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MULIGHEDERNE I GODE TIDER
SKAL UDNYTTES BEDRE

De metal- og maskinindustrielle virksomheder har siden
2013 formået at øge omsætningen år efter år. Selvom
der kan være betydelige udsving i omsætningen fra måned til måned, er hvert år endt med en væsentlig højere
omsætning end det foregående år. I 2016 var omsætningen fem pct. højere end i 2015, og i 2017 steg omsætningen med hele ni pct. i forhold til året før.

Sløj start i 2018, men fortsat optimisme
I 2018 er branchen som helhed kommet knap så stærkt
fra start, og omsætningen har været faldende i årets
første syv måneder. På trods af en sløj start på 2018
er der ikke grund til pessimisme. Den samlede omsætningsudvikling kan påvirkes betydeligt af enkelte ordrer
i branchens største virksomheder. Det gør sig især gældende i delbranchen ”Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper”. Den sløje start på 2018 kan til dels tilskrives udviklingen i denne delbranche.

Omsætning i metal- og
maskinindustri, 3 mdr. gns.
af sæsonkorrigeret
årsniveau

Tre udfordringer
Hvad kræver det at sikre fortsat vækst og udvikling i
branchen? Branchen står overfor især tre udfordringer,
som skal tages alvorligt og, som der skal handles på.

MIA. KR
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Kilde: Danmarks Statistik og DI. Sidste obs. juli 2018

Sløj start på
omsætningen
i 2018

Da mange virksomheder rundt omkring i hele landet
fortsat melder om travlhed som aldrig før, er der ikke
meget, der tyder på afmatning. Verdensøkonomien udviser gode takter, og det gælder også branchens vigtige eksportmarkeder, som er i vækst. Virksomhederne i
branchen er også selv optimistiske, når det gælder omsætningsudviklingen. I DI’s virksomhedspanel tilkendegiver 2 ud af 3, at de forventer, at omsætningen i tredje kvartal i år bliver højere end omsætningen i samme
kvartal sidste år til trods for, at tredje kvartal 2017 var et
kvartal med rekordhøj omsætning i branchen.
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#1: Eksport:
Mulighederne på
eksportmarkederne skal
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Produktiviteten skal stige
– også når der er travlt
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Flere skal uddannes til
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EKSPORT

MULIGHEDERNE PÅ
EKSPORTMARKEDERNE SKAL
UDNYTTES BEDRE
Eksporten er afgørende for vækst og
succes i de metal- og maskinindustrielle virksomheder. Siden årsskiftet har
branchens eksport tabt pusten på trods
af gunstige afsætningsmuligheder på
mange af eksportmarkederne. Tyskland
er fortsat branchens vigtigste marked.
At komme ud på eksportmarkederne er for mange
virksomheder afgørende for vækst og succes. Det lille danske hjemmemarked betyder, at internationalisering ofte er en forudsætning for at opnå tilstrækkelig volumen og være konkurrencedygtig på virksomhedens kerneprodukter. I en årrække er ca. 60 pct. af
de metal- og maskinindustrielle virksomheders årlige
omsætning hentet på eksportmarkederne. Nogle virksomheder henter stort set hele omsætningen
i udlanINDEKS 2009=100

det, mens det i andre virksomheder er sjældent med
en udenlandsk ordre.
Siden slutningen af 2017 er branchens eksport mindsket betydeligt. Den indenlandske omsætning har også været ramt af nedgang gennem flere kvartaler i
træk. Særligt i foråret 2018 pegede udviklingen i den
forkerte retning. I de tre forårsmåneder marts, april og
maj 2018 var branchens eksport 11,7 pct. lavere end i
de tre foregående vintermåneder. Med et fald på 5,7
pct. i samme periode faldt den indenlandske omsætning knap så voldsomt som eksporten.
Tilbagegangen rammer særligt hårdt i én delbranche, som samtidig er den absolut største delbranche
inden for metal- og maskinindustri. Det er delbranchen ”Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper,” som tegnede sig for en tredjedel af branchens
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Figur 1.1:
Eksporten ramt
af tilbagegang

