
 

 

Stor optimisme blandt industriens 

tillidsfolk 

 

På trods af et hårdt år for dansk økonomi, så er der store for-

ventninger til det kommende år i de danske industrivirksom-

heder. Det viser en ny undersøgelse blandt Dansk Metals til-

lidsrepræsentanter. 62 pct. forventer en stigning i ordreind-

gangen i de næste 12 måneder – det er hele 36 procentpoint 

flere end sidste år og det højest målte de seneste 7 år. 

Hovedkonklusioner 

• Knap to ud af tre tillidsrepræsentanter forventer en stigning i 

ordrer i det kommende år. 39 pct. forventer en stigning i an-

tal ansatte og over halvdelen en stigning i produktiviteten. 

• I det seneste Corona-år har hver fjerde tillidsrepræsentant 

oplevet fald i ordreindgangen på deres arbejdsplads og næ-

sten hver tredje har oplevet fald i antal ansatte. 

• Dog er resultatet af det seneste år med restriktioner og ned-

lukninger, ikke så slemt for industrien som først antaget. 

• Beskæftigelsen er på vej op, ledigheden er på vej ned og der 

er positive forventninger til det kommende år.  Vi går lysere 

tider i møde. 

 

Boks 1. Om undersøgelsen 
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Dansk Metal har i perioden 12. april – 28. april 2021 gennemført en 

elektronisk rundspørge blandt 925 industriansatte og tillidsrepræ-

sentanter i Dansk Metal. Af dem har 476 deltaget i hele undersø-

gelsen, hvilket giver en svarprocent på 52 pct. 
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Optimistisk syn på fremtiden 

Dansk økonomi har været under hårdt pres i det seneste år. De gen-

tagne nedlukninger med omfattende restriktioner har sat sine spor i 

beskæftigelsen og arbejdsløsheden, og derved den samlede vækst i 

økonomien.  

Men resultatet efter et år med Corona, har ikke været så negativt som 

først forventet. Beskæftigelsen faldt i 1. halvår af 2020 med knap 

70.000 personer.1 Ved udgangen af året var knap 3 ud af 4 af de tabte 

jobs genvundet og i marts 2021 har over halvdelen af de nye ledige for-

ladt ledigheden igen.2 BNP faldt i 2020 med -2,7 pct.3, hvilket er et 

markant lavere resultat end de tidlige prognoser i starten af krisen.4 

Økonomiens nuværende tilstand, et år inde i coronakrisen, giver anled-

ning til optimisme i industrien. Knap to ud af tre tillidsrepræsentanter 

forventer en stigning i ordrer, to ud af fem forventer en stigning i antal 

ansatte, og over halvdelen forventer en stigning i produktiviteten i det 

kommende år, jf. figur 1. Det er de højeste tal for forventningerne til or-

drer og ansatte, der er målt i de seneste syv år. 

 

 

 

 
1 Jf. Statistikbanken, Tabel NKBB10. Der er anvendt tal for sæsonkorrigerede antal beskæfti-
gede. Sidste observation var 4. kvartal 2020 ved redaktionens afslutning. Tallene er trukket den 
27. april 2021. 
2 Jf. Statistikbanken, Tabel AUS07. Der er anvendt tal for sæsonkorrigerede antal bruttoledige. 
Sidste observation var marts 2021 ved redaktionens afslutning. Tallene er trukket den 29. april 
2021. 
3 Jf. Statistikbanken, Tabel NAN1. Tallet er realvæksten i forhold til foregående periode. Sidste 
observation var 2020 ved redaktionens afslutning. Tallene er trukket den 27. april 2021. 
4 Finansministeriet fremlagde i Økonomisk Redegørelse for maj 2020 en prognose, der lød på 
et fald på -5,25 pct. i BNP i 2020. Prognosen blev opjusteret til et fald på -4,5 pct. i Økonomisk 
Redegørelse for august 2020 og igen i Økonomisk Redegørelse for december 2020 til et fald 
på -3,8 pct. i BNP i 2020. 
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Figur 1. Hvis du ser frem på de kommende 12 måneder, forventer du så, 

at din virksomhed samlet set vil opleve stigning i …, pct. 

Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet april 2015, 

april 2016, maj 2017, april 2018, april 2019, maj 2020 og april 2021. 

 

Corona ramte industrien hårdt – men ikke så hårdt 

Tillidsrepræsentanterne ser negativt på det forgangne år, men mindre 

negativt end deres oprindelige vurdering, der blev afdækket ved sidste 

års tillidsrepræsentantsundersøgelse. I 2020 vurderede 26 pct. af tillids-

repræsentanterne at de ville opleve en stigning i ordrer i løbet af det 

kommende år, jf. figur 1. I 2021 vurderede 38 pct. at de havde oplevet 

en stigning i ordrer i det seneste år, jf. figur 2.  

