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Stort potentiale for flere robotter i 
industrien 

Der er et stort potentiale for at installere robotter i dansk industri. Det 
gælder særligt blandt små og mellemstore virksomheder. Det hænger 
sammen med, at robotpriserne er faldet de seneste år, alt imens 
brugervenligheden er forbedret. Løsningen er at overbevise de små og 
mellemstore virksomheder om, at det er en god forretning at investere i 
robotter. 
 
Antallet af industrirobotter i danske virksomheder er nu oppe på 6.551, hvilket er mere end 20 
gange flere end for 20 år siden, jf. figur 1. Det er med andre ord gået op for en stor del af 
virksomhederne, at automatisering er med til at øge produktiviteten og derved gøre dem mere 
konkurrencedygtige. En ny rundspørge blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien 
viser, at der er noget om snakken. En større del af de virksomheder, som har installeret robotter, 
har således oplevet en produktivitetsfremgang de seneste 12 måneder sammenlignet med 
virksomheder uden robotter.1 
 
Figur 1. Antal installerede industrirobotter i Danmark 

 
Kilde: Dira.dk. 
 

                                                 
1
 Se Dansk Metal notat ’Robot-kolleger giver produktivitet og job et boost i industrien’, august 2014. 
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Rundspørgen blandt tillidsrepræsentanterne i industrien viser, at 34,6 pct. er ansat i en 
virksomhed, der bruger robotteknologi, jf. tabel 1. Det er i høj grad de mindre virksomheder, 
som ikke anvender robotter endnu. Kun 19,6 pct. af virksomhederne med under 49 ansatte har 
installeret industrirobotter, mens brugen af robotter stiger proportionelt med 
virksomhedsstørrelse. 6 ud af 10 virksomheder i industrien med over 250 ansatte bruger således 
robotter. Med forbehold for at enkelte mindre virksomheders produktion ikke er foreneligt med 
brugen af robotteknologi, er det åbenlyst, at det er blandt de mindre virksomheder, at der er 
størst potentiale for at udbrede industrirobotter i dansk industri.  
 
Tabel 1. Har I installeret robot/robotter på din arbejdsplads? Pct. 

 Antal ansatte  
 1-49 50-99 100-249 Over 250 Ved ikke I alt 

Ja 19,6 34,1 44,6 59,2 0 34,6 
Nej 80,1 64,2 54 39,2 100 64,4 

Ved ikke 0,3 1,6 1,4 1,5 0 1 

Antal svar 296 123 139 130 3 691 

Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, juni 2014. 

 
Disse resultater er i overensstemmelse med en analyse udarbejdet af CEBR.2 CEBR fandt i sin 
rundspørge, at 30 pct. af produktionsprocessen var automatiseret i 2010 i de danske 
fremstillingsvirksomheder under ét, og spredningen virksomhederne imellem er meget stor. 
Potentialet for automatisering i de danske industrivirksomheder er med andre ord betydeligt. 
 
På den baggrund er det overraskende, at der er installeret færre industrirobotter i Danmark i 
2013 end året før – 477 i 2013 mod 503 i 2012.  
 
Spørgsmålet er derfor, hvilke barrierer der står i vejen for øget automatisering. Hvad afholder 
især de små og mellemstore virksomheder fra i højere grad at bruge robotter til at udvælge 
næste job, igangsætte produktionen og teste kvaliteten? 
 
Pris og usikkerhed om afkastet spiller en central rolle.3 Det samme gør brugervenligheden. 
Inden for få år er industrirobotter blevet væsentligt billigere og funktionaliteten er tilsvarende 
blevet mere fleksibel og brugervenlig. Det har gjort det lettere at tilpasse robotterne til de 
forskellige dele af produktionen og i det hele taget er de umiddelbart håndterbare i 
produktionen og lige til at gå til, når det drejer sig om programmeringen. 
Det gør, at robotterne passer godt til virkeligheden hos små og mellemstore virksomheder, hvor 
ordrebogen typisk er præget af skiftende opgaver og relativt små stykserier. 
 
Det betyder samlet set, at robotterne er blevet billigere i drift, og det er ikke mindst blevet 
tydeligere for ledelsen, hvad virksomheden får ud af sine investeringer i robotteknologi.  
 
Denne tendens har fået flere til at se mulighederne i robotteknologi, og det kan forhåbentlig 
anspore endnu flere mindre virksomheder til at få øjnene op for fordelene ved at investere i 
robotter. Det vil give flere arbejdspladser i industrien i det lange løb. 

                                                 
2
 ”Hvor automatiseret er den danske fremstillingsindustri?” af Lene Kromann og Anders Sørensen, Centre 

for Economic and Business Research, Copenhagen Business School, 2013. 
3
 Se Dansk Metal (2013): Sådan forbedres produktiviteten - Analyse af produktivitetsudfordringer i 

Danmark. 
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Forhåbentlig kan den stigende brug af robotteknologi have den afledte effekt, at viden om 
robotteknologi breder sig hurtigere fra virksomhed til virksomhed, og at flere mindre 
virksomheder på den måde vil få øjnene op for, hvilke fordele automatisering fører med sig. 
 
Under alle omstændigheder skal industrien være bedre til at dele ud af de gode historier om 
robotteknologi. Producenter af robotter, som Universal Robots, samt forhandlerne af 
robotterne, som Armiga A/S og KJV A/S, har derfor en vigtig rolle i at øge kendskabet blandt 
virksomhederne om mulighederne for billig og fleksibel automatisering. Det er især de små og 
mellemstore virksomheder, der skal se værdien i at indkøbe robotter. Hvis de tøver for længe 
med at automatisere sin produktion, risikerer de at blive sat af toget i den internationale 
konkurrence. 
 

Boks 1. Om undersøgelsen 
 

Dansk Metal har i perioden 4.-24. juni 2014 gennemført en elektronisk rundspørge blandt 1.255 
industriansatte tillidsrepræsentanter i Dansk Metal. Af dem har 643 deltaget i hele 
undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 51,2. Herudover har 48 afgivet nogle svar. 
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