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Sammenfatning 

I denne rapport redegør vi for vækst, jobskabelse og investeringer i de danske industri-
virksomheder inden for segmenter opdelt efter størrelse. Først introducerer vi de anvend-
te segmenter (se kapitel 1). Dernæst ser vi på segmenter opdelt efter de gængse størrelses-
inddelinger efter antal ansatte, hvilket betyder, at alle virksomheder med mere end 100 
ansatte slås sammen i én gruppe (se kapitel 2). Herefter viser vi resultater af en særkørsel, 
hvor virksomhederne opdeles efter deres danske omsætning, og hvor vi benytter en mere 
finmasket inddeling af virksomheder på forskellige trin på vækstkurven (se kapitel 3). 
Endelig har vi analyseret dynamikken i bevægelserne mellem segmenterne og set på hvor 
mange virksomheder der klarer ”rejsen” fra en mindre virksomhed til en virksomhed med 
en størrelse, der gør, at den kan være globalt konkurrencedygtig. 
 
Kapitel 2 ser på virksomhederne opdelt efter antal ansatte i Danmark, og analysen viser 
bl.a.: 

• De store industrivirksomheder (med mere end 100 ansatte) står for mere end 70% 
af investeringerne i industrien. De investerer mere pr. ansat end de mindre virk-
somheder. 

• Med hensyn til beskæftigelsen har de små industrivirksomheder (10-49 ansatte) 
mistet flest job relativt set, nemlig 13% mellem 2000 og 2008.  

• Vi finder, at de store virksomheder har højere vækst i omsætningen end de min-
dre, og at de har bedre indtjening pr. ansat end i de små industrivirksomheder 
(ordinært resultat). 

• De store industrivirksomheder er også mere globalt orienterede end de mindre. 
De eksporterer mere end de mindre virksomheder. De store virksomheder står for 
mere end 80% af industrieksporten, og de eksporterer dobbelt så meget pr. ansat 
som de små virksomheder. 

• Alle tre segmenter har oplevet en langt større eksponering mod eksportmarkeder-
ne, og eksporten pr. ansat er øget med 50% i alle tre segmenter. 

 
Kapitel 3 ser på størrelsessegmenter opdelt efter omsætning. Vi viser, at der er betydeli-
ge stordriftsfordele for danske industrivirksomheder, og at virksomheder, der vokser op i 
de to største segmenter (mere end 2 mia. kr. i dansk omsætning), har betydeligt bedre 
økonomiske resultater og har været i stand til at fastholde og skabe job hen over krisen. 
 

• De små industrivirksomheder med under 100 mio. kr. i omsætning oplevede en 
jobnedgang på 25% mellem 2007 og 2010. 

• De helt store industrivirksomheder har samlet skabt nye arbejdspladser i Dan-
mark svarende til ca. 5.000 job eller en stigning på 18% siden 2007.  

• De midterste segmenter har alle oplevet en stor jobreduktion på 32-34% i gen-
nemsnit. 

• I øvrigt viser analysen af omsætningssegmenter,som den foregående analyse 
(inddelt efter antal ansatte), at de store virksomheder klarer sig bedre end de 
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mindre målt på omsætning pr. ansat, eksport pr. ansat og ordinært resultat pr. 
ansat. 

• Investeringer pr. ansat viser derimod ikke nogen entydig sammenhæng med stør-
relsen. Virksomhederne i vækstlaget (100-500 mio. kr. i omsætning) investerer 
således mindst lige så meget pr. ansat som de mellemstore virksomheder, mens 
de helt store, megavirksomhederne (over 10 mia. kr. i omsætning), investerede 
mest målt pr. ansat i 2010. 

• Ser man på investeringerne pr. ansat i hvert segment, er det hos de små virksom-
heder, vi ser effekten af krisen med en nedgang på 31% i investeringer pr. ansat 
fra 2007 til 2010.  

• Vi ser endvidere, at virksomhederne i vækstlaget (100-500 mio. kr. i omsætning) 
har formået at øge deres investeringer pr. ansat i kriseårene 2009 og 2010, mens 
virksomhederne i mellemgruppen lige over har haft en mere jævn udvikling i in-
vesteringsomfanget.  Endelig viser analysen, at de helt store industrivirksomhe-
der har forøget deres investeringer betydeligt under krisen, når der måles pr. an-
sat. 

