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1. Resumé 

Formålet med undersøgelsen er at tilvejebringe viden om, hvilke virksomheder der 
anvender ordningen, og ikke mindst, hvorfor de anvender den og med hvilke erfa-
ringer. Desuden belyses karakteristika ved elever, der bruger ny mesterlære sam-
menholdt med elever på andre adgange til erhvervsuddannelserne, og hermed af-
dækkes det om eleverne er i den forventede målgruppe. 

Godt supplement, men ingen mirakelkur 
Ordningen er et godt supplement til den eksisterende ordning i den forstand, at 
virksomhederne vurderer den overvejende positivt. Målgruppen for ordningen, 
nemlig praktisk orienterede unge og unge med anden etnisk baggrund end dansk, 
er relativt overrepræsenteret på ny mesterlære end på de øvrige adgangsveje. Vi-
dere kan det konstateres, at det merkantile område skiller sig ud på dette punkt, 
idet der generelt ikke kan kendes forskel på eleverne på ny mesterlære og de øvri-
ge adgangsveje, når man ser på alle erhvervsuddannelserne under ét. 

Samlet set indikerer undersøgelsen af virksomhedernes brug af ordningen, at ny 
mesterlære dækker et behov og reelt skaber praktikpladser, der ellers ikke ville 
være blevet etableret.  

Dog er frafaldet på ny mesterlære relativt højere end på praktikadgangsvejen, 
hvilket til dels skyldes, at der er flere praktisk orienterede unge, der er i ny mester-
lære, end der er på de øvrige adgangsveje. 

Relationerne mellem virksomhed og elev 
Uddannelsen kan karakteriseres som en relationsuddannelse, idet et tæt forhold 
mellem elev og virksomhed er et generelt træk ved ordningen. Det viser sig, at syv 
ud af ti virksomheder kendte ny mesterlære-eleven på forhånd. Nogle få havde 
personlige eller familiemæssige bånd, men mange virksomheder havde haft den 
unge i arbejde, før uddannelsesaftalen blev indgået. Samtidig vurderer et flertal af 
virksomhederne, at en personlig relation til eleven er vigtig for uddannelsen.  

Den tætte relation betegnes som et tveægget sværd af en interviewet repræsentant 
for en handelsskole. På den ene side er en tæt relation med til at fastholde elever, 
der har svært ved at lære i meget skoleprægede sammenhænge, men på den anden 
side bliver eleven meget afhængig af netop denne relation, hvilket gør eleven sår-
bar. Samtidig nævnes det, at ny mesterlære-eleverne kan mangle det sociale til-
hørsforhold til en skoleklasse, som kendetegner andre ungdomsuddannelser. 

Uudnyttet potentiale 
Ordningen udgør ca. 2 pct. af uddannelserne på det merkantile område. Umiddel-
bart tyder den ret begrænsede brug af ordningen sammenstillet med praktikvirk-
somhedernes positive vurdering af ordningen på, at der er et stort uudnyttet poten-
tiale for at bringe ny mesterlære mere i spil. Når halvdelen af virksomhederne 
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peger på, at ny mesterlære var afgørende for at indgå den konkrete aftale, indike-
rer det, at der kan skabes nye praktikmuligheder for eleverne ved at udbrede kend-
skabet til ordningen – både til potentielle elever og virksomheder.  

Gode erfaringer med organiseringen 
Der skal findes den rette balance mellem standardmodeller og tilpassede forløb. 
De skoler, som er længst med at anvende ordningen, fortæller, at de efter de første 
indledende erfaringer har konkluderet, at en model med udelukkende individuel 
tilpasning af uddannelsesaftalerne er for administrativ tung. Skolerne har derfor 
udarbejdet skabeloner eller modeller, som ny mesterlære-forløbene tager ud-
gangspunkt i. Disse modeller er forskellige – nogle steder foregår undervisningen 
under fleksible former uden faste hold, andre steder er undervisningen holdbase-
ret. Det anbefales, at skolernes forskellige modeller og tiltag i forhold til ny me-
sterlære løbende overvåges med henblik på at identificere eksempler på god prak-
sis og undgå uhensigtsmæssigheder i implementeringen af ordningen.  

Grundlaget for undersøgelsen er registerdata fra UNI-C og Uddannelsesnævnet, 
survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære, samt interviews med re-
præsentanter for handelsskoler og virksomheder med ny mesterlære-elever. 
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2. Indledning 

2.1 Formål og baggrund 

Med udgangspunkt i ønsker fra Uddannelsesnævnet er der for Undervisningsmini-
steriet gennemført en analyse af ny mesterlære inden for det merkantile område. 
Baggrunden for analysen er et ønske om mere viden om de indledende erfaringer 
med og potentialet i ny mesterlære på det merkantile område. Analysen afdækker 
potentialet i ordningen – dels i forhold til at fastholde en stabil uddannelsesaktivi-
tet i perioder med nedadgående konjunkturer, dels i forhold til at reducere det sto-
re frafald, der er på de merkantile erhvervsuddannelser. 

Baggrunden for analysen er også et ønske om at synliggøre de gode erfaringer 
med ordningen samt at afdække ordningens tilsyneladende øgede robusthed i for-
hold til konjunkturudsving.  

Formålet er således at tilvejebringe viden om, hvilke virksomheder der anvender 
ordningen, og ikke mindst, hvorfor de anvender den og med hvilke erfaringer. 
Desuden belyses karakteristika ved elever, der bruger ny mesterlære sammenholdt 
med elever på andre adgange til erhvervsuddannelserne, og hermed om eleverne 
er i den forventede målgruppe. 

Den politiske intention med at genindføre mesterlæren blev præsenteret som en 
del af regeringsgrundlaget ”Nye mål” fra 2005. Her blev det slået fast, at praktisk 
orienterede unge kan have et særligt behov for at være tilknyttet en arbejdsplads 
fra starten af uddannelsen for at få et tilstrækkeligt fodfæste på arbejdsmarkedet.1 
I bemærkningerne til lovforslaget om indførelse af den ny mesterlære fremgår det, 
at ”at en del af de mere praktisk orienterede unge og en del unge med udenlandsk 
baggrund bedre vil kunne gennemføre en erhvervsuddannelse, hvis uddannelsen 
tilrettelægges mere praktisk i begyndelsen af uddannelsesforløbet.”2 

Videre sammenkædes indførelsen af ny mesterlære med 95-procents målsætnin-
gen, idet ordningen forventes at bidrage til, at elevgrupper, som traditionelt kan 
have vanskeligt ved at fuldføre en erhvervsuddannelse, får en adgangsvej, der 
passer bedre til deres forudsætninger.  

Analysen har fokus på følgende: 

• Omfanget af ny mesterlære på det merkantile område og skolernes organise-
ring af ordningen. 

• Virksomhedernes brug og erfaringer med ordningen. 
• Kendetegn ved eleverne på ordningen og herunder frafald. 

                                                 
1 VK Regeringen II: Nye mål - regeringsgrundlag, Statsministeriet, 2005 
2 Bemærkninger til lovforslaget (L60, 2005) 
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Analysen er blevet til i samarbejde mellem New Insight og Uddannelsesnævnet, 
hvor sidstnævnte bl.a. har medvirket til: 

• Identifikation af respondenter til interview med repræsentanter fra uddannel-
sesinstitutioner samt drøftelse af temaer i disse interview. 

• Identifikation af virksomheder med uddannelsesaftaler. 
• Spørgeskema til virksomhederne.  
• Design af bestillingen af registerdata fra UNI-C. 
• Udtræk og design af registerdata fra Uddannelsesnævnets egne databaser.  
 

2.2 Anvendte datakilder 

Analysen af ny mesterlære på det merkantile område er baseret på følgende data-
kilder: 

• Interviews med uddannelsesrepræsentanter  
• Survey blandt virksomheder med ny mesterlære-elever 
• Interviews med virksomheder med ny mesterlære-elever 
• Registerdata fra UNI-C og fra Uddannelsesnævnet 

Se desuden kapitel otte for mere detaljeret gennemgang af datakilderne.  
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3. Ny mesterlære på det merkantile område 

I dette kapitel kortlægger vi den overordnede ramme for anvendelsen og for vur-
deringen af ny mesterlære på det merkantile område. De primære temaer er om-
fanget af brugen af ny mesterlære samt skolernes måde at organisere ordningen 
på.  

Tabellen herunder viser igangværende uddannelsesaftaler på de tre uddannelser på 
det merkantile område, hvor der er indgået aftaler om ny mesterlære. Disse tre 
områder er kontor, handel og detailhandelsuddannelserne.  
Tabel 3.1: Igangværende uddannelsesaftaler på uddannelser med ny mesterlære 
 Ny mesterlære Alle uddannelsesaftaler Ny mesterlære i pct.  
Kontoruddannelse med specialer  47 5.939 0,8 
Handelsuddannelse med specialer  28 1.126 2,5 
Detailhandel med specialer  219 6.521 3,4 
I alt 294 13.586 2,2 
Alle EUD i alt  3.419 59.001 5,8 
Kilde: UNI-C, Praktikpladssituationen, pr. dec. 2009 

 

Tabellen viser, at ny mesterlære-aftalerne kun udgør 2,2 procent af uddannelsesaf-
talerne inden for de pågældende uddannelser. På tværs af de tre uddannelsesområ-
der ses det tydeligt, at det især er inden for detailhandelsuddannelsen, at ny me-
sterlære anvendes. På de to øvrige merkantile uddannelser, dvs. handel og især 
kontor, anvendes ny mesterlære kun i meget begrænset omfang.  

Sammenligner man med erhvervsuddannelserne som helhed, er andelen af ny me-
sterlære på det merkantile område et stykke fra gennemsnittet på knap seks pct. af 
alle uddannelsesaftaler. På det merkantile område er ny mesterlære altså langt 
mindre anvendt end på de øvrige erhvervsuddannelser, omend der er tale om en 
beskeden andel i begge tilfælde. Dette er dog forventeligt, idet ny mesterlære ret-
ter sig imod mindre målgrupper, nemlig de praktisk orienterede elever og elever 
med anden etnisk baggrund end dansk.  

Ordningen er relativ ny, idet den blev indført fra sommeren 2006. Det betyder, at 
der kun er meget få elever, der har gennemført en hel uddannelse på ny mesterlæ-
re – særligt fordi mange af ny mesterlære-eleverne tager salgsassistentuddannel-
sen, der varer fire år, mens kun en mindre del af eleverne vælger kortere butiks-
medhjælper3. Det betyder også, at analysen primært beskæftiger sig med erfarin-
ger, der altså berører elever, der er i gang med en uddannelse, og virksomheder 
der er i gang med at uddanne elever. De vurderinger, der præsenteres, vil derfor 
ikke – eller kun i begrænset omfang – berøre afsluttede forløb, hvor elev og virk-
somhed faktisk har set de endelige resultater af samarbejdet.  

                                                 
3 Jf. data fra Uddannelsesnævnet. 
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3.1 Skolernes organisering af ordningen 

Ny mesterlæres rolle og funktion på de merkantile uddannelser afhænger naturlig-
vis af skolernes måde at arbejde med ordningen. Brugen af ordningen skal ses i 
forhold til skolernes indsats med at organisere de konkrete uddannelsesforløb og 
udbrede kendskabet blandt elever og virksomheder.  

Skolernes måde at tackle den nye ordning på er blevet belyst i kvalitative inter-
views med repræsentanter fra handelsskoler, der har ny mesterlære-elever. Den 
primære udfordring for skolerne har været ordningens fleksible karakter og at ad-
ministrere den individuelle tilpasning af forløbene. 

I interviewene giver skolerepræsentanterne udtryk for, at ordningens fleksible set-
up og karakter har været en udfordring, fordi hver uddannelsesaftale kan tilpasses 
individuelt til den enkelte elev og dennes praktikvirksomhed.  

For at håndtere fleksibiliteten har skolerne på forskellig vis udviklet modeller for 
ny mesterlære-forløbene, sådan at de nu tilbyder et forløb ud fra en fast struktur 
eller skabelon: 

Tidligere lavede vi helt individuelle aftaler med elever og virksomheder, men 
det var alt for besværligt at administrere. Der blev lavet individuelle aftaler, 
om hvad skolen og virksomheden havde ansvar for og hvordan skolen skulle 
tilrettelægges – det er der nu lavet en fast skabelon for. 

Et eksempel på en sådan skabelon er TietgenSkolen i Odense. Her har man udvik-
let et forløb, der indeholder fire undervisningsmoduler i løbet af uddannelsen – 
hvis den varer fire år. Hver modul varer 14 uger. I skoleperioden har eleven un-
dervisning på skolen i to dage om ugen (tirsdag og onsdag). Det ligger i udgangs-
punktet fast, hvilke fag (og niveauer) der undervises i i de enkelte moduler.  

På samme skole indgår mestereleverne i de fleksible rammer, som skolen allerede 
har etableret omkring ekstra undervisningstilbud (fx elever der har behov for støt-
te og ekstraundervisning i udvalgte fag), vejledning, lektiehjælp mv. Konkret har 
skolen et fleksibelt læringscenter, hvor disse aktiviteter er samlet. Det betyder, at 
der er løbende optag, og at elevgruppen i takt med, at ordningen udbredes og bli-
ver ældre, bliver mere og mere heterogen, fordi eleverne er på forskellige steder i 
deres uddannelse.  

En anden model, der fx praktiseres på Handelsskolen Sjælland Syd, er at samle ny 
mesterlære-eleverne i hold. Et hold følges ad igennem uddannelsesforløbet, og det 
betyder, at der ikke er løbende optag til holdene. Der er 10-15 elever på et hold, 
hvilket også afspejler, at Handelsskolen Sjælland Syd har mange ny mesterlære-
elever. Aktuelt er der 80 ny mesterlære-elever på skolen. 

Sammenholdes dette tal med det samlede antal ny mesterlære-elever, der er i gang 
med en uddannelse pr. december 2009, nemlig omkring 300, så er det tydeligt, at 
Handelsskolen Sjælland Syd står for en relativ høj andel af de samlede ny mester-
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lære-elever, og at skolen har flere elever end på de fleste af de øvrige handelssko-
ler.  

Der er altså er stor heterogenitet i skolernes brug af ordningen, både hvad angår 
antallet af elever og den praktiske organisering af ordningen. Det understreges af, 
at ordningen kun findes som et aktuelt tilbud til elever og virksomheder i det om-
fang, skolerne udbyder og markedsfører den. Den relativt begrænsede brug af 
ordningen skal altså ses i relation til skolernes rekrutteringspraksis, herunder mar-
kedsføring, samt elevernes og virksomhedernes kendskab til ordningen. Hertil 
kommer elevernes og virksomhedernes ønske om at bruge den.  

Ifølge interviews med skolerepræsentanter er der typisk tre måder, en aftale om ny 
mesterlære kommer i stand på:  

• Elev og virksomhed har fundet hinanden og kontakter skolen om ny mesterlæ-
re. 

• En elev har dele af HG eller HG men med et lavt niveau, men har fundet en 
praktikvirksomhed. 

• Skolen tager fat i en elev, der ikke klarer sig godt på HG og vejleder om mu-
ligheden for ny mesterlære. 

Hvilken af disse tre rekrutteringsveje, der benyttes mest, er vanskeligt at afgøre, 
og skolerne rapporterer om, at alle tre er i spil. 

De interviewede skoler udfører allerede et relativt velstruktureret arbejde i forhold 
til ny mesterlære og bruger det aktivt i forhold til de elever, der allerede er i er-
hvervsuddannelsessystemet. Skolen henvender sig især med tilbud om ny mester-
lære til elever, der ikke klarer sig godt eller er faldet fra tidligere uddannelsesfor-
løb. 
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4. Virksomhedernes brug af ny mesterlære 

Denne delanalyse fokuserer på virksomhedernes brug af ny mesterlære-elever og 
deres erfaringer med ny mesterlære. Formålet er at afdække, hvorfor virksomhe-
derne indgår i disse uddannelsesforløb, samt hvilke erfaringer de har med ordnin-
gen. 

Analysen ser på, hvorfor virksomhederne har indgået denne type af uddannelses-
aftale. Da ny mesterlære både formelt og reelt er lige så afhængig af virksomhe-
dernes ønske og motivation for at indgå i arbejdet med at uddanne elever, vil ana-
lysen fokusere på, hvordan virksomhederne vurderer ny mesterlære i forhold til de 
ordinære aftaleformer. Hvilke fordele og ulemper ser virksomhederne ved for-
men? Er der forhold, de finder kunne ændres for at øge kvaliteten? 

Analysen vil desuden afdække virksomhedernes kendetegn i forhold til deres ar-
bejdsorganisering og strategier for rekruttering af arbejdskraft mv. Desuden vil 
undersøgelsen undersøge, om der er forhold, som kan forklare ordningens tilsyne-
ladende større robusthed i forhold til konjunkturudsving.  

