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Virksomheder med 100+ ansatte står bag halvdelen af alle investe-
ringer i Danmark  

To ud af tre virksomheder har investeret i 2016-2017 eller har planer om at investere i 

2018-2019. En gennemsnitlig dansk virksomhed, der forventer at skulle investere i 2018-

2019, vil investere 16 millioner kroner. Det er de store virksomheder, der har kræfterne til 

at investere både i Danmark og i udlandet. Virksomheder med mere end 100 ansatte står 

bag 47 procent af investeringskronerne i Danmark fra virksomheder med 10-1000 ansatte. 

De store virksomheder udgør 7 procent af de danske virksomheder med 10-1000 ansatte, 

Et repræsentativt udsnit af danske erhvervsvirksomheder i Danmark med 10-1.000 ansatte 

har svaret på spørgsmål om investeringer i Danmark eller i udlandet i perioden 2016 – 

2020.  

Stort set alle virksomheder, der invester, investerer i Danmark. Jyske virksomheder inve-

sterer oftere end sjællandske virksomheder eller virksomheder i hovedstaden. Der inve-

steres i udstyr og bygninger i Danmark.  

Hver tredje investeringskrone placeres i udlandet. Beslutningerne træffes oftest i Danmark 

af danske virksomheder, men i virksomheder, hvor hovedkvarteret ligger i udlandet, er 

investeringerne større – både i Danmark og i udlandet. For Danmark er der potentiale i, at 

flere udenlandske virksomheder investerer i Danmark, og at danske virksomheder inve-

sterer i udlandet, hvis det giver adgang til fx nye markeder, teknologier eller samarbejds-

partnere. De danske investeringer i udlandet placeres typisk i nærområder såsom de øvrige 

nordiske lande eller Tyskland.  
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To ud af tre virksomheder investerer i perioden 2016-2019  

To ud af tre virksomheder i Danmark har investeret eller forventer at investere i perioden 

2016-2019.  

 

Figur 1: To ud af tre virksomheder investerer 

 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. 1118 svar. 
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Opdelt over en toårig periode vil 60 procent af de danske virksom-
heder investere i enten Danmark eller udlandet 

 

Figur 2: To ud af tre virksomheder investerer over en toårig periode 

 
 

Kilde: Teknologisk Institut: Interview med danske virksomheder i januar 2018. 1118 svar. 
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Energi- og vandforsyningsbranchen investerer 

Brancherne har forskellige investeringsplaner. Energi- og vandforsyningerne i Danmark er 

alle i gang med investeringer, mens kun hver tredje virksomhed under ”offentlige tjene-

ster” investerer. Offentlige tjenester er private virksomheder, der fx leverer ydelser til det 

offentlige såsom private institutioner eller tandlæger [Se Figur 3].  

Figur 3: Energi- og vandforsyningsbranchen fremlægger store investeringsplaner  

 
 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. 1118 svar. 
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Store virksomheder står bag næsten halvdelen af investeringerne i 
Danmark 

De større virksomheder investerer i højere grad sammenlignet med mindre virksomheder. 

77 procent af de store virksomheder investerer, mens det er 60 procent af de mindste 

virksomheder, der har investeret eller har planlagt investeringer.  

Figur 4: Større virksomheder investerer i højere grad sammenlignet med mindre virksom-

heder 

 
 

Kilde: Teknologisk Institut: Interview med 1118 danske virksomheder. 

De mindste virksomheder investerer i gennemsnit for 5 millioner kroner i henholdsvis Dan-

mark og i udlandet. De store virksomheder investerer i gennemsnit for 79 millioner kroner 

i Danmark og 272 millioner kroner i udlandet. Hver tredje investeringskrone i udlandet 

kommer fra de større virksomheder. Dette skal ses i lyset af, at virksomheder med 100-

1000 ansatte udgør 7 procent af populationen. 

De store virksomheder placerer en større andel af deres investeringer i udlandet sammen-

lignet med mikrovirksomheder. Kun 8 procent af mikrovirksomhederne har investeret i 

udlandet, hvorimod hele 20 procent af de store virksomheder har investeret i udlandet  

De større virksomheder har større international orientering, hvorimod de små virksomhe-

der søger investeringer inden for Danmarks landegrænser. Resultatet er, at hver tredje 

krone, der bliver investeret i udlandet, kommer fra en større virksomhed, og næsten hver 

anden krone investeret i Danmark kommer fra en større virksomhed. 
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Figur 5: Store virksomheder bag knap halvdelen af investeringskronerne i Danmark 

 
 

Kilde: Teknologisk Institut: Interview med 1118 danske virksomheder. 
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Jyske virksomheder investerer oftere end sjællandske 

Jyske virksomheder investerer oftere end virksomheder fra Region Hovedstaden og Region 

Sjælland. I Jylland er det omkring 70 procent af virksomhederne, der investerer, mens det 

i Region Hovedstaden og i Region Sjælland er knap 60 procent af virksomhederne, der 

investerer. 

