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Kvalificeret og fleksibel arbejdskraft 
bevarer produktionen i Danmark  
Mange danske industrivirksomheder producerer varer, hvor kvalitet og le-
veringstid er afgørende for at bevare deres markedsandele. Det stiller store 
krav til medarbejdernes kvalifikationer og fleksibilitet.  

 
Hovedkonklusioner 

- Mere end halvdelen af de adspurgte tillidsrepræsentanter angiver, at faktorer som flek-
sible medarbejdere og adgang til kvalificeret arbejdskraft er afgørende for, at deres virk-
somhed bevarer produktionen i Danmark.   

- Især i teknologitunge virksomheder er medarbejdernes kompetencer og fleksibilitet af-
gørende for at bevare produktionen i Danmark.  

 
Mange danske industrivirksomheder er specialiseret i produktion af upmarket1 produkter, hvor 
leveringstid er et afgørende konkurrenceparameter. Det betyder, at der stilles store krav til med-
arbejderne, i form af kompetencer til at løse komplekse opgaver og fleksibilitet i forhold til tilret-
telæggelse af arbejdstiden.  
 
Det kan Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien genkende. I en rundspørge vurderer 
henholdsvis 60 pct. og 54 pct., at fleksible medarbejdere og adgang til kvalificeret arbejdskraft 
er afgørende for, at deres virksomhed bevarer produktionen i Danmark, jf. figur 1.    
 
Figur 1. Afgørende faktorer for at virksomheder bevarer deres produktion i Danmark, pct.  

 
Anm.: Respondenter: 551. Mulighed for at afgive mere end et svar.   
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet medio maj 2017. 
                                                   
1 Høj-kvalitetsprodukter, der sælges minimum 15 pct. højere end (median)prisen for det samme produkt 
produceret i andre lande. 
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Teknologitunge virksomheder er i særlig grad afhængige af kvalificeret arbejdskraft og fleksible 
medarbejdere. Således vurderer 70 pct. af tillidsrepræsentanterne på virksomheder, der i høj 
grad arbejder med at implementere ny teknologi, at kvalificeret arbejdskraft og fleksible medar-
bejdere er afgørende elementer for at deres produktion bevares i Danmark, jf. figur 2.  
 
Virksomheder, der det seneste år har haft fremgang i beskæftigelsen, arbejder i højere grad end 
andre med at implementere ny teknologi.2 Teknologien gør det dog ikke alene. Virksomhederne 
er afhængige af, at medarbejderne har den fornødne efteruddannelse, der sikrer, at de er i stand 
til at arbejde med den nye teknologi, så produktionen kan holdes i gang – ofte i døgndrift.3 Hvis 
virksomheden ikke har adgang til disse kompetencer, vil virksomhederne i værste fald se sig 
nødsaget til at flytte produktionen ud af landet.4 
  
Figur 2. Afgørende faktorer for at virksomheder bevarer deres produktion i Danmark, sammen-
holdt med hvorledes virksomheden arbejder med at implementere ny teknologi, pct.    

 
Anm.: Respondenter: 551. Mulighed for at afgive mere end et svar.   
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet medio maj 2017. 
 
Industrien i Danmark skal konkurrere på produktivitet og kvalitet. Fleksibilitet og stærke faglige 
kompetencer hos medarbejderne er derfor afgørende for, at virksomhederne bevarer produk-
tion og dermed arbejdspladser i Danmark. I takt med at kompleksiteten i produktionen stiger, 
øges kravene til medarbejdernes kompetencer. Derfor er det vigtigt, at virksomhederne har fo-
kus på medarbejdernes efteruddannelse. Fleksibiliteten blandt medarbejderne i Danmark bliver i 
høj grad sikret på baggrund af den danske model. Derudover ses adgangen til kvalificeret ar-
bejdskraft ligeledes at være af stor betydning, hvorfor det er vigtigt, at der i den kommende tid 
ikke bliver sparet på erhvervsuddannelserne. Dog er udsigterne på dette punkt ikke gode. I for-
slaget til finansloven 2018, vil erhvervsskolerne være omfattet af omprioriteringsbidraget, hvilket 

                                                   
2 https://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Documents/Ny%20teknologi%20stjaeler%20ikke%20vo-
res%20job.compressed.pdf 
3 Kilde til notat om at teknologi giver vækst, men kræver efteruddannelse. (mangler på hjemmeside). 
4 Kilde til udflytning af arbejdskraft pga. mangel på kvalificeret arbejdskraft. 
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betyder, at der skal spares to pct. årligt på erhvervsskolerne. Tidligere er erhvervsuddannelserne 
delvist blevet friholdt omprioriteringsbidraget, men det gælder ikke længere.  
Konsekvenserne heraf vil eventuelt blive udflytning af produktion til udlandet, hvor ved vi som 
land, alt andet lige, vil blive fattigere.  
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