
K R A K S  F O N D  B Y F O R S K N I N G

1

Opsummering



K R A K S  F O N D  B Y F O R S K N I N G

2

Hvor langt har unge  
i Danmark til en vide-
regående uddannel-
se? Og er der en sam-
menhæng mellem 
afstanden og deres 
uddannelsesvalg?
Der er i de senere år blevet stillet spørgs-
målstegn ved nødvendigheden af de 
videregående uddannelsers regionale 
dækning. Det er fra forskellige sider ble-
vet foreslået, at erhvervsakademiernes 
og professionshøjskolernes uddannelses-
udbud centraliseres jf. Kvalitetsudvalget, 
2014. Det er et opgør med kravet om, at 
netop disse uddannelser skal sikre regional 
dækning. Argumentet er, at centraliserin-
gen vil forbedre uddannelsernes kvalitet 
og fleksibilitet. I lyset af at universitets-
uddannelserne allerede er centreret i de 
større byer, kunne en utilsigtet konsekvens 
imidlertid være, at unge i byer, hvor uddan-
nelsestilbuddet lukker, opgiver at tage en 
uddannelse eller vælger en anden uddan-
nelse. Det kan i sidste ende medføre store 
omvæltninger for de lokale bysamfund.

Debatten om uddannelsernes regionale 
dækning rejser altså to spørgsmål: Har 
afstanden til de videregående uddannel-
ser betydning for, om unge fortsætter i en 
videregående uddannelse? Og har afstan-
den til forskellige uddannelsesretninger 
betydning for, hvilken uddannelse unge 
vælger?

Ved første øjekast kan der være grund til 
at tro, at afstanden har betydning både 
for unges uddannelsessøgning og for de-
res valg mellem uddannelsesretninger. 
Betragter man de unge, der fuldfører en 
gymnasial ungdomsuddannelse, er der 
stor geografisk ulighed i, hvor mange der 
tager en videregående uddannelse, og 
hvilke uddannelser de vælger. Unge bosat 
i og omkring de større universitetsbyer er 
mere tilbøjelige til at læse videre og gerne 
på en universitetsuddannelse. Imidlertid 
ved vi, at forældre med videregående ud-
dannelse i højere grad bosætter sig i om-
råderne omkring de større byer. Den geo- 
grafiske ulighed i unges uddannelsesvalg 
kan derfor alene skyldes, at flere unge i de 
større byer har forældre med en videregå-
ende uddannelse.

Vi undersøger i dette studie de to pro-
blemstillinger. Først belyser vi omfanget 
af geografisk ulighed i andelen af unge, 
der påbegynder en videregående uddan-
nelse. I kapitel 2 præsenterer vi to centra-
le forklaringer på denne ulighed; afstand 
til de videregående uddannelser og for-
ældrenes uddannelsesniveau. I kapitel 3 
undersøger vi, hvordan de unges uddan-
nelsesvalg samvarierer med deres afstand 
til de videregående uddannelser og deres 
forældrebaggrund. I kapitel 4 nuanceres 
analysen ved yderligere at undersøge, om 
der er en sammenhæng mellem afstand til 
forskellige uddannelsesretninger og unges 
valg herimellem. Vi skelner her mellem er-
hvervsakademi- og professionsuddannel-
ser på den ene side, og universitetsuddan-
nelser på den anden.

Analysens datagrundlag omfatter hjem-
meboende unge mellem 18 og 21 år, der 
har færdiggjort en gymnasial ungdomsud-
dannelse.  Afstanden er beregnet i dét år, 
hvor ungdomsuddannelsen afsluttes. Vi 
kigger på, om de unge starter på en vide-
regående uddannelse inden for to år efter 
endt ungdomsuddannelse.

I analysen anvender vi oplysninger om vi-
deregående uddannelsers adresser i peri-
oden 2006–2011. Tilsvarende har vi adgang 
til registeroplysninger om de unges adres-
ser og kan på baggrund heraf beregne 
afstandene fra samtlige bopælsadresser 
til samtlige videregående uddannelses-
steder gennem vejnettet. Vi har ligeledes 
detaljerede registeroplysninger om danske 
unges uddannelsesforløb, deres demogra-
fiske karakteristika og socioøkonomiske 
forhold.