samlede omsætning i 2017. Delbranchen ”Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper” er en branche, som er kendetegnet ved store virksomheder, der
håndterer store ordrer. Derfor kan enkelte mistede
eller udskudte ordrer have betydelig indvirkning på
den samlede udvikling i branchen. Alene i løbet af
de tre forårsmåneder i 2018 faldt eksporten i denne
delbranche med 24 pct. i forhold til de tre foregående
vintermåneder, mens den indenlandske omsætning
faldt med 20 pct. De øvrige delbrancher har oplevet
mere moderate fald i omsætningen, mens enkelte
af delbrancherne har oplevet fremgang i eksporten
i perioden.
Med sommervarmen i 2018 kom også de første tegn
på, at 2018 ikke nødvendigvis ender som et dårligt år
for branchen som helhed, da den indenlandske omsætning i branchen igen er begyndt at stige.

Alle brancher ramt midt i globalt opsving
Det er ikke kun de metal- og maskinindustrielle virksomheder, der er ramt af tilbagegang i eksporten. Det
gælder for hele det danske erhvervsliv, at det har været svært at fastholde fodfæstet på eksportmarkederne i 2018.
Det er en situation, der undrer midt i det globale opsving. Afsætningsmulighederne burde være gunstige
for de danske virksomheder, men den danske eksport
følger ikke med efterspørgslen på eksportmarkederne. Den situation betyder, at dansk vareeksport siden
efteråret 2017 har udviklet sig svagere end eurolandendes eksport 1.
Heldigvis er der fortsat gang i væksten på eksportmarkederne og derfor fortsat gode muligheder for, at
danske virksomheder kan omsætte efterspørgslen på

Figur 1.2: Tyskland er det vigtigste marked

Asien 14,9 mia. kr.

Tyskland 29,9 mia. kr.

Storbritannien 20,1 mia. kr.

Mellem og Sydarmerika 3,7 mia. kr.
Nye EU-lande 12,1 mia. kr.

Øvrige EU-lande 30,9 mia. kr.

USA 10,3 mia. kr.
Sverige 14,8 mia. kr.

Kilde: Eurostat (Comext)

Øvrige verden 30,9 mia. kr.

Anm.: Der er ikke data grundlag for reperationer og installation
af maskiner og udstyr

Metal- og maskinindustriens eksport fordelt på modtagerland, 2017
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Figur 1.3:
Branchen har tabt
eksportperformance
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eksportmarkederne til nye ordrer. For verdensøkonomien som helhed er udsigterne fortsat gode, og der
ventes en vækst på ca. 4 pct. årligt i både 2018 og
2019 2. Dog er der også en række risici, som kan skabe
en usikkerhed om de positive forventninger. Blandt de
største risici er øget protektionisme, stigende oliepriser, højere renter og geopolitiske spændinger.

Tyskland er det vigtigste marked
Produkterne fra de danske metal- og maskinproducenter ender rundt omkring i hele verden. Vores naboland syd for grænsen er den hyppigste destination.
I 2017 gik knap 18 pct. af branchens eksport til Tyskland. Det næststørste marked er Storbritannien, som
aftog 12 pct. af eksporten i 2017. Sverige er også et
vigtigt marked for branchen med en eksportandel på
9 pct. sidste år.