Delanalysen er baseret på registerdata fra UNI-C, en survey blandt virksomheder 
med elever i ny mesterlære samt kvalitative interview med virksomheder, der har 
elever i ny mesterlære.  

 

4.1 Sammenfatning 

Analysen viser, at virksomheder med elever i ny mesterlære ofte indgår i dette 
uddannelsesforløb, fordi de har en forudgående relation til eleven. Syv ud af ti 
virksomheder kender således eleven, inden aftalen blev indgået. Det indikerer, at 
eleverne i ny mesterlære ofte aktivt vælger præcis denne virksomhed frem for at 
vælge en branche.  

Ligeledes giver analysen indikationer for, at virksomhederne tilvælger eleven og 
ikke ordningen, og at typen af ordning følger eleven. Dette ses bl.a. ved, at halv-
delen af virksomhederne tilkendegiver, at typen af uddannelse ingen eller kun 
begrænset betydning havde.  

Uanset relationen mellem virksomhed og elev og de bagvedliggende årsager til at 
anvende ny mesterlære så viser analysen, at ordningen går ind og dækker et behov 
og reelt skaber praktikpladser, der ellers ikke ville være blevet etableret. 

Virksomhederne synes tilfredse med ny mesterlære. Således vurderer blot fem 
procent af virksomhederne, at der overvejende er ulemper knyttet til ny mesterlæ-
re, mens 40 pct. vurderer, at der overvejende er fordele ved ordningen. Af fordele 
kan bl.a. nævnes fleksibiliteten i at kunne samle skoleperioderne, at kunne have 
eleven i op til fire år samt den tættere kontakt til skolen.  
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En analyse af virksomhedernes robusthed viser, at de fleste af de virksomheder, 
der har deltaget i undersøgelsen, kun i mindre omfang er påvirket af den økono-
miske lavkonjunktur og at den økonomiske situation ikke påvirker valget af elev. 
Her kan det også tænkes, at det relationelle mellem virksomhed og elev spiller en 
rolle – når virksomheden allerede kender eleven, forholder de sig mere eksplicit til 
eleven som arbejdskraft i virksomheden og tænker måske først herefter på den 
økonomiske udgift forbundet med en elev. Ved henvendelse fra en ukendt poten-
tiel elev ville overvejelserne måske ske i omvendt rækkefølge.  

Overordnet set må konklusionen dog være, at virksomhederne i højere grad har 
forholdt sig til den enkelte elev end til ordningerne samt at virksomhederne efter-
følgende kan se fordele i ordningen.  

 

4.2 Virksomhedens relation til eleven 

Surveyen viser, at hovedparten af virksomhederne (70 pct.) blot har én elev i ny 
mesterlære. Enkelte virksomheder har tre eller flere elever i ny mesterlære - og 
langt størstedelen af disse virksomheder er store arbejdspladser (med mere end 
100 ansatte).  

Ca. to tredjedele af virksomhederne havde allerede tidligere haft elever (dvs. det 
ikke var første gang, at virksomheden blev godkendt som uddannelsessted). Såle-
des har en stor andel af virksomhederne i princippet et sammenligningsgrundlag 
til at vurdere ny mesterlære i forhold til andre typer af uddannelsesaftaler.  

Tabellen herunder viser ligeledes, at to tredjedele af virksomhederne har en fast 
politik eller praksis om at have elever tilknyttet virksomheden. Det tyder på, at en 
stor del af virksomhederne bruger elever systematisk.  
Tabel 4.1: Praksis og/eller politik for elever 
 Antal virksomheder Andel virksomheder 
Virksomheden har en politik eller praksis om at have elever  78 66,1 
Virksomheden har ingen politik eller praksis  39 33,1 
Ved ikke  1 0,8 
Samlet  118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 

 

Dette er dog ikke ensbetydende med, at virksomhederne nødvendigvis i praksis 
kan relatere sig til ny mesterlære som en særskilt ordning overfor øvrige elever 
med andre typer af uddannelsesaftaler. Virksomhedernes viden om selve ordnin-
gen synes ikke at være specielt udfoldet, og derfor sker vurderingerne af ordnin-
gen givetvis også ud fra en vurdering af den konkrete elev og ikke af ordningen 
generelt.  

I det følgende afdækker vi nærmere, hvordan og hvorfor elevaftalerne blev etable-
ret.  
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Halvdelen af uddannelsesaftalerne er blevet etableret ved, at (den kommende) elev 
har henvendt sig til virksomheden eller har opfordret til aftalen. I ca. hver fjerde 
aftale har virksomheden initieret forholdet, mens knap hver tiende aftale er kom-
met i stand efter en henvendelse fra skole til virksomhed. Således er eleverne de 
primære initiativtagere til at etablere aftalerne. Fordelingen ses i tabellen herun-
der.  
Tabel 4.2: Initiativ til uddannelsesaftalen 
 Antal virksomheder Andel virksomheder 
Elev henvendte sig/på elevens opfordring  61 51,7 
Virksomhed henvendte sig til elev  21 17,8 
Virksomhed henvendte sig til en skole for at høre, om der var 
en elev 

8 6,8 

Skolen henvendte sig og spurgte, om virksomhed ønskede en 
elev 

11 9,3 

På anden måde  8 6,8 
Ved ikke  9 7,6 
Samlet  118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 

 

Langt den overvejende del af uddannelsesaftalerne indgås således, fordi elev og 
virksomhed finder sammen. Det gælder for knap 70 pct. af aftalerne. Kun i en 
mindre del af situationerne spiller skolen en direkte rolle. Dette medregner dog 
ikke de situationer, hvor skolen indirekte påvirker eleven til at søge en ny mester-
lære-praktikplads. 

I interviewene giver virksomhederne udtryk for vigtigheden af, at de kendte ele-
ven:  

”Det var afgørende, at vi kendte eleven, og at der var en personlig relation, 
inden uddannelsesforløbet blev aftalt.”  

”Eleven har arbejdet på deltid i virksomheden og ville gerne noget mere, men 
var skoletræt og var derfor ikke motiveret for at gennemføre et almindeligt 
forløb.” 

I tabellen nedenfor ses, at 70 pct. af virksomhederne har lavet uddannelsesaftale 
med en elev, som de kendte på forhånd.  
Tabel 4.3: Relationen til eleven (mulighed for flere svar) 
Kendte virksomheden eleven, inden aftalen blev 
etableret? 

Antal virksomheder Andel virksomheder 

JA 83 70,3 
- ja, eleven havde arbejde eller havde haft arbejde på 
virksomheden 

67 56,8 

- ja, eleven er i familie med eller bekendt med en af de 
ansatte 

11 9,3 

- ja på anden måde  5 4,2 
NEJ 38 32,2 
Samlet  118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 
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Dette kendskab dækker i over halvdelen af tilfældene over, at eleven har haft ar-
bejde på virksomheden forud for aftalen, og i et mindre antal tilfælde fordi eleven 
havde tætte sociale relationer til en ansat i virksomheden, fx en familierelation. 
Ligeledes mener halvdelen af virksomhederne, at det var afgørende, at der forud 
for uddannelsesforløbet var en personlig relation mellem en ansat på virksomhe-
den og eleven (se i øvrigt bilag for tabeller). 

Vi kan således konkludere, at ny mesterlære i høj grad etableres via allerede eksi-
sterende relationer mellem virksomhed og elev. Tallene understøtter også konklu-
sionen om, at virksomhederne primært vælger eleven og derfor må antages at 
lægge mindre vægt på den givne ordning, som eleven ønsker at uddanne sig på. 

Omvendt er der også virksomheder, hvor et forudgående kendskab mellem elev 
og virksomhed slet ikke har haft indflydelse på aftalen om ny mesterlære. For 
disse virksomheder har det heller ikke været afgørende, om der var en relation 
mellem en ansat og eleven (se tabeller i bilag).  

Måske er dette bånd mellem en del af virksomhederne og eleverne også medvir-
kende til, at virksomhederne ikke har en fælles klar holdning til, hvilken type elev 
ny mesterlære er mest relevant til. En femtedel af virksomhederne (22 pct.) er helt 
enige i, at ny mesterlære er mest relevant, når den unge har nogle praktiske erfa-
ringer fra branchen at bygge på. Omvendt er en fjerdedel af virksomhederne (28 
pct.) helt uenige i dette udsagn. Til gengæld er virksomhederne i højere grad fæl-
les om at mene, at ny mesterlære ikke er mest relevant, når den unge har gode 
skolekundskaber, inden uddannelsesforløbet starter (se bilagstabel 8.14). 

Det lidt blandede billede viser dog, at virksomhederne deler opfattelsen af, at ord-
ningen er målrettet den praktisk orienterede elever – det vil altså sige elever, der 
ikke er bogligt stærke.  

 

4.3 Årsag til at vælge ny mesterlære 

En del af denne analyse omfatter også en afdækning af, om ny mesterlære funge-
rer som en supplerende ordning til de øvrigt eksisterende ordninger, eller om den 
”overtager” elever, som ellers ville uddanne sig via skole- eller praktikvejen.  

Blandt andet ved at undersøge virksomhedernes vurdering af betydningen af ud-
dannelsesaftalen er det muligt at få en indikation på dette.  
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Tabel 4.4: Betydning af typen af uddannelsesaftale 
 Antal virksomheder Andel virksomheder 
Ingen betydning om det var ny mesterlære eller et andet 
forløb – vi ønskede bare en elev  

50 42,4 

Kun begrænset betydning at det blev ny mesterlære frem for 
andet forløb 

12 10,2 

Nogen betydning at det blev ny mesterlære frem for et al-
mindeligt forløb 

10 8,5 

Stor betydning at det blev ny mesterlære frem for et almin-
deligt forløb 

15 12,7 

Afgørende at det blev ny mesterlære frem for et almindeligt 
forløb 

20 16,9 

Ved ikke 11 9,3 
Samlet  118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 

 

Knap en tredjedel af de adspurgte virksomheder mener, at det var afgørende eller 
af stor betydning, at aftalen blev ny mesterlære frem for et andet forløb. Omvendt 
er det også værd at bemærke, at halvdelen af virksomhederne tilkendegiver, at 
typen af uddannelse ingen eller kun begrænset betydning havde, mens en mindre 
andel tilskriver det stor eller afgørende betydning. 

Det tegner et lidt blandet billede. Der er altså en del virksomheder, der ikke til-
lægger typen af uddannelsesaftalen den store betydning, hvilket harmonerer godt 
med indtrykket fra flere af de kvalitative interviews, hvor virksomhedsrepræsen-
tanterne havde lidt vanskeligt ved at adskille de forskellige ordninger.  

For de virksomheder, hvor det havde en betydning, at det blev ny mesterlære, er 
forklaringerne på dette opstillet i tabellen herunder. 
Tabel 4.5: Årsag til at det blev ny mesterlære (mulighed for flere krydser) 
Årsager Antal virksomheder Andel virksomheder 
Eleven havde ikke færdighederne til HG og de ordinære 
skoleperioder 17 37,8 
Eleven havde anden uddannelse og ønskede ikke et almin-
deligt forløb 7 15,6 
Eleven var ikke motiveret for at gennemføre et almindeligt 
forløb 20 44,4 
Eleven havde af andre årsager ikke kunnet klare et alminde-
ligt forløb 17 37,8 
Vi ønskede et uddannelsesforløb, hvor vi har en større del af 
ansvaret for oplæringen end sædvanligt 7 15,6 
Vi ønskede et uddannelsesforløb, hvor eleven er i virksom-
heden så længe som muligt 13 28,9 
Vi ønskede det af andre årsager 3 6,7 
Ved ikke 1 2,2 
Samlet  45  
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 

 

En del af forklaringerne er knyttet til virksomhedens ønsker: ”Vi ønskede et ud-
dannelsesforløb, hvor vi har en større del af ansvaret for oplæringen end sædvan-
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ligt” og ”vi ønskede et uddannelsesforløb, hvor eleven er i virksomheden så længe 
som muligt”. Her er virksomheden altså bevidst om, at aftalen er anderledes end 
praktikvejen og har bevidst tilvalgt dette forløb.  

I andre tilfælde synes det i højere grad at være sammensætningen af elevens kom-
petencer, ønsker og motivation, der har været udslagsgivende for, at virksomhe-
den foretrak ny mesterlære. Generelt er der en overvægt af virksomheder, der fo-
retrak ordningen for at kunne håndtere elever, der enten mangler boglige forud-
sætninger eller motivation for skolegangen. Dette indikerer, at en større del virk-
somhederne faktisk anvender ny mesterlære i forhold til de tiltænkte målgrupper 
og opfatter den som et relevant tilbud til denne gruppe.  

I de tilfælde, hvor virksomheden ikke tillægger ordningens karakter betydning, er 
det i overvejende grad eleverne, der ønskede denne form for aftale (jf. virksomhe-
dernes vurdering).  

De kvalitative interviews viser, at virksomhederne som udgangspunkt ikke har 
gjort sig mange overvejelser omkring de forskellige typer af ordninger, og at det i 
udpræget grad er betinget af elevens ønsker og hensyn til denne.  

”Det er tilfældigt, hvilken læreordning det blev – det passede lige i dette til-
fælde med, at det blev en ny mesterlære-elev, som skulle uddannes inden for et 
speciale, som virksomheden kan bruge.”  

Tabellen herunder viser, at en del af uddannelsesaftalerne ikke ville være blevet 
indgået, hvis ikke ordningen eksisterede.  
Tabel 4.6: Ville uddannelsesaftalen være indgået, hvis ikke der fandtes denne ordning? 
 Antal virksomheder Andel virksomheder 
Ja, helt sikkert  23 19,5 
Ja, givetvis  15 12,7 
Måske  17 14,4 
Sikkert ikke  17 14,4 
Helt sikkert ikke  36 30,5 
Ved ikke  10 8,5 
Samlet 118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 

 

Faktisk er det knap halvdelen af aftalerne, hvor virksomhederne vurderer, at afta-
len ikke ville være blevet indgået, hvis ny mesterlære ikke fandtes. Det viser altså, 
at ny mesterlære går ind og dækker et behov og reelt skaber praktikpladser, der 
ellers ikke ville være blevet etableret. 

Det indikerer altså, at ordningen indeholder et uudnyttet potentiale for at skabe 
flere praktikpladser, hvis kendskabet udbredes yderligere til potentielle elever og 
virksomheder.  

Dog kan det diskuteres, hvad der ligger til grund for virksomhedernes vurdering – 
det kan jo indirekte være elevens ønske, der kommer til at bestemme udfaldet, 
som nedenstående citater illustrerer. 



 

 17

”Fra virksomhedens side kunne forløbet godt være indgået, selvom der ikke 
fandtes ny mesterlære. Det var vigtigere for eleven, eftersom denne manglede 
hg-fag.” 

Det viser altså, at virksomheden primært vælger eleven og derefter gennemfører 
forløbet under den ordning, der ”følger med” eleven.  

”Usikkerhed om hvorfor det blev ny mesterlære, men vurderer ikke at uddan-
nelsesordningens karakter har nogen betydning for vores valg af netop denne 
elev. I stedet handlede det om personligheden.” 

Generelt giver virksomhederne udtryk for, at valget af elev i høj grad handler om 
en personlig relation, og at de vælger eleven før ordningen. Det kan altså konklu-
deres, at der er virksomheder, der aktivt tilvælger ny mesterlære, især i de tilfælde 
hvor de ønsker en elev, der ikke har motivationen eller de faglige forudsætninger 
for at lære i de meget skoleprægede rammer, som handelsskolen tilbyder. Det ty-
der på, at ordningen anvendes af virksomhederne. Dog synes den største del af 
virksomhederne ikke at tillægge typen af ordning særlig vægt frem for eleven.  

Det indikerer, at der stadig er et behov for at informere og oplyse om eksistensen 
af ny mesterlære og generelt udbrede kendskabet til denne ordnings særlige karak-
teristika i forhold til andre ordninger.  

 

4.4 Fordele og ulemper ved ny mesterlære 

En del af de interviewede virksomheder mener ikke, at ny mesterlære adskiller sig 
markant fra de andre elevordninger. Dette gælder også i virksomhedernes overve-
jelser og forklaringer på at anvende ny mesterlære. I det nedenstående er der fokus 
på fordele og ulemper ved ny mesterlære set fra virksomhedernes optik.  

Vi har - via surveyen – afdækket virksomhedernes (bagvedliggende) årsager til at 
tage ny mesterlære-elever, herunder bl.a. om de har indtænkt social ansvarlighed i 
deres overvejelser.  

I ca. halvdelen af virksomhederne er vurderingen, at virksomheden har udvist et 
større socialt ansvar ved netop at indgå aftale om ny mesterlære. Dog viser inter-
viewene, at en del virksomheder vurderer, at de allerede ved at tage elever – uan-
set ordning – udviser et socialt ansvar.  
Tabel 4.7: Socialt ansvar 
Er det din vurdering, at virksomheden i forbindelse med 
uddannelsesaftalen udviste et større ''socialt ansvar'' 
end I ellers gør, når I indgår uddannelsesaftaler? 