Analyserne er udført af Anders Kamp Høst 
og Elise Stenholt Sørensen. Malene Lind-
berg har hjulpet med den grundige gen-
nemgang af studiets datagrundlag samt 
visualisering af resultaterne på Danmarks-
kort. Kim Dehn fra Center for Uddannel-
sespolitik, Statistik & Analyse har bidraget 
med sin ekspertise om uddannelsesdata 
til skabelsen af datagrundlaget. Monica 
Maria Moeskær og Lars Pico Geerdsen har 
bidraget med idegrundlag, kyndig vejled-
ning og korrektur. 
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– For gruppen af unge med forældre uden 
en lang videregående uddannelse falder 
sandsynligheden for at starte på en uni-
versitetsuddannelse fra 45 pct. for unge, 
der har mellem nul og 40 km til universi-
tetet, til 43 pct. for unge med mere end 40 
km til nærmeste universitet.

– Omvendt stiger sandsynligheden for at 
starte på en erhvervsakademi- eller pro-
fessionsuddannelse, for unge med for-
ældre uden en videregående uddannelse, 
jo længere afstanden er til universitet. 
For unge med under fire km til nærme-
ste universitet er sandsynligheden for at 
fortsætte i en erhvervsakademi- eller pro-
fessionsuddannelse 26 pct. For unge med 
mere end 54 km er tallet 33 pct.. 

– Betragter vi imidlertid unge fra fami-
lier, hvor minimum én af forældrene har 
en lang videregående uddannelse, så for-
svinder sammenhængen. Unge fra aka-
demikerhjem er således ikke påvirket af 
afstanden, når de skal vælge mellem ud-
dannelsesretninger. 

– De geografiske afstande mellem unges 
bopæl og de videregående uddannelses-
steder er generelt små i Danmark. Over 90 
pct. af de hjemmeboende unge har mindre 
end 30 km til en erhvervsakademi- eller 
professionsuddannelse, og over 65 pct. 
har mindre end 30 km til en universitets-
uddannelse.

– Selvom afstanden til uddannelse ikke 
er stor for mange unge i Danmark, ser det 
ved første øjekast ud til, at afstanden spil-
ler en rolle for unges uddannelsesvalg. De 
unge, der bor længst væk fra uddannel-
sesstederne, uddanner sig i gennemsnit 
mindre: Knap 76 pct. af de unge, der har 
tre km eller kortere til deres nærmeste 
uddannelse, vælger at læse videre. Det er 
tilfældet for knap 73 pct. af de unge, der 
har mere end 27 km til en videregående 
uddannelse. Forskellen på tre pct. point er 
statistisk signifikant, omend den er lille.

– Studiets resultater peger på, at det ikke 
er afstanden, der er årsagen til, at unge 
uddanner sig mindre. Derimod skyldes 
sammenhængen primært geografiske for-
skelle i forældrenes uddannelsesniveau. 

– Unge med kort afstand til de videregå-
ende uddannelser har oftere mindst én 
forælder med en lang videregående ud-
dannelse. 27 pct. af de unge med tre km 
eller derunder har mindst én og 8 pct. har 
to forældre med en lang videregående 
uddannelse. Det er kun tilfældet for hen-
holdsvis 10 pct. og 2 pct. af de unge med 
mere end 27 km til nærmeste uddannel-
sessted. Disse forskelle er statistisk signi-
fikante.

– Når vi sammenligner unge med samme 
familiebaggrund forsvinder sammenhæn-
gen mellem afstand til uddannelse og 
andelen, der undlader at uddanne sig. For-
ældrenes uddannelsesniveau har derfor 
større betydning for, om unge starter på 
en videregående uddannelse end afstan-
den til uddannelsen.

– Til gengæld viser studiet, at der er en 
sammenhæng mellem afstanden til nær-
meste universitet og den uddannelses-
retning unge vælger. Dog gør sammen-
hængen sig kun gældende for unge med 
forældre, der ikke har en lang videregåen-
de uddannelse.

Studiets hovedresultater