Figur 6: Færre virksomheder i Region Hovedstaden og Region Sjælland investerer 

 
 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. 1118 svar. 

 

  



Teknologisk Institut 

 

11 

Jyderne investerer i Danmark, mens københavnerne investerer i ud-

landet 

Opdeles investeringerne efter danske og udenlandske investeringer nuanceres billedet. 

Virksomhederne i Region Hovedstaden foretager flere investeringer i udlandet sammenlig-

net med de andre regioner. Den gennemsnitlige investering i Danmark pr. virksomhed 

ligger på omkring 16 millioner kroner i alle regioner. Hovedstadsvirksomhedernes investe-

ringer i udlandet er langt større end de investeringer, som virksomheder i andre regioner 

foretager. 

Hvis investeringerne opgøres efter økonomisk vægt, så er en fjerdedel af de danske inve-

steringskroner brugt af virksomheder i Region Hovedstaden, og to ud af tre udenlandske 

investeringskroner stammer fra udlandet. Blot 1 procent af investeringskronerne i udlandet 

kommer fra en virksomhed på Sjælland. 

Sat på spidsen, så investerer jyderne i Danmark, hvorimod københavnerne investerer i 

udlandet [se Figur 7]. 

Figur 7: Virksomheder placeret i Region Hovedstaden lægger størstedelen af deres in-

vesteringer i udlandet 

 
 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. 1118 svar. 
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Størstedelen af virksomheder investerer i Danmark 

To tredjedele af de danske virksomheder investerer i Danmark eller har planer om at in-

vestere i Danmark. Den sidste tredjedel har enten investeret i udlandet eller har slet ikke 

investeret. 

Figur 8: To ud af tre virksomheder investerer i Danmark 

 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. 1118 svar. 
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Størstedelen af investeringer i Danmark sker i udstyr og bygninger 

Maskiner og udstyr står øverst på indkøbssedlen hos virksomheder, der investerer eller 

planlægger at investere i Danmark. Lige efter følger de bygninger, som virksomhederne er 

i, og hver fjerde virksomhed investerer i IT og teknologi. Blot 1 procent nævner værdipa-

pirer og aktier, så det er ikke spekulation, der driver investeringerne. 

Figur 9: Danske investeringer er ofte i udstyr, bygninger og IT 

 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. Spørgsmålet er stillet åbent og efterfølgende er svarene grupperet af Teknologisk 

Institut. Enkelte virksomheder har investeret i flere kategorier. 
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1 ud af 10 virksomheder har investeret i udlandet 

En ud af ti virksomheder har investeret i udlandet. De øvrige virksomheder har enten kun 

investeret i Danmark eller har slet ikke investeret. 

Figur 10: 1 ud af 10 virksomheder har investeret i udlandet 

 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. 1118 svar. 
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Investeringer i udlandet går til maskineri, udvidelse og teknologi 

I udlandet investeres der i maskiner, udvidelse af virksomhedens aktiviteter, IT og tekno-

logi. Opkøb og investeringer i virksomheder og datterselskaber er mere almindeligt i uden-

landske investeringer end ved investeringer i Danmark. 

 Figur 11: Investeringer i udlandet går til maskineri, udvidelse og teknologi 

 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. 116 svar. Spørgsmålet er stillet åbent og efterfølgende er svarene grupperet af Tek-

nologisk Institut. Enkelte virksomheder har investeret i flere kategorier. 
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Hver tredje investeringskrone investeres i udlandet 

En tredjedel af alle investeringskroner lander i udlandet. Forklaringen på den høje andel af 

investeringskroner i udlandet kan være, at det koster flere kræfter og ressourcer at inve-

stere i udlandet end hjemme. Ved overtagelse af virksomheder eller investeringer i facili-

teter er det nødvendigt at forstå regelsættet og forretningskutymer i andre lande. Således 

skal der typisk hyres arbejdskraft på andre vilkår, end man er vant til hjemmefra; og skal 

der sælges på de fremmede markeder, kræver dette også en indsats, hvor sproget er 

anderledes og netværket knap så stærkt. Som det ses i Figur 14 længere fremme, så 

investerer den gennemsnitlige virksomhed 16 millioner kroner i Danmark og 58 millioner 

kroner i udlandet. Virksomheder, der investerer i udlandet, er typisk større virksomheder. 

