
 
KONJUNKTURBAROMETER–10/19 

 
Rekordhøj omsætning i 
Fremstillingsindustrien 
 

De danske metal- og maskinproducenter har haft en fremgang 
i omsætningen på 9,5 pct. i perioden fra juni-august 2019 
sammenlignet med samme periode sidste år. Udviklingen 
skyldes blandt andet en fortsat eksportfremgang i den største 
underbranche, Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper. 
Positive forventninger blandt metal- og maskinproducenterne 
peger på, at fremgangen vil fortsætte i sidste kvartal af 2019. 

Omsætningen for metal- og maskinproducenterne var i perioden fra juni til 
august 2019 281 mia. kr. på årsniveau, hvilket svarer til en fremgang på 9,5 
pct. sammenlignet med samme periode året før. Omsætningen overgår 
dermed den hidtidige rekord fra foråret 2017, hvor årsniveauet var på 274 
mia. kr.  

 
 
 

 

 

Baggrund 

Analysen repræsenterer ca. 1.700 
af DI’s medlemsvirksomheder fra 
Fremstillingsindustrien og 
Industriens Arbejdsgivere i 
København, Primært inden for 
metalbranchen.  
 
Målt på antal virksomheder er langt 
hovedparten mindre og mellem-
store metal- og maskinproducent-
er.  
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Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. aug. 2019 

Omsætning i metal- og maskinindustrien mm.
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
 



   
KONJUNKTURBAROMETER–10/19 
Blandt metal- og maskinindustriens underbrancher er fremgangen mindre 
entydig. Den største underbranche, Fremstilling af motorer, vindmøller og 
pumper, har haft en fremgang i omsætningen på 22,4 pct. i juni-august 2019 
sammenlignet med samme periode året før. Også de næst- og tredjestørste 
underbrancher, Fremstilling af andre maskiner samt Metalvareindustri, er 
gået frem med henholdsvis 5,6 og 7,4 pct. Med et årsniveau på 101,4 mia. kr. 
nærmer omsætningen i Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper sig 
toppen på 106,7 mia. kr. i sommeren 2017. Brancherne 
Transportmiddelindustri og Fremstilling af metal er gået tilbage i juni-
august sammenlignet med samme periode året før. 

 
 

Fortsat fremgang i eksporten 
Fremgangen i metal- og maskinindustriens omsætning drives af fremgang i 
eksporten. I metal- og maskinindustien udgør eksporten 62 pct. af den 
samlede omsætning, og udviklingen i eksporten vejer derfor tungt i den 
samlede omsætning. I perioden fra juni til august steg eksporten for metal- 
og maskinproducenter med 16 pct. sammenlignet med samme periode året 
før, så omsætningen nåede et årsniveau på 179 mia. kr. i perioden. 

 
 
Eksporten i Metal- og maskinindustriens største eksporterende 
underbranche, Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper, steg med 32 
pct. i perioden juni-august 2019 sammenlignet med de samme måneder i 
2018. De næst- og tredjestørste eksporterende underbrancher, Fremstilling 
af andre maskiner og Metalvareindustri, gik ligeledes frem på de 
udenlandske markeder med stigninger på henholdsvis 8,4 og 13,9 pct. To af 
de mindre underbrancher, Transportmiddelindustri og Fremstilling af 
metal, er gået tilbage. Den isolerede tilbagegang i 
transportmiddelindustriens eksport skal ses i sammenhæng med nedgangen 
i tysk bilindustri. 
 

 
 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÅDAN HAR VI GJORT 

Dette konjunkturbarometer er 
baseret på offentlige data fra 
Danmarks Statistik. Den primære 
kilde er statistikken ”Firmaernes 
køb og salg”, der opgør 
virksomhedernes omsætning ud 
fra momsindbetalinger. 
 
Alle data er opgjort i løbende priser 
og korrigeret for almindelige 
sæsonudsving, når dette er 
relevant. For at undgå, at store 
enkeltordrer eller lignende skaber 
store udsving i enkelte måneder, er 
data afbildet i figurer udjævnet ved 
brug af et gennemsnit over tre 
måneder. Tal i tekst og tabeller er 
blot sæsonkorrigerede. 
 
Alle data i konjunkturbarometeret 
vedrører branchens samlede 
omsætning og ikke kun 
omsætningen for virksomheder, 
der er medlem af Industri-
samarbejdet. 
 
Tallene for de seneste måneder er 
behæftet med usikkerhed. 
Usikkerheden kan specielt 
forekomme i brancher med mange 
små virksomheder, som kan lede til 
høj volatilitet i omsætningstallene. 
De små virksomheder indberetter 
ikke hver måned, hvorfor tallene 
delvist er skønnede.  
 

