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Forord  
Gennem de seneste 15 år er beskæftigelsen i fremstillingsindustrien dalet med mere end 
100.000 arbejdspladser. Alle regioner i landet er hårdt ramt af tilbagegangen som har 
vidtrækkende konsekvenser. Men billedet er ikke entydigt: i samme periode er der 
virksomheder som er vokset, og i alle dele af landet er der delbrancher som har oplevet 
fremgang. Samlet set har industrien i samme periode skabt en betydelig 
produktivitetsfremgang. Trods lyspunkter er der bred enighed om, at situationen er alvorlig. 
I en årrække har vi forsømt at tage hånd om industriens udfordringer.  
 
Fremtiden for Danmarks produktionserhverv ligger mange af REG LABs 
medlemsorganisationer på sinde. Betydningen af omkostningsniveauet - drevet af 
lønniveau, skatter osv. - er veldokumenteret. Men hvilke andre knapper kan vi trykke på for 
at fremme mulighederne i produktionsindustrien? Hvor bevæger fremtidens vindende 
vækstvirksomheder hen? Og hvordan kan erhvervspolitikken lokalt og regionalt konkret 
gøre en forskel?  
 
Det er blandt de centrale spørgsmål bag denne REG LAB-analyse som er finansieret af 
Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Syddanmark, Region Midtjylland, Forsknings- 
og Innovationsstyrelsen, Ringkøbing-Skjern Kommune, Køge Kommune, Randers Kommune, 
Viborg Kommune, Holbæk Kommune, Holstebro Kommune, Herning Kommune, Vejle 
Kommune samt Erhvervs- og Vækstministeriet og Erhvervsstyrelsen i samarbejde med REG 
LAB.  
 
Nærværende publikation er en datarapport udarbejdet som led i projektet. Hensigten er at 
give en samlet karakteristik af fremstillingsindustrien i Danmark. Rapporten er udarbejdet 
af DAMVAD i vinter/forår 2012. Udover datarapporten er der udarbejdet en hovedrapport 
med dybdeanalyse samt en folder med de centrale konklusioner.  
 
Bjarne E. Jensen,  
REG LAB 
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Datarapportens hovedresultater 
 
Formålet med denne analyse er at give en karakteristik af fremstillingsindustrien i Danmark. 
Analysen er så vidt muligt gennemført for 1995-2009 for en række delbrancher inden for 
fremstillingsindustrien. Endvidere er der gennemført en sammenligning med en række andre 
EU-lande på udvalgte nøgleindikatorer. 
 
Analysen har givet anledning til følgende hovedbudskaber: 
 

 Der har været en kraftig tilbagegang i beskæftigelsen i fremstillingsindustrien i de 
fleste brancher og alle regioner i Danmark, men nogle brancher er i fremgang. 

 En mindre gruppe virksomheder er selv hen over finanskrisen egentlige jobskabere 
inden for fremstilling. 

 De tilbageværende virksomheder er mere konkurrencedygtige og er i stand til at tage 
en høj pris for deres varer på det internationale marked 

 Der har været et markant skifte fra manuel fremstilling til videnarbejde  
 Vækstbrancherne inden for fremstilling har høj udenlandsk ejerandel  
 Udviklingen inden for den danske fremstillingssektor er del af en europæisk trend  

 
Beskæftigelsen i fremstillingsindustrien i Danmark er i perioden 1995-2009 blevet reduceret 
med godt 138.500 årsværk. Denne reduktion er sket på tværs af regioner i Danmark og i de 
fleste brancher. Nogle delbrancher har imidlertid oplevet en fremgang. Medicinalbranchen har 
øget beskæftigelsen med godt 50 pct. i perioden, mens den kemiske industri også har haft en 
mindre stigning i beskæftigelsen. Udviklingen i medicinalindustrien præges af udviklingen i 
Region Hovedstanden og Region Sjælland, mens udviklingen af den kemiske industri præges af 
aktiviteten i Region Hovedstaden.  
 
Til trods for den generelle reduktion i beskæftigelse i de fleste brancher og i alle regioner i 
Danmark er der alligevel en mindre gruppe fremstillingsvirksomheder, som har 
beskæftigelsesvækst. I kriseåret 2009, skabte de således 5.100 årsværk.  
 
De tilbageværende danske fremstillingsvirksomheder er mere konkurrencedygtige i et 
internationalt perspektiv, da de er i stand til at tage højere priser for deres produkter på 
verdensmarkederne. Virksomhederne formår således at lave produkter af en højere kvalitet end 
deres konkurrenter.  
 
Samtidig går udviklingen i fremstillingsindustrien mod en højere andel højtuddannede og 
faglærte, mens de ufaglærte fylder en stadig mindre andel. Denne udvikling er også tydelig i 
forhold til det arbejde, der i praksis udføres i fremstillingsindustrien i Danmark. Viden- og 
servicearbejde udgør en langt større andel end tidligere, mens det manuelle arbejde fylder 
mindre. 
 
En del af skiftet til en mere viden- og servicebaseret form for aktivitet i fremstillingsbranchen 
har også medført, at nogle arbejdssteder skifter branchekode og bliver klassificeret som 
forskellige service- eller videnservice brancher.  
 
I de brancher, som er i vækst, især indenfor medicinal- og kemisk industri, er der en relativt høj 
udenlandsk ejerandel.  
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I et internationalt perspektiv genfindes tendensen til faldende beskæftigelse inden for 
fremstillingsbrancherne. Sammenlignelige europæiske lande har alle oplevet den samme 
tendens. Ses der på hvor stor en andel af den danske økonomi, som fremstilling udgør, er den 
danske fremstillingssektor på et gennemsnitligt europæisk niveau. 
 
Metodiske problemstillinger 
Data for den danske fremstillingsindustri er blevet bearbejdet på landeniveau, landsdel, 
regioner, arbejdskraftoplande og kommuner. I denne tabelrapport er der afrapporteret på de 
fem administrative regioner i Danmark. Der er endvidere leveret et Excel ark over data i 
regioner, landsdele, arbejdskraftoplande og kommuner i Danmark.  
 
Perioden fra 1995-2009 dækker over tre forskellige databrud med relevans for forskellige 
opgørelser. Der er to brud i forhold til skift i den måde som Danmarks Statistik definerer 
brancher på. Det første sker i 2002-2003 og det andet i 2006-2007. Skiftet i 2003 er et brud, hvor 
man i langt de fleste tilfælde kan bruge en branchenøgle til at identificere hvor virksomheder og 
arbejdssteder kommer fra, og hvor de skifter til.  
 
Skiftet i 2008 er mere problematisk, da der er forholdsvis mange tilfælde, hvor skift fra én 
branche kan ske til flere forskellige brancher. Det betyder, at der ikke kan kompenseres fuldt ud 
for dette databrud. Danmarks Statistik har ført opgørelsen tilbage, så bruddet sker mellem 
årene 2006-2007. I mellem disse to år er den præcise fordeling af beskæftigede på brancher ikke 
fuldt ud sammenlignelig.      
 
Der er også et brud i 2008, idet Danmarks Statistik gik over til e-indkomst til indberetning af 
beskæftigelsen. Dette er en ny opgørelsesform til beskæftigelse, som ikke er sammenlignelig 
med tidligere år. Den umiddelbare konsekvens af skiftet i opgørelsesmetode er en lavere 
beskæftigelse end ved den tidligere opgørelse.  
 