Potentiale for bedre eksportperformance
Det er ikke kun de danske metal- og maskinindustrielle virksomheder, der sender mange produkter udenlands. Også kollegaer og konkurrenter rundt omkring
i verden har fokus på at op- og udbygge kundekredsen udenfor hjemmemarkedet. Eksportperformance er et udtryk for, hvor stor en del af omsætnin-
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gen danske virksomheder eksporterer set i forhold til,
hvor stor en del af omsætningen virksomheder i andre lande eksporterer. Siden midten af 1990’erne er
de danske metal- og maskinproducenters vareeksport steget mindre end eurolandenes. Det betyder, at
branchen har tabt eksportperformance og markedsandele til de udenlandske konkurrenter.
De seneste par år har været præget af både forbedring og forværring af de danske virksomheders eksportperformance, men niveauet har ikke ændret sig.
Det vidner om, at den danske branche har været gode
til at udnytte de globale muligheder allerede for mange år siden. Danmark er et lille land, og vi har igennem mange år været vant til at lære fremmedsprog
og orientere os ud over landets grænser. Men gennem årene er de udenlandske konkurrenter også begyndt i højere grad at opsøge afsætningsmuligheder
uden for landegrænserne. Det skærper konkurrencen
i branchen på tværs af lande, og gør det udfordrende
for danske virksomheder at øge eksporten. Selvom
mange omkostninger er relativt høje i Danmark og giver hårde vilkår på eksportmarkederne, er det alligevel nødvendigt, at virksomhederne i branchen tager
kampen op og arbejder for at øge eksporten, hvis de
fortsat skal opleve vækst og udvikling.

Hvilke markeder skal vi satse på?
Der er gode eksportmuligheder for branchen i mange af verdens lande. For at give din virksomhed et
bedre indblik i hvordan det går på de enkelte eksportmarkeder, udgiver DI hver måned ”Markedsfokus” for flere end 50 af Danmarks vigtigste eksportmarkeder. ”Markedsfokus” samler de seneste
økonomiske tendenser for hvert enkelt marked. Du
finder altid de nyeste udgaver af ”Markedsfokus”
på DI’s hjemmeside: https://www.danskindustri.
dk/politik-og-analyser/markedsfokus/

Mange vil opsøge nye markeder
I en undersøgelse foretaget af DI i december 2017 svarer 90 pct. af de metal- og maskinindustrielle virksomheder, at de har salg fra Danmark til udlandet 3.
For nogle virksomheder er eksporten virksomhedens
eksistensgrundlag, og stort set alle varer ender uden
for landets grænser. For andre er eksporten ikke et resultat af en strategisk indsats, men mere et spørgsmål om tilfældigheder, hvor der i ny og næ lander en
ordre fra en udenlandsk kunde.

ge forklaringer på. På nogle markeder kan det være,
at der ikke er kunder nok til virksomhedens produkter,
og andre markeder kan være vanskelige at komme ind
på. Det kan også være, at nogle virksomheder ikke prioriterer salgsarbejdet på eksportmarkederne højt nok.
Skal branchen i fremtiden opleve vækst og udvikling,
er det nødvendigt, at hver virksomhed arbejder strategisk med at fastholde de eksisterende kunder og
opsøge nye kunder på eksportmarkederne.

Hele 45 pct. af de eksporterende virksomheder tilkendegiver i DI’s undersøgelse, at de overvejer at sælge
til nye markeder i 2018. Blandt de virksomheder, der
ikke overvejer at sælge til nye markeder i 2018, svarer halvdelen, at de ikke har ressourcerne til at opsøge kunder på flere nye markeder. Knap en fjerdedel
svarer, at de pt. ikke har ledig produktionskapacitet
til flere nye markeder 4.
Det er positivt, at mange virksomheder i branchen har
mod på at opsøge nye markeder. Der er dog lang vej
fra overvejelse til den første ordre på et nyt marked.
Det kræver en dedikeret indsats. Udviklingen i de første måneder af 2018 viser, at virksomhederne har det
svært på eksportmarkederne. Det kan der være man-
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Skal branchen i fremtiden
opleve vækst og udvikling,
er det nødvendigt, at hver
virksomhed arbejder strategisk med at fastholde de
eksisterende kunder og
opsøge nye kunder på
eksportmarkederne.
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PRODUKTIVITET

