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Robotter fortsætter med at flytte 
produktion hjem til Danmark  
Tre ud af fire af de virksomheder, der har flyttet produktion fra udlandet 
tilbage til Danmark, anvender robotter i produktionen. Dermed fortsætter 
udviklingen fra sidste år. Industrirobotter er driftssikre og gør det muligt at 
holde produktionen kørende i døgndrift. Det er derfor afgørende, at flere 
virksomhedsledere ser mulighederne i robotter og anden ny teknologi, så 
endnu flere vælger at investere i robotter frem for at flytte produktionen til 
udlandet.  

En ny rundspørge blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien viser, at 76 pct. af de 
virksomheder, der har flyttet produktion tilbage til Danmark, efter tidligere at have flyttet den til 
udlandet, har installeret robotter i produktionen, jf. tabel 1. Det er omtrent samme niveau som 
sidste år.1 Der er altså en klar sammenhæng mellem brugen af robotter og hjemtagning af 
produktion.  
 
Hovedkonklusioner 

- Tre ud af fire virksomheder, der har flyttet produktionen tilbage til Danmark fra udlandet, 
har implementeret robotter i produktionen. Det er omtrent samme niveau som sidste år. 

- Tillidsrepræsentanterne peger på øget kvalitet, mere fleksibilitet samt færre fejl og 
forsinkelser end i udlandet som afgørende faktorer for hjemtagningen. 

- Virksomheder, der flytter produktion tilbage til Danmark, arbejder i højere grad målrettet 
med at implementere ny teknologi.  

 
Tabel 1. Virksomheder der har flyttet produktion fra udlandet til Danmark i de seneste 12 
måneder, sammenholdt med om virksomheden har installeret robotter. Pct. 

 Har din virksomhed flyttet produktion fra udlandet til Danmark i de seneste 12 måneder? 

  
Ja 

Nej, for virksomheden 
har ikke haft 

produktion i udlandet 

Nej, men virksomheden 
har tidligere flyttet 

produktion ud af Danmark 
Ved ikke I alt 

Virksomheden har 
installeret robotter 

76 35 54 60 49 

Virksomheden har ikke 
installeret robotter, men 
det kan blive relevant 

8 14 18 12 14 

Virksomheden har ikke 
installeret robotter, og 
det bliver ikke relevant 

16 50 27 26 36 

Ved ikke 0 1 1 2 1 

Antal svar 62 251 181 57 551 

Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet medio maj 2017. 

                                                   
1  
https://www.danskmetal.dk/Nyheder/analyser/Documents/TR2016%20Robotter%20baner%20vejen%20for%20hjemt
agning%20af%20produktion.compressed.pdf  
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Udflytning og hjemtagning af produktion er generelt et komplekst emne, da der er stor forskel 
på, hvilke bevæggrunde virksomheder har for at udflytte eller hjemtage produktion. En 
undersøgelse lavet af Syddansk Universitet2 viser blandt andet, at virksomheder, der flytter 
produktion ud, i højere grad flytter den arbejdsintensive produktion ud, mens det i mindre 
omfang er den komplekse produktion, der udflyttes. Det kan være en af forklaringerne på, at 54 
pct. af de virksomheder, der tidligere har flyttet produktion ud, og som ikke har flyttet den hjem 
igen, har installeret robotter i deres produktion, jf. tabel 1. Virksomhederne kan have flyttet den 
arbejdskraftintensive produktion til udlandet og bibeholdt den komplekse del i Danmark. 
 
Dette hænger også godt sammen med Metals tillidsrepræsentanters vurdering af, hvorfor 
virksomheden, de arbejder på, har flyttet produktionen hjem. 73 pct. af tillidsrepræsentanterne 
svarer, at der er højere kvalitet forbundet ved at producere i Danmark, 58 pct. svarer, at der er 
større fleksibilitet ved at producere i Danmark, og halvdelen svarer, at der er færre fejl og 
forsinkelser ved at producere i Danmark end i udlandet, jf. figur 1. Det er i store træk de samme 
årsager som sidste år.  
 
Figur 1. Hvad fik din virksomhed til at flytte produktion hjem til Danmark? Pct. 

 
Anm.: Procenterne summer ikke til 100, da det har været muligt at angive flere svar. 
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet medio maj 2017. 
 
Der er en klar tendens til, at de virksomheder, der i højere grad arbejder målrettet med at 
implementere ny teknologi, flytter produktion, der tidligere var flyttet til udlandet, hjem til 
Danmark igen. Således arbejder 42 pct. af de virksomheder, der har flyttet produktion hjem til 
Danmark igen, i høj grad målrettet med at implementere ny teknologi i forhold til 13 pct. af de 
virksomheder, der ikke har flyttet produktion hjem igen, jf. figur 2.  
 
  

                                                   
2 http://findresearcher.sdu.dk/portal/files/119514029/Stentoft_et_al_2016_.pdf 
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Figur 2. Virksomheder der har flyttet produktion fra udlandet til Danmark i de seneste 12 
måneder, sammenholdt med om virksomheden målrettet arbejder med at implementere ny 
teknologi? Pct. 

 
Anm.: Der er 241 virksomheder som har haft produktion i udlandet, hvoraf 62 virksomheder flyttede  
           produktionen hjem. Procenterne summer ikke til 100, da det har været muligt at angive flere svar. 
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet medio maj 2017. 
 
Ny teknologi er med til at øge konkurrencekraften i danske industrivirksomheder, og det er en af 
årsagerne til, at det kan betale sig for flere og flere virksomheder at flytte produktionen tilbage til 
Danmark fra udlandet.  
 
 
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. 
 

  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

I høj grad I nogen grad I begrænset omfang Overhovedet ikke

Ja Nej



4 
 

Yderligere oplysninger og kommentarer 
  
 

Thomas Søby 
Cheføkonom, Dansk Metal 
thso@danskmetal.dk | 30 83 10 71 
 
Brahim El Khattoti 
Økonom, Dansk Metal 
brka@danskmetal.dk | 33 63 23 66 
 
Simon Lilja Nielsen 
Studentermedhjælper, Dansk Metal 
sini@danskmetal.dk | 30 58 14 97 

Jens Dissing Munk 
Pressechef, Dansk Metal 

jedm@danskmetal.dk | 30 17 88 74 