Analysen er gennemført for virksomhedernes arbejdssteder, hvilket sikrer, at den konkrete 
aktivitet, der foregår, er inden for fremstilling. Samtidig muliggør de, at gennemføre analysen 
med fokus på det egentlige aktivitetsniveau i enkelte kommuner, regioner m.v. Det valgte 
detaljeringsniveau har krævet adgang til mikrodata, dvs. oplysninger om de enkelte 
virksomheder og deres ansatte. Analysen er derfor udarbejdet via DAMVADs forskeradgang hos 
Danmarks Statistik.   
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Analysen på arbejdssteder gør, at beskæftigelsen vil være en anden, end hvis der f.eks. kigges på 
firmaniveau. På samme måde giver fokus på årsværk andre tal, end hvis der kigges på antal 
ansatte personer. I figuren herunder er der vist tre opgørelser fra Danmarks Statistiks 
Statistikbank for beskæftigelsen indenfor fremstillingsindustrien i Danmark. Den blå kurve viser 
beskæftigelsen målt på arbejdsstedniveau indenfor fremstillingsindustrien. Den viser antallet af 
beskæftigelsesforhold sidste hverdag i november. Her fremgår det, at der i 2009, sidste hverdag 
i november, var 306.000 beskæftigelsesforhold. Ulempen ved denne opgørelse er, at der er tale 
om en punktmåling. Det betyder, at der ikke er nogen viden om, hvorvidt der er tale om 
beskæftigelse andre dage end den konkrete måledag sidst i november.    
 
Figur 1: Opgørelsesmetoder i forhold til beskæftigelse 

 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
 
Hvis fokus i stedet er på årsværk og beskæftigelsen på firmaniveau, er resultatet vist i den røde 
kurve. Beskæftigelsen, er under 290.000 årsværk, og har konverteret beskæftigede personer til 
fuldtidsbeskæftigede. Ulempen ved denne opgørelse er, at virksomheder kan have mange 
forskellige arbejdssteder med forskellige branchekoder. Derfor er der i den grønne kurve kigget 
på årsværk og arbejdssteder. Når der analyseres på arbejdssteder opnås en mere korrekt 
vurdering af, om beskæftigelsen er indenfor fremstillingsindustri. Der udelades imidlertid også 
nogle beskæftigede fra registreringen. Nogle beskæftigede kan ikke tilknyttes til et arbejdssted 
via registerdata og de udelades. Beskæftigelsen på arbejdsstedsniveau målt i årsværk viser 
således en fuldtidsbeskæftigelse, der er knap 8.000 mindre end ved analysen på firmaniveau. 
Det er denne beskæftigelsesopgørelse, vi bruger i denne analyse. 
 
For den internationale analyse har fokus været at sammenholde tendenserne fra Danmark med 
andre europæiske lande. Dette er sket gennem data fra Eurostat på baggrund af de data, de 
indsamler fra medlemslandene herunder Danmark.   
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Kraftig tilbagegang i fremstillingsindustrien i de fleste brancher og alle 
regioner 
Fremstillingsindustrien i Danmark har i perioden 1995-2009 oplevet en kraftig reduktion i 
beskæftigelsen. Der er dog to brancher, som går imod den generelle udvikling. Kemisk industri 
og medicinalindustri har oplevet vækst. 
 
Figur 2: Beskæftigelsesudviklingen i fremstillingsindustrien i Danmark 1995-2009 i pct. 

 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og årsværk 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
I tabellen herunder ses de nominelle værdier for beskæftigelsen i 1995 og 2009. Det fremgår, at 
føde-, drikke og tobaksvareindustrien er den branche der har tabt flest job i perioden. Der er 
således tabt godt 23.000 årsværk, hvilket svarer til knap en fjerdedel af den samlede 
beskæftigelsesreduktion indenfor fremstillingsindustrien. Møbel og anden industri mv., 
transportmiddelindustri samt plast-glas- og betonindustri har også mistet mere end 10.000 
årsværk i perioden. 
 
Tabel 1: Beskæftigelsen i fremstillingsindustrien i Danmark 1995-2009 i antal årsværk. 

 1995 2009 

Elektronikindustri 25.289 16.090 
Fremst. af elektrisk udstyr 13.753 10.433 
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 74.275 50.963 
Kemisk industri 11.120 11.567 
Maskinindustri 65.342 55.427 
Medicinalindustri 11.460 17.345 
Metalindustri 41.783 34.977 
Møbel og anden industri mv. 33.285 18.379 
Olieraffinaderier mv. 3.585 854 
Plast-, glas- og betonindustri 36.430 25.452 
Tekstil- og læderindustri 14.977 5.050 
Transportmiddelindustri 20.986 8.661 
Træ- og papirindustri, trykkerier 28.387 21.874 
Fremstillingsindustri i alt 380.672 277.072 

Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og årsværk 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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Nedenstående figur viser, at beskæftigelsestilbagegangen er indtruffet i alle regioner i perioden 
med nogenlunde ensartet styrke. Region Nordjylland og Region Syddanmark har dog haft en 
kraftigere reduktion end de øvrige regioner på godt 35 pct. 
 
Figur 3: Udviklingen i beskæftigelsen i fremstillingssektoren i regioner i pct. i perioden1995-2009 

 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og årsværk 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
I figuren herunder fremgår ændringen i beskæftigelsen i nominelle tal. Det fremgår, at Region 
Syddanmark har haft den største nominelle reduktion i beskæftigelsen på godt 38.000 årsværk. 
Den mindste reduktion er i Region Sjælland, hvor der er mistet godt 14.000 årsværk. 
 
Figur 4: Udviklingen i beskæftigelsen i fremstillingssektoren i regioner i perioden 1995-2009 

 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og årsværk 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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Nedenstående figur viser, at Region Hovedstaden driver udviklingen indenfor medicinal- og 
kemisk industri, mens de øvrige brancher taber beskæftigelse.  
 
Figur 5: Udviklingen i beskæftigelsen i fremstillingssektoren i Region Hovedstaden i pct. i 
perioden 1995-2009 

 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og årsværk. Data for transportmiddelindustrien er diskretioneret 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
I tabellen herunder ses de nominelle værdier for beskæftigelsen i 1995 og 2009. 
 
Tabel 2: Beskæftigelsen i fremstillingsindustrien i Region Hovedstaden 1995-2009 i antal 
årsværk. 
 1995 2009 

Elektronikindustri 9.488 6.297 
Fremst. af elektrisk udstyr 3.769 1.628 
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 12.288 5.231 
Kemisk industri 4.119 5.062 
Maskinindustri 9.800 5.725 
Medicinalindustri 9.305 12.849 
Metalindustri 7.449 3.986 
Møbel og anden industri mv. 5.368 3.574 
Olieraffinaderier mv. 1.175 218 
Plast-, glas- og betonindustri 7.834 4.600 
Tekstil- og læderindustri 1.043 424 
Transportmiddelindustri 1.960 NA 
Træ- og papirindustri, trykkerier 3.965 2.789 
Fremstillingsindustri i alt 77.563 52.383 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og årsværk. Værdierne for transportmiddelindustrien er 
diskretioneret 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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I Region Midtjylland er det udelukkende fremstilling af elektrisk udstyr, der har oplevet 
beskæftigelsesvækst. Region Midtjylland har endvidere oplevet en meget kraftig reduktion i 
beskæftigelsen indenfor medicinalindustrien. Reduktionen er fra 255 årsværk i 1995 til 44 
årsværk i 2009 og er således et udtryk for, at Region Midtjylland ikke har nogen stor aktivitet 
inden for medicinalindustrien.   
 
