for møbel- og indretningsvarehus (mere end 25 ansatte 

med HG-baggrund). 
 

7.3.2 Uddannelsesinstitutioner 

1. Handelsskolen Sjælland Syd 
2. Haderslev Handelsskole 
3. Niels Brock 
4. TietgenSkolen. 
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7.4 Spørgeskema 

 

 

Velkommen til spørgeskemaet om HG på arbejdsmarkedet 

  

Du skal nu logge ind med det password, som du har modtaget i brevet. Ind-
tast venligst dit password i feltet nedenfor og tryk på "Login". 

 

 

Baggrundsoplysninger 

 

 Er du?  

 Kvinde

 Mand 

 

 Hvor gammel er du? 

 19 år eller derunder

 20-21 år

 22-24 år

 25-29 år

 30 år eller derover 

 

 Hvor er du født?  

 Danmark

 Andet land, skriv hvilket

_____________________________________________________________ 

 

  

 



 

 

 

43

 

 

Er begge dine forældre født i Danmark?  

 Ja

 Nej 

  

 I hvilket land er din mor født?  

Angiv land 

_________________________________________________________________ 

 

 

 I hvilket land er din far født?  

Angiv land 

_________________________________________________________________ 

 

  

 Er du?  

 Gift

 Samlevende

 Single 

  

 Har du børn?  

 Ja

 Nej 

  

Hvilket postnummer bor du i? 

  

_________________________________________________________________ 
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 Hvad er din højeste gennemførte uddannelse?  

 HG

 Anden erhvervsfaglig uddannelse, skriv hvilken:

_____________________________________________________________ 

 

 Gymnasial uddannelse (student, hhx, htx)

 Gymnasial uddannelse + HG

 Andet, skriv hvilken:

____________________________________________________________ 

 

  

Hvad var dit karaktergennemsnit fra folkeskolens afgangsprøve i 9./10. klas-
se?  

 Under 6

 Mellem 6-8

 Mellem 8-10

 Over 10

 Kan ikke huske/ved ikke 

  

 

Undervisningen og det sociale liv på HG 

 

 

Hvilket år startede du på HG? 

  

_________________________________________________________________ 

 

 

Varede din HG-uddannelse: 

 1 år

 2 år 
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Synes du undervisningen på HG var (sæt evt. flere krydser): 

 For svær

 For nem

 Udfordrende, men ikke for svær

 Interessant

 Kedelig

 Irrelevant 

  

Hvordan synes du, du klarede dig fagligt på HG? (kun ét kryds) 

 Udmærket

 Over middel

 Middel

 Under middel 

  

Hvordan passer følgende udsagn om det sociale liv på din HG-uddannelse? 

 

 

Jeg følte mig godt tilpas i klassen: 

 Passer meget godt

 Passer nogenlunde

 Passer ikke så godt 

  

 Jeg følte mig godt tilpas i projektgruppen/ grupperne: 

 Passer meget godt

 Passer nogenlunde

 Passer ikke så godt 
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Jeg fandt nye venner/veninder på HG: 

 Passer meget godt

 Passer nogenlunde

 Passer ikke så godt 

  

Jeg kunne lide at komme til festerne på skolen: 

 Passer meget godt

 Passer nogenlunde

 Passer ikke så godt 

 

 Jeg kunne lide at deltage i andre sociale arrangementer: 

 Passer meget godt

 Passer nogenlunde

 Passer ikke så godt 

  

 Jeg følte mig anderledes end de andre elever: 

 Passer meget godt

 Passer nogenlunde

 Passer ikke så godt 

 

Hvad var den vigtigste årsag til, at du ikke gik i gang med en praktikuddan-
nelse efter HG? (kun ét kryds) 

 Jeg lærte ikke nok

 Det var for svært at følge med fagligt

 Jeg ville hellere tage en anden uddannelse

 Jeg fik et godt job

 Jeg blev syg

 Jeg fik andre problemer end sygdom

 Fordi jeg ikke kunne få en praktikplads

 Fordi jeg ikke kunne få den praktikplads, jeg ville have

 Fordi jeg ikke ville på elevløn 
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 Havde du planlagt at stoppe din uddannelse efter HG?  

 Ja

 Nej 

  

Opfatter du HG som en uddannelse, der kvalificerer dig til et job uden yder-
ligere uddannelse? 

