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Danmark i front med outsourcing til udlandet 

Flere danske virksomheder anvender outsourcing til udlandet end virksomheder i 
andre nordeuropæiske lande. Outsourcing er en forretningsmodel, hvor produktion 
eller andre funktioner lægges uden for virksomheden selv. 19 pct. af de danske virk-
somheder med 50 ansatte eller derover har outsourcet til udlandet i perioden 2001-
2006, efterfulgt af finske (16 pct.), norske (14 pct.), hollandske (14 pct.) og svenske 
virksomheder (4 pct.). Det viser en ny undersøgelse fra Danmarks Statistik. 

Hver femte danske 
virksomhed med  
over 50 ansatte 

 outsourcer til udlandet 

 
Virksomheder, der har outsourcet til udlandet. Fra 2001 til 2006  Figur 1. 
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Anm.: Virksomheder med 50 ansatte eller derover – bortset fra Holland, hvor undersøgelsen dækker virksomheder med 
100 ansatte eller derover. Grundet det særlige svenske undersøgelsesdesign må der tages forbehold over for niveauet af 
svenske virksomheder, der har outsourcet. 
 
Reduktion af lønomkostninger er en drivende faktor for outsourcing til udlandet. 
Næsten 60 pct. af de danske, hollandske og svenske virksomheder, der har outsourcet 
til udlandet, peger på omkostningerne som en drivkraft for outsourcing. 

Reduktion af 
lønomkostninger 

 driver outsourcing 
 
Vigtigheden af reducerede omkostninger afspejler sig i valget af destination for out-
sourcingen, som i stort omfang placeres i de nye medlemslande i EU og i Asien. De 
danske virksomheder er kendetegnet ved, at de oftere outsourcer til asiatiske lande. 
Næsten en tredjedel af de danske virksomheders outsourcede funktioner placeres i 
Asien. 

Danske industri-
virksomheder 

 outsourcer til Asien … 

 
Det er især danske industrivirksomheder, som outsourcer deres produktion til disse 
lavtlønsområder. Kina har modtaget mere end 20 pct. af de kerneaktiviteter, som 
danske industrivirksomheder har outsourcet til udlandet i 2001-2006. 

… især til Kina 

 

 



Indien er en betydelig modtager af it- og forsknings- og udviklingsopgaver (FoU) fra 
såvel industri- som servicevirksomheder. Hhv. 12 pct. og 14 pct. af outsourcingen af 
disse to støttefunktioner er flyttet til Indien fra de danske virksomheder. 

Indien især 
 modtager it- og 

forskningsopgaver 
 
Outsourcede forretningsfunktioner, der er flyttet til de nye EU-medlemslande og Asien. 
Fra 2001 til 2006 

Figur 2. 
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Anm.: Se figur 1. 
 
Kina og de nye medlemslande får stigende betydning i de kommende år som destina-
tion for outsourcing af industriproduktionen, mens Indien forventes at blive hoved-
destination for outsourcing af forskning og udvikling fra danske virksomheder. 

Kina og Indien er 
hoveddestinationer 

 
Den danske undersøgelse viser, at der årligt blev flyttet ca. 6.300 job til udlandet på 
grund af outsourcing. Samtidig blev der skabt omkring 1.800 job i de samme virk-
somheder på grund af outsourcingen. Outsourcing til udlandet medfører således et 
nettotab på ca. 4.500 job om året. 

Beskedent tab af job  
pga. outsourcing 

 til udlandet 

 
Næsten 55 pct. af de mistede job er ufaglærte stillinger – især inden for tekstil-, mø-
bel-, jern- og metalindustrien. De job, som skabes umiddelbart af virksomhedernes 
outsourcingsaktiviteter, har en lidt anderledes sammensætning, idet ca. 35 pct. af de 
skabte job er højt kvalificerede job.  

Især ufaglærte job 
 flyttes til udlandet 

 

Mere information  Se flere resultater for de danske virksomheder på www.dst.dk/stattabel/1214. 
 

Kilder og metoder  Danmarks Statistik har i 2007 gennemført en spørgeskemaundersøgelse, der belyser 
danske virksomheders outsourcing fra 2001 til 2006. De undersøgte virksomheder 
repræsenterer næsten 60 pct. af den samlede beskæftigelse i de private byerhverv. 
Undersøgelsen indgår i et større projekt i Økonomi- og Erhvervsministeriet om dan-
ske virksomheders outsourcing, der er publiceret i serien Økonomisk Tema (Danske 
virksomheders outsourcing). 
 

Undersøgelsen er samtidig en del af en fælles europæisk undersøgelse, der er medfi-
nansieret af Eurostat og gennemført af 14 nationale statistikkontorer. Danmarks 
Statistik har koordineret dels selve EU-undersøgelsen, dels en fællespublikation med 
de statistiske kontorer i Finland, Holland, Norge og Sverige (International Sourcing – 
Moving Business Functions Abroad).  
 

Se publikationerne på www.dst.dk/globalisering. Læs mere om kilder og metoder 
på www.dst.dk/varedeklaration/129191. 
 

Næste offentliggørelse  Der er tale om en engangsundersøgelse. 
 

Henvendelse  Peter Bøegh Nielsen, tlf. 39 17 31 41, pbn@dst.dk (baggrund). 
Casper Larsen, tlf. 39 17 35 55, cla@dst.dk (tal). 
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