 
Figur 6: Udviklingen i beskæftigelsen i fremstillingssektoren i Region Midtjylland i pct. i perioden 
1995-2009 

 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og årsværk 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
I tabellen herunder ses de nominelle værdier for beskæftigelsen i 1995 og 2009. 
 
Tabel 3: Beskæftigelsen i fremstillingsindustrien i Region Midtjylland 1995-2009 i antal årsværk. 
 1995 2009 

Elektronikindustri 8.275 4.882 
Fremst. af elektrisk udstyr 1.594 1.657 
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 18.628 12.395 
Kemisk industri 2.148 1.777 
Maskinindustri 21.088 18.121 
Medicinalindustri 255 44 
Metalindustri 10.509 8.948 
Møbel og anden industri mv. 12.472 6.861 
Olieraffinaderier mv. 827 NA 
Plast-, glas- og betonindustri 7.678 5.525 
Tekstil- og læderindustri 7.972 2.066 
Transportmiddelindustri 5.457 2.238 
Træ- og papirindustri, trykkerier 10.241 7.151 
Fremstillingsindustri i alt 107.144 71.664 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og årsværk. Data for olieraffinaderier er diskretioneret.  
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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Generel tilbagegang i Region Nordjylland i alle brancher på nær medicinalindustri samt træ- og 
papirindustri og trykkerier, hvor der kun er få ansatte.  
 
Figur 7: Udviklingen i beskæftigelsen i fremstillingssektoren i Region Nordjylland i pct. i perioden 
1995-2009 

 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og årsværk 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
I tabellen herunder ses de nominelle værdier for beskæftigelsen i 1995 og 2009. 
 
Tabel 4: Beskæftigelsen i fremstillingsindustrien i Region Nordjylland 1995-2009 i antal årsværk. 
 1995 2009 

Elektronikindustri 2.650 1.110 
Fremst. af elektrisk udstyr 1.112 1.068 
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 12.225 7.008 
Kemisk industri 416 343 
Maskinindustri 6.989 5.306 
Medicinalindustri 178 313 
Metalindustri 6.542 4.742 
Møbel og anden industri mv. 3.258 2.312 
Olieraffinaderier mv. NA NA 
Plast-, glas- og betonindustri 5.314 3.217 
Tekstil- og læderindustri 1.282 725 
Transportmiddelindustri 4.147 753 
Træ- og papirindustri, trykkerier 2.877 3.080 
Fremstillingsindustri i alt 46.990 29.976 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og årsværk 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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I Region Sjælland er medicinalindustrien den branche, der har oplevet størst vækst i 
beskæftigelsen, idet den er mere end fordoblet. Tilsvarende er der vækst i beskæftigelsen inden 
for fremstilling af elektrisk udstyr og den kemiske industri. 
 
Figur 8: Udviklingen i beskæftigelsen i fremstillingssektoren i Region Sjælland i pct. i perioden 
1995-2009 

 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og årsværk 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
I tabellen herunder ses de nominelle værdier for beskæftigelsen i 1995 og 2009. Det fremgår, at 
den kraftige stigning i medicinalindustrien dækker over en betragtelig stigning i antallet af 
årsværk indenfor branchen. Beskæftigelsesløftet indenfor medicinalindustrien på 1.800 årsværk 
er dog kun på halvt så mange årsværk som i Region Hovedstaden, hvor stigningen var på godt 
3.500. 
 
Tabel 5: Beskæftigelsen i fremstillingsindustrien i Region Sjælland 1995-2009 i antal årsværk. 
 1995 2009 

Elektronikindustri 2.248 717 
Fremst. af elektrisk udstyr 902 1.043 
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 9.320 5.772 
Kemisk industri 1.227 1.553 
Maskinindustri 6.046 4.149 
Medicinalindustri 1.420 3.239 
Metalindustri 4.023 2.630 
Møbel og anden industri mv. 2.627 2.478 
Olieraffinaderier mv. 1.367 357 
Plast-, glas- og betonindustri 5.912 3.408 
Tekstil- og læderindustri 1.103 155 
Transportmiddelindustri 1.337 317 
Træ- og papirindustri, trykkerier 3.918 1.572 
Fremstillingsindustri i alt 41.450 27.390 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og årsværk 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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I Region Syddanmark falder beskæftigelsen kraftigt på tværs af alle brancher og mest indenfor 
medicinalindustrien. Der er dog tale om en beskeden beskæftigelse i medicinalindustrien som 
forklaring på den kraftige procentuelle reduktion. Reduktionen indenfor møbel og anden 
industri mv. er mindre i Region Syddanmark end i resten af landet. 
 
Figur 9: Udviklingen i beskæftigelsen i fremstillingssektoren i Region Syddanmark i pct. i perioden 
1995-2009 

 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og årsværk 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
I tabellen herunder ses de nominelle værdier for beskæftigelsen i 1995 og 2009. 
 
Tabel 6: Beskæftigelsen i fremstillingsindustrien i Region Syddanmark 1995-2009 i antal årsværk. 
 1995 2009 

Elektronikindustri 2.628 1.316 
Fremst. af elektrisk udstyr 6.376 3.839 
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 21.814 14.140 
Kemisk industri 3.210 2.050 
Maskinindustri 21.419 14.799 
Medicinalindustri 302 30 
Metalindustri 13.260 9.791 
Møbel og anden industri mv. 9.560 7.563 
Olieraffinaderier mv. 216 194 
Plast-, glas- og betonindustri 9.692 5.484 
Tekstil- og læderindustri 3.577 1.022 
Transportmiddelindustri 8.085 4.244 
Træ- og papirindustri, trykkerier 7.386 4.644 
Fremstillingsindustri i alt 107.525 69.115 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og årsværk 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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En mindre gruppe virksomheder genererer ekstra jobs i en krisetid 
 
I 2009, hvor langt de fleste virksomheder indenfor fremstillingsindustrien afskediger folk, er der 
en mindre gruppe, som ansætter en betragtelig mængde ekstra personer i forhold til de, som 
forlader virksomheden. Således er der f.eks. indenfor maskinindustrien blevet besat knap 1400 
ekstra fuldtidsstillinger i 2009. Samlet set er bruttojobskabelsen på 5.126 årsværk i 2009. Det 
fremgår imidlertid også, at bruttojobskabelsen i 2009 er langt mindre end den som gennemsnit 
har været i perioden 1996-2009. Især indenfor fødevarer-, drikkevare- og tobaksvareindustri og 
maskinindustri er bruttojobskabelsen reduceret kraftigt.  
 
Figur 10: Bruttojobskabelsen i årsværk fordelt på brancher i Danmark  

 
Note: Definition af bruttojobskabelse fra EBST iværksætterindeks 2009: Bruttojobskabelse er den 
jobskabelse, der finder sted på arbejdsstederne med beskæftigelsesfremgang. 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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Det er godt 2.000 arbejdssteder indenfor fremstillingsindustrien, der skaber ovennævnte 
beskæftigelse. De 215 heraf stammer fra maskinindustrien og er altså ansvarlige for skabelsen af 
knap 1.400 fuldtidsstillinger på ét år. 
 
