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Tillidsrepræsentanterne i industrien 
ser positivt på globalisering 
Tre ud af fire tillidsrepræsentanter i industrien er helt eller delvist enig i, 

at globalisering samlet set er en gevinst for virksomheden, de arbejder 

på. Blot fire procent er helt eller delvist uenig. Det viser en ny rund-

spørge blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien. 

I en tid, hvor protektionisme har fået vind i sejlene i bl.a. USA og i Storbritannien, er det afgø-

rende for dansk økonomi, at der fortsat er stemmer, der taler for samhandel og internationalt 

samarbejde. I Danmark og blandt tillidsrepræsentanter i Dansk Metal er der stor opbakning til 

globalisering. Danmark er en lille åben økonomi, der i stor grad nyder godt af, at varer og tjene-

steydelser kan handles relativt frit på tværs af landegrænser. 

Hovedkonklusioner 

- 73 pct. af tillidsrepræsentanterne i industrien er helt eller delvist enige i, at globalisering 

samlet set er en gevinst for virksomheden, de arbejder på. Kun 4 pct. er helt eller delvist 

uenige.1  

- Jo større eksportandel på virksomheden - des mere positivt ses der på globalisering. 85 

pct. af tillidsrepræsentanterne, der angiver at over 50 pct. af virksomhedens omsætning 

stammer fra salg til udlandet, er helt eller delvist enig i, at globalisering samlet set er en 

gevinst for virksomheden. Det samme gælder 42 pct. af tillidsrepræsentanterne, der an-

giver, at virksomheden ikke eksporterer til udlandet.  

- Dansk økonomi er dybt afhængig af handel med udlandet. I 2016 udgjorde import og 

eksport 101 pct. af BNP. Det gør Danmark til en markant mere åben økonomi end f.eks. 

Frankrig, Japan og USA. 

I en ny rundspørge blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien svarer tre ud af fire af 

tillidsrepræsentanterne, at de er helt eller delvist enige i, at globalisering samlet set er en gevinst 

for virksomheden, de arbejder på.2 Blot 4 pct. er helt eller delvist uenig, jf. figur 1.  

                                                 
1 De resterende svarer enten ”hverken eller” eller ”ved ikke”. 
2 39 pct. er helt enige i udsagnet, mens 34 pct. er delvist enige. 
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Figur 1. Hvor enig er du i følgende udsagn - "Globalisering er samlet set en gevinst for virksom-

heden", pct.  

 

Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet april 2018. 528 respondenter. 

Danmark er en lille åben økonomi, der i stigende grad handler med udlandet. Det afspejler sig 

blandt andet i eksporten og importens andel af BNP, som over en lang årrække er steget, jf. ta-

bel 1. Udviklingen skyldes blandt andet, at den teknologiske udvikling har gjort det nemmere og 

billigere for varer og tjenesteydelser at bevæge sig over landegrænser.3 Derudover har internati-

onale handelsaftaler i blandt andet verdenshandelsorganisationen WTO fjernet handelsbarrierer, 

og i Europa har oprettelsen af EU’s indre marked i 1993 haft stor betydning for danske virksom-

heders sammenhandel med andre europæiske lande.  

Tabel 1: Økonomiens åbenhed – Eksport og import af varer og tjenester som andel af BNP 

  1990 2000 2016 

Danmark 67 83 101 

Polen 45 61 100 

Tyskland 46 61 84 

Sverige 57 82 84 

Frankrig 42 55 60 

Storbritannien 47 52 59 

Japan 20 20 31 

USA 20 25 27 
Anm: Økonomiens åbenhed er målt som summen af eksport og import af varer og tjenesteydelser som andel af BNP. 
Kilde: OECD. 

                                                 
3 Den teknologiske fremskridt inden for skibsfart har blandt andet nedbragt transaktionsomkostningerne, og styrket 
kommunikationsmuligheder har ligeledes gjort det lettere at handle tjenesteydelser. 
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Globalisering har især haft en stor betydning for industrien. Industrien er kendetegnet ved, at 

der produceres fysiske varer, som i stor grad handles på verdensmarkedet. De danske industri-

virksomheder er således i skarp konkurrence med udenlandske virksomheder, og her klarer in-

dustrien sig godt. Industrieksporten af varer, som udgør størstedelen af den danske vareeksport, 

er siden 2009 steget med 167 mia. kr. eller 46 pct., jf. figur 2.4  

Figur 2. Industrieksport af varer, mia. kr. 

 
Anm: Industrieksporten består af industriprodukter i alt inkl. maskiner og instrumenter fra udenrigshandelsstatistikken.  
Kilde: Statistikbanken (udenrigshandelsstatistikken, tabel UHV5) og egne beregninger.  

Medarbejderne i industrien er dermed om nogen udsat for den globale konkurrence. Som det 

fremgik af figur 1, har det dog ikke givet anledning til modstand mod globalisering, tværtimod.  

Tillidsrepræsentanterne er også mere positivt stemt over for globalisering, jo større en andel af 

virksomhedens omsætning, som stammer fra salg til udlandet. Således svarer 85 pct. af tillidsre-

præsentanterne, der angiver at over 50 pct. af virksomhedens omsætningen stammer fra salg til 

udlandet, helt eller delvist enig i, at globalisering samlet set er en gevinst for virksomheden.5 Det 

gælder 42 pct.6 af tillidsrepræsentanterne, der angiver, at virksomheden ikke eksporterer til ud-

landet, jf. figur 3.  

                                                 
4 Industrieksporten af varer udgjorde 79 pct. af den samlede vareeksport i 2017. 
5 De 85 pct. består af 53 pct. som er helt enige i udsagnet og 32 pct., som er delvist enige.  
6 De 42 pct. består af 10 pct., som er helt enige, og 32 pct., som er delvist enige.  
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Figur 3. Hvor enig er du i følgende udsagn: "Globalisering er samlet set en gevinst for virksom-

heden" - Krydset med: Hvor stor en andel af din virksomheds omsætning stammer fra salg til udlandet?  

 

Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet april 2018. 

 

Det positive syn på globalisering blandt tillidsrepræsentanterne skal også ses i sammenhæng 

med, at medarbejderne i industrien er i stand til at omstille sig til de ændringer, globaliseringen 

fører med sig. Det skyldes ikke mindst et efter- og videreuddannelsessystem, hvor arbejdsstyr-

ken løbende kan tilpasse sig til de nye vilkår, som den globale konkurrence fører med sig.  

 

I takt med at Danmark er blevet en stadig mere åben økonomi er det afgørende, at befolkningen 

fortsat bakker op om globaliseringen. Protektionisme, som de seneste år er plusset op i blandt 

andet USA, vil forringe vores muligheder for at handle med udlandet. Det vil i sidste ende koste 

på den økonomiske vækst og på beskæftigelsen.  

 

 

Boks 1. Om undersøgelsen 

Dansk Metal har i perioden 9. april – 23. april 2018 gennemført en elektronisk rundspørge 

blandt 972 industriansatte tillidsrepræsentanter i Dansk Metal. Af dem har 528 deltaget i hele 

undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 54 pct. 
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