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Fremstillingsindustriens årsomsæt-
ning er 58 mia. kr. højere end før 
coronakrisen 
 

De danske metal- og maskinproducenters omsætning er større end 
før coronakrisen. I de seneste tre måneder fra juli til september er 
omsætningen steget med 15,9 pct. sammenlignet med samme peri-
ode i 2020. Udviklingen skyldes primært en markant fremgang i ek-
sporten for den største underbranche, Fremstilling af motorer, vind-
møller og pumper. 

I perioden fra juli til september 2021 var omsætningen for metal- og maskinindu-
strien 76,6 mia. kr. i løbende priser. Det svarer til et årsniveau på 306 mia. kr. Sam-
menlignet med omsætningen i samme periode i 2020, hvor industrien stadig var 
påvirket af nedlukningen fra første bølge i coronakrisen, er det er fremgang på 15,9 
pct. Selv med et mindre fald i juli og august er omsætningen i metal- og maskinin-
dustriens fortsat på et rekordhøjt niveau.  

 
 

 

 

 

 

 

  

 Baggrund 

Analysen repræsenterer ca. 1.700 
af DI’s medlemsvirksomheder fra 
Fremstillingsindustrien og Industri-
ens Arbejdsgivere i Danmark, pri-
mært inden for metalbranchen. 
 
Målt på antal virksomheder er langt 
hovedparten mindre og mellemstore 
metal- og maskinproducenter.  
 
  
 
 
 
 
 

KONTAKT 

Chef for FFI-sekretariatet Jacob 
Kjeldsen 
2088 3914 
JAK@di.dk 
 
Chefkonsulent MarieThorsø 
Kousgaard 
3377 3366 
MATK@di.dk 



   
KONJUNKTURBAROMETER–11/21 
 
Alle underbrancher undtagen Reparation og installation af maskiner og udstyr 
har oplevet fremgang de seneste tre måneder sammenlignet med 2020. Den største 
underbranche, Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper, har haft en stig-
ning i omsætningen på 34,3 pct. fra juli til september 2021 sammenlignet med 
samme periode i 2020. Fremgangen i underbranchen bidrager med 11,2 procent-
point til den samlede stigning i metal- og maskinproducenternes omsætning. Det 
er dermed denne branche, som har været den primære drivkraft bag stigningen i 
den samlede omsætning. De mindre underbrancer, Fremstilling af metal og Trans-
portmiddelindustri har oplevet stigninger i omsætningen på hhv. 38,3 pct. og 17,5 
pct. Disse brancher bidrager dog kun minimalt til den samlede stigning i omsæt-
ning med hhv. 1,6 og 0,8 procentpoint. Reparation og installation af maskiner og 
udstyr har oplevet en tilbagegang på -2,5 pct., hvilket har sænket omsætningsfrem-
gangen med -0,2 procentpoint. 
 

 
 

Udenlandsk salg kan forklare al fremgangen i den samlede 
omsætning 
Metal- og maskinproducenterne har i juni til august omsat for 50,8 mia. kr. i lø-
bende priser på det udenlandske marked, hvilket er en stor fremang på 28,3 pct. 
sammenlignet med samme periode i 2020. Salget til udlandet udgør ca. to tredje-
dele af den samlede omsætning blandt metal- og maksinproducenter. Samtidig har 
stigningen i eksport bidraget med 17 procentpoint til den samlede fremgang i om-
sætningen på 15,9 pct. Det kan lade sig gøre, fordi indenlandsk salg har haft en 
tilbagegang i samme periode. Med andre ord er det udelukkende eksportomsæt-
ningen, som har bidraget med fremgangen i den samlede omsætning.  

 
Alle underbrancher undtagen Reparation og installation af maskiner og udstyr 
har oplevet fremgang i eksport. Den største underbranche Fremstilling af motorer, 
vindmøller og pumper har også oplevet den største stigning i salget til det uden-
landske market på 52,4 pct. i juli til september sammenlignet med samme periode 
i 2020. De har dermed bidraget med 21,8 procentpoint af den samlede fremgang i 
eksportomsætning. Den næststørste stigning i salg til udlandet er blandt fremstil-
lere af metal, hvis eksportomsætning er steget med 49,8 pct. De resterende under-
brancher har oplevet stigninger i salg til udlandet på mellem 4,6 og 21 pct., hvilket 
har bidraget med 0,6 til 2 procentpoint til den samlede eksportfremgang. Repara-
tion og installation af maskiner og udstyr har oplevet en tilbagegang til -3,2 pct., 
hvilket har sænket den samlede eksportfremgang med -0,1 procentpoint. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÅDAN HAR VI GJORT 

Dette konjunkturbarometer er base-
ret på offentlige data fra Danmarks 
Statistik. Den primære kilde er stati-
stikken ”Firmaernes køb og salg”, 
der opgør virksomhedernes omsæt-
ning ud fra momsindbetalinger. 
 
