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Flere med erhvervskompetence 

Siden 2000 er der sket en kraftig vækst i antallet af danskere mellem 15 og 69 år med 
erhvervskompetence. I 2000 havde 54 pct. en erhvervsfaglig eller videregående ud-
dannelse som højeste fuldførte uddannelse, mens tallet i år er steget til 60 pct. Opgø-
relsen er dog lavet uden at indregne indvandrere. Det skyldes, at der kun findes op-
lysninger om den uddannelse, indvandrere har med sig fra udlandet, for dem, som er 
indvandret før 2007. 
 
Andelen af 15-69-årige med en erhvervskompetencegivende uddannelse 

 
Anm.: Indvandrere er ikke medregnet. 
 
Størst stigning i de lange videregående uddannelser 
Den største stigning er sket inden for de lange videregående uddannelser. I 2000 
havde 4 pct. af de 15-69-årige en lang videregående eller forskeruddannelse som 
højeste fuldførte uddannelse. I 2012 var denne andel steget til 7 pct. 
 
I 2012 har 27 pct. af de 15-69-årige en videregående uddannelse, men en grundskole- 
og en erhvervsuddannelse er dog stadig de mest almindelige uddannelser. 30 pct. har 
grundskolen og 33 pct. en erhvervsuddannelse som højeste uddannelse. 
 
Særligt kvindernes uddannelsesniveau stiger 
Særligt kvindernes uddannelsesniveau er steget. I 2012 var andelen af kvinder med 
en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse som højeste fuldførte uddannelse 61 
pct. mod 51 pct. tolv år tidligere. Andelen af kvinder med en lang videregående ud-
dannelse eller ph.d.-uddannelse er steget fra 3,3 pct. i 2000 til 6,8 pct. i 2012. 
 
Lige mange mænd og kvinder med erhvervskompetence 
Til og med 2009 var andelen af mænd med en erhvervskompetencegivende uddan-
nelse højere end andelen af kvinder. Siden 2010 har andelene været stort set lige 
store. I 2012 var kvindernes andel 60,7 pct. og mændenes 60,0 pct.  
 
Særligt på to områder skiller de to køn sig ud fra hinanden. Flere mænd end kvinder 
har en erhvervsuddannelse som højeste fuldførte uddannelse, mens langt flere kvin-
der end mænd har en mellemlang videregående uddannelse. 
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 15-69-årige i befolkningen fordelt efter højeste fuldførte uddannelse og alder. 1. januar 2012 

 15-24 år 25-34 år  35-44 år  45-54 år  55-69 år  I alt Kvinder Mænd 

   antal   

I alt 645 092 540 771 682 578 717 681 982 652 3 568 774 1 770 823 1 797 951 
   pct.   

Grundskoleuddannelse 64,9 17,1 16,3 22,0 29,8 30,1 29,3 30,8 
Almen gymnasial uddannelse 18,0 7,0 3,5 3,3 2,0 6,2 7,0 5,4 
Erhvervsgymnasial uddannelse 6,0 2,9 2,3 1,8 0,5 2,5 2,2 2,7 
Erhvervsfaglig uddannelse 7,9 33,5 39,0 41,3 40,5 33,4 30,1 36,7 
Kort videregående uddannelse 0,7 5,8 6,7 5,1 3,8 4,3 3,8 4,9 
Mellemlang videregående ud-
dannelse 0,4 15,3 17,2 16,2 16,0 13,4 17,9 8,9 
Bacheloruddannelse 1,5 6,2 2,2 1,1 0,3 1,9 2,1 1,7 
Kandidatuddannelse 0,0 11,0 11,3 7,1 5,8 6,8 6,4 7,3 
Forskeruddannelse 0,0 0,3 1,0 0,7 0,3 0,5 0,3 0,6 
Uoplyst uddannelse 0,6 0,8 0,5 1,5 1,0 0,9 0,7 1,1 

Anm.: Indvandrere er ikke medregnet. 
 
Mere information  Se flere oplysninger om befolkningens uddannelsesstatus på www.dst.dk/stattabel/569 i Stati-

stikbanken. Der er mulighed for på servicebasis at købe mere detaljerede oplysninger om be-
folkningens uddannelses- og arbejdsmarkedsstatus. 

Kilder og metoder  Uddannelsesstatus for de 15-69-årige i befolkningen er opgjort 1. januar 2012. Oplysningerne 
vedrørende den højeste fuldførte uddannelse er opgjort 1. oktober 2011. Se en nærmere be-
skrivelse på www.dst.dk/varedeklarationer/786 af opgørelsesmetoden og de anvendte begre-
ber.  

Næste offentliggørelse  Befolkningens uddannelse 2013 udkommer uge 38 i 2013. 

Henvendelse  Susanne Mainz Sørensen, tlf. 39 17 33 94, sms@dst.dk  
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