Tabel 7: Antal arbejdssteder der er bruttojobskabere i 2009    
 2009 

Elektronikindustri 96 
Fremst. af elektrisk udstyr 68 
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 286 
Kemisk industri 45 
Maskinindustri 215 
Medicinalindustri 27 
Metalindustri 327 
Møbel og anden industri mv. 467 
Olieraffinaderier mv. NA 
Plast-, glas- og betonindustri 177 
Tekstil- og læderindustri 82 
Transportmiddelindustri 43 
Træ- og papirindustri, trykkerier 200 
Fremstillingsindustri i alt 2.033 
Note: Definition af bruttojobskabelse fra EBST iværksætterindeks 2009: Bruttojobskabelse er den 
jobskabelse der finder sted på arbejdsstederne med beskæftigelsesfremgang. 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
I tabellen herunder fremgår den beskæftigelse som bruttojobskaberne havde i 2009 i 
sammenligning med branchen som et hele. Det fremgår således, at bruttojobskaberne 
beskæftiger 44.306 personer. Der er flest beskæftigede inden for medicinalindustrien, som er 
tæt forfulgt af maskinindustrien. 
 
Tabel 8: Beskæftigelsen hos bruttojobskaberne og samlet beskæftigelse i 2009    
 Bruttojobskabere Samlet for 

branchen 

Elektronikindustri 3.622 16.090 
Fremst. af elektrisk udstyr 1.163 10.433 
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 5.465 50.963 
Kemisk industri 2.179 11.567 
Maskinindustri 8.329 55.427 
Medicinalindustri 8.805 17.345 
Metalindustri 3.581 34.977 
Møbel og anden industri mv. 6.546 18.379 
Olieraffinaderier mv. NA 854 
Plast-, glas- og betonindustri 2.025 25.452 
Tekstil- og læderindustri 310 5.050 
Transportmiddelindustri 544 8.661 
Træ- og papirindustri, trykkerier 1.736 21.874 
Fremstillingsindustri i alt 44.306 277.072 
Note: Definition af bruttojobskabelse fra EBST iværksætterindeks 2009: Bruttojobskabelse er den 
jobskabelse der finder sted på arbejdsstederne med beskæftigelsesfremgang. 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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Når bruttojobskabelsen sammenholdes med den generelle beskæftigelse, fremgår det, at 
bidraget til udviklingen for den mindre gruppe af jobskabende virksomheder langt fra er 
ubetydeligt. I 2009 blev der således skabt ekstra jobs i møbel og anden industri mv. svarende til 
knap 4 pct. af den samlede beskæftigelse i branchen. For medicinalindustrien svarende 
bruttojobskabelsen til godt 3 pct. af den samlede beskæftigelse.  
 
Figur 11: Bruttojobskabelsen i pct. af den samlede beskæftigelse i branchen 2009 

 
Note: Definition af bruttojobskabelse fra EBST iværksætterindeks 2009: Bruttojobskabelse er den 
jobskabelse der finder sted på arbejdssteder med beskæftigelsesfremgang. 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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De tilbageværende virksomheder står stærkt internationalt 
Nedenstående figur viser, at en høj andel af virksomhederne formår at sælge deres produkter til 
en højere pris end deres konkurrenter på eksportmarkederne. Især indenfor medicinal-, 
elektronik- samt plast-, glas- og betonindustri, er der en høj andel på tværs af regioner. I både 
Region Nordjylland og Region Hovedstaden, er det således samtlige eksporterede produkter, der 
klassificeres som upmarket produkter. Det er også værd at bemærke, at der er en høj andel af 
upmarket eksport inden for brancher, der normalt ikke betegnes som internationalt 
konkurrencedygtige eksempelvis metalindustri. 
 
Figur 12: Andelen af eksportværdien fra upmarket produkter i branchen i år 2009 

 
Note: Upmarket produkter defineres som produkter, som har en 15 pct. højere markedsværdi end 
tilsvarende produkters internationale gennemsnitspris. Opgørelsen omfatter alene eksporterede 
produkter og henføres til værdien af produkterne.  
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik og COMEXT.  
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I perioden 2000-2009 har andelen af upmarket produkter i de forskellige brancher under 
fremstillingsindustrien udviklet sig forskelligt.  
 
Medicinalindustrien har generelt oplevet en stigning i andelen af upmarket produkter, mens 
føde-, drikke- og tobaksvareindustrien har oplevet en lille reduktion. Inden for 
medicinalindustrien, at især Region Nordjylland har flyttet en stor del af eksportværdien 
indenfor medicinalindustrien, så de nu er upmarket produkter.    
 
Figur 13: Andelen af eksportværdien fra upmarket produkter for brancher i år 2000 

 
Note: Upmarket produkter defineres som produkter, som har en 15 pct. højere markedsværdi end 
tilsvarende produkters internationale gennemsnitspris. Opgørelsen omfatter alene værdien af 
eksporterede produkter.  
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik og COMEXT 
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Markant højere andel højtuddannede i fremstillingsindustrien 
I Region Hovedstaden er der en markant højere andel af de beskæftigede med en videregående 
uddannelse inden for medicinal og kemisk industri end i de øvrige regioner. Det er også i netop 
disse to brancher, at Region Hovedstaden har oplevet en stigning i beskæftigelsen.  Det er også 
værd at bide mærke i, at nogle brancher tilsyneladende har en lav andel af beskæftigede med 
videregående uddannelse på tværs af regionerne. Det er eksempelvis tilfældet for føde-, drikke-, 
og tobaksvareindustrien, metalindustrien og træ- og papirindustri og trykkerier, som alle har 
under 20 pct. med en videregående uddannelse.  
 
Figur 14: Andelen af de beskæftigede med en videregående uddannelse i regionerne 2009 

 
Note: Videregående uddannelser dækker korte, mellemlange og lange videregående uddannelser samt 
bachelorer 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
Udviklingen i andelen med en videregående uddannelse udviser også store brancheforskelle 
 
Figur 15: Udviklingen i andelen af de beskæftigede med en videregående uddannelse 1996-2009 

 
Note: Videregående uddannelser dækker korte-, mellemlange og lange videregående uddannelser samt 
bachelorer 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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Der er branchemæssige forskelle på andelen af ufaglærte, men der er større ensartethed på 
tværs af regioner. 
 
Figur 16: Andelen af de beskæftigede i branchen med en ufaglært uddannelse i regionerne 2009 

 
Note: Ufaglærte er defineret som personer med en grundskole eller gymnasial uddannelse som højeste 
fuldførte uddannelse 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
Den store stigning, i andelen af personer med videregående uddannelse, er sket samtidigt med 
et fald i andelen af ufaglærte.  
 
Figur 17: Udviklingen i andelen af de beskæftigede i branchen med en ufaglært uddannelse i 
regionerne 1996-2009 

 
Note: Ufaglærte er defineret som personer med en grundskole eller gymnasial uddannelse som højeste 
fuldførte uddannelse 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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Markant skifte fra manuel fremstilling til videnarbejde 
I nogle brancher og regioner udgør andelen af de beskæftigede, der arbejder med operatør- og 
håndværksarbejde lige over 50 pct. I andre brancher, og især i Region Hovedstaden, er andelen 
noget lavere. Operatør og håndværksarbejde er dog stadig et vigtigt jobområde inden for 
fremstillingserhvervet og dermed for faglærte. 
 
