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Danmarks Statistik har udarbejdet en ny analyse af danske virksomheders 

outsourcing og tilbagesourcing. Analysen er baseret på en survey blandt ca. 

3.000 virksomheder med over 20 ansatte. Den aktuelle undersøgelse er den 

tredje i en række af lignende undersøgelser og dækker perioden 2014-2016. 

De tidligere undersøgelser dækkede perioderne 2001-2006 og 2009-2011. 

Analysens hovedkonklusioner giver et overblik over udviklingen i virk-

somhedernes brug af outsourcing og betydningen for virksomhedernes 

beskæftigelse i Danmark. 

 Siden starten af 2000’erne er 80-85.000 job flyttet til udlandet. Heraf 

kommer 45-48.000 job fra industrivirksomheder. Udflytningstempoet 

er dog faldet markant fra gennemsnitligt 6.300 job årligt i begyndelsen 

af årtusindet til lidt under 3.000 job i de senere år. 

 Få virksomheder har flyttet produktion hjem igen. Det drejer sig især 

om mindre virksomheder med 20-49 ansatte. Det samlede antal job, 

der er etableret som følge af tilbagesourcing, udgør mindre end 200 job 

i perioden 2014-2016. 

 Industrivirksomheder med høj outsourcingsintensitet har næsten hal-

veret antallet af ufaglærte ansatte i Danmark i perioden 2008-2016. Til 

sammenligning faldt antallet af ufaglærte med 20 pct. i de virksomhe-

der, der ikke har outsourcet i perioden. 

 Sammen med det generelle fald i omfanget af outsourcing siden 2001 

er der også sket ændringer i den branchemæssige fordeling. Antallet af 

outsourcede job er faldet i industrien, handel og transport samt infor-

mation og kommunikation. Derimod er antallet af outsourcede job ste-

get i finansiering og forsikring 

 Andelen af højtkvalificerede job, der outsources, varierer betydeligt 

mellem brancherne, jf. figuren nedenfor. I industrien udgjorde højtkva-

lificerede job ca. 15 pct. af de outsourcede job. Til sammenligning var 

omkring halvdelen af de outsourcede job i finansiering og forsikring 

samt erhvervsservice højtkvalificerede i 2014-2016. 
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Figur 1: Andel højtkvalificerede job ud af det samlede antal outsourcede job til 

udlandet for virksomheder med 50+ ansatte fordelt efter branche

 