 Ja

 Nej 

  

Hvis ja, giv et eksempel på et job, der kan varetages, hvis man har en HG: 

  

________________________________________________________________ 

 

 

 

Tiden efter HG 

 

 

Hvad er din nuværende primære beskæftigelse (kun et kryds): 

 Jeg arbejder

 Jeg er i gang med en uddannelse

 Jeg er i gang med andet end arbejde eller uddannelse, skriv hvad:

_____________________________________________________________ 
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Hvilken branche arbejder du i?  

 Industri/produktion (fx fabriksarbejde)

 Bygge- og anlæg

 Detailhandel

 Handel/engros

 Hotel/restauration (fx café, restaurant)

 Transport (fx gods, person (bus/taxi)

 Finansiering/forsikring/forretningsservice (fx bank, revisor advokat)

 Offentlig administration (fx kontor, regnskab)

 Omsorg, pleje og pædagogik (fx børn og ældre)

 Andet, skriv hvad:

___________________________________________________________ 

 

 

Hvad er din primære arbejdsfunktion? 

 Leder (fx butikschef)

 Salg (fx butiksassistent/ekspedient)

 Kontor/administration/regnskab (fx kontormedhjælper/assistent/sekretær)

 Produktion (fx fabriksarbejder)

 Håndværk

 Omsorg (fx pædagogmedhjælper, ældrepleje)

 Service og transport (rengøring og chauffør)

 Andet, skriv hvad:

_____________________________________________________________ 
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 Hvilken uddannelse er du i gang med? 

 Praktikuddannelse på handelsskolen (fx Handel, Kontor, Detail, Finans)

 Anden erhvervsfaglig uddannelse, skriv hvilken:

____________________________________________________________ 

 

 Gymnasial uddannelse

 Videregående uddannelse, skriv hvilken:

____________________________________________________________ 

 

 Andet, skriv hvad:

_____________________________________________________________ 

 

  

Hvor mange jobs har du haft, siden du afsluttede HG?  

  

________________________________________________________________ 

 

  

Inden for hvilken branche var det første job du havde, efter at du havde af-
sluttet HG? 

 Industri/produktion (fx fabriksarbejde)

 Bygge- og anlæg

 Detailhandel

 Handel/engros

 Hotel/restauration (fx café, restaurant)

 Transport (fx gods, person (bus/taxi)

 Finansiering/forsikring/forretningsservice (fx bank, revisor, advokat)

 Offentlig administration (fx kontor, regnskab)

 Omsorg, pleje og pædagogik (fx børn og ældre)

 Andet, skriv hvad:

_____________________________________________________________ 
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 Hvad var din primære arbejdsfunktion? 

 Leder (fx butikschef)

 Salg (fx butiksassistent/ekspedient)

 Kontor/administration/regnskab (fx kontormedhjælper/ assistent/ se-kretær)

 Produktion (fx fabriksarbejder)

 Håndværk

 Omsorg (fx pædagogmedhjælper, ældrepleje)

 Service og transport (rengøring og chauffør)

 Andet, skriv hvad:

_____________________________________________________________ 

 

  

 Har du deltaget i anden uddannelse, siden du afsluttede HG?  

 Ja

 Nej 

  

 Hvilke(n) uddannelse(r) har du deltaget i?  

 Kurser eller enkeltfag på handelsskolen (fx inden for Handel, Kontor, Detail 
eller Finans)

 Praktikuddannelse eller dele af praktikuddannelse på handelsskolen (fx inden 
for Handel, Kontor, Detail eller Finans)

 Anden erhvervsfaglig uddannelse eller kurser, skriv hvilke(n) uddannelse(r)

___________________________________________________________ 

 Gymnasial uddannelse

 Videregående uddannelse, skriv hvilken:

_____________________________________________________________ 

 Andet, skriv hvad

_____________________________________________________________ 
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 Har du været på barselsorlov, siden du afsluttede HG?  

 Ja

 Nej 

 Har du været i militæret?  

 Ja

 Nej 

  

Har du været arbejdsløs og modtaget kontanthjælp/ dagpenge i mindst 3 
mdr., siden du afsluttede HG?  

 Ja

 Nej 

  

Har du været sygemeldt i mindst 3 mdr., siden du afsluttede HG? 

 Ja

 Nej 

  

Har du været uden for arbejdsmarkedet uden at modtage offentlige ydelser i 
mindst 3 mdr., siden du afsluttede HG?  

