
 

 

 FABRIKSLØSPRODUKTION OG PRODUKTIVITET 

  

Danske produktivitetstal for 
industrien er kunstigt høje 

Danske virksomheder har omfavnet globaseringen over de seneste år. Det ses blandt 
ved, at en stadig voksende andel af virksomhederne nu producerer deres varer, eller 
nogle af deres varer, uden at have en fysisk fabrik i Danmark. Konkret udgjorde virksom-
hedernes samlede fabriksløse produktion hele 41,4 mia. kr. i 2018. Det er historisk højt 
niveau og svarer til 1,9% af BVT. Det er i sig selv interessant, da den fabriksløse produk-
tion dermed alene har løftet den gennemsnitlige årlige BNP-vækst med omtrent 0,2%-
point i perioden 2014-2018. Der har i perioden 2014 til 2018 været en gennemsnitlig årlig 
BNP-vækst på 2,3%. Det er bestemt bemærkelsesværdigt, at den fabriksløse produktion 
har spillet en så markant rolle igennem det nuværende økonomiske opsving.  
 
Det skal vi naturligvis først og fremmest glæde os over. Den fabriksløse produktion øger 
virksomhedernes relevans og konkurrenceevne i den globale økonomi, hvilket i sidste 
ende løfter den velstanden i Danmark. 
   

Figur 1: Den fabriksløse produktion udgør nu omtrent 2% af BVT 

 

Kilde: Danmarks Statistik, Dansk Erhverv 

Anm: Metode følger Danmarks Statistik https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAna-

lyse.aspx?cid=31374 
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Vi er ikke så produktive som vi tror 
Man skal dog være opmærksomme på, at den fabriksløse produktion ligeledes har leve-
ret et betydeligt løft til produktivitetsvæksten herhjemme, som ikke i sin helhed kan si-
ges at være reel. Det skyldes, at den fabriksløse produktion løfter BNP uden direkte brug 
af arbejdskraft i Danmark. På den måde afviger den fabriksløs produktion betydeligt fra 
den traditionelle hjemlige industriproduktion, fordi der anvendes færre lønmodtagere i 
Danmark og ingen maskiner i Danmark i den fabriksløse produktion.  
 
Det har selvsagt stor indflydelse på den beregnede produktivitet. Inden for industrien 
udgør den fabriksløse vareproduktion 14% af industriens bruttoværditilvækst. Uden den 
frabriksløse værditilvækst ville timeproduktiviteten altså have være tilsvarende svagere.  
 
Effekten af at medregne den fabriksløse bruttoværditilvækst i dansk industris arbejds-
produktivitet fremgår af nedenstående figur, som viser arbejdsproduktiviteten både med 
og uden den fabriksløse produktion. Her er benyttet industriens timeantal opgjort i Dan-
marks Statistiks Nationalregnskab. Timeproduktiviteten (faste priser) er i perioden 2013 
til 2018 samlet set steget med 12%, svarende til en årlig gennemsnitlig produktivitets-
vækst på 2,3%.  
 
Hvis man ser bort fra den fabriksløse produktion, hvor medarbejderne ikke direkte er 
indblandet, er timeproduktiviteten i perioden fra 2013 til 2018 steget med mere beskedne 
5%, svarende til en årlige gennemsnitlig produktivitetsvækst på 1,0%. Det ændrer mar-
kant billedet, og må betegnes som en svag produktivitetsvækst. 
   

Figur 2: Den fabriksløse produktion påvirker produktiviteten i industrien 

 

Kilde: Danmarks Statistik (nationalregnskabets opgørelse af timeantallet), Dansk Erhverv 

Anm: Metode følger Danmarks Statistik https://www.dst.dk/Site/Dst/Udgivelser/nyt/GetAna-

lyse.aspx?cid=31374 
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Benytter man i stedet timeantallet fra arbejdstidsregnskabet svinder den samlede pro-
duktivitetsvækst i industrien ind til 9%, svarende til en årlige gennemsnitlig produktivi-
tetsvækst på 1,8%. Fraregnet den fabriksløse produktion ligger produktivitetsvæksten 
på 2%, svarende til en årlig gennemsnitlig produktivitetsvækst på 0,4%. Valget af time-
antal påvirker kun den relative forskel i produktiviteten marginalt (1,4%-point vs. 1,3%-
point).  

Globaliseringen har gjort det vanskeligt at måle produktiviteten 
Beregningerne illustrerer, at virksomhedernes øgede globalisering gør det yderst van-
skeligt at måle produktiviteten herhjemme. Der er desværre meget der tyder på, at en 
del af produktivitetsvæksten i industrien ikke kan siges at være reel. Den reelle produk-
tivitetsudvikling i industrien må alt andet lige ligge et sted mellem de to yderpunkter, 
hvor enten den fabriksløse produktion er medtaget eller den fabriksløse produktion er 
undladt.  


