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ANALYSE 

 
Flere virksomheder hjemtager 
produktion  
 

Industrivirksomheder fortsætter med at flytte produktion tilbage til 
Danmark. Det gælder i alle regioner. Ligesom sidste års undersøgelse skiller 
Syddanmark sig ud. Her har tæt på 4 ud af 10 virksomheder, der tidligere 
har flyttet produktion ud af landet, valgt at flytte produktionen tilbage til 
Danmark. 
 
I følge Dansk Metals tillidsrepræsentanter, der arbejder på virksomheder, der tidligere har flyttet 
produktion ud af landet, er der en klar tendens til, at de selvsamme virksomheder i stigende grad 
hjemtager produktion. En ny rundspørge blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien 
viser, at 71 ud af 238 tillidsrepræsentanter arbejder på virksomheder, der har flyttet produktion 
fra udlandet tilbage til Danmark i løbet af det seneste år. Det svarer til 30 pct. af de adspurgte 
tillidsrepræsentanter, jf. tabel 1. Det er en fremgang på 4 pct. point i forhold til sidste års 
undersøgelse. 
 
Tabel 1. Har virksomheden, hvor du er ansat, flyttet produktion fra udlandet til Danmark i de 
seneste 12 måneder? Pct. 

 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland I alt 

Ja 26 29 38 26 20 30 

Nej 74 71 62 74 80 70 

Antal svar 38 84 69 27 20 238 

Anm.: De angivne svarprocenter er med udgangspunkt i tillidsrepræsentanter fra virksomheder, der 
tidligere har flyttet produktion fra Danmark til udlandet.  
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet medio april 2016. 

 
Der er klare regionale forskelle på graden af hjemtagning af produktion.1 Rundspørgen tyder på, 
at især i Syddanmark ser virksomheder, der tidligere har flyttet produktion ud af landet, fordele 
ved igen at producere i Danmark. Hele 38 pct. af tillidsrepræsentanterne på disse arbejdspladser 
svarer, at virksomheden har flyttet produktion hjem i løbet af det seneste år. I Midtjylland har 29 
pct. flyttet produktion hjem igen.  
 
En anden undersøgelse2 lavet af Syddansk Universitet viser blandt andet, at 20 pct. af de 
adspurgte virksomheder, der har flyttet produktionen ud inden for en femårig periode, har valgt 
at flytte produktionen tilbage igen. Det er en noget lavere andel end Dansk Metals analyse viser, 

                                                 
1 71 tillidsrepræsentanter har angivet, at der er foretaget hjemtagning af produktion. Man skal derfor være 
varsom med at overfortolke de regionale forskelle, særligt i Hovedstaden og Sjælland, hvor der er færre 
end 30 tillidsrepræsentanter, der arbejder på en virksomhed, der tidligere har flyttet produktion ud af 
Danmark. 
2http://scm.dk/sites/default/files/suppliers/news/files/Udflytning%20og%20hjemtagning%20af%20produk
tion_SDU2016.pdf  

http://scm.dk/sites/default/files/suppliers/news/files/Udflytning%20og%20hjemtagning%20af%20produktion_SDU2016.pdf
http://scm.dk/sites/default/files/suppliers/news/files/Udflytning%20og%20hjemtagning%20af%20produktion_SDU2016.pdf
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men vidner trods alt om, at relativt mange virksomheder oplever, at det bedre har kunne betale 
sig at flytte produktion tilbage til Danmark. Ifølge rapporten har de virksomheder, der har flyttet 
produktion hjem, generelt oplevet en forbedret produktkvalitet, leveringshastighed og –
pålidelighed. 
 
Danmarks konkurrenceevne er forbedret de seneste år, og industriens produktivitet er også 
bedre end sit rygte, så der er med andre ord åbenlyse fordele ved at flytte produktion tilbage til 
Danmark. Opgaven er at få gjort resten af de danske industrivirksomheder opmærksom på, at 
der er gunstige vilkår for produktionsvirksomheder i Danmark, så endnu flere vælger at flytte 
produktion hjem igen. 
 
Boks 2. Om undersøgelsen 

Dansk Metal har i perioden 7.- 21. april 2016 gennemført en elektronisk rundspørge blandt 1.076 
industriansatte tillidsrepræsentanter i Dansk Metal. Af dem har 609 deltaget i hele 
undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 57 pct. 
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