 Ja

 Nej 
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Dit nuværende eller seneste job 

 

 

Hvis du har et arbejde, svarer du ud fra dit nuværende job. Hvis du ikke har 
et arbejde, svarer du ud fra dit seneste job. 

 

  

 

 Hvor længe har du arbejdet på din nuværende arbejdsplads/ hvor længe 
arbejdede du på din seneste arbejdsplads?  

 0-6 mdr.

 6-12 mdr.

 1-2 år

 Mere end 2 år 

  

Hvor mange arbejder/ arbejdede der på din arbejdsplads?  

 1-10

 11-20

 21-50

 50-100

 Mere end 100 

  

Har/ havde du ledelsesansvar?  

 Ja

 Nej 

  

 Hvor mange har/ havde du ledelsesansvar for?   

 1-5 ansatte

 6-10 ansatte

 10-20 ansatte

 Mere end 20 ansatte 
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 Hvor mange timer arbejder/ arbejdede du om ugen?  

 Mindre end 15 timer

 16-25 timer

 25-37 timer

 Mere end 37 timer 

  

 Hvor meget tjener/tjente du per måned før skat, eksklusiv pension? 

 Mindre end 10.000

 10.000-19.999

 20.000-29.999

 30.000-39.999

 Mere end 40.000 

  

Hvordan blev du opmærksom på din nuværende arbejdsplads? 

 Stillingsannonce i avis eller på opslag

 Kendte arbejdspladsen gennem skolekammerater

 Blev opmærksom på arbejdspladsen i forbindelse med undervisning, 
praktikvejledning mv. på HG

 Kendte arbejdspladsen gennem venner eller bekendte

 Andet 

  

Hvilke fag fra HG har du kunnet bruge i/ havde betydning for, at du fik dit 
nuværende/ dit seneste job (sæt gerne flere krydser)? 

 Dansk

 Engelsk

 IT

 Erhvervsøkonomi

 Salg og Service

 Samfundsfag

 Andet fremmedsprog
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 E-business

 Reklame og markedsføring

 Iværksætter

 Sprog og kultur

 Finansiering

 It-værktøj og web-kommunikation

 Servicesalg

 Psykologi og kommunikation

 Købmandskab

 Visuel markedsføring

 Planlægning og administration

 Forvaltning

 Merkantil

 Projekter

 Andet

 Har ikke brugt fag fra HG i mit job 

  

Hvilke personlige/ almene kompetencer som du har opnået på HG, har du 
kunnet bruge i dit nuværende job (sæt gerne flere krydser)? 

 Ansvarlighed og selvstændighed

 Mødestabilitet

 Selvtillid

 Planlægning/ organisering

 Problemløsning og overblik

 Skriftlige og mundtlige formuleringsevner

 Andet

 Har ikke brugt almene kompetencer opnået på HG i mit job 

  

 Kunne du have fået jobbet uden at have taget HG?  

 Ja

 Nej 
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 Havde det betydning for arbejdsgiveren, at du havde en HG?  

 Ja

 Nej 

  

Havde din HG betydning for din interesse for jobbet?  

 Ja

 Nej 

  

Havde det betydning for din selvtillid i forhold til at varetage jobbet, at du 
havde en HG?  

 Ja

 Nej 

  

Ville du kunne udføre dit job uden at have en HG? 

 Ja

 Nej 

  

 

Fremtidige uddannelsesplaner 

 

 

Ønsker du senere at uddanne dig yderligere inden for det merkantile områ-
de? 

 Ja

 Nej 
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Hvilken uddannelse: 

 Handelsuddannelsen

 Kontoruddannelsen

 Detailhandelsuddannelsen

 Finansuddannelsen

 Anden merkantil uddannelse 

  

 Ønsker du at tage mere uddannelse inden for andre områder? 

 Ja

 Nej 

  

Hvilken uddannelse (evt. flere krydser)? 

 Anden erhvervsfaglig uddannelse, skriv hvilken:

_____________________________________________________________ 

 Gymnasial uddannelse

 Videregående uddannelse, skriv hvilken:

_____________________________________________________________ 

 Anden uddannelse, skriv hvilken:

_____________________________________________________________ 
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Tak fordi du tog dig tid til at deltage i spørgeskemaet.  

 

  

 

 Hvis vi må kontakte din nuværende arbejdsgiver, så skriv navn og telefon-
nummer på din arbejdsgiver her: 

  

__________________________________________________________________ 
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