Figur 12: Hver tredje investeringskrone lægges i udlandet 

 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. 776 svar. 
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Investeringer i udlandet bliver tæt på hjemme eller i USA 

De udenlandske investeringer spreder sig over hele verden, men på top tre ligger de nor-

diske lande, Tyskland og USA. Hver femte virksomhed, der investerer i udlandet, har in-

vesteret i Rusland eller Ukraine. Hver tiende virksomhed har investeret i Kina. Blot 3 pro-

cent har investeret i andre EU lande end de nordiske, Tyskland, Polen og Storbritannien.  

Figur 13: Danske investeringer i udlandet bliver tæt på Danmark eller i USA 

 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. 116 svar. Flere svar mulige. 
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Større beløb i udenlandske investeringer end i danske 

Det er dyrt at komme til udlandet. En gennemsnitlig investering i udlandet i 2016-2019 er 

på 58 millioner kroner. Ikke alle har oplyst investeringernes størrelse, så både for de dan-

ske investeringer og de udenlandske investeringer er der nogen usikkerhed. Den gennem-

snitlige investering i Danmark er på 16 millioner kroner. 

Figur 14: Større beløb på spil i udenlandske investeringer end i danske 

 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. Ikke alle investerende virksomheder satte beløb på deres investeringer. 
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Investeringer i udlandet ledes af industri og service 

Virksomhedernes investeringer i Danmark varierer efter branche. I Landbrug og fiskeri er 

investeringerne typisk omkring 4 millioner kroner pr. virksomhed, mens Industri og Service 

bruger omkring 5 gange så mange penge, når der investeres. Ved investeringer i udlandet 

er det primært investeringer fra Industri og Service (fx rådgivere), hvor der har været 

større investeringer.  

Figur 15: Industri og Service med de største investeringer i udlandet 

 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. Kun beregnet gennemsnit ved minimum 15 svar pr. gruppe. 
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Otte ud af ti investerer det samme eller mere frem mod 2020 

Virksomhedernes investeringer er næsten konstante. Fire ud af ti virksomheder investerer 

mere i 2018-2019 end i 2016-2017. To ud af ti virksomheder investerer mindre. 

Figur 16: 8 ud af 10 virksomheder investerer på samme niveau eller mere 

 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. 776 svar. 
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Investerende virksomheder har oftest hovedkontor i Danmark 

Nitten ud af tyve investerende virksomheder har hovedkontor i Danmark. Danske investe-

ringer er med andre ord oftest en dansk affære. Potentialet i at tiltrække udenlandske 

virksomheder til at investere i Danmark kan således være større end i at få danske virk-

somheder til at flytte investeringer fra udlandet til Danmark. Der er fordele for Danmark i 

at tiltrække udenlandske investeringer til Danmark, men når danske investeringer placeres 

i udlandet, er det sandsynligvis oftest en fordel for Danmark, når der bliver skabt adgang 

til nye markeder, nye værdikæder og nye teknologier. 

Figur 17: 19 ud af 20 investerende virksomheder med hovedkontor i Danmark 

 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. 779 svar. 
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Virksomheder med hovedkontor i Danmark investerer mindre 

Virksomheder med hovedkontor i Danmark investerer gennemsnitligt mindre både i Dan-

mark og i udlandet. Virksomhederne med hovedkontor i Danmark er orienteret mod Dan-

mark og investerer i højere grad i Danmark og i mindre grad udlandet, end de virksomhe-

der, der har hovedkontor i udlandet. Hver tiende krone investeret i Danmark kommer fra 

en virksomhed med hovedkontor i udlandet, og de udenlandske virksomheder investerer i 

gennemsnit mere i Danmark, end de danske virksomheder selv gør. 

Figur 18: Virksomheder med hovedkontor i Danmark investerer mindre 

 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. 776 svar. 
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Industri og Energi- og vandforsyning med flest hovedkontorer i ud-
landet 

Virksomheder med hovedkontor i udlandet er oftest virksomheder inden for Industri eller 

Energi- og vandforsyning. Landbrug, Bygge og anlæg, Transport og Offentlige tjenester er 

stort set brancher domineret af danske virksomheder. 

Figur 19: Industri samt Energi- og vandforsyning oftest med hovedkontor i udlandet 

 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. 776 svar. 
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1 ud af 5 større virksomheder med hovedkontor i udlandet 

Det er især de største virksomheder, som har hovedkontor i udlandet. Hvilket også forkla-

rer, at det gennemsnitlige investeringsniveau for virksomheder med hovedkontor i udlan-

det er højere.  

Figur 20: 1 ud af 5 større virksomheder med hovedkontor i udlandet 

 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. 776 svar. 
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1 ud af 10 hovedstadsvirksomheder har hovedkontor i udlandet 

Hver tiende virksomhed i hovedstaden har hovedkontor udenfor Danmark. Det kan være 

en del af forklaringen på, at hovedstadens virksomheder investerer mindre i Danmark og 

mere i udlandet. I den øvrige del af landet er det mindre end hver tyvende virksomhed, 

som har hovedkontor i udlandet. Mønsteret illustrerer den kraft, som hovedstæder kan 

have til at tiltrække udenlandske investeringer. 