Analysen peger således på, at investeringskrisen opstår i bunden (under 100 mio. kr.) og i 
midterlaget (0,5-10,0 mia. kr.). Der er naturligvis forskel på finansieringskilderne til 
vækst i disse segmenter, men begge segmenter ser ud til at være ramt under investerings-
krisen. 
 
Derfor er det essentielt, at der er gode vækstmuligheder ikke kun for de små virksomhe-
der, men også for de mellemstore virksomheder, der skal ud på rejsen for at blive globalt 
konkurrencedygtige. Det er dem, der skaber flest job og giver højest løn. Der er således et 
stort potentiale i at skabe mere lønsomme virksomheder ved at skabe vækst i lagene un-
der de helt store virksomheder, således at flere danske industrivirksomheder kan vokse 
op i den klasse, hvor de er internationalt konkurrencedygtige. 
 
Kapitel 4 analyserer dynamikken mellem segmenterne opdelt efter omsætning. Konkret 
ser vi på forløbsdata for virksomhederne og undersøger, hvor mange virksomheder der 
vokser ud af et segment og ind i et andet. Analysen viser: 

• At midtersegmentet af dansk erhvervsliv er særligt kritisk, fordi det som vist er de 
store virksomheder, der skaber de mest solide økonomiske resultater, og som er i 
stand til at skabe industrijob i Danmark. 

• Der er nogle få ”udbrydere” hvert år, der vokser ovenud af segmentet. Mellem 
2003 og 2004 voksede 59 industrivirksomheder i Danmark fra segmentet små til 
vækstlaget, mens kun 13 tog rejsen fra vækstlaget til den mellemstore gruppe. 

• I 2003/2004 voksede lidt mere end 2% af virksomhederne ind i gruppen af mel-
lemstore virksomheder. Dette tal steg i 2006/2007 til ca. 3%, men er nu faldet til 
under 2%. 

Samlet er dynamikken mellem segmenterne lille, og manglende investeringer i selskaber i 
vækstlaget og mellemsegmentet vurderes at være en del af forklaringen på den manglende 
dynamik.  
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Kapitel 1 

1 Introduktion 

1.1 Opdeling af virksomhederne i segmenter 
Copenhagen Economics har for Axcelfuture.dk opdelt den danske virksomhedsmasse i 
følgende segmenter med omsætningstal som det primære inddelingskriterium: 
 

Segmenter af danske virksomheder 
Segment Størrelse målt på 

omsætning 
Størrelsesgruppe ift.  
antal ansatte 
 Danmark            EU 

Beskrivelse af segmentet 

Segment 1 
”Mega” 

Omsætning 
over 10,0 mia. kr. 

Over 100 
ansatte 

 

De 40-50 største danske virk-
somheder. Virksomheder med en 
omsætning på mere end 10 mia. 
kr. Megavirksomhederne har i 
gns. ca. 25.000 ansatte, men der 
er stor variation. Kun to virksom-
heder (Mærsk og ISS) har mere 
end 100.000 ansatte. Langt de 
fleste har mere end 1.000 ansat-
te. 

Segment 2 
”Store” 

Omsætning 
2,0-10,0 mia. kr. 

Store  
(> 250 ans.) 

Der er ca. 150 virksomheder i 
denne næststørste kategori i 
Danmark med en omsætning på 
2-10 mia. kr. om året. Virksom-
hederne har i gns. ca. 2.000 
ansatte, men der er stor variati-
on, og enkelte har mere end 
15.000 ansatte. 

Segment 3 
”Mellem-
store” 

Omsætning 
0,5-2,0 mia. kr. 

Virksomheder i laget lige under 
de næststørste. Ca. 400 virk-
somheder med en omsætning på 
mellem 500 mio. kr. og 2 mia. 
kr. Har i gns. 350 ansatte og 
typisk 250-1.000 ansatte. 

Segment 4 
”Vækstlaget” 

Omsætning 
0,1-0,5 mia. kr. Mellemstore 

(50-250 
ans.) 

Virksomheder, som er på vej til 
at vokse sig store. Virksomheder 
med en omsætning på 100-500 
mio. kr. De har typisk 50-250 
ansatte. 

