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Økonomisk kommentar: Praktikpladser 
 

Praktikpladsmangel på rekordniveau 

Dagens praktikpladstal viser, at manglen på praktikpladser fortsætter med at stige. I maj måned stod 

op imod 13.000 elever og manglede en praktikplads i en virksomhed, hvilket er 13 procent flere end på 

samme tid sidste år. Det er bekymrende, at praktikpladsmanglen fortsætter med at stige, og den ligger 

nu på det højeste niveau siden krisen satte ind. Konsekvensen er, at eleverne på landets erhvervsskoler 

risikerer ikke at kunne færdiggøre deres uddannelse. Det er paradoksalt, at tusindvis af virksomheder 

ikke tager del i praktikpladsansvaret samtidig med, at fremskrivningerne på arbejdsmarkedet viser, at 

vi kommer til at mangle 30.000 faglærte inden for en kort årrække. 
8. juli 2014    

    

 

Praktikpladsmanglen fortsætter med at stige. I maj 2014 stod 12.700 unge uden praktikplads i en virk-

somhed, jf. figur 1. Cirka halvdelen af de unge er i skolepraktik, hvilket betyder, at de kan fortsætte på 

deres uddannelse, men de resterende 6.000 unge, der hverken i skolepraktik eller i praktik i en virk-

somhed kan ikke komme videre på deres uddannelse.  

 

Antallet af unge, der hverken har en skolepraktikplads eller er i praktik i en virksomhed er ligeledes 

vokset inden for det seneste år med 15 procent. Udviklingen betyder, at flere tusinde unge ikke kan 

fortsætte deres uddannelse.  

 

Den massive mangel på praktikpladser betyder, at der i maj måned stod over 4 elever og manglede en 

praktikplads i en virksomhed hver gang, der var én elev, der indgik en praktikpladsaftale, hvilket er tre 

gange flere end i 2007, jf. figur 2.  

 

Figur 1. Praktikpladsmanglen 

 
 

 Figur 2. Søgekvote 

 
 

Anm.: ”Elever i alt uden virksomhedspraktik” er incl. elever i SKP.  
Kilde: AE pba. UVM’s databank.  

 Anm.: Figuren viser antallet af praktikpladssøgende incl. elever i SKP i forhold til 
antallet af indgåede praktikpladsaftaler i måneden.  
Kilde: AE pba. UVM’s databank.  

 

AE’s fremskrivninger på arbejdsmarkedet viser, at der om få år vil være massiv mangel på faglært ar-

bejdskraft. Derfor er det paradoksalt, at virksomhederne ikke er med til at løfte et større ansvar. Opgø-

relser fra AE viser, at under 30 procent af virksomhederne tager lærlinge. Mange tusinde virksomhe-

derne kunne således være med til at tage et større ansvar ved at tilbyde elevpladser til nogle af de knap 

13.000 unge, der i dag ikke kan finde en praktikplads og fortsætte deres uddannelse. 
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Det er dyrt for samfundet, at så mange unge ikke kan finde en praktikplads. AE-beregninger har vist, at 

der er milliongevinster af erhvervsuddannelserne. I bedste fald betyder praktikpladsmanglen, at de un-

ge forsinkes på deres uddannelse, men i værste fald dropper de fra, fordi de ikke kan fuldføre. Det vil i 

sidste ende også gå ud over virksomhederne, når de ikke vil kunne få den arbejdskraft, de får brug for.    

 

 

For yderligere kommentarer og interviews kontakt:    

Senioranalytiker 

Mie Dalskov Pihl 

Tlf. 33 55 77 20 

Mobil 26 20 40 36 

md@ae.dk 

Kommunikationschef    

Mikkel Harboe    

Tlf. 33 55 77 28    

Mobil 28 36 87 50    

mh@ae.dk    

 
 
 