Figur 18: Andelen af beskæftigede med fortrinsvis operatør- og håndværksarbejde 2009 

 
Note: Operatør- og håndværksarbejde omfatter f.eks. betjening og overvågning af procesmaskiner 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
Udviklingen viser også, at der bliver en mindre andel med operatør- og håndværksarbejde i stort 
set alle brancher.  
 
Figur 19: Udviklingen i andelen af beskæftigede i branchen med fortrinsvis operatør- og 
håndværksarbejde 1995-2009 

 
Note: Operatør- og håndværksarbejde omfatter f.eks. betjening og overvågning af procesmaskiner 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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Der er stor variation i andelen af videnarbejdere på tværs af brancher og regioner. Der er 
generelt en højere andel videnarbejdere i kemisk og medicinalindustri og især i Region 
Hovedstaden, hvor brancherne også er i vækst i forhold til beskæftigelse.  
 
Figur 20: Andelen af de beskæftigede med jobfunktioner, der forudsætter viden på højt- eller 
mellemniveau i fremstillingsindustrierne 

 
Note: Omfatter f.eks. arbejde indenfor FoU, finansiering eller ingeniørarbejde 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
Tendensen mod mere videnarbejde findes i stort set alle brancher i alle regioner.  
 
Figur 21: Udvikling i andelen af de beskæftigede med jobfunktioner, der forudsætter viden på 
højt eller mellemniveau 2000-2009 

 
Note: Omfatter f.eks. ingeniørarbejde eller arbejde indenfor FoU eller finansiering 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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Vækstbrancher har stor udenlandsk ejerandel  
Der er en stor andel virksomheder, der er udenlandsk ejet inden for medicinalindustrien og den 
kemiske industri i Region Hovedstaden. Generelt ligger den udenlandske ejerandel på mellem 5 
og 15 pct. 
 
Figur 22: Andelen af udenlandsk ejede virksomheder i 2009 

 
Note: En virksomhed er udenlandsk ejet hvis halvdelen af virksomheden er ejet af udenlandske investorer 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
Udviklingen i andelen af udenlandsk ejede virksomheder i 2004-2009 viser stor variation. Der 
skal dog gøres opmærksom på, at udviklingen i brancher og regioner kan være følsomme over 
for små nominelle ændringer. 
 
Figur 23: Udviklingen i andelen af udenlandsk ejede virksomheder i 2004-2009 i pct. 

 
Note: En virksomhed er udenlandsk ejet hvis halvdelen af virksomheden er ejet af udenlandske 
investorerer 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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Der er flest brancheskift inden for jern- og metalindustri 
Virksomheder og virksomhedernes arbejdssteder er grupperet i forhold til bestemte 
branchekoder. Nogle gange skifter branchekoderne imidlertid, hvis virksomhederne mener at 
aktiviteten i virksomheden eller de enkelte arbejdssteder passer bedre ind i en anden branche. 
Det er disse skift der er fokus på her. 
Generelt bemærkes det, at der oftest sker skift ud af fremstillingsbranchen og især jern- og 
metalindustrien oplever mange brancheskift. I 2007 var der således knap 60 flere arbejdssteder, 
der skiftede til en anden branchekode fra jern og metalbranchen, end der skiftede til jern og 
metalbranchen. 
Træ, papir og plast samt møbelindustri og anden industri har en nettotilgang af arbejdssteder.  
 
Figur 24: Antal virksomheder (netto), der skifter branche til fremstillingsindustrien 2003-2007 

 
Note: Skift mellem brancher inden for fremstillingsindustrien er ikke inkluderet i opgørelsen 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
Nedenstående tabel viser at brancheskiftene har kostet en betragtelig beskæftigelse i perioden. 
Samlet set er antallet af beskæftiget som er mistet ved brancheskift godt 6.000 årsværk i 
perioden 2003-2007 
 
Figur 25: Nettobeskæftigelseseffekt i forhold til brancheskift i 2003-2007    

 
Note: Figuren viser den samlede beskæftigelses effekt over perioden 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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Væsentlig færre brancheskift ud af fremstillingsbranchen i krisetid end 
tidligere 
Tendensen er at brancheskiftende sker væk fra fremstillingsindustriens brancher, men nogle 
skifter også ind i disse brancher.  
 
Figur 26: Antal virksomheder (netto), der skifter branche til fremstillingsindustrien 2008 og 2009 

 
Note: Skift i mellem brancher inden for fremstillingsindustrien er ikke inkluderet i opgørelsen 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
Nedenstående tabel viser, at brancheskiftene fortsat koster beskæftigede i perioden 2008-2009. 
Samlet set er der tabt 2.000 årsværk i perioden pga. brancheskift. 
 
Figur 27: Nettobeskæftigelseseffekt i forhold til brancheskift i 2008-2009    

 
Note: Figuren viser den samlede beskæftigelses effekt over perioden 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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Flest skifter til serviceerhvervene 
De brancheskift, der sker væk fra fremstilling sker primært til kategorien øvrig service. Inden for 
servicekategorien er det endvidere mest videnservice brancher, der skiftes til.  
 
Figur 28: Antal virksomheder der skifter væk fra fremstillingsindustrien til andre brancher 2008 

 
Note: Skift i mellem brancher inden for fremstillingsindustrien er ikke inkluderet i opgørelsen 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
Der er færre brancheskift i 2009, men tendensen om hvilke brancher der skiftes til er den 
samme. 
 
Figur 29: Antal virksomheder der skifter væk fra fremstillingsindustrien til andre brancher 2009 

.  
Note: Skift mellem brancher inden for fremstillingsindustrien er ikke inkluderet i opgørelsen 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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Meget lav iværksætterintensitet i kriseåret 2009  
Antallet af nystartede virksomheder, i procent af det samlede antal virksomheder, er meget lavt 
indenfor fremstillingsindustrien generelt. Den største andel findes i Region Sjælland indenfor 
tekstil- og læderindustrien, hvor den dog stadig blot er på godt 1,2 pct. 
 
Figur 30: Iværksætterintensitet 2009 

 
Note: Iværksætterintensiteten er nyetablerede i 2009 som andel af eksisterende 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
I figuren herunder ses iværksætterintensiteten for år 2001. Det fremgår, at 
iværksætterintensiteten generelt var højere end i 2009 på tværs af brancher og Regioner.  
 
Figur 31: Iværksætterintensitet 2001 

 
Note: Iværksætterintensiteten er nyetablerede i 2001 som andel af eksisterende 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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Lønniveauet højere i Region Hovedstaden inden for alle brancher 
Timelønnen i fremstillingsindustrien ligger i gennemsnit på ca. 175 kr. I Region Hovedstaden er 
lønnen højest, hvilket formentligt skal ses i lyset af den større andel af videnarbejde, der udføres 
i virksomhederne og det højere uddannelsesniveau.  
 
Figur 32: Gennemsnitlig timeløn 2009 

 
Note: Den gennemsnitlige timeløn er udregnet for alle beskæftigede, uanset om de er ledere eller 
ungarbejdere 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik  
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Internationalt benchmark 
Den kraftige reduktion i beskæftigelsen, der var tydelig i ovenstående data for Danmark kan 
også aflæses i den andel af den samlede beskæftigelse fremstillingsindustrien tegner sig for. 
Udviklingen i andelen bliver fokus for den internationale sammenligning for at korrigere for de 
forskelle, der kan være i erhvervsstrukturen i de valgte lande. For at imødekomme ydereligere 
strukturelle forskelle er den offentlige sektor også fjernet. Finansielle institutioner er fjernet, da 
datadækningen var for ringe.  
 
