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Nordjyske industrivirksomheder 
flytter produktionen hjem fra 
udlandet 
 

Knap fire ud af ti tillidsrepræsentanter i industrien i Nordjylland, som 
arbejder på en virksomhed, der tidligere har flyttet produktion til udlandet, 
har det seneste år oplevet, at virksomheden har flyttet produktion tilbage til 
Danmark igen.     
 
Det viser en ny rundspørge blandt Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien. Hjemtagning1,2 

af produktion er mest udbredt i Region Nordjylland. Her har 38 pct. af tillidsrepræsentanterne 

oplevet, at virksomheden de arbejder på har hjemtaget produktion i det seneste år. På landsplan 

er dette tal 30 pct., jf. figur 1.   

Hovedkonklusioner 

- 38 pct. af tillidsrepræsentanter i industrien i Region Nordjylland, der arbejder på 

virksomheder, der tidligere har flyttet produktion til udlandet, oplever, at virksomheden 

har flyttet produktion tilbage til Danmark det seneste år. Det er en stigning på syv 

procentpoint i forhold til 2017. 

- På landsplan gælder det 30 pct. af Dansk Metals tillidsrepræsentanter i industrien. Det er 

en stigning på fire procentpoint i forhold til sidste års undersøgelse. 

- God konkurrencekraft og høj produktivitet i den danske industri er væsentlige 

forklaringer på udviklingen. 

I 2016 var andelen af virksomheder, der hjemtog produktion i Region Nordjylland, under 

landsgennemsnittet. 26 pct. af tillidsrepræsentanterne oplevede i 2016, at virksomheden de 

arbejdede på hjemtog produktion. Det var fire procentpoint under landsgennemsnittet. Siden 

har andelen af virksomheder, der har hjemtaget produktion i Region Nordjylland, været støt 

stigende. På to år er andelen steget med 12 procentpoint i Region Nordjylland, mens det på 

                                                 
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 
outsourcingsaktivitet har næsten halveret antallet af ufaglærte siden 2008”, Danmarks Statistik 20. februar 2018. 

https://doi.org/10.1787/5jm56frbm38s-en
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landsplan fortsat er 30 pct. af tillidsrepræsentanterne, der oplever, at virksomheden, de arbejder 

på, hjemtager produktion, jf. figur 1.  

 

Figur 1. Andel af virksomheder der har flyttet produktion hjem i de seneste år i Nordjylland og på 
landsplan. Pct.    

 

Anm.: Antal respondenter: 2016 = 238 (38), 2017 = 243 (36), 2018 = 234 (34). Parentes angiver 
Nordjylland. 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 ultimo april 2018.    

Der er klare regionale forskelle på graden af hjemtagning af produktion.3, jf. tabel 1.  

 

Tabel 1. Har virksomheden, hvor du er ansat, flyttet produktion fra udlandet til Danmark i det 
seneste år? Pct. 

 Nordjylland Midtjylland Syddanmark Hovedstaden Sjælland 
Hele 

Landet 

Ja 38 28 25 33 35 30 

Nej 62 72 75 67 65 70 

Antal svar 34 81 63 39 17 234 

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 ultimo april 2018. 

                                                 
3 71 tillidsrepræsentanter har angivet, at der er foretaget hjemtagning af produktion. Man skal derfor være 
varsom med at overfortolke de regionale forskelle, særligt i Sjælland, hvor der er færre end 20 
tillidsrepræsentanter, der arbejder på en virksomhed, der tidligere har flyttet produktion ud af Danmark. 
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Danmarks konkurrenceevne er forbedret markant de senere år.4 Industriens produktivitet ligger 

helt i top sammenlignet med andre lande.5 Der er med andre ord åbenlyse fordele ved at flytte 

produktion tilbage til Danmark.  

 
 
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. 

 

 
Yderligere oplysninger og kommentarer 

  
 

 

                                                 
4 Dansk lønkonkurrenceevne er styrket markant siden krisen, Analyse fra Dansk Metal, 25. maj 2018. 
5 Industriens produktivitetsvækst høj ift. nabolande, NYT fra Danmarks Statistik nr. 104, 10. marts 2017 
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