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17. december 2018 

Flere danske industri-virksomheder  
flytter produktion hjem til Danmark 

Hjemtagning1,2 af produktion er steget det seneste år. Bedre kvalitet i pro-

duktionen i Danmark er den væsentligste årsag til hjemtagning. 

Hovedkonklusioner 

- 30 pct. af Dansk Metals tillidsrepræsentanter angiver, at virksomheden, de arbejder på, 

har flyttet produktion hjem til Danmark det seneste år. Det er en stigning på fire procent-

point i forhold til sidste års undersøgelse. 

- Blandt de virksomheder, der har taget produktion hjem, arbejder 37 pct. i høj grad med 

at implementere ny teknologi. I virksomheder, der ikke har taget produktion hjem, er det 

tilsvarende tal 19 pct.  

- ”Bedre kvalitet i produktionen i Danmark” er hovedårsagen til hjemtagning af produktion.  

En undersøgelse blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien viser, at 30 pct. har ople-

vet, at virksomheden de arbejder på, har flyttet produktion tilbage fra udlandet til Danmark in-

den for det seneste år, jf. figur 1. I 2017 var dette tal 26 pct.  

Figur 1. Har din virksomhed flyttet produktion fra udlandet til Danmark i det seneste år? Pct.  

 
Anm.: Antal respondenter, 2017 = 243, 2018 = 234. De angivne svarprocenter er med udgangspunkt i tillidsrepræsen-
tanter fra virksomheder, der tidligere har flyttet produktion fra Danmark til udlandet. 
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter maj 2017 og april 2018. 

                                                   
1 Der pågår en international debat om, hvordan man skal forstå ’hjemtagning’. Se fx. De Backer, K., et al. (2016), 
"Reshoring: Myth or Reality?", OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, No. 27, OECD Publishing, Paris, 
https://doi.org/10.1787/5jm56frbm38s-en. 
2 Danmark Statistik kalder oplysninger om hjemtagning for ’anekdotiske’, jf. ”Industrivirksomheder med høj outsour-
cingsaktivitet har næsten halveret antallet af ufaglærte siden 2008”, Danmarks Statistik 20. februar 2018. 

26

74

30

70

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Ja Nej
2017 2018



2 
 

Kigger man på de virksomheder, der har hjemtaget produktion inden for det seneste år, er der 

en positiv sammenhæng mellem implementering af ny teknologi og hjemtagning af produktion. 

37 pct. af de virksomheder, der har hjemtaget produktion, arbejder i høj grad med at implemen-

tere ny teknologi, jf. figur 2. Blandt tillidsrepræsentanter der arbejder på virksomheder, der ikke 

har hjemtaget produktion, arbejder 19 pct. af virksomhederne målrettet med at implementere 

ny teknologi.  

Figur 2. Har din virksomhed flyttet produktion fra udlandet til Danmark i det seneste år? Pct. 
Krydset med: Arbejder din virksomhed målrettet med at implementere ny teknologi? 

 
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter april 2018. 
Anm.: Respondenter: Ja=71, Nej, men virksomheden… =163.  

 

De vigtigste grunde til at virksomhederne har flyttet produktion hjem, knytter sig til de positive 

effekter, som ny teknologi fører med sig. Hovedårsagerne til hjemtagning af produktion skyldes 

”bedre kvalitet i produktion i Danmark”, ”større fleksibilitet ved at producere i Danmark” og ”fejl 

og forsinkelser ved at producere i et andet land”, jf. figur 3.    
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Figur 3. Hvad fik din virksomhed til at flytte produktion hjem til Danmark?  

 
Anm.: Antal respondenter: 71 
Kilde: Dansk Metals undersøgelse blandt tillidsrepræsentanter, afsluttet ultimo april 2018.  

 

Hovedårsagerne indikerer, at mekanismen, der skaber den positive sammenhæng mellem im-

plementering af ny teknologi og hjemtagning af produktion, formentlig skyldes de produktivi-

tetsgevinster, der følger – eller bør følge - med anvendelsen af ny teknologi. 67 pct. af tillidsre-

præsentanterne, der arbejder på en virksomhed, der i høj grad, arbejder med at implementere 

ny teknologi, oplevede en stigning i produktiviteten i det forgangene år og 65 pct. forventer li-

geledes en stigning i det kommende år.3  

 

Boks 1. Om undersøgelsen 

Dansk Metal har i perioden 9. april – 23. april 2018 gennemført en elektronisk rundspørge 

blandt 972 industriansatte tillidsrepræsentanter i Dansk Metal. Af dem har 528 deltaget i hele 

undersøgelsen, hvilket giver en svarprocent på 54 pct. 

 

  

                                                   
3 Se analysen fra Dansk Metal: ”Ny teknologi skaber vækst”, juli 2018  
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