Antal virksomheder Andel virksomheder 

Ja  53 44,9 
Nej  56 47,5 
Ved ikke  9 7,6 
Samlet 118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 
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”Vi udviser et (større) socialt ansvar ved at tage ny mesterlære-elever, efter-
som disse unge måske ellers ikke havde mulighed for at få en uddannelse.” 

”Eleven er ældre og har uddannelse, men kunne ikke være blevet ansat på 
almindelige vilkår – derfor var ordningen nødvendig for at denne person kun-
ne blive ansat i virksomheden”. 

Der kan ikke identificeres en klar sammenhæng mellem større socialt ansvar og 
betydningen af, at uddannelsesforløbet blev ny mesterlære frem for andre forløb. 
Således stiger følelsen af et socialt ansvar ikke med betydningen af, om det er ny 
mesterlære frem for andre ordninger. Det er derfor ikke er muligt at sige, om virk-
somhederne vælger denne ordning frem for andre ordninger begrundet i et socialt 
ansvar.  

Overordnet kan vi konstatere, at virksomhederne er tilfredse med ny mesterlære, 
og de kan se, at den bidrager med andet end de øvrige uddannelsesordninger. Så-
ledes vurderer blot fem pct. af virksomhederne, at der overvejende er ulemper 
knyttet til ny mesterlære, mens 40 pct. vurderer, at der overvejende er fordele ved 
ordningen.  
Tabel 4.8: Fordele eller ulemper 
Er der overvejende fordele eller ulemper ved ny mester-
lære frem for ordinære uddannelsesaftaler? 

Antal virksomheder Andel virksomheder 

Der er overvejende fordele  50 42,4 
Der er både fordele og ulemper  39 33,1 
Der overvejende ulemper  6 5,1 
Ved ikke  23 19,5 
Samlet 118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 

 
I interview med et udsnit af virksomhederne bliver følgende bl.a. fremhævet som 
fordele ved ordningen: 

• Ordningen opleves som fleksibel (mere fleksibel end andre ordninger), bl.a. 
fordi skoleperioderne kan samles.  

• At have eleven i op til fire år (ikke en ulempe at skulle forpligte sig for sam-
me periode). 

• Den tættere kontakt til skolen gennem kontaktlæreren. (Der har fundet løben-
de vejledning sted og det har virksomheden oplevet positivt.) 

• Eleven er mere tid i virksomheden. På de andre aftaler kan eleven være væk i 
op til ti uger, og så må man ”starte forfra”, når eleven kommer tilbage. 

Disse fordele er også identificeret i surveyen, hvor over halvdelen af virksomhe-
derne ser det som en fordel, at virksomheden har eleven i op til fire år, samt at 
virksomheden har tættere kontakt til skolen. Desuden vurderer en stor del af virk-
somhederne, at det er vigtigt, at skoleperioderne kan tilpasses med travlhed i virk-
somheden. 
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Det skal bemærkes, at der også er en mindre del af virksomhederne, der opfatter 
det som en ulempe, at uddannelsesaftalen løber over fire år, men langt størstede-
len ser det som en fordel.  
Tabel 4.9: Fordele og ulemper ved ny mesterlære  
Andel virksomheder der er helt enig eller overvejende enig Andel 
Fordele 
Fordel at virksomheden har eleven i op til fire år  72,9 
Fordel at virksomheden har tættere kontakt til skolen gennem elevens kontaktlærer 59,3 
Ulemper 
Ulempe at virksomheden skal forpligte sig til en uddannelsesaftale, der varer i op til 
fire år 

14,4 

Ulempe at virksomheden skal mødes med skolen hyppigere end med elever i al-
mindelige forløb 

11,9 

Ulempe at virksomheden skal være med til at lave plan for oplæring i skolefagene 11,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 

 
Det springer i øjnene, at langt de fleste virksomheder ser fordele frem for ulemper 
ved ordningen. Andelen af virksomheder, der ser fordelene ved ordningen, ligger 
et godt stykke over halvdelen, mens 10-15 pct. af virksomhederne oplever ulem-
per. Virksomhederne synes altså tilfredse med ordningen, men det skal også ses i 
relation til, at surveyen udelukkende omfatter virksomheder, der har valgt at have 
en elev i ny mesterlære. Det må forventes, at der findes virksomheder, der har 
fravalgt ordningen bl.a. pga. de beskrevne ulemper. Deres vurdering indgår såle-
des ikke i denne undersøgelse.  

Interview med skolerepræsentanter viser, at det er en vigtig fordel for virksomhe-
derne, at de har mulighed for at fastholde ”de gode unge” på virksomheden. Sam-
tidig fortæller en skole, at de er glade for at have tilbud til elever og virksomheder, 
der har svært ved at få tingene til at fungere inden for de eksisterende ordninger. 
På den måde kan skolerne tilbyde virksomhederne en fleksibilitet i forhold til at 
håndtere et evt. problematisk uddannelsesforløb. 

Videre fortæller skolerne, at virksomhederne typisk er glade for den tættere kon-
takt til skolen (og bekræfter dermed billedet fra tabellen ovenfor), selvom nogle 
virksomheder tror, at det bliver mere administrativt besværligt af den grund. I et 
skoleperspektiv giver den tættere kontakt til virksomhederne bedre muligheder i 
det praktikpladsopsøgende arbejde også i forhold til de øvrige adgangsveje. 
Tabel 4.10: Skoleperioder 
Vigtigt at skoleperioderne kan samles, så de kan tilpas-
ses med travlhed i virksomheden 

Antal virksomheder Andel virksomheder 

Helt enig  59 50,0 
Overvejende enig  21 17,8 
Overvejende uenig  7 5,9 
Helt uenig  20 16,9 
Ved ikke  11 9,3 
Samlet 118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 
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”Det er væsentligt, at skoleforløbene kan tilpasses i forhold til perioder med 
travlhed hos virksomheden.” 

Som tabellen også illustrerer, er ulemperne ved ny mesterlære tilsyneladende be-
grænsede set fra virksomhedernes perspektiv. Enkelte virksomheder vurderer dog, 
at der er mere planlægning i ny mesterlære, samt at kontakten mellem elev, virk-
somhed og skole er uklar. 

”Skoleforløbet kører på en mystisk måde. Vi [virksomheden] har ikke kunnet 
bruge kontakten til noget. Vi mener, at uddannelsesinstitutionen mangler er-
faring med ordningen.” 

Kan virksomhederne så få mere ud af elever i ny mesterlære sammenholdt med 
andre elever? Det er nok i høj grad individuelt betinget snarere end betinget af 
formen for aftale. Men noget tyder på, at virksomhedernes udbytte af en ny me-
sterlære-elev er højere end en elev i en almindelig uddannelsesaftale.  
Tabel 4.11: Udbytte af aftalen 
Kan virksomheden bedre få gavn af elever i ny mester-
lære end elever i almindelige uddannelsesaftaler? 

Antal virksomheder Andel virksomheder 

Ja, bedre  41 34,7 
Nej, det er det samme  46 39,0 
Nej, bedre gavn af elever i almindelige uddannelsesaftaler  10 8,5 
Ved ikke  21 17,8 
Samlet 118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 

 
Forklaringen på den øgede gavn findes både i typen af elev samt i fleksibiliteten i 
forløbet, som er fremhævet tidligere. Herunder ses en virksomheds forklaring på 
bedre gavn – væsentligt er det dog, at dette ikke gælder for alle virksomhederne.  

”Overvejende kan vi få bedre gavn af elever i ny mesterlære frem for i almin-
delige uddannelsesaftaler: eleverne er gennemsnitligt lidt ældre og kan derfor 
noget andet end de elever, som kommer direkte fra og kun har skolen. Der er 
overvejende fordele ved ny mesterlære – men sammenligningen er svær.” 

 

4.5 Virksomhedernes økonomiske situation 

Der er en antagelse om, at ny mesterlære som adgangsvej er mere robust over for 
konjunkturudsving end de øvrige adgangsveje. Det er blandt andet udledt af flere 
opgørelser over praktikpladssituationen, der viser en stigning i antallet af ny me-
sterlæreaftaler, mens det samlede antal af praktikaftaler falder (hvilket kan tolkes 
som en følge af den konjunkturelle udvikling)4. Disse opgørelser udkom i efteråret 
2008, hvor finanskrisen for alvor slog igennem og begyndte at påvirke realøko-

                                                 
4 Se fx Thomas Quaade: EUD-praktikpladssituationen ultimo august 2008, UNI-C, 2008. 
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nomien. Denne situation er blevet påpeget af Håndværksrådet under overskriften 
”Ny mesterlære trodser finanskrisen”.5 

Derfor er et af fokuspunkterne for denne analyse at belyse ordningens robusthed 
overfor udviklingen i konjunkturerne på det merkantile område. Det sker ud fra en 
forventning om, at ny mesterlære er mere robust end andre ordninger i perioder 
med konjunkturnedgang.  

I dette afsnit søger vi at afdække, hvordan nedgangen i økonomien har påvirket 
virksomhederne med ny mesterlære-elever.  

Tabellerne herunder illustrerer dels udviklingen i antallet af ansatte, dels virksom-
hedernes generelle økonomiske situation.  
Tabel 4.12: Udvikling i antallet af virksomhedernes ansatte 
Ændringer i antallet af ansatte det seneste år Antal virksomheder Andel virksomheder 
Stort fald 5 4,2 
Mindre fald 33 28,0 
Stabil 59 50,0 
Mindre stigning 17 14,4 
Stor stigning 3 2,5 
Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 1 0,8 
Samlet 118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 

 
Tabel 4.13: Virksomhedens generelle økonomiske situation  
Karakteristik af virksomhedens generelle økonomiske 
situation nu i forhold til for et år siden 

Antal virksomheder Andel virksomheder 

Meget dårligere  4 3,4 
Lidt dårligere  48 40,7 
Uændret  35 29,7 
Lidt bedre  17 14,4 
Meget bedre  10 8,5 
Ved ikke/ønsker ikke at oplyse  4 3,4 
Samlet 118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 

 

Virksomheder med elever i ny mesterlære synes ikke i udpræget grad at være på-
virket af lavkonjunkturen i økonomien. Kun fem virksomheder har oplevet et stort 
fald i antallet af ansatte, mens halvdelen af alle virksomhederne ikke har haft æn-
dringer i antallet af ansatte. Dog vurderer knap halvdelen af virksomhederne, at 
deres økonomiske situation er dårligere sammenholdt med året før, hvilket bl.a. 
må tilskrives den økonomiske krises påvirkning af detailhandlen, der står for den 
største del af ny mesterlære-eleverne.  

Et centralt spørgsmål er, hvorvidt virksomheder med en dårlig økonomi tilvælger 
ny mesterlære fx med det rationale, at omkostningerne ved den ekstra oplærings-
forpligtelse er mindre end gevinsten ved at have eleven mere og i længere tid – set 
                                                 
5 Martin Kalkerup: Ny mesterlære trodser finanskrisen i Nyhedsbrev nr. 2, Håndværksrådet, 2009. 
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i forhold til andre ordninger. Det er vanskeligt at afklare, idet surveyen kun med-
regner virksomheder, der rent faktisk har ny mesterlære-elever. En indikation kan 
opnås ved at sammenholde virksomhedens præference for ny mesterlære med 
vurderingen af deres økonomiske situation. Er det sådan, at virksomheder, der har 
en dårlig økonomi, tillægger det større betydning, at eleven har netop en ny me-
sterlære?  

En krydstabulering viser, at der ingen sammenhæng er mellem udviklingen i virk-
somhedens økonomi og præferencen for, at eleven er i ny mesterlære frem for 
andre ordninger. Ligeledes er der heller ikke noget, som tyder på, at evt. nylige 
afskedigelser har indflydelse på valget af ny mesterlære frem for andre ordninger.  

Direkte adspurgt vurderer to tredjedele af virksomhederne, at travlhed ikke har 
indflydelse på præferencen for en bestemt uddannelsestype. Det bekræfter billedet 
af, at en tilspidset virksomhedsøkonomi ikke betyder, at virksomhederne fore-
trækker ny mesterlære-elever.  
Tabel 4.14: Betydningen af travlhed  
Hvad betyder travlhed i virksomheden for valget af ny 
mesterlære frem for en almindelig uddannelsesaftale? 

Antal virksomheder Andel virksomheder 

Travlhed betyder ikke noget for valget af den ene frem for 
den anden ordning 

80 67,8 

Travlhed betyder, at vi vil foretrække en elev i ny mesterlære 12 10,2 
Travlhed betyder, at vi vil foretrække en elev i en almindelig 
ordning 

5 4,2 

Ved ikke  21 17,8 
Samlet 118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 

 
En vigtig forklaring er, at langt de fleste virksomheder ikke ser lavkonjunkturen 
som en forhindring for at have elever. Dog er der 13 procent af virksomhederne, 
der oplever en forværring af mulighederne for at have elever. Samlet set kan vi 
konstatere, at hovedparten af virksomhederne ikke er påvirket af den økonomiske 
lavkonjunktur.  
Tabel 4.15: Påvirkning af virksomhedernes mulighed for at uddanne elever  
Det seneste års økonomiske udvikling har: Antal virksomheder Andel virksomheder 
Ikke påvirket vores muligheder for at uddanne elever  91 77,1 
Forringet vores muligheder for at uddanne elever  15 12,7 
Forbedret vores muligheder for at uddanne elever  11 9,3 
Ved ikke  1 0,8 
Samlet 118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 

 

Undersøgelsen giver altså nogle indikationer af, at virksomhederne typisk ikke ser 
en sammenhæng mellem den økonomiske situation og præference for ny mester-
lære.  

Dog kan de forudgående relationer mellem elev og virksomhed, som vi har identi-
ficeret, være mere betydningsfulde for valget af elev end virksomhedens økono-
miske situation. Denne diskussion vender vi tilbage til. For at komme tættere på 
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en forståelse af forholdet mellem ny mesterlære og konjunkturudviklingen, viser 
figuren nedenfor en opgørelse over andelen af ny mesterlæreaftaler i forhold til 
alle indgåede aftaler – på det merkantile område og for alle erhvervsuddannelser.  

Figur 4.1: Udvikling i andelen af ny mesterlæreaftaler 
Andel ny mesterlæreaftaler ud af alle indgåede aftaler 
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Kilde: UNI-C – Praktikpladssituationen. 

 

Det fremgår, at andelen af ny mesterlæreaftaler har været svingende, men har lig-
get mellem 1 og 5 procent af de indgåede aftaler på det merkantile område. Figu-
ren viser en stigning fra indførelsen af ordningen 1. august 2006 frem til slutnin-
gen af 2007 (november 2007). Dette afspejler, at ordningen har skullet implemen-
teres på skolerne, og kendskabet skulle udbredes, før ordningen for alvor kom i 
brug. Herefter er mønsteret mere svingende, og der kan ikke identificeres en gene-
rel tendens. Udover den indledende stigning i brugen af ordningen er der ikke 
tendens til, at ordningen udbredes mere under lavkonjunktur, idet der under lav-
konjunkturen har været udsving i begge retninger.  

På denne baggrund er det vanskeligt at vurdere, hvorvidt ordningen er særlig ro-
bust i forhold til konjunkturudsving, idet ordningen stort set kun har fungeret un-
der den lavkonjunktur, der indtraf som følge af finanskrisen i 2007. Der er med 
andre ord ikke en reel periode med højkonjunktur at sammenligne med.  

Ud fra de indikatorer, som er til rådighed i denne analyse, er det altså ikke muligt 
at konstatere en særlig robusthed i ordningen overfor lavkonjunkturer. Ny mester-
lære har oplevet en højere anvendelsesgrad i takt med, at den er blevet indført, 
men det er ikke ensbetydende med, at den har en særlig robusthed over for kon-
junkturerne. 
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4.6 Virksomhedernes strategiske overvejelser 

Vi har undersøgt, hvilken funktion eleverne har for virksomhedernes rekrutte-
rings- og fastholdelsesstrategi og for deres arbejdsorganisering mv.  

Det er tydeligt, at hovedparten af virksomhederne tillægger eleverne en vigtig 
rolle i forhold til fremtidig uddannet arbejdskraft. Det ses i nedenstående tabel.  
Tabel 4.16: Elevens rolle i virksomhedens strategi for arbejdskraft  
Hvilken rolle spiller elever i virksomhedens strategi i 
forhold til tilstrækkeligt uddannet arbejdskraft? 

Antal virksomheder Andel virksomheder 

De er meget vigtige  60 50,8 
De er vigtige  37 31,4 
De spiller en lille rolle  14 11,9 
De spiller stort set ingen rolle  5 4,2 
Ved ikke  2 1,7 
Samlet 118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 

 

Der er ingen forskelle mellem store og små virksomheders vurderinger – dvs. uan-
set virksomhedens størrelse synes størstedelen af virksomhederne, at eleverne har 
en meget vigtig eller vigtig rolle i virksomhedens strategiske overvejelser om ud-
dannet arbejdskraft.  