Alle data er opgjort i løbende priser 
og korrigeret for almindelige sæson-
udsving, når dette er relevant. For at 
undgå, at store enkeltordrer eller lig-
nende skaber store udsving i enkelte 
måneder, er data afbildet i figurer ud-
jævnet ved brug af et gennemsnit 
over tre måneder. Tal i tekst og tabel-
ler er blot sæsonkorrigerede. 
 
Alle data i konjunkturbarometeret 
vedrører branchens samlede om-
sætning og ikke kun omsætningen 
for virksomheder, der er medlem af 
Fremstillingsindustrien. 
 
Tallene for de seneste måneder er 
behæftet med usikkerhed. Usikker-
heden kan specielt forekomme i 
brancher med mange små virksom-
heder, som kan lede til høj volatilitet 
i omsætningstallene. De små virk-
somheder indberetter ikke hver må-
ned, hvorfor tallene delvist er skøn-
nede.  
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Tilbagegang i salg til hjemmemarkedet 
Modsat metal- og maskinproducenternes salg til udlandet er salget på de inden-
landske markeder faldet de seneste tre måneder, når man sammenligner med 
samme periode i 2020. I perioden fra juli til september har metal- og maskinpro-
ducenterne haft et indenlandsk salg på 25,8 mia. kr. i løbende priser svarende til 
en tilbagegang på -2,7 pct. sammenlignet med samme periode i 2020. Salget til 
hjemmemarkedet har sænket fremgangen i metal- og maskinproducenternes om-
sætning med -1,1 procentpoint.  
 
Det er især Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper, som bidrager til tilba-
gegangen i indenlandsk omsætning. De oplevede et fald på -25 pct. i salg til hjem-
memarkedet fra juli til september sammenlignet med samme periode i 2020. Det 
har bidraget med -4,7 procentpoint til tilbagegangen. Den største underbranche 
Metalvareindustri, målt på salg på hjemmemarkedet, oplevede et lille fald på -0,1 
pct.  
 
Modsat har den næststørste underbranche Fremstilling af andre maskiner oplevet 
en fremgang på 2,8 pct., hvilket har givet en mindre tilbagegang i salg på hjemme-
markedet på 0,5 procentpoint. Fremstillere af metal har oplevet den største stig-
ning. De oplevede en fremgang på 23,4 pct. fra juli til september sammenlignet 
med samme periode i 2020. Det bidrager til en mindre tilbagegang i indenlandsk 
omsætning med 1,1 procentpoint.  
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Mangel på arbejdskraft og materialer 
Manglen på råvarer og materialer har vist sig at være en stigende udfordring for 
danske virksomheder efter coronakrisen. I DI’s seneste Virksomhedspanel fra 
september 2021 er virksomhederne blevet spurgt til, om de mangler råvarer i de-
res produktion. Her svarer 61 pct. af virksomhederne i Fremstillingsindustrien, 
at de mangler mindst én type råvare i deres produktion. Det samme tal er 38 pct. 
blandt alle virksomheder i panelet. Det er især mangel på mikrochips, som er en 
begræning for fremstillingsvirksomhedernes produktion. 43 pct. af fremstillings-
virksomhederne, som mangler råvarer, svarer, at de mangler mikrochips. 
 
Det er især blandt fremstillingsvirksomheder med salg til udlandet, som har man-
gel på materialer og råvarer. Her melder to ud af tre virksomheder om mangel-
ende råvarer i deres produktion, mens det er knap en tredjedel for virksomheder, 
som alene er på hjemmemarkedet. Det kan give en opbremsning af eksportom-
sætningen i de kommende måneder, hvis ikke virksomhederne kan skaffe de rå-
varer og materialer, som de bruger i deres produktion.  
 
Virksomhederne svarer også, at mangel på kvalificeret arbejdskraft er en be-
grænsning i deres produktion samt en vækstudfording. Her svarer 62 pct. af virk-
somhederne i fremstillingsindustrien, at de mangler kvalificeret arbejdskraft. Det 
kan igen føre til en opbremsning af omsætningen i fremstillingsindustrien. 
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Beskæftigelsen er stigende igen efter coronakrisen 
Metal- og maskinproducenterne havde ca. 115.500 fuldtidsbeskæftigede lønmod-
tagere i 2. kvartal af 2021. Det er en stigning på 2,5 pct. sammenlignet med 1. kvar-
tal af 2021. Tallet er opgjort som det gennemsnitlige antal beskæftigede i april, maj 
og juni. Antallet af fuldtidsbeskæftigede er faldet med 3 pct. i løbet af coronakrisen 
fra 1. kvartal 2020 til 1. kvartal 2021. At antallet af fuldtidsbeskæftigede lønmodta-
gere er steget de to seneste kvartaler, tyder på, at virksomhederne har mod på at 
ansætte medarbejdere igen til den stigende aktivitet.  
 
Beskæftigelsen er langsommere om at reagere på ændringer i økonomien end om-
sætningen. Det skyldes, at virksomheder er mere tilbageholdende med at ansætte 
nye medarbejdere, når økonomien går godt. Det kan forklare, hvorfor beskæftigel-
sen først stiger i 2. kvartal af 2021, imens omsætningen allerede steg fra starten af 
2021.  
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