50-100 
ansatte 

Segment 5 
”Små” 

Omsætning under  
0,1 mia. kr. 

Under 50 
ansatte 

Mindre  
(10-49 ans.) 

Virksomheder med en omsætning 
på under 100 mio. kr. og/eller 
færre end 50 ansatte.  Mikro (< 10 

ans.) 
 

 
I de officielle statistikker opdeles virksomheder oftest efter antal ansatte, og i Danmark 
har man traditionelt anset alle virksomheder med mere end 100 ansatte som store og 
dermed ikke sondret mellem segment 1 til 3 i ovenstående (til gengæld findes mange de-
taljerede inddelinger og analyser af de helt små virksomheder med under 50 ansatte).1  
 
                                                                                                                                                                       
1 EU’s SMV-betegnelse blev opdateret i 2003 og dækker nu over følgende tærskelværdier: 

• Mellemstore virksomheder: mindre end 250 ansatte og mindre end 50 mio. euro i omsætning eller 
mindre end 43 mio. euro i balance. 

• Små virksomheder: mindre end 50 ansatte og mindre end 10 mio. euro i omsætning eller mindre end 
2 mio. euro i balance. 

• Mikrovirksomheder: mindre end 10 ansatte og mindre end 2 mio. euro i omsætning eller mindre end 2 
mio. euro i balance.  
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I det følgende anvendes, hvor det er muligt, en opdeling i virksomhedssegmenter med 
udgangspunkt i omsætningen, jf. Tabel 1. Mange af de øvrige undersøgelser anvender dog 
en opdeling baseret på antal ansatte. 
 
Opdelingen af de større virksomheder efter størrelse giver dog visse statistiske udfordrin-
ger. Det skyldes, at regnskabsstatistikkerne opgør omsætningen fra indenlandsk salg + 
eksport fra selskaber i Danmark, jf. Boks 1. 
 

Boks 1 Virksomheder inddelt efter dansk omsætning 
 

Omsætningen i Danmarks Statistiks regnskabsstatistik bygger på statistikken for firmaernes 

køb og salg. Firmaernes salg omfatter indenlandsk salg af varer og tjenester samt eksport af 

varer og tjenester. Det vil sige, at omsætningen opgøres som den danske omsætning og ikke 

den samlede globale koncernomsætning for samtlige danske selskaber. Den indenlandske 

omsætning udgør omkring halvdelen af den samlede omsætning – eksportens andel har været 

svagt stigende de senere år, fra 53% i januar 2009 til 45% i september 2012. 
 

Kilde:  Danmarks statistik, Regnskabsstatistik. 

 
Det betyder f.eks., at et selskab som Carlsberg kun optræder med den danske del af Carls-
bergs globale omsætning. Den danske del af den globale omsætning udgør ca. 7,5%, For et 
selskab som Grundfos udgør den indenlandske omsætning + eksport fra den danske pro-
duktion i alt 26% af den samlede globale efterspørgsel, jf. boks 2. For danske koncerner, 
som kun har produktion i Danmark, vil dansk omsætning svare til global omsætning. 
 
De opgjorte data efter omsætningssegmenter skal derfor læses med disse forbehold for 
øje. Opdelingen vil dog alligevel give en indikation af de forskellige udfordringer, som 
virksomheder af en bestemt størrelsesgruppe står over for. 
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Boks 2 Eksempel: Carlsbergs globale og danske omsætning 
 

● Carlsberg Danmark er et datterselskab til koncernvirksomheden Carlsberg 

Group. 

● Carlsberg Danmarks hovedaktivitet er produktion og salg af øl og an-

dre drikkevarer i Danmark. 

● Datterselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling i årsregnska-

bet beskriver Carlsberg Groups aktiviteter i relation til det danske 

marked for øl, læskedrikke og andre drikkevarer. 

● Koncernens danske aktiviteter udgør 7,5% af den globale om-

sætning.  
 

Carlsberg Danmarks andel af Carlsberg Group 

Carlsberg Group 2011 2010 

Antal ansatte 42.670 - 

Nettoomsætning 63.561 60.054 

   

Carlsberg Danmark 
  

Antal ansatte 1.705 - 

Nettoomsætning 4.738 4.617 
 

Note:  Nettoomsætning og resultat angivet i mio. kr. 