”Det spiller en væsentlig rolle i rekrutteringen af ny kvalificeret arbejdskraft, 
at man har elever på stedet.” 

”Han (eleven) er udset til at skulle bestyre afdelingen, når han er færdigud-
dannet og hans rolle vurderes at være væsentlig i forbindelse med sikringen af 
uddannet arbejdskraft.” 
 

Da eleverne i høj grad synes at spille en rolle i virksomhedernes personalestrategi-
ske overvejelser, er det næppe overraskende, at en stor andel af virksomheder har 
organiseret arbejdet under hensyn til de opgaver, som eleven kan/skal varetage. 
Kun ca. hver tiende virksomhed tilkendegiver, at de ikke har tænkt over elevens 
opgaver i relation til arbejdsorganiseringen i virksomheden.  
Tabel 4.17: Arbejdsorganisering og elever  
Er organiseringen af arbejdet sket under hensyn til 
elevens opgaver? 

Antal virksomheder Andel virksomheder 

Ja, vi har tænk MEGET BEVIDST over de opgaver, eleverne 
kan varetage, i vores måde at organisere arbejdet på 

80 67,8 

Ja, vi har tænk LIDT over de opgaver, eleverne kan vareta-
ge, i vores måde at organisere arbejdet på 

22 18,6 

Nej, vi har REELT IKKE tænkt over de opgaver, eleverne 
kan varetage, i vores måde at organisere arbejdet på 

14 11,9 

Ved ikke  2 1,7 
Samlet 118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 
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5. Kendetegn ved eleverne 

I dette afsnit belyses elevsammensætningen på ny mesterlære ud fra en række 
baggrundsvariable. Formålet er at tegne et portræt af ny mesterlære-eleverne og 
afdække i hvilket omfang, de adskiller sig fra elever på de øvrige adgangsveje. 
Formålet er desuden at belyse, hvorvidt ny mesterlære-eleverne i praksis svarer til 
de målgrupper, som ordningen er tiltænkt, dvs. praktisk orienterede unge og unge 
af anden etnisk oprindelse end dansk.  

Undersøgelsen af ny mesterlære fra DPU konkluderer, at ny mesterlære generelt 
(dvs. inden for alle uddannelsesområder) ikke bruges mere af denne gruppe end af 
andre grupper unge.6  

Et andet perspektiv er, hvorvidt ny mesterlære formår at tiltrække elever, der el-
lers ville have risiko for at falde fra uddannelsens andre adgangsveje og dermed 
potentielt kan forebygge dette frafald. EVA har undersøgt frafaldet blandt mer-
kantile elever på årgang 2005. Den undersøgelse tegner et præcist billede af risi-
kofaktorerne knyttet til frafald på grundforløbet. Risikofaktorerne er bl.a. at være 
dreng, have forældre med kort eller ingen uddannelse, have anden etnisk baggrund 
end dansk, ikke have klaret sig godt i grundskolen og at have sociale problemer. 
Omvendt bidrager det positivt til chancerne for gennemførelse at have en forudgå-
ende uddannelse.  

Ved sammenligning med denne undersøgelse kan det fastslås, om ny mesterlære i 
praksis anvendes af elever, der har øget risiko for at falde fra en uddannelse og 
dermed afgøre, om ordningen har mulighed for at leve op til ambitionerne om at 
bidrage til, at flere unge får en ungdomsuddannelse. 

 

5.1 Sammenfatning 

Overordnet viser gennemgangen af elevernes karakteristika, at ny mesterlære-
eleverne i nogen grad adskiller sig fra eleverne fra de andre adgangsveje. Forskel-
lene er generelt små, men ny mesterlære-eleverne på de merkantile uddannelser 
adskiller sig fra de øvrige merkantile elever på følgende kendetegn: 

• Der er relativt flere yngre og ældre elever. 
• En svag overrepræsentation af elever med udenlandsk herkomst. 
• Der er relativt flere drenge, hvilket giver en ligelig kønsfordeling.  
• Flere med lavere karakterer fra grundskolen.  
• Relativt flere uden forudgående uddannelse. 

                                                 
6 Ida Juul: Fastholdelse og læring i ny mesterlære og i skoleadgangsvejen, DPU, 2009. 
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Disse forskelle er et særligt træk ved det merkantile område, idet der ellers ikke er 
identificeret væsentlige forskelle mellem eleverne på de forskellige indgange7. 
Samlet set tegner denne analyse en profil, der matcher godt med billedet af den 
praktisk orienterede unge, selvom der her kun er tale om statistiske indikatorer, 
hvilket selvfølgelig begrænser fortolkningsmulighederne.  

Det betyder altså, at ordningen tiltrækker elever, der ligner de definerede mål-
grupper, selvom der også er stor andel af ny mesterlære-eleverne, der på de for-
skellige variabler ligner eleverne på de øvrige adgangsveje.  

Det indikerer, at ordningen ikke alene benyttes af skoletrætte og praktisk oriente-
rede unge, men at der også er andre elevgrupper, der anvender den. Ser man på 
det forhold, at der også er en relativt stor andel af ældre elever (hvoraf en del også 
har en anden ungdomsuddannelse) tyder det på, at der også er mere afklarede un-
ge, der bruger ordningen til at opnå netop den uddannelsesprofil, som de ønsker. 
Der er en vis støtte til denne tolkning af tallene i et interview med en repræsentant 
for en handelsskole. Han sammenligner nogle af eleverne med eleverne fra den fri 
ungdomsuddannelse og vurderer, at fælles for dem er, at de brugte/bruger ordnin-
gen meget målrettet til at nå helt bestemte mål. Andre meldinger gå på, at ordnin-
gen bruges til at samle elever med afbrudte eller på anden problematiske forløb 
op, hvilket også bidrager til at forklare ny mesterlære-elevernes profil.  

En yderligere dimension omkring ny mesterlære-eleverne er, at de elever, som har 
den største risiko for frafald, også er dem, som er overrepræsenteret på ny mester-
lære. I en analyse fra EVA8 fremgår det bl.a. andet, at: 

• drenge 
• elever uden forudgående uddannelse og  
• elever med udenlandsk herkomst  

har den største risiko for frafald. Når netop disse målgrupper er overrepræsenteret 
på ny mesterlære, er det endnu en indikation af, at ordningen har levet op til den 
første forudsætning om at sikre uddannelsesmuligheder for elever, der ikke ønsker 
eller kan fungere med læring under meget skoleprægede former. 

 

5.2 Elever i ny mesterlære 

Tabellen herunder viser fordelingen af de forskellige typer af adgange inden for 
det merkantile område.  

                                                 
7 Ida Juul: Fastholdelse og læring i ny mesterlære og i skoleadgangsvejen, DPU, 2009. 
8 Niels Matti Søndergaard: Frafald på grundforløbet på de merkantile erhvervsuddannelser, EVA, 2009. 
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Tabel 5.1: Adgangsveje inden for det merkantile område 
 Kontor Handel Detail I alt 
Adgangsvej Antal  Pct.  Antal  Pct.  Antal  Pct.  Antal  Pct.  
Andre adgangsveje 10.888 42 2.826 11 12.401 47 26.115 100 
Ny mesterlære 54 16 33 10 249 74 336 100 
I alt  10.942 41 2.859 11 12.650 48 26.451 100 
Kilde: New Insight på baggrund af data fra UNI-C 

 

Et af de centrale spørgsmål i forhold til ny mesterlære er, hvilke elever der vælger 
denne ordning. Er ordningen et tilbud, som tiltrækker andre typer elever, og er der 
tale om elever, der ellers ikke ville have påbegyndt en ungdomsuddannelse? 

I den forbindelse er det centralt at afdække, om eleverne er mindre bogligt orien-
terede end eleverne på de øvrige uddannelsestyper (skoleindgangsvejen og prak-
tikindgangsvejen). 

Tidligere undersøgelser af elever inden for et bredt felt af uddannelsesområder 
viser, at der overordnet set ikke er de store forskelle mellem ny mesterlære-elever 
og øvrige elever9. Denne undersøgelses formål er mere specifikt at afdække, om 
dette også gælder på det merkantile område.  

Tabellen nedenfor viser alderssammensætningen blandt ny mesterlære-eleverne 
sammenlignet med eleverne på de øvrige uddannelsestyper.  
Tabel 5.2: Aldersfordeling blandt elever på hhv. mesterlære og andre adgangsveje 
Uddannelse < 18 år 18-24 år 24 < år I alt† 
 antal pct. antal pct. antal pct. antal pct. 
Andre adgangsveje 
Kontoruddannelse med 
specialer 77 1 7.360 68 3.451 32 10.888 100 
Handelsuddannelse med 
specialer 51 2 2.107 75 668 24 2.826 100 
Detailhandel med specialer 647 5 10.609 86 1.145 9 12.401 100 
Andre adgangsveje i alt† 775 3 20.076 77 5.264 20 26.115 100 
Ny mesterlære 
Kontoruddannelse med 
specialer   23 43 31 57 54 100 
Handelsuddannelse med 
specialer 5 15 17 52 11 33 33 100 
Detailhandel med specialer 74 30 127 51 48 19 249 100 
Ny mesterlære i alt† 79 24 167 50 90 27 336 100 
I alt 854 3 20.243 77 5.354 20 26.451 100 
Kilde: New Insight på baggrund af data fra UNI-C 
† Indbefatter muligvis diskretionerede celler og ukendt/uoplyst, derfor summer underkategorierne ikke nødvendigvis til dette 
tal. 

 

                                                 
9 Ida Juul: Fastholdelse og læring i ny mesterlære og i skoleadgangsvejen, DPU, 2009. 
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Her fremgår det, at ny mesterlære-eleverne typisk er yngre, især på detailuddan-
nelsen og handelsuddannelsen. Blandt ny mesterlære-eleverne generelt er en fjer-
dedel under 18 år, mens det kun gælder tre pct. af de øvrige elever. 

En forklaring på skævheden kan være, at elever under 18 år ikke kan få SU, men 
derimod kan modtage elevløn, hvis de vælger at starte uddannelsen i ny mesterlæ-
re. Der er altså er særligt økonomisk incitament for ny mesterlære for denne grup-
pe. Denne logik er også blevet dokumenteret i en tidligere kvalitativ undersøgel-
se.10 

Kontoruddannelsen skiller sig ud fra det overordnede billede, idet den tiltrækker 
flere ældre elever. Blandt ny mesterlære-eleverne på denne uddannelse er over 
halvdelen over 24 år. For de øvrige uddannelsestyper er kun en tredjedel af ele-
verne i denne aldersgruppe.  

Ny mesterlære på det merkantile område tiltrækker altså både yngre og ældre ele-
ver, når den sammenlignes med de øvrige indgangsveje.  

Tabellen herunder viser den etniske herkomst for eleverne.  
Tabel 5.3: Etnicitet blandt eleverne 

Dansk herkomst Udenlandsk herkomst I alt† 
Uddannelse Antal Pct. Antal Pct. Antal  Pct. 
Andre adgangsveje 
Kontoruddannelse med specialer 10.016 92 862 8 10.888 100 
Handelsuddannelse med specialer 2.676 95 147 5 2.826 100 
Detailhandel med specialer 11.591 93 806 6 12.401 100 
Andre adgangsveje i alt 24.283 93 1.815 7 26.115 100 
Ny mesterlære 
Kontoruddannelse med specialer 47 87 5 9 54 100 
Handelsuddannelse med specialer 31 94 33 100 
Detailhandel med specialer 227 91 22 9 249 100 
Ny mesterlære i alt 305 91 31 9 336 100 
I alt 24.588 93 1.846 7 26.451 100 
Kilde: New Insight på baggrund af data fra UNI-C 
† Indbefatter muligvis diskretionerede celler og ukendt/uoplyst, derfor summer underkategorierne ikke nødvendigvis til dette 
tal.  

 

Helt generelt fordeler elevernes herkomst sig meget ens over de forskellige ud-
dannelser og adgangsveje. Dog er der en lille overvægt af elever med udenlandsk 
herkomst, der benytter ny mesterlære. Samtidig udmærker detailhandel sig ved at 
være det af de tre områder med flest elever af udenlandsk herkomst.  

At relativt flere elever af udenlandsk herkomst anvender ordningen indikerer, at 
ny mesterlære netop på det merkantile område bidrager til at tiltrække elever af 
udenlandsk herkomst, sådan som intentionen med ordningen er. Det er ikke muligt 
for det foreliggende datagrundlagt at udlede, om der er bestemte uddannelser, der 
særligt tiltrækker elever af udenlandsk herkomst.  

                                                 
10 Ida Juul: Fastholdelse og læring i ny mesterlære og i skoleadgangsvejen, DPU, 2009. 
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Tabellen herunder illustrerer elevernes forudgående uddannelseshistorik.  
Tabel 5.4: Forudgående uddannelse 

Grundskole Gymnasial EUD Videregående I alt† 
Uddannelse Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 
Andre adgangsveje 
Kontoruddannelse 
med specialer 3.005 28 5.704 52 1.389 13 721 7 10.888 100 
Handelsuddannel-
se med specialer 1.356 48 1.099 39 258 9 99 4 2.826 100 
Detailhandel med 
specialer 8.865 71 3.069 25 295 2 125 1 12.401 100 
Andre adgangs-
veje i alt† 13.226 51 9.872 38 1.942 7 945 4 26.115 100 
Ny mesterlære  
Kontoruddannelse 
med specialer 19 35 18 33 10 19 6 11 54 100 
Handelsuddannel-
se med specialer 23 70 7 21 3 9  33 100 
Detailhandel med 
specialer 226 91 14 6 7 3  249 100 
Ny mesterlære i 
alt† 268 80 39 12 20 6 7 2 336 100 
I alt† 13.494 51 9.911 37 1.962 7 952 4 26.451 100 
Kilde: New Insight på baggrund af data fra UNI-C 
† Indbefatter muligvis diskretionerede celler og ukendt/uoplyst, derfor summer underkategorierne ikke nødvendigvis til dette 
tal. 

 

Der er store forskelle på elevernes uddannelsesbaggrund både mellem de forskel-
lige uddannelser og mellem de forskellige adgangsveje. For det første er der stor 
forskel på andelen af elever, der tidligere har taget en gymnasial uddannelse. 12 
pct. af ny mesterlære-eleverne har en gymnasial uddannelse, mens over en tredje-
del af eleverne på de øvrige adgangsveje har en gymnasieuddannelse. Andelen af 
elever, der har gennemført en anden erhvervsuddannelse, er den samme på de 
forskellige adgangsveje - nemlig omkring 7 pct. i gennemsnit.  

For det andet dækker de overordnede data over endog store variationer mellem de 
forskellige merkantile uddannelser. Ser man på ny mesterlære-eleverne på detail-
handelsuddannelsen, starter ni ud af ti elever med blot en grundskole bag sig. Det 
er væsentligt flere end blandt de øvrige ny mesterlære-elever og flere sammen-
holdt med elever på detailuddannelsen, der har benyttet de øvrige adgangsveje.  

Kontoruddannelsen skiller sig ud i den anden ende af spektret. Her har mange 
gennemført en anden uddannelse forud for ny mesterlære. Således er der kun 35 
pct. med blot grundskole. Det samme niveau ses for kontorelever fra de andre 
indgangsveje.  

Tabellen viser, at ny mesterlære-eleverne i markant højere grad blot har en grund-
skoleuddannelse bag sig, og at det især er detailuddannelsen, der tiltrækker disse 
elever.  

Spørgsmålet er, i hvilket omfang graden af manglende, forudgående uddannelse 
kan betragtes som en indikator for, om ny mesterlære-eleverne er mere praktisk 
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orienterede. Når praktisk orienteret defineres som ikke-boglig, er det klart, at de 
elever, der har en forudgående gymnasial eller videregående uddannelse, typisk 
ikke kan betragtes som er praktisk orienterede. Det må således betyde, at der på de 
øvrige adgangsveje er relativt flere bogligt orienterede elever. Men det fortæller 
ikke noget om, hvorvidt de elever, der går direkte fra grundskolen til en merkantil 
ny mesterlære, er mere eller mindre praktisk orienterede.  

Udover dette spørgsmål skal det bemærkes, at de yngste elever, som beskrevet 
tidligere, har et særligt økonomisk incitament til at vælge ny mesterlære. Andelen 
af unge er bl.a. derfor højere blandt ny mesterlære-eleverne end blandt de øvrige. 
Det bidrager til den høje andel af elever med grundskole som den højest fuldførte 
uddannelse, idet de yngste grundet deres alder ikke har kunnet nå at gennemføre 
en anden uddannelse forud for ny mesterlære.  