PRODUKTIVITETEN SKAL STIGE
– OGSÅ NÅR DER ER TRAVLT
Arbejder I systematisk med produktivitetsforbedringer i din virksomhed, selv
når travlheden er stor? Udviklingen viser,
at de metal- og maskinindustrielle virksomheders produktivitetsvækst falder,
når omsætningen stiger.

en værditilvækst, der opnås for hver præsteret arbejdstime. Sammenholdes de senere års udvikling i branchens omsætning med produktivitetsudviklingen, er der
en tendens til, at når vækstraten i omsætningen stiger,
så mindskes vækstraten i produktiviteten. Det modsatte
gør sig også gældende.
De seneste års stigninger i omsætningen i de metal- og
maskinindustrielle virksomheder betyder også, at der er
travlt i mange virksomheder og, at der er et stort fokus
på den daglige drift. Samtidig har mange virksomheder
svært ved at rekruttere de nye medarbejdere, som de
søger efter. Det kan være en årsag til, at arbejdet med
produktivitetsforbedringer ryger i baggrunden, og opgaverne ikke løses på den mest effektive måde.

Svært at øge vækst i både
omsætning og produktivitet
For at bevare konkurrencedygtigheden er det afgørende, at de metal- og maskinindustrielle virksomheder
arbejder kontinuerligt og målrettet på at forbedre produktiviteten. Produktiviteten er et udtryk for hvor stor

12
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Eksempelvis opnåede branchen i år 2010 og i år 2013
høje vækstrater i produktiviteten på henholdsvis otte
og ti pct. Forud for begge år er et år med tilbagegang i
branchens omsætning. I de perioder i år 2009 og 2012,
hvor virksomhederne har oplevet tilbagegang i antallet
af ordrer, har de i stedet haft tid til at optimere forretningen. De har måske haft tid til at undersøge, hvordan arbejdet kan tilrettelægges bedre og, hvordan maskinerne
rundt omkring på fabrikken udnyttes bedre. Har der været behov for at afskedige medarbejdere, er det måske
de mindst produktive medarbejdere, virksomheden har
sagt farvel til. De gode produktivitets-år i 2010 og 2013
efterfølges begge af år med fremgang i vækstraten for
omsætningen men tilbagegang i produktivitetstilvæksten. Udviklingen indikerer, at når travlheden igen stiger,
er det svært for virksomhederne at fastholde arbejdet
med produktivitetsforbedringer.
Siden 2015 er omsætningen steget betydeligt i branchen. Produktivitetstilvæksten var til gengæld mindre i
2016 end i 2015. Der er endnu ikke opgjort produktivitetstal for de metal- og maskinindustrielle virksomheder for 2017. Dog findes produktivitetstal for industrien
som helhed for 2017, hvor produktivitetstilvæksten faldt
fra 2016 til 2017 5. Det er dermed ikke utænkeligt, at det
samme gør sig gældende for de metal- og maskinindustrielle virksomheder. Udviklingen indikerer, at de seneste års omsætningsfremgang kan have betydet mindre
fokus på produktivitetsforbedringer i virksomhederne.

Dansk førerposition er blevet
udfordret af Tyskland
Tyskland og Sverige er de to vigtigste markeder for de
danske metal- og maskinproducenter. I 2017 gik 18 pct.
af branchens eksport til Tyskland, mens ni pct. gik til
svenske kunder. I en årrække har produktivitetsudviklingen i den danske industri som helhed været stærkere end produktivitetsudviklingen i industrien i Sverige
og Tyskland. Fra 2014 frem til 2016 oplever alle tre lande en faldende tendens i produktivitetsudviklingen, hvor
faldet var væsentligt større i Sverige og Tyskland end i
Danmark. Det kan muligvis hænge sammen med den
generelle forbedring af verdensøkonomien de senere år,
hvor virksomhederne har fået for travlt til at prioritere arbejdet med produktivitetsforbedringer.
I 2017 ændrer positionerne sig. Mens vækstraten i produktiviteten i den danske industri fortsætter med at falde, begynder der at være fremgang at spore i Sverige
og Tyskland. Den tyske industri leverer i 2017 for første
gang i mange år en højere vækstrate i produktiviteten,
end den danske industri. Det sker på trods af, at tyskerne også fortsat oplever vækst i økonomien og gode afsætningsmuligheder. Industriproduktionen i Tyskland er
steget betydeligt de senere år og tog særligt i 2017 et
betydeligt ryk. Det viser, at de tyske virksomheder har
været bedre end de danske til at skabe forholdsvis større
vækst i værditilvæksten end i beskæftigelsen.