Kilde:  Carlsberg Danmark, Årsrapport 2011, Carlsberg  Group, Årsrapport 2011 
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Kapitel 2 

2 Segmenter efter antal ansatte 

I dette kapitel analyseres udviklingen i den danske virksomhedsmasse med udgangspunkt 
i en opdeling efter antal ansatte.2 Efterfølgende analyseres segmenterne ved brug af regn-
skabsdata, hvor virksomhederne opdeles på de fem segmenter efter omsætningstal. 
 
I dette afsnit anvendes følgende tre grupper: 

• Store = virksomheder med mere end 100 ansatte (svarer til segment 1, 2 og 3 
samt det øverste lag af segment 4). 

• Mellemstore = virksomheder med 50-100 ansatte (svarer til nederste del af 
vækstlaget i segment 4). 

• Små = virksomheder med 10-50 ansatte (svarer til segment 5, dog fraregnet 
mikrovirksomheder med under 10 ansatte). 

 
Der ses på industrien, som er den største konkurrenceudsatte sektor. 

2.1 Store virksomheder er mindre påvirket af 
investeringskrisen end små 

De store industrivirksomheder (med mere end 100 ansatte) står for mere end 70% af in-
vesteringerne i industrien. De investerer mere pr. ansat end de mindre virksomheder. De 
senest tilgængelige data for erhvervsdemografien omfatter 2010. Det betyder, at vi kan se 
på effekten under krisen og sammenligne 2009 og 2010. I 2010 satte investeringskrisen 
for alvor ind, og de samlede investeringer for industrivirksomhederne faldt med 32%. 
 
Analysen af virksomhedssegmenternes investeringer viser, at det især er de mellemstore 
virksomheder, som har haft en stor nedgang i investeringerne. Investeringer i industrien 
er faldet med ca. 50% i de mellemstore virksomheder (50-100 ansatte), mens de er faldet 
med 40% i de små virksomheder (10-49 ansatte). De store industrivirksomheder (over 
100 ansatte) har oplevet det mindste procentvise fald i industriinvesteringerne med et 
fald på ca. 30%. 
 

                                                                                                                                                                       
2 Analyser på Danmarks Statistiks data er udfordret af, at 2009 er det senest tilgængelige år, og af et databrud 
hos Danmarks Statistik i 2009. I 2009 og frem anvendes eIndkomst til opgørelsen af antal ansatte. Data fra 
Danmarks Statistik kan således ikke anvendes til at analysere udviklingen fra 2008 til 2009. 
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Tabel 1 Investeringer i industrien 
Investeringer (mio. kr.) 

     

 

Industri Størrelse 2000 2004 2008 2009 2010 
Ændring  
2009-2010 

Små 10-49 ansatte 4.068 4.201 4.547 3.148 1.935 -39% 

Mellemstore 50-100 ansatte 3.299 1.964 3.882 3.080 1.523 -51% 

Store 
Over 100 ansat-
te 19.941 18.978 22.327 21.507 15.354 -29% 

  I alt 27.308 25.143 30.756 27.735 18.812 -32% 
 

Note:  Bemærk databrud i 2009. 

Kilde:  Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik. 

 
Målt pr. ansat finder vi samme billede. Investeringerne pr. ansat har været stigende i alle 
tre segmenter mellem 2000 og 2008, men i 2010 er der et betydeligt fald.  
 
Investeringerne pr. ansat falder med 30% blandt de små virksomheder mellem 2009 og 
2010, jf. Tabel 1. For de mellemstore virksomheder er investeringerne pr. ansat faldet 
med 50%, mens der for de større virksomheder kan konstateres et fald i investeringer på 
20% målt pr. ansat. Det understreger, at investeringskrisen rammer særligt hårdt i mel-
lemlaget.  
 

Tabel 1 Investeringer pr. ansat i industrien 
Investeringer pr. ansat (mio. kr.) 