Reduktionen i beskæftigelsesandelen i fremstillingsindustrien genfindes i andre europæiske 
lande. Storbritannien har mistet 8 pct. point af beskæftigelse på 10 år, mens Danmark i 
sammenligning har mistet knap 6 pct. point. I 2008 var der således i Danmark 25 pct. af den 
private beskæftigelse, der var skabt af fremstillingsindustrien. 
 
Figur 33: Andelen af de beskæftigede er reduceret i fremstillingsindustrien i EU 

 
Note: Opgjort for det private erhvervsliv foruden finansielle institutioner 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Eurostat 
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Andelen af omsætningen er, ligesom beskæftigelsesandelen, også reduceret i perioden, mens 
der dog er flere lande, hvor niveauet næsten er fastholdt. 
 
Figur 34: Andelen af omsætningen i Danmark er reduceret ligesom i de øvrige lande 

 
Note: Opgjort for det private erhvervsliv foruden finansielle institutioner 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra eurostat 
 
Andelen af det private erhvervslivs produktionsværdi, som kommer fra fremstillingsindustrien, 
er reduceret i Danmark. Det er også tilfældet i de øvrige lande, der sammenlignes med, bortset 
fra Belgien og Tyskland. Her har fremstillingsindustrien øget andelen af den samlede 
produktionsværdien i perioden 1998-2008.  
 
Figur 35: Andelen af produktionsværdien er reduceret som i de øvrige lande foruden Belgien og 
Tyskland 

 
Note: Opgjort for det private erhvervsliv foruden finansielle institutioner 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra eurostat 
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Tyskland er også det eneste land, hvor andelen af værditilvæksten, dvs. det som fraregnet 
produktskatter og subsidier giver BNP, er steget for fremstillingsindustrien i perioden. I Danmark 
er der tale om en reduktion på niveau med flere af de øvrige lande.  
 
Figur 36: Andelen af værditilvæksten fra fremstillingsindustrien er reduceret som i de fleste 
øvrige lande 

 
Note: Opgjort for det private erhvervsliv foruden finansielle institutioner 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra eurostat 
 
Fremstillingsindustrien i Danmark har en andel af omsætning, som er i den lave ende, men dog 
højere end i Storbritannien og Norge. I forhold til andelen af værditilvæksten er 
fremstillingsindustriens andel i Danmark højere end i Holland, Storbritannien og Norge. 
Danmark har endvidere en højere beskæftigelsesandel end Holland, Storbritannien og Norge, 
hvilket betyder, at Danmark har en fremstillingsindustri med højere aktivitet og højere 
produktivitet end disse lande.  
 
Figur 37: Gennemsnitlig omsætning i Danmark, men lavere på omsætning, produktionsværdi 
samt andelen af værditilvæksten  

 
Note: Opgjort for det private erhvervsliv foruden finansielle institutioner 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Eurostat 
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I perioden 1998-2008 er væksten i produktiviteten steget forholdsvis meget i den danske 
fremstillingsindustri og mere end i de lande, vi normalt sammenligner os med. I Danmark er 
produktiviteten således steget fra et niveau under de øvrige lande til et niveau blandt de bedste.   
 
Figur 38: Produktivitetsniveau 1998 og 2008 i ni europæiske lande 

 
Note: Opgjort for det private erhvervsliv foruden finansielle institutioner og i løbende priser hvorfor de 
relative niveauer er i fokus. 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Eurostat 
 
Ovenstående resultat sætter udviklingen i den danske fremstillingsindustri i et bedre lys, end det 
resultat som Copenhagen Economics fandt i Danmark som produktionsland. Årsagen til dette 
skal dog findes i dels de lande, der sammenlignes med, forskellig dataperiode og forskellige 
dataopgørelsesmetoder.  
 
Copenhagen Economics sammenligner med Danmark, Sverige, Finland, Tyskland, Holland og 
Storbritannien.  Vi har i tillæg hertil sammenlignet med Belgien, Østrig og Norge.  
En anden vigtig forskel er, at Copenhagen Economics undersøger perioden 1997-2007, mens vi 
undersøger perioden 1998-2008. Det kan gøre en ret stor forskel på udviklingen, da den således 
bliver sammenholdt i forhold til forskellige år.  
Vi har i ovenstående fjernet subsidier og indirekte skatter og taget højde for arbejdskraft input. 
Tilsvarende omfatter vores opgørelse ikke finansielle institutioner og den offentlige sektor. 
Endelig er datakilderne forskellige, idet Copenhagen Economics har anvendt data fra EU KLEMS 
databasen, mens vi har anvendt data fra Eurostat.   
 
Til trods for disse forskelle er den overordnede trend, med stigende produktivitet i 
fremstillingsindustrien, den samme.  
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Bilag: Kommune profiler 
I ovenstående har der været fokus på dels de administrative regioner og dels Danmark i 
sammenligning med andre europæiske lande. I nedenstående rettes fokus mod det kommunale 
niveau i Danmark, idet beskæftigelsesudviklingen gennemgås for de otte kommuner, som har 
været med i styregruppen for denne analyse. Kommunerne er Køge, Vejle, Randers, Holstebro, 
Herning, Holbæk, Viborg og Ringkøbing-Skjern. 
 
Data vises for perioden 2006-2011 for at kombinerer de nye kommuner, som Danmarks Statistik 
har data for fra 2006 og frem, med den seneste beskæftigelsesudvikling. Der er i dette bilag 
fokus på antallet af beskæftigede personer på arbejdssteder frem for årsværk. Dette skyldes, at 
den beskæftigelsesdefinition, som er anvendt i den regionale sammenligning vil give for store 
udfordringer med diskretionerede værdier på det kommunale niveau.    
Data for de øvrige kommuner og øvrige indikatorer kan findes i det Excel-ark, som leveres 
sammen med denne tabelrapport.  
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Køge Kommune 
Beskæftigelsen indenfor fremstillingsindustrien i Køge Kommune er reduceret med 21 pct. i 
perioden 2006-2011. I forhold til delbrancherne er der sket en stigning inden for kemisk industri, 
medicinalindustri møbel og anden industri mv.  
 
Figur 39: Beskæftigelsesudviklingen i fremstillingsindustrien i Køge Kommune 2006-2011 i pct. 

 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og ansættelsesforhold 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
I tabellen herunder ses de nominelle værdier for beskæftigelsen i 2006 og 2011 samt 
udviklingen i pct.. Den generelle beskæftigelse er reduceret med 939 personer og samtidigt 
fremgår det, at nogle af de procentvise ændringer i figuren herover er baseret på små nominelle 
ændringer i beskæftigelsen. 
 
Tabel 9: Beskæftigelsen i fremstillingsindustrien i Køge Kommune 2006-2011 i antal personer. 
 2006 2011 Udvikling i pct. 

