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Praktikpladser i Danmark 
 

Sværest at finde praktikplads 
på Sjælland 
 

I oktober 2014 manglede mere end 11.000 elever en praktikplads i en virksomhed. Lidt over 

halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de kan fortsætte på deres uddan-

nelse. Ser man på, hvor der er størst rift om praktikpladserne, så er der end 5 elever, der søger 

en praktikplads i en virksomhed, hver gang der én, der får en praktikplads på Københavns om-

egn og på Vest- og Sydsjælland. 

 

 

af Chefanalytiker Mie Dalskov Pihl 9. januar 2015 

Analysens hovedkonklusioner 

• De seneste tal for praktikpladser viser, at der mangler mere end 11.000 praktikpladser i 
virksomheder. Næsten 5.000 unge er hverken i skolepraktik eller i praktik i en virksom-
hed. 

• Inden for indgangen strøm, styring og it er der alene mere end 1.000 elever, der hverken 
er i praktik i en virksomhed eller i skolepraktik. 

• På Københavns omegn og på Vest- og Sydsjælland er der mere end 5 elever, der søger 
en praktikplads i en virksomhed, hver gang der én, der får en praktikplads. I Jylland und-
tagen Østjylland er tallet omkring 3. 

• Jyske virksomheder er bedre til at tage lærlinge end sjællandske virksomheder. I Jylland 
tager omkring hver tredje virksomhed lærlinge, mens det er mindre end hver fjerde virk-
somhed flere steder på Sjælland. 

• Samtlige landsdele øst for Storebælt har en andel af virksomheder, der ikke tager lærlin-
ge, som er under landsgennemsnittet. Modsat har samtlige landsdele vest for Storebælt 
flere virksomheder end landsgennemsnittet, der tager del i praktikpladsansvaret.  
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Mere end 11.000 mangler en praktikplads i en virksomhed 

De seneste tal for manglen på praktikpladser i Danmark viser, at der i oktober 2014 manglede mere 

end 11.000 praktikpladser. Lidt over halvdelen af de unge er dog i skolepraktik, hvilket betyder at de 

kan fortsætte på deres uddannelse, men næsten 5.000 unge er hverken i skolepraktik eller i praktik i 

en virksomhed. 

 

Siden krisen har tendensen været en større og større mangel på praktikpladser. De seneste måneder er 

antallet der mangler en praktikplads faldet lidt, men ligger fortsat meget højt i forhold til før krisen sat-

te ind. Det fremgår af figur 1, der viser praktikpladsmanglen i Danmark fordelt på udenfor virksom-

hedspraktik og uden hverken virksomhedspraktik eller skolepraktik. 

 

Figur 1. Praktikpladsmanglen i Danmark 

 

Anm.: ”Uden for virksomhedspraktik” er incl. elever i SKP.  

Kilde: AE pba. UVM’s databank 

 

Ser man på år til år ændring, så er praktikpladsmanglen steget med 1,2 pct. Det fremgår af tabel 1, der 

viser praktikpladssøgende i oktober 2014 i forhold til året før. 

 

I oktober 2013 var der 1,3 praktikpladssøgende elev, der hverken havde praktikplads på en skole eller i 

en virksomhed pr. ny aftale der blev indgået om måneden. I oktober 2014 er det tal steget til 1,5. 

 

Tabel 1. Praktikpladssøgende oktober 2014 i forhold til året før 

  okt-13 okt-14 Ændring 

  Antal pers. Pct. 

Hverken skolepraktik eller i praktik i en virksomhed (nettosøgende) 4.878 4.774 -104 -2,1 

Elever i skolepraktik 6.054 6.293 239 3,9 

I alt elever uden virksomhedspraktik, sæsonkorr. (bruttosøgende) 10.932 11.067 135 1,2 

Antal nettosøgende pr. ny aftale i måneden 1,3 1,5 0,2 - 

Kilde: AE på baggrund af UVM’s databank 
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Flest tømrere og kontorelever mangler praktikplads i virksomheder 

Fordeler man elever, der mangler praktikplads, på indgange, ser man billedet i tabel 2. Her fremgår det, 

at mere end 2.200 elever mangler praktikplads i en virksomhed inden for det merkantile område, hvor 

der på andenpladsen over manglen på praktikpladser er mere end 2.100 elever, der mangler praktik-

plads i en virksomhed, inden for bygge og anlæg.   

 

Ser man på nettomanglen – altså elever, der hverken er i virksomhedspraktik eller skolepraktik, så er 

det største område inden for strøm, styring og it, hvor mere end 1.000 elever mangler en praktikplads. 

Det betyder, at mere end hver femte praktikplads er inden for strøm, styring og it, der blandt andet 

dækker over uddannelser som elektriker og datatekniker.   

 

Tabel 2. Mangel på praktikpladser fordelt på indgange 

 Bruttomangel Nettomangel 

 Elever, der mangler en praktikplads i en 
virksomhed 

Elever, der hverken er i skolepraktik eller i 
praktik i en virksomhed 

 okt-13 okt-14 Ændring Ændring okt-13 okt-14 Ændring Ændring 

 Antal  Antal  Antal  Pct. Antal  Antal  Antal  Pct. 