I forlængelse af uddannelseshistorikken ser vi også på elevernes boglige forud-
sætninger målt ved deres karaktergennemsnit fra grundskolen.  
Tabel 5.5: Karaktergennemsnit i grundskolen (13-skala) efter adgangsvej og uddannelse 

Karaktergennemsnit 
Uddannelse  under 7,5 7,5 - 8,5  over 8,5  Uoplyst mv. I alt† 
 Antal  Pct. Antal  Pct. Antal  Pct. Antal  Pct. Antal  Pct. 
Andre adgangsveje 
Kontoruddannelse med 
specialer 1.229 11 1.631 15 1.383 13 6.645 61 10.888 100 
Handelsuddannelse med 
specialer 636 23 464 16 294 10 1.432 51 2.826 100 
Detailhandel med specialer 5.040 41 2.298 19 961 8 4.102 33 12.401 100 
Andre adgangsveje i alt† 6.905 26 4.393 17 2.638 10 12.179 47 26.115 100 
Ny mesterlære 
Kontoruddannelse med 
specialer 3 6 8 15 6 11 37 69 54 100 
Handelsuddannelse med 
specialer 4 12 6 18 4 12 19 58 33 100 
Detailhandel med specialer 115 46 30 12 7 3 97 39 249 100 
Ny mesterlære i alt† 122 36 44 13 17 5 153 46 336 100 
I alt 7.027 27 4.437 17 2.655 10 12.332 47 26.451 100 
Kilde: New Insight på baggrund af data fra UNI-C 
† Indbefatter muligvis diskretionerede celler og ukendt/uoplyst, derfor summer underkategorierne ikke nødvendigvis til dette 
tal. 

 

Fordelingen af karakterer i tabellen viser, at der også her er forskelle på eleverne 
på de to adgangsveje. Generelt er der en større andel af ny mesterlære-eleverne, 
der har et karaktergennemsnit under 7,5 (på 13-skalaen), end det er tilfældet på de 
øvrige adgangsveje. Det gælder for ca. en tredjedel af ny mesterlære-eleverne, 
mens det kun er 25 procent af de øvrige elever, der ligger i den lave ende af karak-
terskalaen.  

Der er altså en tendens til, at ny mesterlære tiltrækker relativt flere elever med 
lavere karaktergennemsnit, hvilket indikerer, at ny mesterlære især anvendes af 
elever, der ikke er bogligt stærke, men snarere er praktisk orienterede. Det betyder 
også, at ny mesterlære ikke kun tiltrækker elever med lavere gennemsnit, men 
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også har en mindre andel elever med snit over 8,5. Tallene skal dog tolkes med en 
vis forsigtighed, fordi oplysninger om karaktergennemsnittet for en relativt stor 
del af eleverne mangler. Andelen af elever med manglende oplysninger er dog 
nogenlunde ens på tværs af uddannelser og adgangsveje.  

Kønsfordelingen på de forskellige uddannelser er illustreret i tabellen herunder.  
Tabel 5.6: Kønsfordeling opdelt på uddannelsesveje 
Uddannelse Piger Drenge I alt† 
 Antal Pct. Antal Pct. Antal Pct. 
Andre adgangsveje 
Kontoruddannelse med specialer 8.326 76 2.562 24 10.888 100 
Handelsuddannelse med specialer 1.263 45 1.563 55 2.826 100 
Detailhandel med specialer 7.914 64 4.487 36 12.401 100 
Andre adgangsveje i alt† 17.503 67 8.612 33 26.115 100 
Ny mesterlære 
Kontoruddannelse med specialer 35 65 19 35 54 100 
Handelsuddannelse med specialer 10 30 23 70 33 100 
Detailhandel med specialer 120 48 129 52 249 100 
Ny mesterlære i alt† 165 49 171 51 336 100 
I alt 17.668 67 8.783 33 26.451 100 
Kilde: New Insight på baggrund af data fra UNI-C 
† Indbefatter muligvis diskretionerede celler og ukendt/uoplyst, derfor summer underkategorierne ikke nødvendigvis til dette 
tal. 

 

Opgørelsen viser, at der er flere drenge blandt eleverne på ny mesterlære. Blandt 
ny mesterlære-eleverne er der således en ligelig kønsfordeling, mens der blandt 
eleverne på de øvrige adgangsveje er en klar overvægt af piger, idet de her udgør 
to tredjedele af eleverne.  

På alle tre uddannelser er der relativt flere drenge på ny mesterlære. Ordningen 
har altså formået at tiltrække flere drenge – og dette er netop en af de grupper, 
som ordningen er rettet mod. Køn har nemlig en betydning for frafaldet og gen-
nemførelse, idet piger har 6 procentpoints større sandsynlighed for at gennemføre 
et merkantilt grundforløb end drenge.11 

 

5.3 Elevernes praktikvirksomheder 

Data om virksomheder med elever i ny mesterlære eller anden type af aftale viser 
for det første, at der er flere mindre virksomheder end store virksomheder, der har 
en elevaftale. Dette gælder både for virksomheder med elever i ny mesterlære og 
virksomheder med elever i andre typer af ordninger. For det andet synes der at 
være en tendens til, at de store virksomheder (med mere end 100 ansatte) ikke har 
taget ny mesterlære til sig i samme omfang som de mindre virksomheder.  

                                                 
11 Niels Matti Søndergaard: Frafald på grundforløbet på de merkantile erhvervsuddannelser, EVA, 2009. 
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Dog skal fordelingen af virksomhedernes størrelse læses med forbehold, idet stør-
relsen er ukendt eller uoplyst for næsten halvdelen af virksomhederne.  
Tabel 5.7: Virksomhedsstørrelse 
Antal ansatte Andre adgangsveje Ny mesterlære I alt 
1-9 ansatte 3.135 52 3.187 
10-24 ansatte  3.991 60 4.051 
25-49 ansatte  1.773 33 1.806 
50-99 ansatte 1.399 19 1.418 
100+ ansatte  3.359 32 3.391 
Uoplyst/ukendt antal ansatte 15.268 141 15.409 
I alt 28.925 337 29.262 
Kilde: New Insight på baggrund af data fra UNI-C 

 

Hovedparten –80 pct. af ny mesterlære-aftalerne - er indgået med virksomheder 
inden for handel, hotel og restauration. Dernæst følger virksomheder inden for 
finansiering og forretningsservice, hvor ca. hver tiende aftale om ny mesterlære er 
indgået. Enkelte elever er i ny mesterlære i virksomheder på følgende områder: 

• Bygge og anlæg 
• Industrien 
• Offentlige og personlige tjenester samt 
• Transport, post og tele 

Ser vi nærmere på branchefordelingen for virksomheder med elever på andre 
typer af ordninger, er omkring halvdelen af aftalerne indgået med virksomheder 
inden for handel, hotel og restaurant. Herefter følger finansiering og forretnings-
service og offentlige og personlige tjenester.  

På det merkantile område er der indgået aftaler om ny mesterlære inden for ”Kon-
toruddannelse med specialer”, ”Handelsuddannelse med specialer” samt ”Detail-
handel med specialer”. Elever på ”Kontoruddannelse med specialer” adskiller sig 
fra de to andre typer af uddannelsesaftaler ved i mindre grad at indgå uddannel-
sesaftaler med virksomheder inden for handel, hotel og restaurant.  
Tabel 5.8: Fordeling af virksomheder med aftale om ny mesterlære 
Uddannel-
sesretning 

Bygge 
og 
anlæg 

Finan-
siering 
og 
forret-
nings-
ser-
vice 

Ener-
gi- og 
vand-
forsy-
ning 

Han-
del, 
hotel, 
re-
staura-
tion 

Indu-
stri 

Land-
brug, 
fiskeri 
mv. 

Off. og 
per-
sonli-
ge 
tjene-
ster 

Trans-
port, 
post 
og tele 

Uop-
lyst  

I alt 

Kontoruddan-
nelse med 
specialer 0 20 0 7 0 0 7 13 0 54 
Handelsud-
dannelse med 
specialer 0 0 0 23 3 0 0 0 0 33 
Detailhandel 
med specialer 0 4 0 242 0 0 0 0 0 249 
I alt  3 32 0 273 5 0 9 14 0 337 
Kilde: New Insight på baggrund af data fra UNI-C 
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Sammenlignes de tre retninger, hvor inden for der er indgået ny mesterlære-aftaler 
på det merkantile område med de samme tre retninger inden for de øvrige ad-
gangsveje, så adskiller fordelingen mellem typer af uddannelsesaftale og praktik-
brancher sig ikke væsentligt. For både ny mesterlære og de øvrige adgangsveje er 
der en tendens til, at elever inden for ”Handelsuddannelse med specialer” og ”De-
tailhandel med specialer” hovedsageligt indgår praktikaftaler med virksomheder 
inden for handel, hotel og restauration.  
Tabel 5.9: Virksomheder med aftale fordelt efter branche 
Branche Ny mesterlære Anden type uddannelsesaftale 
Bygge og anlæg 0,9 0,8 
Finansiering og forretningsservice 9,5 19,7 
Energi og vandforsyning 0 0,3 
Handel, hotel og restauration 81,0 52,6 
Industri 1,5 4,9 
Landbrug, fiskeri mv. 0,0 0,2 
Offentlige og personlige tjenester 2,7 12,1 
Transport, post og tele 4,2 6,6 
Uoplyst 0,0 2,8 
I alt  100,0 100,0 
Kilde: New Insight på baggrund af data fra UNI-C 

 

Generelt afspejler fordelingen af eleverne på praktikbrancher, at detail- og han-
delsuddannelserne er rettet specifikt imod virksomheder inden for branchen han-
del, hotel og restauration, mens kontoruddannelsen har en bredere profil. Forskel-
lene mellem ny mesterlære-elever og elever på andre adgangsveje afspejler derfor, 
at der er en forskellig fordeling på uddannelserne på de forskellige adgangsveje. 
Bl.a. er der en langt større andel af ny mesterlære-eleverne, der tager en detailud-
dannelse. 

 

5.4 Elevernes gennemførelse og afbrud 

I dette afsnit afdækker vi omfang af frafald på ny mesterlære og sammenligner 
med frafaldet på praktikvejen. Desuden ser vi nærmere på nogle af de forklaringer 
og vurderinger af frafaldet, som skolerne giver i interviews. 

Figuren herunder viser udviklingen i elevernes status opgjort på en række ned-
slagspunkter målt fra elevernes uddannelsesstart. Andelene kan bruges til en 
sammenligning, men det absolutte niveau kan ikke sammenlignes med andre op-
gørelser, bl.a. fordi de ofte fokuserer på enten grund- eller hovedforløb.  

Hvad menes der med frafald? I denne sammenhæng er frafaldet opgjort på bag-
grund af uddannelsesaftaler. Aftalerne er slået sammen til, at aftaleforløb for hver 
person i registeret. Hvis en elev har indgået flere uddannelsesaftaler - fx fordi den 
første er blevet ændret eller aftalen er blevet afbrudt og en ny er indgået – tæller 
det som én person. Annullerede aftaler indgår ikke. 
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Analysen indeholder uddannelsesaftaler på praktikindgangsvejen og ny mesterlæ-
re inden for uddannelserne: kontor, handel og detail. Det betyder, at elever der 
afbryder en aftale, men indgår en ny på en af disse uddannelser, ikke tælles som et 
frafald. I denne situation gælder opgørelsen frafald med omvalg – fordi den nye 
uddannelse også er inden for en af de nævnte uddannelser. 

Hvis en elev afbryder og ikke indgår en ny aftale på det merkantile område, tæller 
det som et afbrud. Det betyder, at evt. omvalg ikke tælles med i denne sammen-
hæng. På grund af disse begrænsninger i data er statistikken ikke egnet til at sam-
menligne med andre frafaldsopgørelser.  

Formålet er imidlertid også at vurdere frafaldet på ny mesterlære i forhold til fra-
faldet på praktikvejen. Opgørelsen kan godt anvendes til dette formål, idet frafal-
det opgøres ens for de to ordninger og fordi det er rimeligt at antage, at omvalgs-
mønstrene for de to grupper er nogenlunde ens.  

Figuren nedenfor viser udviklingen i elevernes forløb og deres status på forskelli-
ge nedslagspunkter målt i forhold til praktikaftalens start. Jo længere tid efter ud-
dannelsesaftalens start der måles, jo færre elever er der i datasættet. Derfor er det 
ikke muligt at strække opgørelsen længere ud i tid. Opgørelsen dækker perioden 
august 2006 til primo december 2009, altså samme periode, som ny mesterlære 
har eksisteret. 

Ophævede aftaler omfatter aftaler, som er blevet ophævet, uden at eleven har ind-
gået en ny aftale på det merkantile område. 

Overordnet illustrerer figuren, at andelen af ophævede aftaler (de mørkeblå linjer) 
stiger over tid. Ligeledes ses det, at andelen af ophævede aftaler er større for ny 
mesterlære-eleverne end for eleverne på praktikvejen, og at forskellen vokser, jo 
længere eleverne er i deres uddannelse.  
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Figur 5.1: Status for elever 
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Kilde: New Insight på baggrund af data fra Uddannelsesnævnet 

 

Frafaldet er altså højere blandt eleverne på ny mesterlære sammenholdt med ele-
verne på praktikvejen. En af forklaringerne på dette må skulle findes i den anden 
elevsammensætning, som ny mesterlære har. Der er flere drenge, flere med be-
grænsede boglige evner og flere elever med anden etnisk baggrund end dansk – 
grupper som er i risiko for frafald.  

Forholdet mellem frafaldet på de to ordninger står i kontrast til uddannelsesinstitu-
tionernes vurderinger af gennemførelsen. De uddannelsesinstitutioner, der er ble-
vet interviewet i forbindelse med denne analyse, har alle haft en vurdering af, at 
frafaldet blandt ny mesterlære-elever var lavere end blandt de øvrige elever. Da 
ovenstående tabel omfatter alle ny mesterlære-elever på det merkantile område, 
kan denne vurdering godt være rigtig på nogle af skolerne, men dog må forvent-
ningen være, at billedet ikke afviger væsentligt for den enkelte skole. I vurderin-
gen kan det også spille ind, at en meget stor andel af ny mesterlære-eleverne i 
skolernes vurdering ikke ville få en uddannelse, hvis ordningen ikke eksisterede. 
Nogle skolefolk taler om, at 80 pct. af ny mesterlære-eleverne ikke ville have gen-
nemført på en anden ordning.  

Den generelle vurdering er, at gennemførelsen er bedre især i forhold til HG. Bil-
ledet er mere blandet, hvis der sammenlignes med frafald fra hovedforløbet, og 
her vurderes det, at der er lavere gennemførelse for ny mesterlære-eleverne.  
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I interviewene beskriver skolerne en række dynamikker, der påvirker frafaldet på 
netop ny mesterlære. Repræsentanterne nævner en række forskellige årsager til, at 
eleverne gennemfører uddannelsen:  

• Motiverede og afklarede elever, der yder en indsats, har lavt fravær og stiller 
krav til uddannelsen. 

• Skolen har mulighed for at reagere hurtigt, hvis der opstår problemer på prak-
tikstedet (pga. den tætte kontakt). 

• Elevløn virker motiverende. 
• Indlæringen tilpasses konkrete erfaringer. 

Omvendt er der – udover de risikofaktorer der er nævnt tidligere – også andre 
årsager til frafald, jf. uddannelsesrepræsentanterne: 

• Eleverne er skoletrætte. 
• Eleverne har svært ved at fastholde fokus igennem hele uddannelsesforløbet. 
• Eleverne mangler det sociale fællesskab, som andre ungdomsuddannelser 

bidrager med. 

Generelt er ny mesterlære altså ikke bedre til at forhindre frafald i udgangspunktet 
og når der sammenlignes med praktikvejen. Dog er det helt afgørende at have blik 
for, at eleverne på ny mesterlære i højere grad er i grupper med højt risiko for fra-
fald, hvilket betyder, at ordningen reelt kan være bedre til at sikre gennemførelse, 
hvis der korrigeres for elevernes forudsætninger. I sidste ende skal frafaldet på ny 
mesterlære vurderes på baggrund af en undersøgelse, der tager højde for disse 
forhold. 
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6.  Opmærksomhedspunkter 

I dette kapitel udpeger vi dels en række opmærksomhedspunkter på tværs af de 
øvrige kapitler, dels ser vi nærmere på de fremadrettede perspektiver i ny mester-
lære.  

 

6.1 Godt supplement, men ingen mirakelkur 

Analysen viser, at ny mesterlære på det merkantile område reelt supplerer de øvri-
ge adgange til uddannelsen. Dette begrundes bl.a. i, at eleverne på ny mesterlære 
adskiller sig fra de øvrige elever, samt at der skabes praktikpladser, som ellers 
ikke ville blive skabt, idet flere virksomheder tilkendegiver, at det var en forud-
sætning for aftalen, at ordningen blev ny mesterlære.  