    

 

Industri Størrelse 2000 2004 2008 2009 2010 
Ændring  
2009-2010 

Små 10-49 ansatte 0,05 0,06 0,07 0,06 0,04 -33% 

Mellemstore 50-100 ansatte 0,08 0,05 0,10 0,10 0,05 -48% 

Store 
Over 100 ansat-
te 0,09 0,09 0,10 0,13 0,10 -22% 

  I alt 0,08 0,08 0,09 0,11 0,08 -26% 
 

Note:  Bemærk databrud i 2009. 

Kilde:  Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik. 

2.2 Færre industrivirksomheder 
Antallet af selskaber har været faldende siden 2000 i alle segmenter inden for industrien, 
jf. Tabel 2, og krisen ser ud til at have accelereret denne udvikling. 
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Tabel 2 Antal firmaer i Danmark i industrien 
Firmaer 

      
Industri Størrelse 2000 2004 2008 2009 2010 

Små 10-49 ansatte         3.569          3.157          3.041          2.703       2.475  

Mellemstore 50-100 ansatte            618             565             587             465          438  

Store Over 100 ansatte            648             577             584             449          408  

  I alt        4.835         4.299         4.212         3.617      3.321  
 

Note:  Bemærk databrud i 2009. 

Kilde:  Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik. 

2.3 Stort fald i industrijob i alle segmenter 
Med hensyn til beskæftigelsen har de små industrivirksomheder (10-49 ansatte) mistet 
flest job relativt set, nemlig 13% færre job mellem 2000 og 2008. I absolutte tal er der 
mistet ca. 10.000 industrijob i de små industrivirksomheder, ca. 2.500 job er tabt i de 
mellemstore industrivirksomheder, mens ca. 15.000 industrijob er forsvundet blandt de 
store industrivirksomheder (+100 ansatte) mellem 2000 og 2008, jf. Tabel 3. 
 
I de to kriseår, 2009 og 2010, er der forsvundet mere end 20.000 industrijob, hvoraf to 
tredjedele (67%), svarende til 13.000 job, er forsvundet hos de store virksomheder (over 
100 ansatte).  
 

Tabel 3 Antal fuldtidsansatte i industrien 
 

Industri Størrelse  2000 2004 2008 2009 2010 

Små 10-49 ansatte 75.559 67.237 65.676 57.091 52.343 

Mellemstore 50-100 ansatte 42.437 39.026 39.931 32.238 30.405 

Store Over 100 ansatte 234.058 217.692 218.635 172.041 158.330 

 I alt 352.054 323.955 324.242 261.370 241.078 

Note:  Bemærk databrud i 2009. 

Kilde:  Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik. 

 
En del af beskæftigelsesnedgangen i industrien kan tilskrives, at industrivirksomhederne 
har lagt en del servicefunktioner ud til lokale danske leverandører, som f.eks. rengøring, 
facility management og IT-drift. Det betyder, at jobfunktioner i fremstillingsvirksomhe-
derne, som tidligere figurerede som industrijob, har skiftet sektor og i dag figurerer som 
servicejob.  
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Figur 1 Industriens køb af serviceydelser 
 

 
 Kilde:  Copenhagen Economics-analyse pba. Danmarks Statistik. 

 
Ser man på den samlede nettojobtilvækst, er der totalt set tale om en nedgang i langt de 
fleste private hovedsektorer, og det er helt overvejende den offentlige sektor, der har 
skabt flest job siden 2008. Råstof, forsyningsvirksomhed, ejendomshandel og andre ser-
viceydelser har skabt et lille antal job. 
 

Figur 2 Ændringer i beskæftigelsen 2008-2011 
 

 
 Note:  Viser ændringen i samlet antal beskæftigede mellem 2008 og 2011 fra Nationalregnskabet. 

Kilde:  Copenhagen Economics-analyse pba. Danmarks Statistik. 

 
Konklusionen om en nedgang siden 2008 på 9-11% i den private beskæftigelse (eksklusive 
landbrug) og en stigning på op til 3% i den offentlige beskæftigelse genfindes i såvel nati-
onalregnskabets tal, Danmarks Statistiks eIndkomstopgørelser og RAS-statistikken. 
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2.4 Høj vækst i omsætningen blandt de store 
industrivirksomheder 

Ser man på omsætningsvæksten, har den været markant større for de største industrivirk-
somheder, hvor omsætningen voksede med 48% mellem 2000 og 2008 mod en fremgang 
på 22% for de små industrivirksomheder, jf. Tabel 4. Også målt pr. ansat er omsætnings-
væksten størst for de største virksomheder. 
 

