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ØKONOMISK 
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Positive forventninger i de danske 
industrivirksomheder 

Jobfremgangen i 2016 var den kraftigste som dansk økonomi har oplevet 
siden 2007. Når arbejdsmarkedet viser så stærke tal, tyder det på, at 
aktiviteten i dansk økonomi er kraftigere end BNP-tallene umiddelbart 
indikerer.  
 
I industrien er der kommet 14.000 ekstra beskæftigede siden udgangen af 2013 og de positive 
tendenser bekræftes af Dansk Metals seneste undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter. 2016 
blev vækstmæssigt en skuffelse, med en vækst i BNP på 1,1 pct. Men den beskedne årsvækst 
snyder dog lidt, og dansk økonomi klarer sig bedre, end tallene umiddelbart antyder. 
 
Hovedkonklusioner 

- Tillidsrepræsentanterne i Dansk Metal ser lyst på fremtiden. 53 pct. vurderer, at deres 
virksomhed vil få flere ordrer i det kommende år, og 35 pct. forventer flere ansatte. 
Omkring syv pct. forventer fald i de to tal. 

- 40 pct. af de adspurgte melder om stigninger i antal ansatte det seneste år. 
- 52 pct. svarer, at antallet af ordrer er steget det seneste år 
- Der er siden 2013 kommet 14.000 flere ansatte i industrien, og Dansk Metal vurderer, at 

vi i 2019 igen kan komme til at runde 300.000 industriansatte 
 
Det går fremad for dansk økonomi – ikke mindst på grund af positive tendenser i den danske 
industri. Det afspejler sig både i de makroøkonomiske nøgletal vedrørende vækst, produktivitet 
og beskæftigelse, men udviklingen bekræftes ligeledes af Dansk Metals tillidsrepræsentanter. 
 
En ny rundspørge blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien viser, at forventningerne 
til det kommende år er positive, jf. figur 1. Især på ordrefronten er der positive takter. Således 
forventer mere end halvdelen af tillidsrepræsentanterne, at det kommende år vil byde på 
stigninger i virksomhedernes ordrer. 35 pct. forventer endvidere flere ansatte i virksomhederne 
det kommende år. Med en i forvejen lav arbejdsløshed, der i april 2017 lå på 2,7 procent af 
medlemmerne i Dansk Metal, og en generel forventning om, at der vil blive ansat flere folk, kan 
mangel på kvalificeret arbejdskraft ganske hurtigt blive en meget stor udfordring for danske 
industrivirksomheder og for dansk økonomi. I en analyse som AE-rådet har udarbejdet i 2016 
opgøres manglen på jern-og metaluddannede til 30.000 personer i 2025.  
 
Det betyder med andre ord, at industrien får vanskeligt ved at skaffe blandt andre smede, 
industriteknikere, svejsere, automatikteknikere og værktøjsmagere. Virksomhederne kræver de 
nyeste certifikater og opdaterede kvalifikationer. Opgaven er derfor at sikre, at vi har 
kvalificerede hænder, der kan leve op til virksomhedernes krav, og det kræver primært tre tiltag: 
en målrettet opkvalificering af de ledige, der gør dem attraktive for industrien, efter- og 
videreuddannelse af den eksisterende arbejdsstyrke og etablering af flere lærepladser, så vi også 
kan sikre leverancer af fremtidens arbejdskraft.  
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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 eller fald i… 

 
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet medio maj 2017. 
 
Tillidsrepræsentanterne ser relativt positivt på det forgangne år. Det er godt hver anden 
tillidsrepræsentant, der vurderer, at antallet af ordrer er steget det seneste år, jf. figur 2. Det 
overordnede billede er mere positivt end i 2016-undersøgelsen, mens der er en markant 
forbedring i forhold til 2014-undersøgelsen.  
 
Figur 2. Hvis du tænker tilbage på de seneste 12 måneder, har din virksomhed så samlet set 
oplevet stigning eller fald i ordrer, pct. 

 
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet medio maj 2017. 
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Tillidsrepræsentanternes positive vurdering hænger godt sammen med, at industriens 
omsætning på eksportmarkederne er 3,5 pct.1 højere i 1. kvartal af 2017 end tilsvarende i 2016, 
og produktionen er steget med 4,0 pct.2 i samme periode. 
 
Industriens beskæftigelse har været stabilt stigende siden 2013. Således er 14.000 flere 
beskæftigede i industrien i Danmark i dag end for lidt over to år siden.3 Dette mønster går igen i 
Dansk Metals ledighedstal. Ledighedsprocenten blandt Metals medlemmer var 2,7 pct. i april 
2017 mod 5,7 pct. i samme måned 2013. I forbindelse med Metals rundspørge svarede 40 pct. af 
tillidsrepræsentanterne, at deres arbejdsplads havde oplevet en stigning i antal ansatte i løbet af 
det foregående år. Det er en pæn stigning i forhold til sidste år, hvor 37 pct. delte denne 
opfattelse, jf. figur 2. Andelen, som vurderer, at antallet af ansatte faldt, er med 20 pct. på det 
laveste niveau i de seneste fire år.  
 
Figur 3. Hvis du tænker tilbage på de seneste 12 måneder, har din virksomhed så samlet set 
oplevet stigning eller fald i antal ansatte, pct. 

 
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet maj 2017. 
 
 
Boks 1. Om undersøgelsen 

Dansk Metal har i perioden 25. april – 15. maj 2017 gennemført en elektronisk rundspørge 
blandt 963 industriansatte tillidsrepræsentanter i Dansk Metal. Af dem har 551 deltaget i hele 
undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 57 pct. 
 

  

                                                   
1 Jf. Statistikbanken, Tabel IPOO2 samt egne beregninger. 
2 Jf. Statistikbanken, Tabel NKBP10. Der er anvendt sæsonkorrigerede tal i kædede værdier, 2010-priser. 
3 Jf. Statistikbanken, Tabel NKBB10. Der er anvendt tal for sæsonkorrigerede antal beskæftigede. Sidste 
observation var 4. kvartal 2016 ved redaktionens afslutning.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2014 2015 2016 2017

Stigning Omtrent uændret Fald ved ikke



4 
 

Yderligere oplysninger og kommentarer 

  
 

Thomas Søby 
Cheføkonom, Dansk Metal 
thso@danskmetal.dk | 30 83 10 71 
 
Brahim El Kahttoti 
Økonom, Dansk Metal 
brka@danskmetal.dk | 60 64 38 12 
 
Simon Lilja Nielsen 
Studentermedhjælp, Dansk Metal 
sini@danskmetal.dk | 30 58 14 97 

Jens Dissing Munk 
Pressechef, Dansk Metal 

jedm@danskmetal.dk | 30 17 88 74 