Ligeledes kan vi konstatere, at ny mesterlære i en vis udstrækning formår at få fat 
i de elevgrupper, som ordningen i særlig grad var tiltænkt. Nemlig unge med lav 
grundskolekarakter, drenge og unge med anden etnisk herkomst. Videre kan det 
konstateres, at det merkantile område skiller sig ud på dette punkt, idet der gene-
relt ikke kan kendes forskel på eleverne på ny mesterlære og de øvrige adgangsve-
je, når man ser på alle erhvervsuddannelserne under ét. 

Ny mesterlære har fungeret i siden august 2006, og det er fortsat usikkert, hvor det 
naturlige leje for ordningen ligger. Aktuelt kan vi konstatere, at blot to pct. af de 
indgåede aftaler på det merkantile område er ny mesterlære. Dette dækker over 
væsentlige variationer på tværs af de tre uddannelsesretninger, og analysen viser, 
at ordningen særlig anvendes på detailområdet. Så det er altså en niche-ordning, 
der bruges væsentligt mindre på det merkantile område end på de øvrige fagområ-
der. 

Samlet set indikerer undersøgelsen af virksomhedernes brug af ordningen, at ny 
mesterlære dækker et behov og reelt skaber praktikpladser, der ellers ikke ville 
være blevet etableret.  

Samtidig vurderer de virksomheder, der bruger ordningen, den generelt ret posi-
tivt og fremhæver fordele ved ordningen - bl.a. at de kan have eleven i længere 
tid. 

I forhold til frafald indikerer undersøgelsen, at der - også på denne ordning – er 
markante problemer blandt eleverne. Relativt set er frafaldet lidt højere, end det er 
på praktikadgangsvejen. Her skal dog medregnes, at ny mesterlære i højere grad 
har bogligt svage elever. Dette står i kontrast til vurderinger fra skolerne, der ge-
nerelt melder om en højere gennemførelse.  

Der er derfor behov for, at skolerne har fortsat fokus på at minimere dette frafald, 
og i den forbindelse bør det undersøges, om frafaldsårsagerne er de samme som 
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på de andre EUD-adgange, eller om der gælder særlige frafaldsproblematikker i 
forhold til netop til ny mesterlære-eleverne.  

Analysen har afdækket ordningens robusthed ud fra en hypotese om, at denne 
ordning var mere robust over for konjunkturudsving. Dette har vi ikke umiddel-
bart nogle indikationer for at fastslå. Men da virksomheder med ny mesterlære 
ofte allerede kender eleven, inden uddannelsen begynder, forholder den enkelte 
virksomhed sig måske mere eksplicit til eleven som arbejdskraft i virksomheden 
og tænker først herefter på den økonomiske udgift forbundet med at have en elev. 
Ved henvendelse fra en ukendt potentiel elev ville overvejelserne måske ske i 
omvendt rækkefølge.  

 

6.2 Relationerne mellem virksomhed og elev 

Det er tydeligt med denne analyse, at relationerne mellem virksomhed og elev er 
et meget væsentligt aspekt i forhold til at forstå især virksomhedernes brug af ord-
ningen. Der bliver generelt lagt vægt på, at der er en personlig relation mellem 
eleven og praktikvirksomheden, og syv ud af ti virksomheder kendte således ele-
ven, inden aftalen blev indgået. Der er altså tale om det, man kan kalde en relati-
onsuddannelse, hvor det er afgørende, at både elev og virksomhed ved, hvad de 
kan forvente af hinanden, inden uddannelsen starter.  

En konsekvens af dette er, at eleverne i ny mesterlære ofte aktivt vælger præcis 
denne virksomhed frem for at vælge en branche, og ligeledes giver analysen indi-
kationer på, at mange virksomheder vælger eleven først, og at typen af praktik-
ordning derefter følger med eleven. Dette ses bl.a. også ved, at halvdelen af virk-
somhederne tilkendegiver, at typen af uddannelse ingen eller kun begrænset be-
tydning havde. Derfor kan vi konkludere, at virksomhederne ikke eksplicit vælger 
en ny mesterlære-elev. 

Relationsaspekterne i uddannelsen kan både havde positive og negative effekter. 
Analysen viser, at mange af aftalerne netop træffes ud fra kendskabet, og således 
er vurderingen, at det er medvirkende til at skabe flere praktikpladser.  

Videre indikerer analysen, at eleverne i ny mesterlære ofte aktivt vælger præcis 
denne virksomhed frem for at vælge den branche, som virksomheden repræsente-
rer. Derfor kan der være risiko for, at den unge frafalder uddannelsen, hvis relati-
onen brydes – f.eks. hvis den medarbejder, som eleven kender, stopper i virksom-
heden, hvis der opstår splid mellem de to, eller hvis relationen ikke kan bære en 
egentlig uddannelsesrelation, hvor medarbejderen skal lære eleven op. Omvendt 
kan relationen også være med til at fastholde eleven i uddannelsen. I det hele taget 
er konsekvensen, at eleven er meget afhængig af, at relationen fungerer, idet ele-
ven i høj grad er overladt til virksomheden.  

En anden konsekvens er, at man som praktikpladssøgende elev på denne ordning 
kan have svært ved at finde fodfæste, hvis ikke man allerede er eller har været i 
beskæftigelse i en potentiel praktikvirksomhed.  
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Der kan også være behov for ekstra fokus på branchefastholdelse af den unge efter 
endt uddannelse, idet eleven kan have valgt den specifikke virksomhed og derfor 
ikke har en mere generel interesse for branchen som arbejdsplads.  

 

6.3 Uudnyttet potentiale 

Umiddelbart tyder den ret begrænsede brug af ordningen sammenstillet med prak-
tikvirksomhedernes positive vurdering af ordningen på, at der er et stort uudnyt-
tet potentiale for at bringe ny mesterlære mere i spil. Når halvdelen af virksom-
hederne peger på, at ny mesterlære var afgørende for at indgå den konkrete aftale, 
indikerer det, at der kan skabes nye praktikmuligheder for eleverne ved at udbrede 
kendskabet til ordningen – både til potentielle elever og virksomheder. Interview 
med virksomheder har vist, at kendskabet til ordningen er meget begrænset – og 
det på trods af at virksomhederne har en ny mesterlære-elev.  

Umiddelbart synes skolernes indsats at koncentrere sig om elever, der allerede er i 
systemet, men som oplever problemer. Udover denne indsats er der også behov 
for fokus på, at de elever, der er praktikpladssøgende, kender til ordningen, så de 
kan foreslå potentielle praktikvirksomheder de fleksible muligheder, der ligger i 
ny mesterlære. Potentialet går både på skabelse af flere praktikpladser, men i lige-
så høj grad at skabe praktikpladser til de praktisk orienterede elever.  

En klar forudsætning for at udnytte potentialet i ordningen er, at kendskabet ud-
bredes både blandt elever og virksomheder. Et oplagt udgangspunkt for formid-
lingen af ordningen kan være virksomhedernes oplevede fordele ved ordningen. 
Virksomhederne er grundlæggende tilfredse med ny mesterlære. Således vurderer 
blot fem pct. af virksomhederne, at der overvejende er ulemper knyttet til ny me-
sterlære. Af fordele kan bl.a. nævnes:  

• Mulighed for at fastholde gode medarbejdere 
• Mulighed for at sikre uddannet arbejdskraft på sigt 
• Mulighed for fleksibilitet og en tættere dialog med skolen 
• Mulighed for at have eleven mere på virksomheden og i en længere periode 

Der er store forskelle på, hvor mange ny mesterlære-elever der går på de forskel-
lige handelsskoler, og enkelte skoler har allerede positive erfaringer med forskel-
lige modeller, der kan bruges som afsæt for inspiration. 

 

6.4 Gode erfaringer med organiseringen 

Der skal findes den rette balance mellem standardmodeller og tilpassede for-
løb. De skoler, som er længst med at anvende ordningen, fortæller, at de efter de 
første indledende erfaringer har konkluderet, at en model med udelukkende indi-
viduel tilpasning af uddannelsesaftalerne er for administrativt tung, og skolerne 
har derfor fundet forskellige skabeloner eller modeller, som ny mesterlære-
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forløbene tager udgangspunkt i. Disse modeller er forskellige – nogle steder fore-
går undervisningen under fleksible former uden faste hold, andre steder er under-
visningen holdbaseret.  

Der er fordele og ulemper ved de to modeller, og hvor den fleksible model tillader 
løbende optag og måske også en højere grad af individuel tilpasning, sikrer hold-
modellen et socialt klassefællesskab som ramme om læringssituationen. Den flek-
sible model kan fungere selv med få elever, mens holdundervisningen kræver fle-
re elever.  

Hertil er det vigtigt at sikre, at den individuelle tilpasning af uddannelsesforløbet 
ikke bliver ofret til fordel for de administrativt lettere men mere fastlagte model-
ler. På dette punkt anbefales det, at skolernes forskellige modeller og tiltag i for-
hold til ny mesterlære løbende overvåges med henblik på at identificere eksempler 
på god praksis og undgå uhensigtsmæssigheder i implementeringen af ordningen.  

 
6.5 Videre spørgsmål og perspektiver 

Ét spørgsmål som denne analyse rejser er, hvorvidt eleverne på ny mesterlære 
reelt får en uddannelse af samme kvalitet som de elever, der benytter andre ad-
gangsveje. På dette punkt kan der anlægges en række forskellige tilgange, men 
New Insight ser det som centralt at afdække, hvordan eleverne fra ny mesterlære 
senere klarer sig på arbejdsmarkedet sammenholdt med eleverne fra de andre ord-
ninger: Opnår de samme grad af beskæftigelse, og varetager de i samme omfang 
jobfunktioner, som forudsætter færdigheder på EUD-niveau? En sådan analyse 
kan i sagens natur først foretages, når et tilstrækkeligt stort antal elever har gen-
nemført ny mesterlære, dvs. tidligst om to år.  

Nærværende analyse har kun overfladisk belyst spørgsmålet om forholdet mellem 
ny mesterlære og gennemførelse, men den efterlader et behov for mere håndfast 
viden om, hvorvidt ny mesterlære bidrager til højere gennemførelse og dermed 
reelt sikrer, at flere unge får en ungdomsuddannelse. 

Der synes således at være behov for en sådan analyse, som også kan tage højde 
for de nævnte forskelle i elevernes forudgående forudsætninger for gennemførelse 
ved bl.a. at inddrage det brede spektrum af baggrundsvariable. 
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7. Metode 

Herunder gennemgås kort de datakilder og metoder, som er blevet anvendt i denne 
analyse.  

 

7.1.1 Interviews med skoler 

Analysen blev indledt med interviews med repræsentanter fra de uddannelsesinsti-
tutioner, der har erfaring med ny mesterlære på det merkantile område. Interview-
ene afdækkede de centrale problemstillinger og indsamlede de seneste erfaringer. 
Interviewene fokuserede bl.a. på: 

• Skolens organisering af ny mesterlære 
• Erfaringer med ordningen 
• Fordele og ulemper ved ny mesterlære i forhold til de andre indgange 

New Insight har derudover deltaget i et netværksmøde (med repræsentanter fra 
uddannelsesinstitutioner og Undervisningsministeriet) om ny mesterlære, som 
Uddannelsesnævnet har arrangeret, og hvor projektet blev præsenteret. 

 

7.1.2 Survey blandt virksomheder 

Der er gennemført en survey blandt de alle virksomheder, der har haft eller har en 
elev i ny mesterlære på det merkantile område. Der er altså tale om en totaltæl-
ling. Ud af 260 potentielle respondenter besvarede 118 virksomheder surveyen, 
som blev gennemført som telefoniske interview med den uddannelsesansvarlige 
på virksomheden (eller anden kontaktperson). Surveyen fokuserede på følgende 
tematikker: 

• Påvirkning af konjunkturerne 
• Uddannelsespraksis 
• Personalepolitiske incitamenter 
• Ny mesterlære i relation til anden form for EUD og i relation til eleven 
• Erfaringer med ny mesterlære 

Surveyen har en svarprocent på knap halvdelen, hvilket er acceptabelt i forhold til 
undersøgelsens pålidelighed. Årsagen til svarprocenten er primært, at en del af 
virksomhederne (40) ikke ønskede at deltage, eller at de ikke var til at træffe i 
perioden. Hertil kommer den del af de 260 virksomheder der var dubletter: dvs. at 
de var registreret to gange enten ved en fejl eller fordi der var to mesterlæreelever 
på virksomheden. Og endelig var der virksomheder, der ikke kendte til ny mester-
lære, på trods af at der var registreret en uddannelsesaftale på virksomheden. 
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I forhold til pålideligheden af undersøgelsen er det vigtigt at bemærke, at der ikke 
er tale om en stikprøvebaseret undersøgelse, men en totaltælling af alle virksom-
heder i populationen (dvs. virksomheder med ny mesterlære elever indenfor det 
merkantile område) – det betyder, at der ikke er knyttet stikprøveusikkerhed til 
resultaterne. Dog resterer den usikkerhed, der knytter sig til bortfaldet. New In-
sight vurderer, at det er de bedst mulige data, der kan tilvejebringes omend en 
højere svarprocent havde været ønskværdig.  

 

7.1.3 Interviews med virksomheder 

Som supplement til surveyen er der blevet gennemført dybdegående interview 
med ni virksomheder inden for det merkantile område. Her har virksomhederne 
haft mulighed for at give uddybende kvalitative besvarelser og forklaringer på 
bl.a. valg af elev, virksomhedens relation til eleven, betydning af ordningen samt 
virksomhedens rekrutteringsmæssige overvejelser i relation til fremtidig arbejds-
kraft og anvendelse af elever.  

Interviewvirksomhederne er rekrutteret igennem virksomhedssurveyen, hvor der 
var mulighed for at tilkendegive interesse for at deltage i et interview.  

Virksomhederne er udvalgt, så de bedst muligt dækker de tre uddannelser kontor, 
detail og handel. Fordi detailområdet i denne sammenhæng er langt det største, 
var der også flest virksomheder i denne gruppe. De to øvrige områder er repræ-
senteret ved færre interviews, fordi kun få virksomheder havde tilkendegivet inte-
resse og ønskede at lade sig interviewe. 

Interviews med virksomheder er foretaget i december 2009. 

 

7.1.4 Registerdata 

Både til at belyse kendetegn ved virksomheder og kendetegn ved eleverne på ny 
mesterlære har vi anvendt registerdata fra hhv. UNI-C og Uddannelsesnævnet.  

7.1.4.1 UNI-C registerdata 
Registerdata fra UNI-C omfatter alle virksomheder, der har indgået uddannelses-
aftaler baseret på ny mesterlære inden for det merkantile område. Datasættet om-
fatter karakteristika som branche og størrelse ved virksomhederne. Som sammen-
ligningsgrundlag er der udtrukket samme data om virksomheder med elever på 
andre ordninger (praktikvejen og skolevejen) ligeledes på det merkantile område.  

I samråd med UNI-C forsøgte vi at tilrettelægge et dataudtræk med fokus på ele-
vernes status på forskellige nedslagspunkter efter uddannelsesstart. Disse tal var 
tiltænkt at skulle sammenholdes med andre tal for uddannelsesaktivitet for at til-
vejebringe et estimat for, hvordan elever i ny mesterlære klarer sig i sammenlig-
ning med elever i de øvrige aftaletyper. Det var imidlertid ikke muligt at etablere 
et tilstrækkeligt sammenligningsgrundlag på baggrund af opgørelserne i UNI-C’s 
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forløbsdatabase, hvorfor denne del af analysen er udført med data fra Uddannel-
sesnævnet (se nedenfor).  

Data fra UNI-C er udtrukket oktober 2009. 

7.1.4.2 Registerdata fra Uddannelsesnævnet 
Uddannelsesnævnet har leveret data om eleverne på hhv. ny mesterlære og prak-
tikvejen. Data omfatter bl.a. oversigter over frafald, gennemførelse samt ændrin-
ger i uddannelsesaftaler. Ud fra disse data har det været muligt at sammenligne 
frafaldet blandt elever hhv. i ny mesterlære eller på praktikvejen.  