Tabel 4 Omsætningsvækst i industrivirksomheder 
Omsætningsvækst (indeks 2000 = 100) 
Industri Størrelse 2000 2004 2008 2009 2010 

Små 10-49 ansatte 100 103 122 113 108 

Mellemstore 50-100 ansatte 100 109 139 119 118 

Store Over 100 ansatte 100 111 148 126 133 

  I alt 100 109 142 123 127 

Omsætning pr. fuldtidsansat (mio. kr. pr. ansat) 
Industri Størrelse 2000 2004 2008 2009 2010 

Små 10-49 ansatte 1,02 1,18 1,43 1,53 1,60 

Mellemstore 50-100 ansatte 1,12 1,33 1,66 1,72 1,85 

Store Over 100 ansatte 1,44 1,71 2,27 2,47 2,83 

  I alt 1,31 1,56 2,03 2,18 2,44 
 

Note:  Bemærk databrud i 2009. 

Kilde:  Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik. 

2.5 Bedre indtjening hos de store industrivirksomheder 
Det samme billede gør sig gældende for det ordinære resultat. Her spores der fremgang 
for de store industrivirksomheder, mens der er tilbagegang for de små, jf. Tabel 5. 
 

Tabel 5 Ordinært resultat 
Indeks 2000 = 100 
Industri Størrelse 2000 2004 2008 2009 2010 

Små 10-49 ansatte 100  87  79  28  48  
Mellemstore 50-100 ansatte 100  79  106  43  81  

Store Over 100 ansatte 100  99  137  94  153  

  I alt 100  95  125  79  131  
 

Note:  Bemærk databrud i 2009. 

Kilde:  Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik. 

2.6 Industrieksporten drevet af de store virksomheder 
De store industrivirksomheder er også mere globalt orienterede end de mindre. De ek-
sporterer mere end de mindre virksomheder. De store virksomheder står for mere end 
80% af industrieksporten, og de eksporterer dobbelt så meget pr. ansat som de små virk-



Danske virksomheders 
vækst og finansiering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 

somheder. Alle tre segmenter har oplevet en langt større eksponering mod eksportmarke-
derne, og eksporten pr. ansat er øget med 50% i alle tre segmenter, jf. Figur 3. 
 

Figur 3 Eksport pr. ansat (industri) 
 

 
 Note:  Bemærk databrud i 2009. 

Kilde:  Copenhagen Economics pba. Danmarks Statistik. 
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Kapitel 3 

3 Segmenter opdelt efter omsætning 

I dette kapitel analyseres vækst og investeringer for danske virksomheder inddelt efter 
deres omsætning. 

3.1 Beskæftigelsen 
Når vi ser på antal ansatte, er de to vigtigste segmenter de små virksomheder (10-100 
mio. kr. i omsætning) og virksomhederne i vækstlaget (100-500 mio. kr. i omsætning). 
Sammenlagt stod virksomhederne i disse to segmenter for 54% af den samlede beskæfti-
gelse i 2010 i selskaber med en dansk omsætning over 10 mio. kr. 
 

Tabel 6 Antal ansatte pr. omsætningssegment – industri 
Segment Omsætning (kr.) 2003 2004 2006 2007 2009 2010 

Små 10-100 mio. 102.715 100.244 96.264 96.272 75.908 72.620 

Vækstlag 100-500 mio. 98.362 95.622 95.851 96.397 69.937 65.147 

Mellemstore 0,5-2 mia. 65.966 68.277 70.834 74.137 55.637 48.940 

Store 2-10 mia. 49.573 43.392 48.727 51.355 34.929 34.303 

Mega Over 10 mia. * * * 30.162 31.587 35.597 

I alt    316.616 307.535 311.676 348.323 267.998 256.607 

Note:      * Henviser til, at oplysningen er diskretioneret, fordi der kun fandtes et fåtal af selskaber i det pågæl-
dende segment i det pågældende år. Data er fra regnskabsstatistikken, og enheden for analysen er 
firmaer (juridiske enheder) og ikke koncerner. Danmarks Statistik er i gang med at opbygge en kon-
cernstatistik. 

