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ØKONOMISK 
ANALYSE 

 
Små- og mellemstore virksomheder i 
industrien halter efter teknologitoget 

 
Selvom ny teknologi er med til at løfte både produktivitet, kvalitet og indtje-
ning i industrien, er alt for mange små- og mellemstore virksomheder tø-
vende med at investere i teknologi.  
 
En undersøgelse blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien viser, at 85 pct. af alle til-
lidsrepræsentanter arbejder på en virksomhed, der har fokus på at implementere ny teknologi i 
virksomheden, heraf er det 21 pct. af virksomhederne, der i høj grad arbejder målrettet med det, 
jf. figur 1. Det er imidlertid særligt de større virksomheder, som investerer i ny teknologi, mens 
de små- og mellemstore virksomheder (SMV1) er mere tilbageholdende.  
 
Hovedkonklusioner 

- Godt hver tredje større virksomhed med mere end 100 ansatte arbejder målrettet med at 
implementere ny teknologi – dette gælder kun hver syvende af de mindre virksomheder. 

- 21 pct. af Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien arbejder på en virksomhed, der i 
høj grad arbejder målrettet med at implementere ny teknologi. 

- Tillidsrepræsentanterne vurderer, at ny teknologi fører til øget produktivitet, øget indtje-
ning og højere kvalitet i produktionen.   

- Ny teknologi øger behovet for efteruddannelse af medarbejderne.  
 
14 pct. af de adspurgte tillidsrepræsentanter, der arbejder for en SMV, vurderer, at virksomheden 
i høj grad arbejder målrettet med at implementere ny teknologi. Blandt de større virksomheder 
er andelen 30 pct. I den anden ende af skalaen har knap 20 pct. af SMV’erne overhovedet ikke 
fokus på at implementere ny teknologi – det samme gælder for 5 pct. af de større virksomhe-
der. Der er med andre ord potentiale for at langt flere virksomheder – særligt SMV’erne – tager 
de nye teknologiske løsninger til sig. 
 
  

                                                   
1 SMV angiver i denne analyse virksomheder med færre end 100 ansatte. 
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Figur 1. Arbejder din virksomhed målrettet med at implementere ny teknologi? Pct. 

 
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet medio maj 2017. 
 
Tillidsrepræsentanter fra både SMV’ere og større virksomheder deler den opfattelse, at ny tek-
nologi især vil øge produktiviteten, indtjeningen og kvaliteten af produktionen/produkterne, jf. 
figur 2. Ny teknologi som for eksempel industrirobotter 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.  
 
Figur 2. Hvilken betydning vurderer du, at ny teknologi har/kan få for din virksomhed? Pct. 

 
Anm: Tallene summer ikke til 100, da tillidsrepræsentanterne havde mulighed for at angive flere svar. 
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet medio maj 2017. 
 

Tillidsrepræsentanterne deler også den opfattelse, at ny teknologi vil øge behovet for efterud-
dannelse. Når virksomhederne investerer i ny teknologi, stiller det større krav til de ansattes 
kompetencer, da det indebærer, at medarbejderne for eksempel skal kunne indstille og pro-
grammere nye robotter og løbende finjustere robotten til forskellige funktioner. Det er derfor 
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vigtigt, at ledelsen er opmærksom på at sikre medarbejderne i produktionen den efteruddan-
nelse, der er nødvendig for at høste de fulde gevinster af investeringen. I en netop offentliggjort 
analyse fra konsulenthuset Iris Group, der blandt andet ser på industrivirksomheders barrierer 
for vækst, angiver 40-50 pct. af virksomheder i en spørgeskemaundersøgelse, at medarbejder-
nes teknologiparathed er en barriere for vækst. Udfordringerne handler blandt andet om at ruste 
medarbejderne til at udnytte mulighederne i øget digitalisering og automatisering. 2  
 
Tillidsrepræsentanterne fra de større virksomheder er generelt mere positive, hvad angår tekno-
logiens indvirkning på virksomheden. Eneste punkt, hvor tillidsrepræsentanterne fra de større 
virksomheder ser større udfordringer end tillidsrepræsentanterne på SMV’erne, er i forhold til 
udviklingen i medarbejderstaben. 13 pct. af tillidsrepræsentanterne fra de større virksomheder 
vurderer, at ny teknologi vil føre til færre ansatte, mens det er 6 pct. af tillidsrepræsentanterne 
fra SMV’erne, der deler denne opfattelse. Omvendt vurderer henholdsvis 31 pct. af tillidsrepræ-
sentanterne fra SMV’erne og 32 pct. af tillidsrepræsentanterne fra de større virksomheder, at ny 
teknologi vil føre til flere ansatte.  
 
I Danmark har der længe været debat om den danske produktivitetsvækst, herunder om vi halter 
efter flere af de lande, Danmark normalt sammenlignes med. Med revisionen af nationalregn-
skabet i efteråret 2016 blev den diskussion mere eller mindre lagt død. Og hvad der står helt ty-
deligt er, at danske industrivirksomheder ligger helt i top både i produktivitet og i produktivitets-
vækst.3 De danske industrivirksomheder har formået at hæve produktiviteten væsentligt de se-
nere år, hvilket både kan tilskrives de veluddannede medarbejdere og de danske industrivirk-
somheders evne til at tilpasse sig den teknologiske udvikling.  
 
Der er dog ikke plads til at læne sig tilbage og hvile på laurbærrene. Den internationale konkur-
rence er hård, og derfor er det afgørende, at særligt SMV’erne får øjnene op for de muligheder, 
ny teknologi giver. Virksomhederne skal også blive bedre til at efteruddanne deres medarbej-
dere, da ny teknologi og efteruddannelse uomtvisteligt går hånd i hånd. 
 
 
Boks 2. 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 un-
dersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 57 pct. 
 

  

                                                   
2  Iris Group har spurgt 407 virksomheder hvoraf 21 pct. har svaret. Undersøgelsen danner grundlag for 
ATV rapport Fremtidens Giganter – hvordan skaber vi fremtidens store industrivirksomheder i Danmark. 
Begge publikationer kan findes på http://www.atv.dk/category/12-rapporter  
3 Industriens produktivitetsvækst høj ift. nabolande, NYT fra Danmarks Statistik nr. 104, 10. marts 2017 
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