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Danske industrivirksomheder tager 
for få lærlinge 
 

Mere end hver femte af Dansk Metals tillidsrepræsentanter arbejder på en 
virksomhed, der ikke har lærlinge.  
 
Det står i skærende kontrast til, at danske industrivirksomheder mangler kvalificeret faglært 
arbejdskraft. Samtidig er det kun 39 pct., der forventer at ansætte flere lærlinge det kommende 
år. Det skal ses i lyset af trepartsaftalen fra 2016, hvor det fremgår, at der skal ansættes mellem 

8.000 og 10.000 flere lærlinge inden 2020. 
 
Hovedkonklusioner 

- Hver femte tillidsrepræsentant arbejder på en virksomhed, der ikke har lærlinge. Kun 39 
pct. forventer at ansætte flere lærlinge i løbet af det kommende år.  

- Virksomhederne bærer selv en stor del af ansvaret for at uddanne fremtidens faglærte 
arbejdskraft, men alt for få løfter deres del af uddannelsesansvaret.   

- I trepartsaftalen fra 2016 fremgår det, at der skal ansættes mellem 8.000 og 10.000 flere 
lærlinge i 20201 

- Ifølge Arbejderbevægelsens Erhvervsråd vil vi i 2025 mangle 30.000 faglærte inden for 
jern- og metalindustrien.  

 
Analyser fra blandt andre Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) og DI2 viser, at danske 
virksomheder kommer til at mangle kvalificeret arbejdskraft i nærmeste fremtid. Særligt vil der 
opstå mangel på faglært arbejdskraft, og tal fra AE viser, at vi allerede i 2025 vil mangle 70.000 
faglærte, herunder 30.000 inden for jern- og metalindustrien. 
 
Virksomhederne bærer det største ansvar for at løse problemet ved at tage flere lærlinge og 
dermed være med til at uddanne fremtidens faglærte – for på den måde at fremtidssikre deres 
egen virksomhed. Realiteten er imidlertid, at alt for få virksomheder tager et tilstrækkeligt ansvar. 
En ny undersøgelse blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien viser, at 21 pct. af 
respondenterne arbejder på en virksomhed, som ikke har lærlinge. Omvendt angiver knap 
halvdelen, at virksomheden, de arbejder på, er udfordret på mangel af kvalificeret arbejdskraft.  
 
Knap hver anden af de mindre virksomheder med 1-20 ansatte har ikke en lærling, selvom 
hovedparten er godkendt til det. 
 
Ser man på de mellemstore virksomheder med mellem 21-50 ansatte og 51-100 ansatte, så er 
det henholdsvis 28 pct. og hele 20 pct., der ikke har en lærling. For virksomheder med 101-500 
ansatte er det 15 pct., som ikke har en lærling, og selv blandt de helt store virksomheder er der 7 
pct., der ikke har lærlinge.  
 

                                                   
1 Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser, august 2016 
2AE: http://ae.dk/sites/www.ae.dk/files/dokumenter/publikation/ae_ubalancer.pdf, DI: 
http://publikationer.di.dk/dikataloger/559/  
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Ser vi på tillidsrepræsentanternes forventning til fremtiden, er der desværre ikke tegn på 
forbedringer i virksomhedernes villighed til at ansætte flere lærlinge. 
 
Grundlæggende er det mindre end 40 pct. af tillidsrepræsentanterne, som forventer at 
virksomheden vil ansætte flere lærlinge i det kommende år, jf. figur 1. For de mindre 
virksomheder med mellem 1-20 ansatte og 21-50 ansatte, er disse forventninger endnu lavere, 
henholdsvis 35 pct. og 31. pct. Det er kun ved virksomheder på en størrelse over 500 ansatte, at 
der er en klar forventning blandt tillidsrepræsentanterne om, at virksomheden vil ansætte flere 
lærlinge. Dog skal det ses i lyset af virksomhedens størrelse, hvorved selv denne forventning kan 
argumenteres for at være svag.  
 
