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ØKONOMISK 
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15. oktober 2018 

Flere praktikpladser i industrien 

Mere end hver femte tillidsrepræsentant i industrien arbejder på en virk-
somhed, der det seneste år har taget flere lærlinge. Det viser en ny rund-
spørge blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien.  
 
Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik viser, at antallet af indgåede praktikpladsaftaler i 

Danmark har haft en stigende tendens. Det er en glædelig udvikling ovenpå trepartsaftalen fra 

august 2016, hvor arbejdsgiverne forpligtede sig til at oprette 8.000- 10.000 flere praktikpladser 

frem mod 2020 i forhold til i 2016.1 Delmålet er, at der skal skabes 2.100 ekstra praktikpladser 

inden udgangen af 2018.  

 
Hovedkonklusioner 

- 22 pct. af Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien har det seneste år oplevet en 

stigning i antallet af lærlinge på den virksomhed, de arbejder på.  

- I 1. halvår af 2018 er der oprettet 914 flere praktikpladser i forhold til samme periode i 

2016. Metalindustriens Uddannelsesudvalg (MI) står for 572 af de oprettede praktikplad-

ser.  

- 38 pct. af de adspurgte tillidsrepræsentanter forventer, at virksomheden, de arbejder på, 

vil ansætte flere lærlinge i det kommende år.   

 
En undersøgelse blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien viser, at 22 pct. af de ad-

spurgte tillidsrepræsentanter har oplevet, at virksomheden de arbejder på, har fået flere lærlinge 

i løbet af det seneste år, jf. figur 1. 

 
  

                                                 
1 Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser – August 
2016 - §34 
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Figur 1. Har din virksomhed ansat flere eller færre lærlinge i dag sammenlignet med for 12 må-
neder siden? Pct.  

 
Anm.: Antal respondenter: 491 
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet ultimo april 2018. 

 

Den positive udvikling afspejler sig ligeledes i Undervisningsministeriets praktikpladsstatistik in-

den for Metalindustriens Uddannelsesudvalg. I 1. halvår af 2018 blev der indgået 3.006 uddan-

nelsesaftaler, jf. figur 2.   

 

Inden for hele trepartsområdet, er der i 1. halvår af 2018 blevet indgået 19.101 praktikpladsafta-

ler. Det er 914 flere praktikpladser i forhold til samme periode i 2016, jf. figur 2. Af dem er 572 

indgået inden for Metalindustriens uddannelsesudvalg, som dermed står for en stor del af frem-

gangen.  

 

Det er positivt, at antallet af praktikpladser inden for industrien stiger, da uddannelsesindsatsen i 

en årrække desværre har været forsømt. Således forlod ca. 5.000 industriteknikere arbejdsmar-

kedet i perioden 2011-2017, mens kun godt 1.700 blev færdiguddannet.2 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 https://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Documents/19042018%20Mangel%20p%C3%A5%20industritekni-
kere%20endelig.pdf   
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Figur 2. Udviklingen i antallet af indgået uddannelsesaftaler, 1 halvår  

 
Anm.: Ultimo perioden, juni. Total er eksklusive pæd. ass.udd. og social- og sundhedsudd. da disse uddannelser ikke 
er omfattet af trepartsaftalen.  
Kilde: UVM databank – praktikpladsstatistikken.  

 
 

Tillidsrepræsentanterne i industrien har ligeledes positive forventninger til udviklingen i antallet 

af praktikpladser det kommende år. 38 pct. forventer, at virksomheden de arbejder på, vil an-

sætte flere lærlinge, jf. figur 3.   

 

Figur 3. Forventninger til om virksomheden vil ansætte flere lærlinge i det kommende år, pct.  

 
Anm.: Antal respondenter: 528 
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet ultimo april 2018.  
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Flere analyser af det danske arbejdsmarked har gennem lang tid vist, at Danmark fremover kom-

mer til at mangle kvalificeret faglært arbejdskraft. Arbejderbevægelsens Erhvervsråd har estime-

ret, at der vil mangle op mod 30.000 faglærte inden for metalindustrien i 20253. Hvis vi skal 

undgå at stå i en situation, hvor vi om få år mangler kvalificeret arbejdskraft, er det afgørende, at 

flere virksomheder påtager sig deres ansvar for at uddanne den næste generation af faglærte. 

Det skal blandet andet ske gennem oprettelse af flere praktikpladser. 

 

Boks 1. Om undersøgelsen 

Dansk Metal har i perioden 9. april – 23. april 2018 gennemført en elektronisk rundspørge 
blandt 972 industriansatte tillidsrepræsentanter i Dansk Metal. Af dem har 528 deltaget i hele 
undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 54 pct. 

 
Yderligere oplysninger og kommentarer 

  
 
 

                                                 
3 Dansk Metal på baggrund af beregninger fra AE: https://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Docu-
ments/Behov_for_30000_flerejernogmetalarbejderei2025.pdf  
DI: http://publikationer.di.dk/dikataloger/559/  
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