Data fra Uddannelsesnævnet er udtrukket december 2009. 
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8. Bilag 

8.1 Tabeller knyttet til virksomheder med nymesterelever 

Tabel 8.1: Elever under ny mesterlære 
Antal elever Virksomheder med elever i ny mesterlære 
1  82 
2  12 
3  4 
Flere end 3  6 
Ingen  11 
Ved ikke  3 
I alt 118 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder 

 
Tabel 8.2: Virksomhedsstørrelse i procent 
  Anden type Ny mester-

lære 
Samlet 

1-9 ansatte 1911 Kontoruddannelse, generel 0,5 0,0 0,5 
 1912 Kontoruddannelse med specialer 33,5 15,4 33,2 
 1922 Finansuddannelsen 7,1 0,0 6,9 
 1932 Handelsuddannelse med specialer 8,9 13,5 9,0 
 1942 Kundekontaktcenteruddannelsen 0,2 0,0 0,2 
 1952 Detailhandel med specialer 49,7 71,2 50,1 
1-9 ansatte  99,9 100,0 99,9 

1911 Kontoruddannelse, generel 0,6 0,0 0,5 
1912 Kontoruddannelse med specialer 35,0 23,3 34,8 
1916 Individuel eud: Det merkantile område 0,1 0,0 0,1 
1922 Finansuddannelsen 8,6 0,0 8,5 
1932 Handelsuddannelse med specialer 9,1 5,0 9,0 
1942 Kundekontaktcenteruddannelsen 0,2 0,0 0,2 

10-24 ansatte 

1952 Detailhandel med specialer 46,5 71,7 46,9 
10-24 ansatte  100,0 100,0 100,0 
25-49 ansatte 1911 Kontoruddannelse, generel 0,4 0,0 0,4 
 1912 Kontoruddannelse med specialer 39,9 9,1 39,3 
 1916 Individuel eud: Det merkantile område 0,2 0,0 0,2 
 1922 Finansuddannelsen 8,3 0,0 8,1 
 1932 Handelsuddannelse med specialer 9,4 9,1 9,4 
 1942 Kundekontaktcenteruddannelsen 0,2 0,0 0,2 
 1952 Detailhandel med specialer 41,6 81,8 42,4 
25-49 ansatte  100,0 100,0 100,0 
50-99 ansatte 1911 Kontoruddannelse, generel 0,6 0,0 0,6 
 1912 Kontoruddannelse med specialer 40,2 26,3 40,1 
 1916 Individuel eud: Det merkantile område 0,2 0,0 0,2 
 1922 Finansuddannelsen 8,3 0,0 8,2 
 1932 Handelsuddannelse med specialer 11,4 0,0 11,4 
 1942 Kundekontaktcenteruddannelsen 0,4 0,0 0,4 
 1952 Detailhandel med specialer 38,6 63,2 38,9 
50-99 ansatte  99,9 89,5 99,9 
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100+ ansatte 1911 Kontoruddannelse, generel 0,5 0,0 0,5 
 1912 Kontoruddannelse med specialer 42,3 15,6 42,0 
 1916 Individuel eud: Det merkantile område 0,1 0,0 0,1 
 1922 Finansuddannelsen 9,5 0,0 9,4 
 1932 Handelsuddannelse med specialer 9,5 9,4 9,5 
 1942 Kundekontaktcenteruddannelsen 1,9 0,0 1,8 
 1952 Detailhandel med specialer 36,2 71,9 36,6 
100+ ansatte  100,0 96,9 99,9 
Kilde: UNI-C 

 
Tabel 8.3: Virksomhedsstørrelse i procent (for virksomheder hvor antallet er kendt) 
Antal ansatte Anden type Ny mesterlære Samlet 
1-9 ansatte 23,0 26,5 23,0 
10-24 ansatte  29,2 30,6 29,2 
25-49 ansatte  13,0 16,8 13,0 
50-99 ansatte 10,2 9,7 10,2 
100+ ansatte  24,6 16,3 24,5 
Samlet (N) 13.657 196 13.853 
Kilde: New Insight på baggrund af data fra UNI-C 

 
Tabel 8.4: Praktikbrancher (fordeling af virksomheder med elever) 
 Bygge 

og 
anlæg 

Finan-
siering 
og 
for.ser
vice 

Ener-
gi- og 
vand-
forsy-
ning 

Hotel, 
handel, 
restau-
rant 

Indu-
stri 

Land-
brug, 
fiskeri 
mv. 

Off. og 
per. 
tjene-
ster 

Trans-
port, 
post og 
tele 

Uop-
lyst  

I alt 

Ny mesterlære 
Kontoruddan-
nelse med 
specialer 0 20 0 7 0 0 7 13 0 54 
Handelsud-
dannelse med 
specialer 0 0 0 23 3 0 0 0 0 33 
Detailhandel 
med specialer 0 4 0 242 0 0 0 0 0 249 
I alt ny me-
sterlære 3 32 0 273 5 0 9 14 0 337 
Anden type af uddannelsesaftale 
Kontoruddan-
nelse, generel 10 66 0 49 23 0 74 20 221 470 
Kontoruddan-
nelse med 
specialer 177 2.992 68 1.096 981 17 3.391 1.837 328 10.888 
Individuel eud: 
Det merkantile 
område 0 0 0 0 0 0 0 26 0 26 
Finansuddan-
nelsen 0 2.171 0 0 0 0 0 0 0 2.172 
Handelsud-
dannelse med 
specialer 8 149 6 2.174 329 0 25 20 106 2.826 
Kontorser-
viceuddannel-
sen 0 6 0 10 3 0 3 0 0 34 
Kundekon-
taktcenterud- 0 88 0 5 0 0 0 8 6 108 
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dannelsen 
Detailhandel 
med specialer 45 210 0 11.877 78 25 3 0 160 12.401 
I alt andre 
uddannelses-
aftaler 241 5.686 80 15.215 1.414 45 3.504 1.913 822 28.925 
Samlet  244 5.718 80 15.488 1.419 45 3514 1.927 822 29.262 
Kilde: New Insight på baggrund af data fra UNI-C 

 
Tabel 8.5: Virksomhedernes vurdering i forhold til forudgående kendskab til eleven 
”Det var afgørende, at vi kendte eleven, før uddan-
nelsesforløbet i ny mesterlære blev aftalt” 

Antal virksomheder Andel virksomheder 

Helt enig  55 46,6 
Overvejende enig  23 19,5 
Overvejende uenig  6 5,1 
Helt uenig  24 20,3 
Ved ikke  10 8,5 
Samlet  118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 

 
Tabel 8.6: Virksomhedernes vurdering i forhold til personlige relationer 
”Det var afgørende, at der før uddannelsesforløb blev 
aftalt, var en personlig relation mellem en ansat på 
virksomheden og eleven” 

Antal virksomheder Andel virksomheder 

Helt enig  36 30,5 
Overvejende enig  23 19,5 
Overvejende uenig  11 9,3 
Helt uenig  37 31,4 
Ved ikke  11 9,3 
Samlet  118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 

 
Tabel 8.7: Betydningen af afskedigelser for valg af uddannelsesaftale 
Hvad betyder evt. nylige afskedigelser for valget af ny 
mesterlære frem for en almindelig uddannelsesaftale? 

Antal virksomheder Andel virksomheder 

Nylige afskedigelser betyder ikke noget for valget af den ene 
eller anden elevordning 

78 66,1 

Nylige afskedigelser betyder, at vi vil foretrække en elev i ny 
mesterlære 

2 1,7 

Nylige afskedigelser betyder, at vi vil foretrække en elev i en 
alm. uddannelsesaftale 

3 2,5 

Ved ikke  35 29,7 
Samlet 118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 
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Tabel 8.8: Virksomhedernes vurdering i elevens branchekendskab 
”Det var afgørende, at eleven havde erfaring fra 
branchen” 

Antal virksomheder Andel virksomheder 

Helt enig  22 18,6 
Overvejende enig  20 16,9 
Overvejende uenig  17 14,4 
Helt uenig  53 44,9 
Ved ikke  6 5,1 
Samlet  118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 

 
Tabel 8.9: Periode på virksomheden  
”Det er en ulempe ved ny mesterlære, at virksomheden 
skal forpligte sig til en uddannelsesaftale, der varer i op 
til fire år” 

Antal virksomheder Andel virksomheder 

Helt enig  10 8,5 
Overvejende enig  7 5,9 
Overvejende uenig  24 20,3 
Helt uenig  65 55,1 
Ved ikke  12 10,2 
Samlet 118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 

 
Tabel 8.10: Skolekontakt  
”Det er en fordel ved ny mesterlære, at vi har tættere 
kontakt til skolen gennem elevens kontaktlærer” 

Antal virksomheder Andel virksomheder 

Helt enig  46 39,0 
Overvejende enig  24 20,3 
Overvejende uenig  9 7,6 
Helt uenig  19 16,1 
Ved ikke  20 16,9 
Samlet 118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 

 
Tabel 8.11: Skolekontakt  
”Det er en ulempe ved ny mesterlære, at vi skal have 
møde med skolen hyppigere, end når vi har elever i 
almindelige forløb.” 

Antal virksomheder Andel virksomheder 

Helt enig  3 2,5 
Overvejende enig  11 9,3 
Overvejende uenig  19 16,1 
Helt uenig  62 52,5 
Ved ikke  23 19,5 
Samlet 118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 
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Tabel 8.12: Oplæring  
”Det er en ulempe ved ny mesterlære, at vi skal være 
med til at lave en plan for oplæring i skolefagene” 

Antal virksomheder Andel virksomheder 

Helt enig  4 3,4 
Overvejende enig  9 7,6 
Overvejende uenig  19 16,1 
Helt uenig  69 58,5 
Ved ikke  17 14,4 
Samlet 118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 

 
Tabel 8.13: Arbejdsmængde sammenholdt med beslutning om at tage en elev  
I hvor høj grad betyder arbejdsmængden noget for 
virksomhedens beslutning om at tage en elev? 

Antal virksomheder Andel virksomheder 

Det betyder meget  33 28,0 
Det betyder noget  27 22,9 
Det betyder kun lidt  27 22,9 
Det betyder stort set ingenting  22 18,6 
Ved ikke  9 7,6 
Samlet 118 100,0 
Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 

 
Tabel 8.14: Relevans af ny mesterlære 
Ny mesterlære er mest relevant, 
når:  

Helt enig  Overvejen-
de enig  

Overvejen-
de uenig  

Helt uenig  Ved ikke  

den unge har praktiske erfaringer fra 
branchen at bygge på 

22,0 18,6 16,9 28,0 14,4 

den unge har gode skolekundska-
ber, inden uddannelsesforløbet 
starter 

5,9 16,1 25,4 39,8 12,7 

Kilde: New Insight baseret på survey blandt virksomheder med elever i ny mesterlære 

 
Tabel 8.15: Elevernes status på givne nedslagspunkter efter uddannelsesaftalens start 

9 måneder efter start 24 måneder efter start 
Status Ny mesterlære Praktikvejen Ny mesterlære Praktikvejen 

Antal 0 54 26 229 
Udlært Pct. 0,0 2,7 11,9 16,5 

Antal 90 406 120 550 Aftale 
ophævet Pct. 25,5 20,1 55,0 39,6 

Antal 263 1.539 69 582 
I gang Pct. 74,3 76,4 31,7 41,9 

Antal 1 15 3 29 
Andet Pct. 0,3 0,7 1,5 2,0 

Antal 354 2.014 218 1.390 
I alt Pct. 100,0 100,0 100,0 100,0 
Kilde: New Insight baseret på udtræk fra Uddannelsesnævnet 
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[Introduction] 
Goddag mit navn er xxxxxxx, jeg ringer fra Ca-
pacent. 
 
Jeg vil gerne bede om at tale med den der er 
ansvarlig for eleverne, eller for den personale- 
eller uddannelsesansvarlige på arbejdsstedet. 
 
Interviewet handler om virksomhedens erfarin-
ger med at have elever og om erfaringerne 
med ordningen ''ny mesterlære''. 
 
Vi har fået oplyst af Uddannelsesnævnet, at 
virksomheden har, en elev inden for det mer-
kantile område, som uddannes i ''ny mesterlæ-
re''. 
 
Elevens speciale er @info1 
 
Det er på denne baggrund, at vi kontakter jer, 
for at høre om jeres generelle erfaringer med at 
have elever og de mere specifikke erfaringer 
med elever i ny mesterlære. 
 
Projektet udføres for Undervisningsministeriet 
og den har til formål at afdække de første erfa-
ringer med ordningen ''ny mesterlære''  
 
Interviewet vil ca. vare xx minutter. 
 
[Virksomheden/arbejdsstedet] 
 
[1 - single] 
Hvad er din funktion i virksomheden? 

 1. Ejer/direktør 
 2. Personaleansvarlig 
 3. Uddannelsesansvarlig 
 4. Afdelingsleder eller lignende 
 5. Andet 

 
[2 - single] 
Er virksomheden en del af en kæde eller kon-
cern? 

 1. Ja 
 2. Nej 
 3. Ved ikke 

 
[3 - single] 
Hvor mange ansatte er der på virksomheden 

på den adresse, hvor du 
er? Der tænkes her på antal ansatte i alt, dvs 
både fuldtids- og deltidsansatte. 

 1. Angiv antal, eventuelt et skøn: 
 2. Ved ikke 

 
[Påvirkning af konjunkturerne] 
 
[4 - single] 
Hvordan har udviklingen været i antallet af an-
satte i virksomheden inden for det seneste år? 

 1. Stort fald 
 2. Mindre fald 
 3. Stabil 
 4. Mindre stigning 
 5. Stor stigning 
 6. Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 

 
[5 - single] 
Hvordan vil du karakterisere virksomhedens 
generelle økonomiske situation nu i forhold til 
for et år siden? 

 1. Meget dårligere 
 2. Lidt dårligere 
 3. Uændret 
 4. Lidt bedre 
 5. Meget bedre 
 6. Ved ikke/ønsker ikke at oplyse 

 
[6 - single] 
Hvordan er virksomhedens muligheder for at 
uddanne elever påvirket af det seneste års 
økonomiske udvikling? Det seneste års øko-
nomiske udvikling har: 

 1. Ikke påvirket vores muligheder for at uddanne ele-
ver 

 2. Forringet vores muligheder for at uddanne 
elever 

 3. Forbedret vores muligheder for at uddanne 
elever 

 4. Ved ikke 
 
[Uddannelsespraksis] 
 
[7 - single] 
Hvor mange elever fra erhvervsuddannelser 
har virksomheden nu? 

 1. 1 
 2. 2 
 3. 3 
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 4. Flere end 3 
 5. Ingen 
 6. Ved ikke 

 
[8 - single] 
Hvor mange af disse er på ordningen, ny me-
sterlære? 
 
[INTERVIEWER HVIS DER SPØRGES: Ny 
mesterlære er den mest praksisrettede ad-
gangsvej af de tre adgangsveje, der er til er-
hvervsuddannelserne. Her kan eleven gen-
nemføre det første år af sin uddannelse via 
praktisk oplæring i virksomheden, eventuelt 
med supplerende skoleundervisning] 

 1. 1 
 2. 2 
 3. 3 
 4. Flere end 3 
 5. Ingen 
 6. Ved ikke 

 
[9 - single] 
Blev virksomheden godkendt for første gang 
som uddannelsessted i forbindelse med, at I fik 
en elev i ny mesterlære? 

 1. Ja 
 2. Nej 
 3. Ved ikke 

 
[10 - single] 
Har virksomheden en politik eller fast praksis 
om at have elever? 

 1. Ja 
 2. Nej 
 3. Ved ikke 

 
[Betingelse 10= 1] 
[11 - single] 
Hvordan vurderer du, at jeres praksis om at 
have elever påvirker jeres ønske om og evne til 
at have elever i ny mesterlære? 

 1. Den påvirker <b>ikke</b> vores ønske eller evne til 
at have elever i ny mesterlære 

 2. Den gør det <b>mindre</b> attraktivt at 
have elever i ny mesterlære 

 3. Den gør det <b>mere</b> attraktivt at have 
elever i ny mesterlære 

 4. Ved ikke 
 

[Motivation for elever] 
 
[12 - single] 
Hvilken rolle spiller elever i virksomhedens 
strategi i forhold til at sikre at virksomheden har 
tilstrækkeligt med uddannet arbejdskraft? 

 1. De er meget vigtige 
 2. De er vigtige 
 3. De spiller en lille rolle 
 4. De spiller stort set ingen rolle 
 5. Ved ikke 

 
[13 - single] 
Er der i virksomhedens måde at organisere 
arbejdet på, tænkt særligt over, hvilke opgaver 
en elev kan varetage? 

 1. Ja, vi har tænk MEGET BEVIDST over de opgaver, 
eleverne kan varetage, i vores måde at organisere ar-
bejdet på 

 2. Ja, vi har tænk LIDT over de opgaver, ele-
verne kan varetage, i vores måde at organisere 
arbejdet på 

 3. Nej, vi har REELT IKKE tænkt over de op-
gaver, eleverne kan varetage i vores måde at 
organisere arbejdet på 

 4. Ved ikke 
 
[14 - single] 
I hvor høj grad betyder arbejdsmængden,  i 
den afdeling, hvor der kan være elever - noget 
for virksomhedens beslutning om at tage en 
elev? 

 1. Det betyder meget 
 2. Det betyder noget 
 3. Det betyder kun lidt 
 4. Det betyder stort set ingenting 
 5. Ved ikke 

 
[Betingelse 14= 1 Ell 14= 2 Ell 14= 3 Ell 14= 4] 
[15 - multiple] 
På hvilken måde påvirker arbejdsmængden 
beslutningen om at tage en elev? 