Bil, fly og andre transport-
midler 

1.553 1.439 -114 -7,3 657 592 -65 -9,9 

Bygge og anlæg 2.044 2.140 96 4,7 718 712 -6 -0,8 

Bygnings- og brugerservice 185 142 -43 -23,2 124 75 -49 -39,5 

Dyr, planter og natur 422 388 -34 -8,1 91 80 -11 -12,1 

Krop og stil 162 137 -25 -15,4 50 54 4 8,0 

Mad til mennesker 629 731 102 16,2 222 284 62 27,9 

Medieproduktion 524 428 -96 -18,3 275 142 -133 -48,4 

Merkantil 2.029 2.207 178 8,8 889 927 38 4,3 

Produktion og udvikling 1.097 1.010 -87 -7,9 378 304 -74 -19,6 

Strøm, styring og it 1.617 1.630 13 0,8 1.070 1.030 -40 -3,7 

Sundhed, omsorg og pæda-
gogik 

263 430 167 63,5 128 294 166 129,7 

Transport og logistik 364 382 18 4,9 232 277 45 19,4 

Uoplyst/ukendt 43 3 -40 -93,0 44 3 -41 -93,2 

I alt 10.932 11.067 135 1,2 4.878 4.774 -104 -2,1 

Kilde: AE på baggrund af UVM’s databank. 

 

Sværest at finde praktikplads i Hovedstadsområdet 

Fordelt geografisk er der store forskelle i, hvor i landet elever mangler praktikpladser. I København er 

der f.eks. 1.350 elever, der mangler en praktikplads i en virksomhed, hvor der eksempelvis mangler 

omkring 900 praktikpladser i Vestjylland og 740 i Nordsjælland. I Østjylland mangler over 1.500 ele-

ver en praktikplads.  

 

Ser man på, hvor der er flest elever, der hverken har praktikplads i en virksomhed eller skolepraktik, så 

findes det højeste antal i København by og Københavns omegn, hvor hhv. knap 800 og knap 700 

mangler praktikplads. Modsat mangler omkring 150 elever en praktikplads i Østsjælland. Det fremgår 

af tabel 3, der viser manglen på praktikpladser fordelt på landsdele. 
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Tabel 3. Mangel på praktikpladser fordelt elevens bopæl 

 

Elever, der mangler en praktikplads i 

en virksomhed  
(brutto) 

Elever, der hverken er i skolepraktik 

eller i praktik i en virksomhed 
(Netto) 

 
Antal Antal 

Bornholm  121   85  

Københavns by  1.365   791  

Københavns omegn  1.198   689  

Nordsjælland  740   383  

Østsjælland  390   157  

Vest- og Sydsjælland  1.186   444  

Fyn  1.043   394  

Nordjylland  1.356   595  

Sydjylland  1.114   403  

Vestjylland  915   279  

Østjylland  1.530   509  

Uoplyst/ukendt  109   45  

I alt  11.067   4.774  

Kilde: AE på baggrund af UVM’s databank. 

 

Der dog vigtig at tage højde for, hvor mange unge, der går på uddannelser. Eller sagt med andre ord, 

hvor mange uddannelsesaftaler, der skabes i området. I Jylland er erhvervsuddannelserne mere popu-

lære, hvilket betyder, at selvom der mangler relativt mange praktikpladser som det ses i tabel 3, så er 

der måske sværere for de unge, der bor i andre egne af landet at få en lads, fordi der skabes flere plad-

ser i Jylland. I figur 2 er det opgjort, hvor mange der søger en praktikplads i området, hver gang der 

indgås en ny praktikpladsaftale. Af figuren ses det, at det er størst rift om praktikpladserne i Køben-

havns omegn og på Vest- og Sydsjælland, hvor mere end 5 elever søger en praktikplads i en virksom-

hed, hver gang der én, der får en praktikplads. Modsat er det relativt nemmest i Nordjylland, hvor tallet 

er på omkring 2,5. 
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Figur 2. Søgekvote fordelt på landsdele, brutto og netto, oktober 2014 

 

Anm.: Figuren viser antallet af praktikpladssøgende i forhold til antallet af ny-indgåede praktikpladsaftaler i måneden. Brutto er nye aftaler incl. de 

elever, der i dag er i skolepraktik, og netto, dvs. excl. elever i SKP i forhold til antallet af.  

Kilde: AE pba. UVM’s databank. 

 

Næsten 3 ud af 4 virksomhed tager ikke ansvar for praktikpladser 

I 2013 undersøgte AE virksomhedernes praktikpladsansvar. Ud af 61.000 virksomheder med mindst 4 

ansatte, hvoraf mindst én har en faglært uddannelse, havde 16.000 virksomheder mindst én lærling 

ansat. Det svarer til ca. 27 procent af de 61.000 private virksomheder, der tog del i praktikpladsansva-

ret ved at have en lærling ansat.  

 

Inden for de private serviceerhverv er det næsten 4 ud af 5, der ikke har en lærling. Modsat tager byg-

ge og anlæg det største ansvar, hvor næsten halvdelen af virksomhederne har lærlinge ansat. Det 

fremgår af tabel 4, der viser virksomheder fordelt efter om de har lærlinge ansat. 