Figur 1. Forventninger til om virksomheden vil ansætte flere lærlinge i det kommende år, Pct.  

 
Anm.: Antal respondenter: 551.  
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet medio maj 2017. 
 
22 pct. af de tillidsrepræsentanter, som har deltaget i Metals undersøgelse, arbejder i en 
virksomhed, som ikke er godkendt som praktikplads inden for industriens uddannelser. Ofte 
forklarer virksomhederne sig med, at deres produktion ikke er bred nok til at tage en lærling, 
men i en lang række tilfælde vil det være muligt at tage en elev i en såkaldt kombinationsaftale. 
 
Selvom der blandt visse grupper af virksomheder er flere, der har taget en ekstra lærling eller to i 
løbet af det seneste år, er der i høj grad plads til forbedringer. Det bakkes op af tal fra 
undervisningsministeriet (UVM)3. Billedet herfra er klart: Den økonomiske krise reducerede 
mærkbart antallet af igangværende uddannelsesaftaler inden for metalindustrien. De seneste 5 
år har tallet været stabilt, jf. figur 2. I marts 2017 var der således 10.065 igangværende 
uddannelsesaftaler på virksomheder inden for metalindustrien, 1.888 færre end i 2008. Det er 
værd at bide mærke i, at antallet af igangværende skolepraktikaftaler i samme periode steg med 
1.581, fra 198 til 1779.  
 
 
 
 
 
 

                                                   
3 UVM’s databank: 
http://statweb.uni-c.dk/databanken/uvmDataWeb/MainCategories.aspx?&smarturl404=true 
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Figur 2. Igangværende aftaler, Metalindustriens Uddannelsesudvalg 

 
Anm: Igangværende aftaler. Tal opgjort for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i marts hvert år. 
Kilde: Undervisningsministeriets databank vedr. praktikpladsstatistikken. 
 
Dansk Metals egne tal viser, at det i særlig grad er faglærte, hvis uddannelser er målrettet 
industrien, som kommer i underskud de kommende år. Det gælder især industriteknikere, 
smede og værktøjsmagere. Siden 2011 har det gennemsnitlige årlige underskud ligget på 615 
flere industriteknikere, der trak sig tilbage fra arbejdsmarkedet, end der kom ind. I 2016 var der 
490 medlemmer af Dansk Metal med en industriteknikerbaggrund, der trak sig tilbage fra 
arbejdsmarkedet. Samme år blev der på landsplan kun uddannet 278 nye industriteknikere – et 
212, i 2016. Udviklingen går den rigtige vej, i kraft af at flere udlæres, dog er der lang vej igen, før 
udviklingen er vendt, og vi samlet set har et overskud pr. år.  
For smede er det gennemsnitlige underskud på 153 og for værktøjsmagere drejer det sig om 42 
personer – hvert år. 
 
Det er bl.a. baggrunden for trepartsaftalen, der blev indgået i august 2016, hvor det blev aftalt, at 
der skal skabes 8.000-10.000 flere praktikpladser end i dag. 
 
Skal det lykkes at komme de værste konsekvenser af manglen på kvalificeret arbejdskraft i 
forkøbet, er det afgørende, at flere virksomheder sikrer, at målsætningerne i trepartaftalen bliver 
indfriet og tager lærlinge, og dem, som allerede har lærlinge, tager endnu flere. Alene ved at få 
flere virksomheder til at lade sig godkende som praktikplads, vil det være muligt at hæve antallet 
af lærlinge i de danske industrivirksomheder væsentligt. 
 
Boks 1. Om undersøgelsen 
Dansk Metal har i perioden 25. april – 15. maj 2017 gennemført en elektronisk rundspørge 
blandt 963 industriansatte tillidsrepræsentanter i Dansk Metal. Af dem har 551 deltaget i hele 
undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 57 pct. 
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