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ØKONOMISK 
ANALYSE 

8. oktober 2018 

Robotterne trives på de midtjyske 
virksomheder 
Seks ud af 10 tillidsrepræsentanter i Region Midtjylland arbejder på en 

virksomhed, der har installeret robotter.  

Det viser en ny rundspørge blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien. På landsplan 

gør det samme sig gældende for halvdelen af virksomhederne. Udbredelsen af robotter i det 

midtjyske har en positiv effekt på produktivitet og beskæftigelse.  

Hovedkonklusioner 

- 61 pct. af tillidsrepræsentanter i Midtjylland arbejder på en virksomhed, der har installeret 

robotter. På landsplan gælder det 50 pct. af tillidsrepræsentanterne. 

- 43 pct. af virksomhederne i Midtjylland forventer at ansætte flere i det kommende år. På 

landsplan gælder det 38 pct.   

- Blandt virksomhederne i Midtjylland, der forventer en stigning i henholdsvis produktivitet, 

antal ansatte, ordrer og eksport, er udbredelsen af robotter større end på landsplan.  

Andelen af virksomheder, der har installeret robotter, har været stigende de seneste år. Det viser 

en ny rundspørge blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien. I de seneste tre år har 

andelen af virksomheder med robotter været højst i Region Midtjylland. Desuden har stigningen 

i antallet af robotter i Region Midtjylland ligeledes været kraftigst. 61 pct. af Dansk Metals 

tillidsrepræsentanter i Region Midtjylland, arbejder på en virksomhed, som har installeret 

robotter. Det er en stigning på seks procentpoint i forhold til 2016. På landsplan angiver 

halvdelen af tillidsrepræsentanter, at de arbejder på en virksomhed, der har installeret robotter, 

hvilket er en stigning på fire procentpoint i forhold til 2016, jf. figur 1.   
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Figur 1. Andelen af virksomheder der har installeret robotter. Pct.  

 
Anm.: Antal respondenter: 2016 - 609 (201), 2017 - 551 (190), 2018 - 528(180). Parentesen angiver 
antallet af respondenter i Midtjylland.  
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet april 2016, maj 2017 og april 2018. 

 

Knap en tredjedel af tillidsrepræsentanterne i Midtjylland forventer, at virksomheden, de arbejder 

på, vil investere yderligere i robotter det kommende år. Denne forventning er på niveau med 

landsgennemsnittet. Med andre ord viser den i forvejen høje udbredelse af robotter ikke tegn på 

at have mættet de midtjyske industrivirksomheder.  

 

Undersøgelsen viser ligeledes, at de midtjyske tillidsrepræsentanter ser noget lysere på 

fremtiden i forhold til landsgennemsnittet, målt på en række andre parametre, jf. figur 2.  

 

59 pct. af tillidsrepræsentanterne (ansat på en midtjysk virksomhed) angiver, at de forventer, at 

produktiviteten vil stige i det kommende år. Ligeledes forventer 43 pct. af de midtjyske 

tillidsrepræsentanter, at antal ansatte vil stige, hvilket er fem procentpoint højere end 

landsgennemsnittet, jf. figur 2.    
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Figur 2. Forventningerne til en stigning i henholdsvis produktivitet, antal ansatte, ordrer og 
eksport i det kommende år. Pct.  

 

Anm.: Antal respondenter; Hele landet – 528, Midtjylland - 180 
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet april 2018. 

 

Hvad der driver de positive forventninger i Region Midtjylland er svært at forklare entydigt. Den 

relativt høje andel af virksomheder, der har installeret robotter i Region Midtjylland, er én blandt 

mange forklaringer, der kan fremhæves. 60 pct. af de tillidsrepræsentanter, der i Region 

Midtjylland forventer en stigning i antallet af ansatte, arbejder på en virksomhed der har 

installeret robotter, jf. figur 3. I forhold til produktiviteten er det en desto større andel. Mere end 

to ud af tre af de tillidsrepræsentanter, der i Region Midtjylland forventer stigende produktivitet, 

arbejder på en virksomhed, der har installeret robotter. På landsplan gælder det 58 pct., jf. figur 

3.     

 

Dette antyder, at der er en positiv sammenhæng mellem udbredelsen af robotter og positive 

forventninger til det kommende år.  
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Figur 3. Fordelingen af installeret robotter blandt virksomhederne, der forventer en stigning i 
henholdsvis produktivitet, antal ansatte, ordrer og eksport i det kommende år. Pct. 

 
Anm.: Antal respondenter; Hele landet – 199-289, Midtjylland – 78-107. Antal respondenter udgør de 
tillidsrepræsentanter der har angivet at de forventer en stigning i det kommende år inden for henholdsvis 
antal ansatte og produktivitet.  
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet april 2018. 

 

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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