Figur 2.2: Produktivitetstilvæksten i den danske industri er udfordret
Gennemsnitlig årlig vækst i produktiviteten for hele industrien, fem års gennemsnit
9
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Fortsat gevinster at hente

Investeringer i ny teknologi er nødvendige

Hver enkelt virksomhed bør være opmærksom på, hvordan produktiviteten udvikler sig – også når ordrebogen
er fuld. Det er nemt at miste fokus fra produktiviteten,
når der hver dag er travlt med at få ordrerne færdige og
ud af døren. De metal- og maskinindustrielle virksomheder har før bevist, at der kan hentes betydelige produktivitetsstigninger fra år til år.

Produktivitetsforbedringer kan også hentes gennem investeringer i nye maskiner og ny teknologi. Digitalisering, automatisering, Internet of Things, 3D-print og big
data er blot eksempler på nogle af de områder, der konstant udvikles og byder på nye muligheder.

Kan afmatningen i produktivitetsudviklingen skyldes, at
virksomhederne har høstet alle de lavthængende frugter, og at det er svært at hente yderligere gevinster? Nej.
Der er fortsat produktivitetsgevinster at hente. Ikke kun
ved at forbedre tilrettelæggelsen af produktionsprocesserne men også ved at se på helheden i virksomheden.
Der kan f.eks. være gevinster at hente ved at have medarbejdere med det rette kompetenceniveau. Det er for
mange virksomheder i branchen svært at rekruttere de
medarbejdere, som de søger efter. For nogle bliver løsningen, at stillingen besættes af en person, der ikke har
det kompetenceniveau, virksomheden søgte efter. Det
kan betyde, at mulighederne for produktivitetsforbedringer i virksomheden forringes. Mulige løsninger på denne
udfordring kan være at tilbyde medarbejderne løbende
efteruddannelse eller at tage flere lærlinge ind og dermed sikre et bedre rekrutteringsgrundlag.

År for år investeres der i flere og flere robotter rundt omkring i de danske virksomheder. I 2016 blev der installeret 752 nye robotter, hvilket var 124 flere end året før 6.
En analyse foretaget af DI i november 2017 viser, at der
siden 2010 ikke er kommet flere maskiner, robotter og
andet udstyr pr. arbejdstime i danske virksomheder. DI
har beregnet, at mængden af kapital pr. medarbejder ligger 50 mia. kr. under det, der kunne forventes, når den
historiske udvikling tages i betragtning 7. Det er dog ikke
kun danske virksomheder, der ikke investerer i- og udnytter de mange teknologiske gennembrud. En rapport
fra OECD udgivet i august 2018 viser, at virksomheder
på globalt plan investerer mindre i ny teknologi, end de
gjorde før finanskrisen 8.
Mange produktionsomkostninger er høje i Danmark.
Derfor kan der især for danske virksomheder være betydelige gevinster at hente ved at udnytte de teknologiske muligheder. Det skal virksomhederne være bevidste
om og handle på, så produktivitetstilvæksten stiger, og
vi fortsat har konkurrencedygtig produktion i Danmark.
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Der er fortsat produktivitetsgevinster
at hente. Ikke kun ved at forbedre
tilrettelæggelsen af produktions
processerne men også ved at se på
helheden i virksomheden.
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BESKÆFTIGELSE