Elektronikindustri 13 8 -38,5 
Fremst. af elektrisk udstyr 20 7 -65,0 
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 745 319 -57,2 
Kemisk industri 379 715 88,7 
Maskinindustri 361 290 -19,7 
Medicinalindustri 112 146 30,4 
Metalindustri 557 422 -24,2 
Møbel og anden industri mv. 781 804 2,9 
Olieraffinaderier mv. 15 1 -93,3 
Plast-, glas- og betonindustri 657 340 -48,2 
Tekstil- og læderindustri 98 41 -58,2 
Transportmiddelindustri 33 2 -93,9 
Træ- og papirindustri, trykkerier 695 432 -37,8 
Fremstillingsindustri i alt 4.466 3.527 -21,0 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og ansættelsesforhold 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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Vejle Kommune 
Beskæftigelsen inden for fremstillingsindustrien i Vejle Kommune er i perioden 2006-2011 
reduceret med 26 pct. Den eneste branche, der går i mod denne udvikling, er den kemiske 
industri, som har oplevet en stigning på godt 33 pct. i perioden. 
 
Figur 40: Beskæftigelsesudviklingen i fremstillingsindustrien i Vejle Kommune 2006-2011 i pct. 

 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og ansættelsesforhold 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
I tabellen herunder ses de nominelle værdier for beskæftigelsen i 2006 og 2011 samt 
udviklingen i pct. Beskæftigelsen er generelt reduceret med 2158 ansatte, og godt 40 pct. af 
denne reduktion kan henføres til reduktionen i føde-, drikke-, og tobaksvareindustrien.  
Af tabellen fremgår det også, at reduktionen i medicinalindustrien på 50 pct. blot dækker over 
en reduktion på ét beskæftigelsesforhold.  
 
Tabel 10: Beskæftigelsen i fremstillingsindustrien i Vejle Kommune 2006-2011 i antal personer. 
 2006 2011 Udvikling i pct. 

Elektronikindustri 146 47 -67,8 
Fremst. af elektrisk udstyr 603 549 -9,0 
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 3.034 2.123 -30,0 
Kemisk industri 74 99 33,8 
Maskinindustri 644 515 -20,0 
Medicinalindustri 2 1 -50,0 
Metalindustri 911 818 -10,2 
Møbel og anden industri mv. 437 365 -16,5 
Olieraffinaderier mv. 0 2  
Plast-, glas- og betonindustri 1.127 739 -34,4 
Tekstil- og læderindustri 407 285 -30,0 
Transportmiddelindustri 122 98 -19,7 
Træ- og papirindustri, trykkerier 788 496 -37,1 
Fremstillingsindustri i alt 8.295 6.137 -26,0 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og ansættelsesforhold 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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Randers Kommune 
Beskæftigelsen inden for fremstillingsindustrien i Randers kommuner er i perioden 2006-2011 
reduceret med en tredjedel. Kun branchen for fremstilling af elektrisk udstyr oplever vækst. 
Beskæftigelsen indenfor medicinalindustrien reduceres med 100 pct., hvilket betyder at der i 
2011 ikke findes beskæftigelsen indenfor medicinalindustri i Randers Kommune. 
 
Figur 41: Beskæftigelsesudviklingen i fremstillingsindustrien i Randers Kommune 2006-2011 i pct. 

 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og ansættelsesforhold 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
I tabellen herunder ses de nominelle værdier for beskæftigelsen i 2006 og 2011 samt 
udviklingen i pct. Det fremgår, at den ovennævnte udvikling på -100 pct. inden for 
medicinalindustrien er baseret på en beskæftigelse på to personer i 2006. Samtidigt fremgår 
det, at der er godt 2.400 færre jobs indenfor fremstillingsindustrien i 2011 end i 2006. Der har 
ikke i nogen af perioderne været en beskæftigelse inden for olieraffinaderier mv., hvorfor 
udviklingen i beskæftigelsen ikke er angivet i ovenstående figur.  
 
Tabel 11: Beskæftigelsen i fremstillingsindustrien i Randers Kommune 2006-2011 i antal 
personer. 
 2006 2011 Udvikling i pct. 

Elektronikindustri 224 130 -42,0 
Fremst. af elektrisk udstyr 32 38 18,8 
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 1.379 934 -32,3 
Kemisk industri 150 64 -57,3 
Maskinindustri 1.249 620 -50,4 
Medicinalindustri 2 0 -100,0 
Metalindustri 1.084 983 -9,3 
Møbel og anden industri mv. 1.025 599 -41,6 
Olieraffinaderier mv. 0 0  
Plast-, glas- og betonindustri 789 736 -6,7 
Tekstil- og læderindustri 94 34 -63,8 
Transportmiddelindustri 255 140 -45,1 
Træ- og papirindustri, trykkerier 1.020 615 -39,7 
Fremstillingsindustri i alt 7.303 4.893 -33,0 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og ansættelsesforhold 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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Holstebro Kommune 
Beskæftigelsen inden for fremstillingsindustrien i Holstebro Kommune har i perioden 2006-2011 
oplevet en tilbagegang på godt 28 pct. Transportmiddelindustrien har som den eneste branche 
haft en fremgang, og den har i perioden vækstet med godt 50 pct. Samtidigt bemærkes det, at 
hele beskæftigelsen inden for olieraffinaderier og fremstilling af elektrisk udstyr er forsvundet i 
perioden.  
 
Figur 42: Beskæftigelsesudviklingen i fremstillingsindustrien i Holstebro Kommune 2006-2011 i 
pct. 

 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og ansættelsesforhold 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
I tabellen herunder ses de nominelle værdier for beskæftigelsen i 2006 og 2011 samt 
udviklingen i pct.. 
Af tabellen fremgår det, at der indenfor fremstilling af elektrisk udstyr og olieraffinaderier er tale 
om beskedne nominelle fald til trods for reduktionen på 100 pct.  
 
Tabel 12: Beskæftigelsen i fremstillingsindustrien i Holstebro Kommune 2006-2011 i antal 
personer. 
 2006 2011 Udvikling i pct. 

Elektronikindustri 19 10 -47,4 
Fremst. af elektrisk udstyr 4 0 -100,0 
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 2.328 1.662 -28,6 
Kemisk industri 124 119 -4,0 
Maskinindustri 207 115 -44,4 
Medicinalindustri 0 0  
Metalindustri 1.107 575 -48,1 
Møbel og anden industri mv. 852 402 -52,8 
Olieraffinaderier mv. 1 0 -100,0 
Plast-, glas- og betonindustri 681 635 -6,8 
Tekstil- og læderindustri 98 18 -81,6 
Transportmiddelindustri 324 488 50,6 
Træ- og papirindustri, trykkerier 614 525 -14,5 
Fremstillingsindustri i alt 6.359 4.549 -28,5 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og ansættelsesforhold 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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Herning Kommune 
Herning Kommune har haft en samlet reduktion i beskæftigelsen indenfor 
fremstillingsindustrien fra 2006-2011 på godt 27 pct. I modsætning til de tidligere kommuner er 
der imidlertid flere brancher der har en højere beskæftigelse i 2011 end i 2006. I Herning 
kommunen er der således en stigende beskæftigelsen inden for føde-, drikke, og 
tobaksvareindustrien (2 pct.), møbel og anden industri (4,4, pct.), metalindustri (4,4 pct.) og 
transportmiddelindustri (12,2 pct.).   
 
Figur 43: Beskæftigelsesudviklingen i fremstillingsindustrien i Herning Kommune 2006-2011 i pct. 

