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ØKONOMISK 
ANALYSE 

12. marts 2018 

Lønnen halter efter produktiviteten i indu-
strien 

Udviklingen i løn og produktivitet har historisk set fulgt hinanden tæt. Men 
siden 2011 er lønnen haltet efter produktiviteten i industrien. Dansk Metal 
mener, der generelt er plads til større lønstigninger.  

Samtidig med den stigende produktivitet er produktionen og virksomhedernes over-
skudsgrad i industrien steget de seneste år. Det er disse forhold sammenholdt med en 
arbejdsløshedsprocent på 2,4 i Dansk Metal, der peger i retning af, at der er plads til 
større lønstigninger i industrien. 

Hovedkonklusioner  

• Timeproduktiviteten i industrien er i gennemsnit steget 5 pct. pr. år fra 2011-2017, mens 
timelønnen er steget 2,3 pct. pr. år. Det er en forskel på 2,7 procentpoint. 

• Arbejdsløsheden i Dansk Metal er nu på 2,4 pct. 

• Overskudsgraden i industrivirksomheder har de seneste 15 år ligget på 6,6 pct. I 2015 var 
den steget til 9 pct. og har samtidig vist en klart stigende tendens i perioden fra 2009-
2015. 

• Den store produktivitetsgevinst er siden 2011 primært gået til virksomhederne, og der er 
dermed plads til større lønstigninger i industrien, uden at det vil skade konkurrenceev-
nen. 
 

Timeproduktiviteten i industrien er i gennemsnit steget 5 pct. pr. år fra 2011-2017. I samme peri-
ode er timelønnen i industrien i gennemsnit steget med 2,3 pct. pr. år, jf. figur 1. Selvom der vil 
være konjunkturudsving over tid så viser tallene et tydeligt billede af, at der er plads til større 
lønstigninger i industrien.  

Anm.: Produktiviteten er målt som BVT i løbende priser pr. præsterede arbejdstime. Timelønnen er målt som lønsummen i løbende 
priser pr. præsterede arbejdstime for lønmodtagere.   

Kilde: Danmarks statistik, NKBP10 og NKBB10. 

Figur 1.  Udviklingen i industriens løn og produktivitet    
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Produktivitetsudviklingen er på længere sigt den drivende kraft bag lønudviklingen og dermed 
også velstandsudviklingen i samfundet. Jo mere effektive medarbejderne er, desto højere løn 
kan de oppebære. Hvis lønnen stiger mere end produktiviteten over en længere periode, bliver 
det alt andet lige dyrere for virksomhederne at producere. Det fører til en lavere produktion og 
dermed lavere beskæftigelse. Den stigende arbejdsløshed medfører lavere lønstigninger, der 
medvirker til at genoprette konkurrenceevnen og dermed produktionen og beskæftigelsen. Løn 
og produktivitet følges med andre ord ad i det lange løb, hvilket også har været tilfældet fra 
1966-2011, jf. figur 1.  
 
På kort sigt afviger lønnen og produktiviteten ofte fra hinanden. Det viser udviklingen i kølvandet 
på den økonomiske krise meget tydeligt. Her steg timeproduktiviteten i industrien i gennemsnit 
3,5 pct. pr. år fra 2004-2009, mens timelønnen steg 4,6 pct. pr. år. Det er en forskel på 1,1 pro-
centpoint. Det betød, alt andet lige, at konkurrenceevnen led skade. Da krisen ramte, steg ar-
bejdsløsheden markant, hvilket blandt andet førte til løntilbageholdenhed. Det store tilbageslag 
har også ført til en effektiviseringsbølge, hvilket har øget produktiviteten i virksomhederne mar-
kant, således, at udviklingen i produktiviteten og lønnen igen lå på niveau i 2011, jf. figur 1.  
 
De moderate lønstigninger er imidlertid forsat siden 2011, mens timeproduktiviteten er steget 
markant, jf. figur 1. Lønstigningerne har været begrænset til trods for, at dansk industri er tilbage 
på sporet. Det afspejler sig blandt andet i industriproduktionen, som generelt er steget de sene-
ste år, jf. figur 2a. I samme periode er arbejdsløsheden blandt medlemmerne af Dansk Metals A-
kasse faldet til 2,4 pct., jf. figur 2b. 
 

Anm.: Arbejdsløshedsprocenten i figur 2b er udregnet som antallet af arbejdsløse I Dansk Metals A-kasse i forhold til antallet af             
           forsikringsaktive i Dansk Metas A-kasse.  
Kilde: Danmark Statistik (tabel PROD01), Dansk Metal og egne beregninger. 

 
 
  

Figur 2a. Industriens produktionsindeks, 2010=100 

  
Figur 2b. Sæsonkorrigeret arbejdsløshed, medlem-
mer af Dansk Metal  
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Fremgangen i industrien kan også mærkes hos de danske industrivirksomheder, som de seneste 
seks år har haft en stigning i overskudsgraden, jf. figur 3.  
 

Kilde: Danmarks statistik (tabel REGN5A). 

 
Fremgangen i industrien afspejler sig dermed på flere parametre - med undtagelse af lønnen. 
Produktivitetsudviklingen er høj, beskæftigelsen stiger, arbejdsløsheden er lav og virksomhe-
derne leverer store overskud. Den store produktivitetsgevinst er siden 2011 primært gået til virk-
somhederne, og der er dermed plads til højere lønstigninger i industrien, uden at det vil skade 
konkurrenceevnen.   
 

Yderligere oplysninger og kommentarer 
  
 

Figur 3.  Industriens overskudsgrad    
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