FLERE SKAL UDDANNES
TIL EN FREMTID I BRANCHEN
Beskæftigelsen i branchen er steget de
senere år, men for mange virksomheder
er det i dag vanskeligt at finde nye kvalificerede medarbejdere. Store årgange af
erfarne faglærte i de metal- og maskinindustrielle virksomheder er på vej på pension de kommende år, og der er derfor
udsigt til, at situationen kan forværres.
Beskæftigelsen i de metal- og maskinindustrielle virksomheder har gennem flere år været stigende. I 2016
var der 120.000 beskæftigede i branchen. Alene fra
2015 til 2016 steg beskæftigelsen med flere end 3.000
personer. Nyere tal for beskæftigelsen findes kun på antallet af lønmodtagere i branchen. Antallet af lønmodtagere er fortsat med stige i år 2017, hvilket indikerer, at
den samlede beskæftigelse i branchen også er steget

Antal beskæftigede i
metal- og maskinindustri
(RAS)

Stigningen i beskæftigelsen går hånd i hånd med den
fremgang i omsætningen, som mange virksomheder
i branchen har oplevet de senere år. Når ordreindgangen og travlheden i virksomhederne stiger, kan virksomhedslederne forsøge at organisere arbejdet bedre og få
medarbejderne til at skabe større output i arbejdstiden,
eller de kan gøre brug af overarbejde. En anden mulighed er at investere i nye maskiner, ny teknologi og andet, der kan bidrage til, at medarbejderne kan få flere
ordrer igennem på samme tid. I nogle virksomheder gør
man brug af vikarer, når medarbejderne ikke længere
kan følge med ordreindgangen. Endelig er der muligheden for at rekruttere nye medarbejdere. Det tager tid at
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Kilde: Danmarks Statistik og DI-beregninger

Figur 3.1:
Beskæftigelsen
i branchen er
steget

i 2017. Det er ikke kun i de metal- og maskinindustrielle
virksomheder, beskæftigelsen er steget; det gælder også for industrien som helhed og for den samlede danske beskæftigelse.
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Erhvervsfaglig

Fordelingen (%) af
beskæftigede i metal og
maskinindustri fordelt på
uddannelsesniveau. 2006
og 2016
2006

Erhvervsfaglig uddannelse
Kort videregående uddannelse
Kort videregående uddannelse
Mellemlang videregående uddannelse
Mellemlang videregående uddannelse

2006
2016
2016

Lang videregående uddannelse
Lang videregående uddannelse
0
0

rekruttere og indkøre en ny medarbejder, og derfor er
stigninger i beskæftigelsen et godt tegn, der indikerer,
at virksomhederne tror på, at de gode tider vil vare ved.

Uddannelse er en forudsætning
De senere år er der sket betydelige ændringer i medarbejdersammensætningen i de metal- og maskinindustrielle virksomheder. Tidligere kunne mange virksomheder tage folk ind, hvis blot de havde hænderne skruet
rigtigt på og oplære dem i de opgaver, der skulle løses.
Sådan er det ikke længere. Maskiner, robotter og andet
produktionsudstyr bliver stadig mere avanceret, og flere
og flere funktioner i virksomhederne kan automatiseres.
Det betyder, at mange ufaglærte stillinger er forsvundet. Samtidig stiller det større krav til de tilbageværende
medarbejderes tekniske kompetencer.
Den udvikling afspejles i, at de ufaglærtes andel af medarbejderstaben i branchens virksomheder er blevet mindre de senere år. Til gengæld efterspørger virksomhederne i stigende grad medarbejdere med en videregående uddannelse i bagagen. De erhvervsuddannede udgør halvdelen af de beskæftigede i branchen. Andelen
af faglærte har ikke rykket sig de senere år, selvom opgaverne har ændret sig betydeligt i takt med virksomhedernes indkøb af nyt produktionsudstyr. Det viser, at
de erhvervsuddannede med deres kombination af teoretisk viden og praktisk erfaring er rygraden i de metalog maskinindustrielle virksomheder.
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Figur 3.2:
En uddannelse er
blevet vigtigere
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I 2006 havde knap 17 pct. af de beskæftigede i de metal- og maskinindustrielle virksomheder en videregående uddannelse i bagagen. I 2016 var den andel steget til
knap 21 pct. Især en lang videregående uddannelse bliver efterspurgt af flere virksomheder i branchen, når der
skal rekrutteres nye medarbejdere. På 10 år er antallet af
personer med en lang videregående uddannelse i branchen steget med knap 1.700, på trods af, at det samlede
antal beskæftigede i branchen er reduceret med 24.000
i samme periode.