På trods af et resultat, der er bedre end forventningerne, har hver fjerde 

tillidsrepræsentant oplevet et fald i ordrer på deres arbejdsplads i det 

seneste år, jf. figur 2. Det er den højeste andel i de seneste syv målinger 

og 7 procentpoint flere end sidste år. 
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Figur 2. Hvis du kigger tilbage på de seneste 12 måneder, har din virk-

somhed så samlet set oplevet stigning eller fald i ordrer, pct. 

 

Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet april 2015, 

april 2016, maj 2017, april 2018, april 2019, maj 2020 og april 2021. 

Tillidsrepræsentanternes erfaringer fra det forgangne år stemmer godt 

overens med de officielle statistikker for industrien. Industriens eksport-

omsætning faldt med -8,6 pct. fra 2019 til 2020, men viser fremgang i 

starten af 2021.5 Industriens produktion faldt ligeledes med -3,8 pct. fra 

2019 til 2020.6 

 

Industribeskæftigelsen er sluppet billigere end forventet 

Tillidsrepræsentanternes vurdering af udviklingen i antal ansatte følger 

samme tendens som ordreindgangen, med én undtagelse. I 2021 

 
5 Jf. Statistikbanken, Tabel IPOO2015 samt egne beregninger. Der er anvendt tal for industrien 
ekskl. Fremstilling af skibe og andre transportmidler. Løbende priser. Tallene er trukket 27. april 
2021. 
6 Jf. Statistikbanken, Tabel IPOP2015 samt egne beregninger. Der er anvendt tal for industrien 
ekskl. Fremstilling af skibe og andre transportmidler. Løbende priser. Tallene er trukket 27. april 
2021. 
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meddelte 29 pct. af tillidsfolkene at der havde været en stigning i antal 

ansatte på deres arbejdsplads i det seneste år. Det er en lille stigning ift. 

året før hvor andelen lød på 28 pct., jf. figur 3.  

På trods af krisen har en del tillidsrepræsentanter altså oplevet en stig-

ning i antal ansatte på deres arbejdsplads i det seneste år, sammenlig-

net med sidste års undersøgelse. Samtidig er der dog også 10 procent-

point flere tillidsrepræsentanter, der har oplevet et fald i antal ansatte i 

år, sammenlignet med sidste år. 

Figur 3. Hvis du kigger tilbage på seneste 12 måneder, har din virksom-

hed så samlet set oplevet stigning eller fald i antal ansatte, pct. 

 

Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet april 2015, 

april 2016, maj 2017, april 2018, april 2019, maj 2020 og april 2021. 

Industriens beskæftigelse har fået et slag i 2020. Ved udgangen af 2020 

var der knap 8.000 færre beskæftigede i industrien sammenlignet med 

udgangen af 2019.7 Dansk Metals interne ledighedsstatistik viser 

 
7 Jf. Statistikbanken, Tabel NKBB10. Der er anvendt tal for sæsonkorrigerede antal beskæftigede 
i industrien. Sidste observation var 4. kvartal 2020 ved redaktionens afslutning. Tallene er truk-
ket den 27. april 2021. 
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samme billede. Ledigheden toppede i maj 2020 med en ledighedspro-

cent på 5,6 pct. I marts 2021 er ledigheden igen faldet til 3,7 pct.8  

Efter et år med corona – hvor står vi nu? 

Corona har betydet højere arbejdsløshed, lavere beskæftigelse, ned-

gang i produktion og eksport, og en negativ vækst i det danske sam-

fund i 2020. Men, ser man tilbage til maj 2020, var forventningerne 

meget værre.9 Den stærke danske industri, der har sluppet relativt billigt 

igennem krisen, har spillet en stor rolle i at afbøde en del af stødet til 

den danske økonomi. Krisen er endnu ikke ovre, men det ser ud til, at 

bunden er nået. På trods af fortsatte nedlukninger i flere lande verden 

over og nyopdagede virusmutationer, giver vaccineudrulning og lem-

pede restriktioner anledning til et optimistisk syn på fremtiden. Det ser 

vi allerede ske i industrien. 

 

 

Yderligere oplysninger og kommentarer 

  

 

 
8 Dansk Metals interne ledighedsstatisk opgøres månedligt. Metals arbejdsløshedsprocent er 
udregnet som antallet af arbejdsløse I Dansk Metal A-kasse i forhold til forsikringsaktive i Dansk 
Metal. 
9 Finansministeriet fremlagde i Økonomisk Redegørelse for maj 2020 en prognose, der lød på 
et fald på -5,25 pct. i BNP i 2020 
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