Projektomtale 6. februar 2013:

Dansk produktion i Kina – et forskningsprojekt i samarbejde mellem
Arbejdermuseet og Danmarks Industrimuseum støttet af Kulturstyrelsen
I Tinglev i Sønderjylland har Maersk Container Industry hovedkontor og
udviklingsafdeling. Udviklingsafdelingen arbejder på at udvikle nye typer
kølecontainere, som kan sikre endnu friskere og billigere bananer fra Sydamerika til
Europæiske forbrugere.
For seks år siden var der også en containerfabrik i Tinglev, men den flyttede til Kina.
Dermed skriver udviklingen hos Mærsk i Tinglev sig ind i en mere generel trend.
Dansk industriproduktion flytter i stigende grad til udlandet. I dag er næsten halvdelen
af de medarbejdere, danske produktionsvirksomheder har, ansat i virksomhedernes
datterselskaber i udlandet.
Danske virksomheder er aktive i mange lande, men i de senere år har der været
særligt stort fokus på udflytning af produktion til Kina. Lokal produktion bliver af
mange vurderet som afgørende for at få foden indenfor på det enorme kinesiske
hjemmemarked. Samtidig virker de lave kinesiske lønninger som en magnet på
industriens ejere, som under pres fra internationale konkurrenter konstant er på jagt
efter at reducere omkostningerne og øge indtjeningen.
Den markante udflytning af industriproduktion fra Danmark rejser en lang række
spørgsmål. Udflytningen påvirker både det danske og det kinesiske samfund på
måder, som dels er positive og dels negative, og også internt i virksomhederne giver
udflytningen både fordele og ulemper.
Uanset om man ser flest fordele eller flest ulemper ved udflytning af dansk
industriproduktion til Kina, er der behov for at trænge om bag den overfladiske debat
i medierne og se nærmere på, hvad der rent faktisk sker med dansk industriproduktion
i disse år.

Med udgangspunkt i tre konkrete danske virksomheder med produktion i Kina, vil
direktør Louise K. Skyggebjerg fra Arbejdermuseet og museumsinspektør Kristoffer
Jensen fra Industrimuseet med besøg i Kina studere, hvordan man håndterer den
geografiske adskillelse af hovedkontor og produktion. Ved at kombinere traditionerne
fra arbejderhistorie, teknologihistorie og virksomhedshistorie vil vi søge at indfange
både kulturelle, tekniske og strategiske aspekter.

Maersk Container Industry er en af de virksomheder, som vi vil se nærmere på.
Mærsk etablerede fabrikation af standardcontainere i Tinglev i 1991 og
kølecontainere i 1996. I 1999 opkøbte Mærsk en eksisterende kølecontainerfabrik i
Kina, og produktionen af kølecontainere blev gradvist overført hertil. Siden 2007 har
al produktion fundet sted på fabrikker i henholdsvis Qingdau og Dongguan i Kina.
Maersk har høstet store fordele ved udflytningen af produktionen i form af reducerede
omkostninger, men virksomheden har også oplevet at været udhængt i pressen for
dårligt arbejdsmiljø på de kinesiske fabrikker.
Resultatet af forskningsprojektet vil være videnskabelige artikler, men forhåbentlig
bliver der også kræfter til en vandreudstilling om emnet, som kan vises på både
Arbejdermuseet og Industrimuseet.
Nærmere oplysninger hos direktør Louise K. Skyggebjerg:
Louise.Karlskov.Skyggebjerg@Arbejdermuseet.dk eller museumsinspektør Kristoffer
Jensen: kristoffer.jensen@industrimuseet.dk