Kilde:  Copenhagen Economics-analyse pba. særkørsel fra Danmarks Statistiks firmastatistik. 

 
Danmark har mistet et stort antal industrijob under krisen. Udviklingen er dog ikke ens 
for alle størrelsessegmenter. De små industrivirksomheder med under 100 mio. kr. i om-
sætning har oplevet en jobnedgang på 25% mellem 2007 og 2010, mens de helt store in-
dustrivirksomheder samlet har skabt nye arbejdspladser i Danmark svarende til ca. 5.000 
job eller en stigning på 18% siden 2007. De midterste segmenter har alle oplevet en stor 
jobreduktion på 32-34% i gennemsnit. 
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Figur 4 Jobskabelse fordelt på segmenter i industrien 
 

 
 Kilde:  Copenhagen Economics-analyse pba. særkørsel fra Danmarks Statistik. 

3.2 Andre præstationsvariable 
I øvrigt viser analysen af omsætningssegmenter som den foregående analyse (inddelt 
efter antal ansatte), at de store virksomheder klarer sig bedre end de mindre målt på om-
sætning pr. ansat, eksport pr. ansat og ordinært resultat pr. ansat, jf. Figur 4.  
 
Der er altså betydelige stordriftsfordele for danske industrivirksomheder, og virksomhe-
der, der vokser op i de to største segmenter, har betydeligt bedre økonomiske resultater 
og har været i stand til at fastholde og skabe job hen over krisen. Derfor er det essentielt, 
at der er gode vækstmuligheder i lagene under disse virksomheder, således at flere danske 
industrivirksomheder kan vokse op i den klasse, hvor de er internationalt konkurrence-
dygtige. Investeringer pr. ansat derimod har i 2010 ikke nogen entydig sammenhæng med 
størrelsen. Virksomhederne i vækstlaget (100-500 mio. kr. i omsætning) investerer såle-
des mindst lige så meget pr. ansat som de større virksomheder i de to segmenter, mens de 
helt store, megavirksomhederne (over 10 mia. kr. i omsætning), investerede mest målt pr. 
ansat i 2010. 
 

0 

20.000 

40.000 

60.000 

80.000 

100.000 

120.000 

Små Vækst Mellemstore Store Mega 

2003 2007 2010 

2007-2010: 
-25% 

2007-2010: 
-32% 

2007-2010: 
-34% 

2007-2010: 
-33% 

2007-2010: 
+18% 

Mellemstore 



Danske virksomheders 
vækst og finansiering 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15 

Figur 5 Performance pr. ansat i 2010 
 

 
 Kilde:  Copenhagen Economics-analyse pba. særkørsel fra Danmarks Statistik. 

 
Går man tilbage til årene før krisen, genfinder man den samme størrelseseffekt på om-
sætning pr. ansat, eksport pr. ansat og resultat pr. ansat, men også på investeringer pr. 
ansat. Nedenfor vises tallene for 2003, men samme billede med en klar størrelseseffekt i 
forhold til investeringer pr. ansat genfindes i årene frem til 2007. 
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Figur 6 Performance pr. ansat i 2003 
 

 
 Kilde:  Copenhagen Economics-analyse pba. særkørsel fra Danmarks Statistik. 

3.3 Investeringer 
Ser man på investeringerne pr. ansat i hvert segment, er det hos de små virksomheder, vi 
ser effekten af krisen med en nedgang på 31% i investeringer pr. ansat fra 2007 til 2010.  
 
Vi ser endvidere, at virksomhederne i vækstlaget (100-500 mio. kr. i omsætning) har for-
mået at øge deres investeringer pr. ansat i kriseårene 2009 og 2010, mens virksomheder-
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ne i mellemgruppen har haft en mere jævn udvikling med en mindre stigning i investe-
ringsomfanget i 2010.  
 
Segmentet med de store virksomheder (2-10 mia. kr. i omsætning) har oplevet en svag 
nedgang i investeringsomfanget.  
 
Endelig viser analysen, at de helt store industrivirksomheder har forøget deres investe-
ringer betydeligt under krisen, når der måles pr. ansat, jf. Figur 6. 
 