Rekruttering er en udfordring
Det gør det vanskeligere for virksomhederne at rekruttere nye medarbejdere, når flere og flere stillinger i branchen forudsætter en uddannelse.
I en undersøgelse foretaget af DI i september 2018 svarer 44 pct. af de metal- og maskinindustrielle virksomheder, der har haft behov for at rekruttere medarbejdere
det seneste år, at et eller flere rekrutteringsforsøg har
været forgæves 9. Det er især faglærte medarbejdere,
virksomhederne forgæves søger efter, men mange søger også forgæves efter medarbejdere med en videregående uddannelse.
Det er en udfordring, der rækker langt bredere end de
metal- og maskinindustrielle virksomheder. I en tid med
højkonjunktur og høj beskæftigelse, er det ikke overraskende, at der er kamp om de dygtige medarbejdere. Udfordringen for de metal- og maskinindustrielle virksom-

heder er dog i særlig grad alvorlig, da aldersfordelingen
blandt de beskæftigede i branchen indikerer, at flere og
flere virksomheder vil mangle arbejdskraft i fremtiden
uanset, hvordan konjunkturerne udvikler sig.

Udsigt til pensions-boom
Gennem mange år har de metal- og maskinindustrielle
virksomheder ikke været gode til at byde velkommen til
unge medarbejdere. Det betyder, at mange virksomheder i dag har en medarbejdersammensætning, hvor en
stor del af medarbejderne er godt oppe i årene.
Sammenlignet med en gennemsnitlig dansk arbejdsplads har de metal- og maskinindustrielle virksomheder
en større andel af ældre medarbejdere og en lavere en
andel af yngre medarbejdere. Blandt alle de beskæftigede i Danmark har 24 pct. en alder på under 30 år. I de
metal- og maskinindustrielle virksomheder er det kun
14 pct. af medarbejderne, der endnu ikke er fyldt 30 år.
I den anden ende af aldersskalaen har 37 pct. af de beskæftigede i metal- og maskinindustrielle virksomheder
passeret 50 år, mens det gør sig gældende for 32 pct.
af alle beskæftigede i Danmark.
Figur 3.3 viser, hvor stor en andel af de beskæftigede,
der har en given alder. Når de to kurver i figuren topper
på 50 år, betyder det, at både i de metal- og maskinindustrielle virksomheder og på danske arbejdspladser

samlet set, er 50 år den alder flest af de beskæftigede
havde i 2016. I de metal- og maskinindustrielle virksomheder var 3,7 pct. af alle de beskæftigede i branchen
50 år, mens det gjaldt for 2,7 pct. af alle beskæftigede
i Danmark. Figuren viser, hvordan de yngre aldersgrupper ikke fylder meget i de metal- og maskinindustrielle
virksomheder, mens de ældre til gengæld er stærkt repræsenteret.
Det betyder, at de metal- og maskinindustrielle virksomheder vil skulle sige farvel til mange medarbejdere i de kommende år, når de ældre medarbejdere forlader virksomheden til fordel for pensionisttilværelsen.
Det vil give alvorlige rekrutteringsproblemer, hvis ikke
det lykkes for virksomhederne at tiltrække flere unge
til branchen.