 

Tabel 4. Virksomheder fordelt efter om de har ansat lærlinge 
  Uden lær-

linge 
Med lær-

linge I alt Uden lær-

linge 
Med lær-

linge I alt 

  Antal virksomheder Pct. 

Total 44.000 16.000 61.000 73,1 26,9 100,0 

- heraf bygge- og anlæg 3.600 4.300 7.900 45,3 54,7 100,0 

- heraf landbrug 1.900 1.100 3.000 64,5 35,5 100,0 

- heraf fremstilling 4.300 2.000 6.300 67,5 32,5 100,0 

- heraf private serviceerhverv 32.900 8.700 41.600 79,1 20,9 100,0 

- heraf boligsektoren 600 100 700 85,6 14,4 100,0 

- heraf finansielle virksomheder 700 100 800 87,7 12,3 100,0 

- heraf andre erhverv 500 - 500 93,2 6,8 100,0 

Anm: Tabellen viser andelen af virksomheder, der havde mindst én lærling ansat i 1. kvartal 2013 blandt private virksomheder med mindst 4 ansat-

te, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et hovedforløb på en er-

hvervsuddannelse. Der ses på alle virksomheder fordelt i brancher efter nationalregnskabets opdeling ud fra det største arbejdssted i virksomhe-

den samt virksomhedens sektor. ’Andre erhverv’ dækker udvinding, olie, fjernvarme og uoplyst.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata (2013).  
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Jyske virksomheder er langt bedre til at tage lærlinge end sjællandske virksomheder. I Jylland tager op 

mod hver tredje virksomhed lærlinge, mens det er mindre end hver fjerde virksomhed flere steder på 

Sjælland. Det ses af figur 3, der viser andelen af virksomheder med lærlinge ansat fordelt på beliggen-

hed  

 

Det er ikke fordi, der ikke mangler praktikpladser i Østdanmark. Som vist i tidligere afsnit, så mangler 

der tusindvis af praktikpladser i København og på resten af Sjælland.  

 

Figur 3. Andel virksomheder med lærlinge ansat fordelt på beliggenhed af virksomhed 

 

Anm: Kortet viser andelen af virksomheder, der er placeret i kommunen, der har haft lærlinge ansat 1. kvartal 2013. Der ses kun på virksomheder 

med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et ho-

vedforløb på en erhvervsuddannelse.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt E-indkomstregisteret.  

 

Fordelt på landsdele, så har samtlige landsdele øst for Storebælt en andel af virksomheder, som ikke 

tager lærlinge, der er under landsgennemsnittet. Modsat har samtlige landsdele vest for Storebælt fle-

re virksomheder end landsgennemsnittet, der tager del i praktikpladsansvaret. Det fremgår af tabel 4. 
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Tabel 4. Andel virksomheder med lærlinge fordelt på landsdele (sorteret) 
  Uden lærlinge Med lærlinge I alt Antal virksomheder uden lærlinge 

  Pct. Antal 

Nordjylland 69,9 30,1 100,0  4.800  

Sydjylland 70,2 29,8 100,0  6.000  

Vestjylland 70,3 29,7 100,0  3.900  

Fyn 70,9 29,1 100,0  3.700  

Østjylland 71,2 28,8 100,0  6.500  

Bornholm 73,4 26,6 100,0  300  

Vest- og Sydsjælland 73,5 26,5 100,0  4.100  

Østsjælland 75,4 24,6 100,0  1.800  

Københavns omegn 76,0 24,0 100,0  4.400  

Nordsjælland 76,3 23,7 100,0  3.200  

København by 80,2 19,8 100,0  5.800  

Alle 73,1 26,9 100,0  44.000  

Anm.: Tabellen viser, hvor mange virksomheder, der er placeret i kommunen, der har haft lærlinge ansat 1. kvartal 2013. Der ses kun på virksomhe-

der med mindst 4 ansatte, hvoraf mindst én skal have en faglært uddannelse. En lærling er defineret som en ansat på fuldtid, der er i gang med et 

hovedforløb på en erhvervsuddannelse.  

Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistiks registerdata samt E-indkomstregisteret.  

 

Der er fortsat mange tusinde unge, der ikke kan fuldføre deres uddannelse på landets erhvervsuddan-

nelser på grund af manglen på praktikpladser. Siden 2008 er antallet af unge uden praktikplads mere 

end fordoblet fra 2.000 til over 5.000 unge pr. måned. Fremskrivninger af arbejdsmarkedet viser, at vi 

kommer til at mangle uddannede faglærte, mens vi samtidig vil komme til at opleve et overskud af 

ufaglærte. Derfor er det vigtigt, at der er fokus på manglen på praktikpladser.  

 

Selvom den økonomiske krise har gjort det vanskeligere for virksomhederne at ansætte herunder lær-

linge, så er det paradoksalt, at under hver tredje virksomhed i 2013 tog del i praktikpladsansvaret. Det 

er de selvsamme virksomheder, der inden for en årrække kommer til at mangle veluddannet arbejds-

kraft.  

 

 

 