 

Jun-aug 2018 Jun-aug 2019 Pct. vækst

Metal- og maskinproducenter mm. 64.282                         70.367                         9,5                

Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper 20.697                         25.334                         22,4             

Fremstilling af andre maskiner 14.452                         15.267                         5,6                

Metalvareindustri 12.310                         13.217                         7,4                

Reparation og installation af maskiner og udstyr 4.278                           4.495                           5,1                

Transportmiddelindustri 3.558                           3.231                           -9,2              

Fremstilling af metal 3.641                           3.198                           -12,2            

Fremstilling af elektriske motorer mv. 2.795                           2.886                           3,3                

Fremstillinger af ledninger, kabler, husholdningsapparater, lamper mv. 2.552                           2.739                           7,3                

Kilde: Danmarks Statistik og DI, seneste obs. august 2019

Omsætning

Jun-aug 2018 Jun-aug 2019 Pct. vækst

Metal- og maskinproducenter mm. 38.782                         44.981                         16,0

Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper 15.759                         20.809                         32,0

Fremstilling af andre maskiner 9.780                           10.604                         8,4

Metalvareindustri 3.550                           4.045                           13,9

Transportmiddelindustri 2.647                           2.417                           -8,7

Fremstilling af metal 2.337                           2.007                           -14,1

Fremstilling af elektriske motorer mv. 1.892                           1.972                           4,2

Reparation og installation af maskiner og udstyr 1.622                           1.827                           12,6

Fremstillinger af ledninger, kabler, husholdningsapparater, lamper mv. 1.193                           1.299                           8,9

Kilde: Danmarks Statistik og DI, seneste obs. august 2019

Eksport
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Stagnation i det indenlandske salg 
I perioden fra juni til august faldt det indenlandske salg blandt metal- og 
maskinproducenterne med 0,5 pct. sammenlignet med samme periode året 
før. Det fører til et årsniveau for den indenlandske omsætning på 102 mia. 
kr. Den største underbranche målt på salg til hjemmemarkedet, 
Metalvareindustri, trak med en stigning på 4,7 pct. det samlede 
indenlandske salg i fremstillingsindustrien op. Fremgangen i 
Metalvareindustrien blev modsvaret af tilbagegang i de mindre 
indenlandske underbrancher Fremstilling af motorer, vindmøller og 
pumper, Fremstilling af metal og Transportmiddelindustri. 
 

 
 

 

 

 

1918171615141312111009

200

180

160

140

120

100

80

60

40

200

180

160

140

120

100

80

60

40

Indeks, 2009=100 Indeks, 2009=100

Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. aug. 2019

Omsætning inden for fremstilling af motorer, vindmøller og pumper
3 mdr. gns. af sæsonkorrigeret årsniveau
 

Eksport Indenlandsk omsætning

Jun-aug 2018 Jun-aug 2019 Pct. vækst

Metal- og maskinproducenter mm. 25.533                         25.412                         -0,5

Metalvareindustri 8.759                           9.172                           4,7

Fremstilling af andre maskiner 4.672                           4.662                           -0,2

Fremstilling af motorer, vindmøller og pumper 4.937                           4.526                           -8,3

Reparation og installation af maskiner og udstyr 2.655                           2.668                           0,5

Fremstillinger af ledninger, kabler, husholdningsapparater, lamper mv. 1.391                           1.466                           5,4

Fremstilling af metal 1.304                           1.190                           -8,7

Fremstilling af elektriske motorer mv. 902                               914                               1,3

Transportmiddelindustri 910                               814                               -10,6

Kilde: Danmarks Statistik og DI, seneste obs. august 2019

Indenlandsk salg
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Beskæftigelsen er stort set uændret 
Metal- og maskinproducenterne beskæftigede 118.220 lønmodtagere på fuld 
tid i andet kvartal af 2019. Det er en fremgang på 3,4 procent sammenlignet 
med andet kvartal af 2018. Fremgangen i starten af 2019 skyldes i stor 
udstrækning en datarevision, hvor man ændrede praksis i klassifikation af 
erhvervskritiske virksomheders branchekode. 

 

Positive forventninger til slutningen af 2019 
I DI’s seneste Virksomhedspanel er metal- og maskinproducenternes 
sammenvejede forventninger til fjerde kvartal positive og på niveau med det 
samlede Virksomhedspanel. Virksomhederne i metal- og maskinindustrien 
forventer fremgang i omsætning og indtjening i fjerde kvartal af 2019 
sammenlignet med samme kvartal året før. Omvendt ser de pessimistisk på 
udviklingen i beskæftigelsen i fjerde kvartal, hvor det samlede 
Virksomhedspanel er marginalt positive. 
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Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 2. kvt. 2019

Fuldtidsbeskæftigede i Metal- og maskinindustrien
Fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere, sæsonkorrigeret