Dette peger på, at investeringskrisen opstår i bunden (under 100 mio. kr.) og i midterla-
get (0,5-10,0 mia. kr.). Der er naturligvis forskel på finansieringskilderne til vækst i disse 
segmenter, men begge segmenter ser ud til at være ramt under investeringskrisen. 
 

Figur 7 Investeringer pr. ansat i hvert segment 
 

 
 Note:  Der er ikke modtaget data for 2005 og 2008. Data for de helt store megavirksomheder er diskretione-

ret i 2003-2006 pga. få observationer.  

Kilde:  Copenhagen Economics-analyse pba. særkørsel fra Danmarks Statistik. 
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Kapitel 4 

4 Dynamikken mellem segmenter 

I dette kapitel analyserer vi dynamikken mellem segmenterne opdelt efter omsætning. 
Konkret ser vi på forløbsdata for virksomhederne og undersøger, hvor mange virksomhe-
der der vokser ud af et segment og ind i et andet. 

4.1 Virksomhedernes ”rejse” 
Udfordringerne i midtersegmentet af dansk erhvervsliv er særligt kritisk, fordi det som 
vist er de store virksomheder, der skaber de mest solide økonomiske resultater, og som er 
i stand til at skabe industrijob i Danmark. I dette afsnit ser vi derfor på ”rejsen” gennem 
vækstlaget, og det undersøges, hvor mange danske virksomheder der klarer rejsen, og 
hvordan den afhænger af deres investeringer og finansieringsmuligheder. 
 

Figur 8 Virksomheder i forskellige faser 
 

 
Note:  Opdelingen af virksomhedstype efter antallet af ansatte er udført i overensstemmelse med EU-

Kommissionens definition. 

Kilde:  Copenhagen Economics.  

4.2 ”Udbryderne” 
Der er nogle få ”udbrydere” hvert år, der vokser ovenud af segmentet. Mellem 2003 og 
2004 voksede 59 industrivirksomheder i Danmark fra segmentet små til vækstlaget, mens 
kun 13 tog rejsen fra vækstlaget til den mellemstore gruppe. tre år senere under en høj-
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konjunktur var der betydeligt flere udbrydere. Hele 95 industrivirksomheder voksede fra 
små til vækstlaget, og 24 selskaber voksede fra vækstlaget til gruppen af mellemstore. 
Desuden er der identificeret tre selskaber, som mellem 2006 og 2007 voksede fra grup-
pen af mellemstore virksomheder til gruppen af store virksomheder. 
 
Imellem de to kriseår er antallet af udbrydere faldet betydeligt og er nogenlunde tilbage 
på niveauet fra 2003-2004. 
 

Tabel 7 Antal ”udbrydere” blandt danske industrivirksomheder 
 Bevægelse Fra 2003 til 2004 Fra 2006 til 

2007 
Fra 2009 til 

2010 
 
 Vokset fra segmentet ”Små” til ”Vækst” 
 

59 95 62 

 
 Vokset fra segmentet ”Vækst” til ”Mellemstore” 
 

13 24 11 

 
 Vokset fra segmentet ”Mellemstore” til ”Store” 
 

* 3 5 
 

Note:  ”Udbrydere” er identificeret ud fra omsætning og er fundet som værende de selskaber, der vokser 
”ovenud" af segmentet. 

Kilde:  Copenhagen Economics-analyse pba. særkørsel fra Danmarks Statistik. 

 
Figur 5 viser andelen af virksomheder i de to nederste omsætningssegmenter, som har 
bevæget sig op i det næste segment i perioderne 2003-2004, 2006-2007 og 2009-2010. 
Af alle virksomheder i segment 5 og 4 er det kun ca. 2-3%, der har klaret denne ”rejse”. 
 

Figur 9 Andel af ”udbrydere” i 2003, 2006 og 2009 
  

 
 Kilde: Copenhagen Economics-analyse pba. særkørsel fra Danmarks Statistik. 
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Vi finder endvidere en synlig forskel mellem den virksomhedsmasse, der forbliver i seg-
mentet små virksomheder, og "udbrydervirksomheder", der rykker op i vækstlaget i 
2009-2010. Blandt førstnævnte falder investeringerne pr. ansat med 15% fra 2007 til 
2009, mens de stiger med 7% for sidstnævnte gruppe. 
 