 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og ansættelsesforhold 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
I tabellen herunder ses de nominelle værdier for beskæftigelsen i 2006 og 2011 samt 
udviklingen i pct.. Det fremgår af tabellen herunder, at Herning kommune har mistet 2.531 
arbejdspladser inden for fremstillingsindustrien i perioden 2006-2011. Knap halvdelen af disse er 
mistet indenfor træ- og papirindustri og trykkerier.  
 
Tabel 13: Beskæftigelsen i fremstillingsindustrien i Herning Kommune 2006-2011 i antal 
personer. 
 2006 2011 Udvikling i pct. 

Elektronikindustri 42 70 66,7 
Fremst. af elektrisk udstyr 357 115 -67,8 
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 1.149 1.172 2,0 
Kemisk industri 18 8 -55,6 
Maskinindustri 467 435 -6,9 
Medicinalindustri 0 1  
Metalindustri 1.987 2.074 4,4 
Møbel og anden industri mv. 1.259 607 -51,8 
Olieraffinaderier mv. 0 2  
Plast-, glas- og betonindustri 434 291 -32,9 
Tekstil- og læderindustri 1.451 1.041 -28,3 
Transportmiddelindustri 139 156 12,2 
Træ- og papirindustri, trykkerier 1.999 799 -60,0 
Fremstillingsindustri i alt 9.302 6.771 -27,2 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og ansættelsesforhold 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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Holbæk Kommune 
Figuren herunder viser beskæftigelsesudviklingen for fremstillingsindustrien i Holbæk kommune 
fra 2006-2011. Det fremgår, at der har været en generel beskæftigelsesreduktion på knap 28 
pct. Medicinalindustrien har en så kraftig procentvis udvikling i perioden, på 3.233 pct., at den 
ikke er afrapporteret i figuren af hensyn til den grafiske fremstilling.  
 
Figur 44: Beskæftigelsesudviklingen i fremstillingsindustrien i Holbæk Kommune 2006-2011 i pct. 

 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og ansættelsesforhold. Medicinalindustrien har en så kraftig 
procentvis udvikling i perioden, at den ikke er afrapporteret i figuren af hensyn til den grafiske 
fremstilling.  
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
I tabellen herunder fremgår det, at medicinalindustrien i Holbæk Kommune har en 
beskæftigelsesfremgang på 3.222 pct. i perioden 2006-2011. Det fremgår imidlertid også, at 
fremgangen er baseret på en beskæftigelse på blot 3 personer i 2006 og 100 personer i 2011. 
Generelt er beskæftigelsen i fremstillingsindustrien reduceret med 715 beskæftigede. 
 
Tabel 14: Beskæftigelsen i fremstillingsindustrien i Holbæk Kommune 2006-2011 i antal 
personer. 
 2006 2011 Udvikling i pct. 

Elektronikindustri 64 74 15,6 
Fremst. af elektrisk udstyr 88 52 -40,9 
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 633 449 -29,1 
Kemisk industri 110 55 -50,0 
Maskinindustri 303 146 -51,8 
Medicinalindustri 3 100 3233,3 
Metalindustri 331 262 -20,8 
Møbel og anden industri mv. 293 280 -4,4 
Olieraffinaderier mv. 0 0  
Plast-, glas- og betonindustri 631 295 -53,2 
Tekstil- og læderindustri 36 17 -52,8 
Transportmiddelindustri 10 5 -50,0 
Træ- og papirindustri, trykkerier 72 124 72,2 
Fremstillingsindustri i alt 2.574 1.859 -27,8 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og ansættelsesforhold 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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Viborg Kommune 
Beskæftigelsen indenfor fremstillingsindustrien i Viborg Kommune er i perioden 2006-2011 
reduceret med godt 18 pct. Den eneste branche, der går mod udviklingen, er 
elektronikindustrien, hvor beskæftigelsen er steget med godt 50 pct. 
 
Figur 45: Beskæftigelsesudviklingen i fremstillingsindustrien i Viborg Kommune 2006-2011 i pct. 

 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og ansættelsesforhold 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
I tabellen herunder ses de nominelle værdier for beskæftigelsen i 2006 og 2011 samt 
udviklingen i pct.. 
Af nedenstående tabel fremgår det, at beskæftigelse i Viborg Kommune i perioden 2006-2011 er 
reduceret med 1.869 personer. Den branche, som tegner sig for den største del af denne 
reduktion, er branchen for føde-, drikke-, og tobaksvareindustri, hvor der er mistet 406 
beskæftigede i perioden. 
 
Tabel 15: Beskæftigelsen i fremstillingsindustrien i Viborg Kommune 2006-2011 i antal personer. 
 2006 2011 Udvikling i pct. 

Elektronikindustri 66 101 53,0 
Fremst. af elektrisk udstyr 192 85 -55,7 
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 1.023 617 -39,7 
Kemisk industri 95 91 -4,2 
Maskinindustri 5.648 5.119 -9,4 
Medicinalindustri 2 1 -50,0 
Metalindustri 847 610 -28,0 
Møbel og anden industri mv. 916 579 -36,8 
Olieraffinaderier mv. 0 0  
Plast-, glas- og betonindustri 644 454 -29,5 
Tekstil- og læderindustri 129 97 -24,8 
Transportmiddelindustri 164 159 -3,0 
Træ- og papirindustri, trykkerier 478 422 -11,7 
Fremstillingsindustri i alt 10.204 8.335 -18,3 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og ansættelsesforhold 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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Ringkøbing-Skjern kommune 
Beskæftigelsen i Ringkøbing-Skjern kommune er i perioden 2006-2011 reduceret med knap 18 
pct. Der er tre brancher, som trodser den negative udvikling; elektronikindustri (73,3 pct.), 
maskinindustri (26,6) og transportmiddelindustrien (1,7 pct.) 
 
Figur 46: Beskæftigelsesudviklingen i fremstillingsindustrien i Ringkøbing-Skjern Kommune 2006-
2011 i pct. 

 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og ansættelsesforhold 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
 
I tabellen herunder ses de nominelle værdier for beskæftigelsen i 2006 og 2011 samt 
udviklingen i pct.. 
Af tabellen herunder fremgår det, at der er træ- og papirindustrien samt trykkerierne, der 
tegner sig for den største del af reduktionen i beskæftigelsen. I denne branche reduceres 
beskæftigelsen således med 679 personer, hvilket svarer til 40 pct. af det samlede fald i 
kommunen. 
 
Tabel 16: Beskæftigelsen i fremstillingsindustrien i Ringkøbing-Skjern Kommune 2006-2011 i 
antal personer. 
 2006 2011 Udvikling i pct. 

Elektronikindustri 187 324 73,3 
Fremst. af elektrisk udstyr 589 59 -90,0 
Føde-, drikke- og tobaksvareindustri 1.926 1.499 -22,2 
Kemisk industri 14 13 -7,1 
Maskinindustri 2.704 3.424 26,6 
Medicinalindustri 0 0  
Metalindustri 1.545 1.135 -26,5 
Møbel og anden industri mv. 405 266 -34,3 
Olieraffinaderier mv. 0 0  
Plast-, glas- og betonindustri 440 308 -30,0 
Tekstil- og læderindustri 368 166 -54,9 
Transportmiddelindustri 173 176 1,7 
Træ- og papirindustri, trykkerier 1.097 418 -61,9 
Fremstillingsindustri i alt 9.448 7.788 -17,6 
Note: Opgørelsen er på arbejdssteder og ansættelsesforhold 
Kilde: DAMVAD på baggrund af data fra Danmarks Statistik 
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