Faglærte skal på pension
Især blandt de faglærte i branchen vil mange gå på pension i de kommende år. Fire af de vigtigste faggrupper i
branchen er smede, industriteknikere, automatikteknikere og værktøjsmagere. I alle landets fem regioner har
mindst halvdelen af industriteknikerne rundet de 50 år.
Blandt smedene er der udsigt til knap så mange pensioneringer, især vest for Storebælt. Der er længst mellem
de ældre smede i region Midtjylland, hvor kun 35 pct.
har fejret 50 års fødselsdag. Der er stor forskel på Østog Vestdanmark, når det gælder værktøjsmagerne. Hvor

Figur 3.3 Høj andel af ældre medarbejdere i branchen
Alderstrins andel (%) af 16-66-årige beskæftigede for metal- og maskinindustri samt alle beskæftigede, nov. 2016
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Figur 3.4:
Mange ældre
industriteknikere og
værktøjsmagere

AutomatikteknikereAutomatikteknikere
Værktøjsmagere

det i den vestlige del af landet er fire ud af 10 værktøjsmagere, der er over 50 år, gælder det mindst seks ud af
10 øst for Storebælt. Bedst ser det ud blandt automatikteknikerne, hvor der er længere mellem de kollegaer,
der nærmer sig pensionsalderen. I de regioner med de
største andele af ældre automatikteknikere, er det fire
ud af 10, der har rundet 50 år.

rer til at hver femte medarbejder i branchen forsvandt.
Nogle sagde op eller gik på pension, men de fleste fik
en fyreseddel i hånden. Det har ramt mange familier og
skabt historier i dagspressen og kan have skabt et billede af, at industrien var på vej ud af Danmark. Samtidig har der i mange år også været fokus på udflytning
af danske produktionsarbejdspladser til lande, hvor omkostningerne er lavere end i Danmark.

De unge skal vide at industrien
findes i Danmark

Tabet af arbejdspladser og de mange udflytninger kan
være medvirkende årsager til, at industrien ikke har været et oplagt valg for de unge, der har stået over for valget af uddannelse de senere år. Udbuddet af uddannel-

Fra 2008 og to år frem mistede de metal- og maskinindustrielle virksomheder 32.000 arbejdspladser. Det sva-
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Figur 3.5:
Bedre resultater
med færre ansatte

ser er overvældende, og andre brancher har været bedre
til at vise og fortælle de unge, hvad de har at byde på.
De metal- og maskinindustrielle virksomheder er i dag
kommet stærkt igen efter de hårde kriseår. De senere år
er omsætningen steget betydeligt i branchen uden, at
beskæftigelsen er steget i samme omfang. Produktivitetsforbedringer, fokusering på kerneprodukter og indførsel af robotter og ny teknologi er blandt årsagerne
til, at det har været muligt. En fortsat vækst i branchen
kræver dog, at det er muligt at rekruttere de nye medarbejdere, som virksomhederne får brug for, både for
at erstatte de medarbejdere, der forlader virksomheden
og for at kunne øge medarbejderstaben, når ordreindgangen vokser.

Derfor er branchens virksomheder nødt til at gøre en
større indsats for at profilere sig selv. Ikke kun overfor
potentielle kunder, men også overfor potentielle, kommende medarbejdere. Befolkningen i lokalområdet skal
lære deres lokale virksomheder at kende og også gerne
vide, hvordan der ser ud indenfor de grå mure. Samtidig skal virksomhederne blive bedre til at kommunikere,
hvilke uddannelsesbaggrunde de efterspørger af deres
kommende medarbejdere, så de unge får viden om, hvilke uddannelser, der kan føre til en spændende fremtid i
en industrivirksomhed.
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