 1. <b>Stor</b> arbejdsmængde betyder typisk, at vi er 
MERE motiverede for at ansætte en elev, da vi har be-
hov for arbejdskraften 

 2. <b>Stor</b> arbejdsmængde betyder ty-
pisk, at vi er MINDRE motiverede for at ansæt-
te en elev - vi har ikke tid til at oplære en elev 

 3. <b>Lille</b> arbejdsmængde betyder ty-
pisk at vi er MINDRE motiverede for at tage en 
elev – da vi ikke har brug for arbejdskraften 



Survey 

 3

 4. <b>Lille</b> arbejdsmængde betyder ty-
pisk at vi er MERE motiverede for at tage en 
elev da vi har bedre tid til oplæringen 

 5. Det kan vi ikke sige entydigt 
 6. Ved ikke 

 
[Hvordan I sikrer] 
De næste fire spørgsmål handler om, hvordan I 
sikrer, at jeres personalemæssige ressourcer 
stemmer overens med jeres behov - altså at I 
har den arbejdskraft til rådighed i har brug for. 
 
[hvilken grad] 
I forhold til den type opgaver, som eleven vare-
tager, i hvilken grad anvender I de følgende 
måder for at sikre, at der er overensstemmel-
se? 
 
[16 - single] 
Løbende ansættelse og afskedigelse af med-
arbejdere 

 1. I høj grad 
 2. I nogen grad 
 3. I ringe grad 
 4. Slet ikke 
 5. Ved ikke 

 
[17 - single] 
Rokering af medarbejdere mellem forskellige 
funktioner 

 1. I høj grad 
 2. I nogen grad 
 3. I ringe grad 
 4. Slet ikke 
 5. Ved ikke 

 
[18 - single] 
Regulering af arbejdstiden, f.eks. brug af over-
tid eller nedsat tid og arbejdsfordeling 

 1. I høj grad 
 2. I nogen grad 
 3. I ringe grad 
 4. Slet ikke 
 5. Ved ikke 

 
[19 - single] 
Brug af underleverandører eller freelancere 

 1. I høj grad 
 2. I nogen grad 
 3. I ringe grad 

 4. Slet ikke 
 5. Ved ikke 

 
[20 - single] 
Hvordan vurderer du, at jeres praksis på de fire 
områder jeg nævnte oven for, påvirker jeres 
ønske om at have elever enten i ny mesterlære 
eller elever i almindelige aftaler?  
 
[INTERVIEWER: HVIS DER SPØRGES:  
DE FIRE OMRÅDER ER LØBENDE ANSÆT-
TELSE/AFSKEDIGELSE, ROKERING AF 
MEDARBEJDERE, REGULERING AF AR-
BEJDSTID, BRUG AF UNDERLEVERANDØ-
RER] 

 1. Vores praksis på de fire områder <b>betyder ikke 
noget</b> for hvilken ordning vi finder bedst 

 2. Vores praksis på de fire områder betyder, 
at vi <b>vil foretrække elever i almindelige afta-
ler</b> 

 3. Vores praksis på de fire områder betyder, 
at vi <b>vil foretrække elever i ny mesterlæ-
re</b> 

 4. Ved ikke 
 
[Hvorfor ny mesterlære] 
Hvorfor ny mesterlære frem for anden EUD? 
 
I det følgende vil jeg spørge til virksomhedens 
valg af ny mesterlære som ramme for elevfor-
løbet eller -forløbene. Hvis virksomheden har 
mere end én elev i ny mesterlære, bedes du 
besvare spørgsmålene med tanke på den se-
neste aftale om ny mesterlære, I har indgået. 
 
[21 - single] 
Hvordan kom uddannelsesaftalen på plads? 

 1. Eleven henvendte sig/på elevens opfordring 
 2. Vi henvendte os til eleven 
 3. Vi henvendte os til en skole for at høre, om 

der var en elev, som ønskede en uddannel-
sesplad 

 4. Skolen henvendte sig til os og spurgte, om 
vi ønskede at indgå en uddannelsesaftale 

 5. På anden måde 
 6. Ved ikke 

 
[22 - single] 
Hvor vigtigt var det for virksomheden, at det 
blev et uddannelsesforløb som ny mesterlære 
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frem for et almindeligt uddannelsesforløb? 
 1. Det var ligegyldigt for os, vi ønskede bare en elev 
 2. Det var kun af lille betydning 
 3. Det var af nogen betydning 
 4. Det var af stor betydning 
 5. Det var af afgørende betydning 
 6. Ved ikke 

 
[Betingelse 22= 1 Ell 22= 2] 
[23 - multiple] 
Hvorfor blev det ny mesterlære? 

 1. Eleven ønskede det 
 2. Skolen ønskede det 
 3. Andet: 
 4. Ved ikke 

 
[Betingelse 22= 3 Ell 22= 4 Ell 22= 5] 
[24 - multiple] 
Hvorfor var det af betydning? Du må gerne 
svare flere ting. 
 
[INTERVIEWER LÆS OP] 

 1. Eleven havde ikke færdigheder til HG og de ordinæ-
re skoleperioder 

 2. Eleven havde anden uddannelse og øn-
skede ikke et almindeligt forløb 

 3. Eleven var ikke motiveret for at gennemfø-
re et almindeligt forløb 

 4. Eleven havde af andre årsager ikke kunnet 
klare et almindeligt forløb 

 5. Eleven ønskede ikke at starte i et alminde-
ligt forløb 

 6. Vi ønskede et uddannelsesforløb hvor vi 
har en større del af ansvaret for oplæringen 
end sædvanligt 

 7. Vi ønskede et uddannelsesforløb, hvor 
eleven er i virksomheden så længe som muligt 

 8. Vi ønskede det af andre årsager 
 9. Ved ikke 

 
[25 - single] 
Ville uddannelsesaftalen med den elev, I har i 
ny mesterlære, være indgået, hvis ikke der 
fandtes denne ordning? 

 1. Ja, helt sikkert 
 2. Ja, givetvis 
 3. Måske 
 4. Sikkert ikke 
 5. Helt sikkert ikke 
 6. Ved ikke 

 

[26 - single] 
Er det din vurdering, at virksomheden i forbin-
delse med indgåelsen af uddannelsesaftalen 
med eleven i ny mesterlære udviste et større 
''socialt ansvar'' end I ellers gør, når I indgår 
uddannelsesaftaler med elever? 

 1. Ja 
 2. Nej 
 3. Ved ikke 

 
[27 - single] 
Kan virksomheden bedre få gavn af elever, der 
er i ny mesterlære end elever, der er i alminde-
lige uddannelsesaftaler? 

 1. Ja, bedre 
 2. Nej, det er det samme 
 3. Nej, bedre gavn af elever i almindelige ud-

dannelsesaftaler 
 4. Ved ikke 

 
[28 - single] 
Hvad betyder eventuelle nylige afskedigelser i 
virksomheden for valget af ny mesterlære frem 
for en almindelig uddannelsesaftale? 

 1. Nylige afskedigelser betyder ikke noget for valget af 
den ene frem for den anden ordning 

 2. Nylige afskedigelser betyder, at vi vil fore-
trække en elev i ny mesterlære 

 3. Nylige afskedigelser betyder, at vi vil fore-
trække en elev i en almindelig uddannelsesaf-
tale 

 4. Ved ikke 
 
[29 - single] 
For virksomheden, er der så overvejende for-
dele eller ulemper ved ny me-sterlære frem for 
ordinære uddannelsesaftaler? 

 1. Der er overvejende fordele 
 2. Der er både fordele og ulemper 
 3. Der overvejende ulemper 
 4. Ved ikke 

 
[30 - single] 
Hvad betyder travlhed i virksomheden for val-
get af ny mesterlære frem for en almindelig 
uddannelsesaftale? 

 1. Travlhed betyder ikke noget for valget af den ene 
frem for den anden ordning 

 2. Travlhed betyder, at vi vil foretrække en 
elev i ny mesterlære 

 3. Travlhed betyder, at vi vil foretrække en 
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elev i en almindelig uddannelsesaftale 
 4. Ved ikke 

 
[Hvor enig] 
Hvor enig er du i følgende udsagn? 
 
[31 - single] 
Det var afgørende, at vi kendte eleven før ud-
dannelsesforløbet i ny mesterlære blev aftalt 

 1. Helt enig 
 2. Overvejende enig 
 3. Overvejende uenig 
 4. Helt uenig 
 5. Ved ikke 

 
[32 - single] 
Det var afgørende, at der før uddannelsesfor-
løbet blev aftalt, var en personlig relation mel-
lem en ansat på virksomheden og eleven 

 1. Helt enig 
 2. Overvejende enig 
 3. Overvejende uenig 
 4. Helt uenig 
 5. Ved ikke 

 
[33 - single] 
Det var afgørende, at eleven havde erfaring fra 
branchen 

 1. Helt enig 
 2. Overvejende enig 
 3. Overvejende uenig 
 4. Helt uenig 
 5. Ved ikke 

 
[34 - single] 
Det var afgørende, at eleven selv henvendte 
sig til virksomheden for at uddannelsesforløbet 
blev etableret 

 1. Helt enig 
 2. Overvejende enig 
 3. Overvejende uenig 
 4. Helt uenig 
 5. Ved ikke 

 
[Hvilke erfaringer] 
 
[35 - multiple] 
Hvor hørte du første gang om ordningen ''ny 
mesterlære''? 
 

[interviewer læs op] 
 1. Gennem materiale fra eller samtale med skolen 
 2. Gennem eleven 
 3. Gennem andre på denne arbejdsplads 
 4. Gennem andre afdelinger i virksomheden 
 5. Gennem netværk eller brancheforening 

mv. 
 6. Gennem andre kilder 
 7. Kender ikke ordningen [læs ikke op] 
 8. Ved ikke [læs ikke op] 

 
[36 - single] 
Har I haft elevforløb i ny mesterlære, som er 
blevet afbrudt før tid? 

 1. Ja 
 2. Nej 
 3. Ved ikke 

 
[Betingelse 36= 1] 
[37 - multiple] 
Hvad var, efter din vurdering, årsagen til dette 
afbrud? Du må gerne svare flere ting. 
 
INTW: Læs ikke op! 

 1. Eleven var ikke fagligt dygtig nok 
 2. Eleven var ikke motiveret for uddannelsen 
 3. Eleven ønskede noget andet 
 4. Eleven måtte stoppe af andre forhold 
 5. Virksomheden ønskede at ophæve uddan-

nelsen af andre grunde 
 6. Ved ikke / ønsker ikke at svare 

 
[Hvor enig] 
Hvor enig er du i følgende udsagn? 
 
[38 - single] 
Ny mesterlære er mest relevant, når den unge 
har praktiske erfaringer fra branchen at bygge 
på 

 1. Helt enig 
 2. Overvejende enig 
 3. Overvejende uenig 
 4. Helt uenig 
 5. Ved ikke 

 
[39 - single] 
Ny mesterlære er mest relevant, når den unge 
har gode skolekundskaber inden uddannelses-
forløbet starter 

 1. Helt enig 
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 2. Overvejende enig 
 3. Overvejende uenig 
 4. Helt uenig 
 5. Ved ikke 

 
[40 - single] 
Det har været vigtigt for os, at skoleperioderne 
kan samles, således at det passer godt i for-
hold til perioder med travlhed i virksomheden 

 1. Helt enig 
 2. Overvejende enig 
 3. Overvejende uenig 
 4. Helt uenig 
 5. Ved ikke 

 
[41 - single] 
Det er en fordel ved ny mesterlære, at vi har 
eleven i op til fire år ude i virksomheden 

 1. Helt enig 
 2. Overvejende enig 
 3. Overvejende uenig 
 4. Helt uenig 
 5. Ved ikke 

 
[42 - single] 
Det er en ulempe ved ny mesterlære, at virk-
somheden skal forpligte sig til en uddannelses-
aftale, der varer i op til fire år 

 1. Helt enig 
 2. Overvejende enig 
 3. Overvejende uenig 
 4. Helt uenig 
 5. Ved ikke 

 
[43 - single] 
Det er en fordel ved ny mesterlære, at vi har 
tættere kontakt til skolen gennem elevens kon-
taktlære 

 1. Helt enig 
 2. Overvejende enig 
 3. Overvejende uenig 
 4. Helt uenig 
 5. Ved ikke 

 
[44 - single] 
Det er en ulempe ved ny mesterlære, at vi skal 
have møde med skolen hyppigere end, når vi 
har elever i almindelige forløb 

 1. Helt enig 
 2. Overvejende enig 

 3. Overvejende uenig 
 4. Helt uenig 
 5. Ved ikke 

 
[45 - single] 
Det er en ulempe ved ny mesterlære, at vi skal 
være med til at lave en plan for oplæring i sko-
lefagene 

 1. Helt enig 
 2. Overvejende enig 
 3. Overvejende uenig 
 4. Helt uenig 
 5. Ved ikke 

 
[Om Eleven] 
 
[46 - multiple] 
Kendte virksomheden eleven inden uddannel-
sesforløbet kom på tale? Du må gerne svare 
flere ting 

 1. Ja, eleven havde arbejde, eller havde haft arbejde 
(eller praktik eller lignede), på virksomheden 

 2. Ja, eleven er i familie med, eller bekendt 
af, en af de ansatte 

 3. Ja, på anden måde 
 4. Nej 

 
[Hvor enig] 
Hvor enig er du i følgende udsagn? 
 
[47 - single] 
Eleven i ny mesterlære er mere engageret i 
arbejdet i virksomheden end andre elever virk-
somheden har haft 

 1. Helt enig 
 2. Overvejende enig 
 3. Overvejende uenig 
 4. Helt uenig 
 5. Ved ikke 

 
[48 - single] 
Vi skal tage flere hensyn til eleven i ny mester-
lære end vi skal til de andre elever virksomhe-
den har haft 

 1. Helt enig 
 2. Overvejende enig 
 3. Overvejende uenig 
 4. Helt uenig 
 5. Ved ikke 
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9. Virksomheder 

• Præsentation af virksomheden/arbejdsstedet 
• Type af virksomhed, antal ansatte herunder antal elever 
• Virksomhedens økonomiske situation 
• Hvordan har konjunkturerne påvirket virksomhedens evne/mulighed for 

at tage elever? 
• Uddannelsespraksis 

• Har virksomheden haft elever før/har de haft en elev i mesterlære? 
• Har virksomheden planer for, hvordan uddannelse af elever foregår?  
• Hvordan kom den konkrete elevaftale i stand? 
• Hvilke faktorer var væsentlige for at indgå aftalen med eleven?  

• Personalepolitiske strategier 
• Hvilken rolle spiller elevoptag i virksomhedens personalepolitiske over-

vejelser omkring fremtidig arbejdskraft? 
• Er der tænkt over, hvilke opgaver eleven kan varetage, og er arbejdet or-

ganiseret herefter? 
• Har virksomheden afskediget for nylig eller ændret på arbejdstiderne? 

• Ny mesterlære frem for anden type af uddannelsesaftale 
• Hvilken betydning har det, at det er en mesterlæreaftale, der er indgået 

med eleven? 
• Hvorfor er aftale indgået under mesterlæreordningen? 
• Vurderer virksomheden, at der er udvist et større socialt ansvar (hvorfor?) 
• Har virksomheden mere gavn af en elev i mesterlære frem for en elev i en 

anden ordning (hvorfor/hvorfor ikke) 
• Hvilke fordele og ulemper er der ved mesterlære frem for andre ordnin-

ger? 
• Har travlhed i virksomheden betydning for valget af ordning? 
• Hvor vigtigt er det for virksomheden, at der findes forskellige modeller 

for uddannelsesforløbene? 
• Kender virksomheden til mesterlære forud for aftalen? 

• Hvad karakteriserer eleven? 
• Erfaring fra branche 
• Skoleerfaring  
• Interesse for området 

• Forslag til justeringer til ordningen 
• Hvordan fungerer samarbejdet med skolen? 
• Forslag til justeringer 
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9.1 Interviewede virksomheder 

1. Indehaver af foto og tv-butik, del af en landsdækkende kæde. Har 11 ansatte 
inkl. en mesterlæreelev 

2. Indehaver af kiosk, del af en international kæde. Butikken har to fuldtidsan-
satte, en elev samt otte deltidsansatte 

3. Interview med afdelingschef og uddannelsesansvarlig i supermarked. Super-
markedet er en del af en koncern og har ca. 170 ansatte.  

4. Indehaver af privatejer detailbutik med fire ansatte.  
5. Uddannelsesansvarlig i rejsebureau. Uoplyst antal ansatte 
6. Souschef i indkøbskæde med i alt otte ansatte 
7. Uddannelsesansvar i transportafdeling, som er del af en nordisk koncern. Af-

delingen har 40 ansatte 
8. Varehuschef og uddannelsesansvarlig i koncernvarehus med ca. 100 ansatte 
9. Ejer af varehus med 22 ansatte. Del af en dansk kæde.  
 

 