Figur 21: Hver tiende virksomhed i hovedstaden med hovedkontor i udlandet 

 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. 776 svar. 
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19 ud af 20 beslutninger om investeringer i Danmark foretages i 
Danmark 

Beslutninger om investeringer i Danmark foretages i Danmark. Blot 2 procent af investe-

ringsbeslutningerne i de danske virksomheder er truffet i udlandet. I 4 procent af virksom-

hederne træffes beslutningerne både i Danmark og udlandet. 

Figur 22: 19 ud af 20 beslutninger om investeringer i Danmark foretages i Danmark 

 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. 776 svar. 
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19 ud af 20 virksomheder opfattes som danske 

Langt hovedparten af de virksomheder, der investerer i Danmark, er danske virksomheder, 

uanset om hovedkvarteret for den enkelte virksomhed ligger i udlandet.  

Figur 23: 19 ud af 20 virksomheder opfattes som danske 

 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. 776 svar. 
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Knap en tredjedel af investerende virksomheder er frontløbere 

En tredjedel af virksomhederne, der investerer, kan kategoriseres som frontløbere, mens 

de resterende syv ud af ti virksomheder ses som ikke-frontløbere. En frontløbervirksomhed 

er her defineret som en virksomhed, der på én gang er både ambitiøs og innovativ. En 

ambitiøs virksomhed viser, at den vil, fordi lederen har ambitioner om, at virksomheden 

skal vokse mere end andre virksomheder i samme branche. En innovativ virksomhed viser, 

at den kan, fordi den er i stand til at udvikle egne produkter, der kan sælges. Innovative 

og ambitiøse kan-og-vil virksomheder er ofte frontløbervirksomheder, der hurtigere ser 

nye muligheder, har styr på deres forretningsmodel, har overblik over deres marked, deres 

produktionsprocesser, kvalitetsstyring mv. 

Figur 24. Under en tredjedel af investerende virksomheder er frontløbere 

 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. 776 svar. 
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Frontløbervirksomheder er generelt større virksomheder 

40 procent af de store virksomheder med mere end 100 ansatte kan kategoriseres som 

frontløbervirksomheder, det gælder blot 28 procent af virksomhederne med 10-19 ansatte. 

Figur 25: Frontløbere er generelt større 

 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. 776 svar. 
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Flest frontløbere blandt Service, Industri samt i Handel, hotel og 
restauration 

Der er flest frontløbere inden for Service, Industri samt i Handel, hotel og restauration, 

mens der er færrest i Landbrug, fiskeri og råstofudvinding, Bygge og anlæg samt Trans-

port, post og tele.  

Figur 26: Flest frontløbere blandt Service, Industri samt i Handel, hotel og restauration 

 

Kilde: Teknologisk Institut/Jysk Analyse: Interview med danske virksomheder i januar 

2018. 776 svar. 
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Frontløbere fokuserer på udlandet 

Frontløbere fokuserer mere på udlandet end andre virksomheder. Frontløberne har i gen-

nemsnit investeret 69 millioner kroner i udlandet – og 73 procent af de investeringskroner, 

der er placeret i udlandet, kommer fra en frontløbervirksomhed. 

Risikovillighed og et drive til at ekspandere ved at investere i udlandet er sandsynligvis en 

del af forklaringen på, at frontløbervirksomhederne i højere grad end ikke-frontløbervirk-

somheder søger forretningsmuligheder i udlandet ved at investere. Frontløberne investerer 

lige så meget i Danmark som ikke-frontløbervirksomheder. 

Figur 27: Frontløbere fokuserer på udlandet 
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Interview og metode 

Interview med 1118 ledere i danske virksomheder med mellem 10 og 1000 ansatte. Inter-

viewene er gennemført i januar 2018 i samarbejde Jysk Analyse. Virksomhederne er re-

præsentative for private virksomheder i Danmark. Spørgeskema og analyser er udarbejdet 

for Forsikring og Pension.  

Dataindsamlingen er foregået som telefoninterviews ved hjælp af SOPHI, et CATI-system 

udviklet af Jysk Analyse.  Dataindsamlingen er foregået i perioden 5. januar til 24. januar 

2018. Der er i alt kontaktet 2330 virksomheder, hvoraf 1118 (48%) indvilgede i at deltage 

i undersøgelsen.  

Der er udvalgt stratificeret, således at større virksomheder er overrepræsenteret i det re-

aliserede sample og mindre virksomheder (10-19 ansatte) er underrepræsenterede og 

virksomheder med 50 eller flere ansatte er overrepræsenteret. Den stratificerede udvæl-

gelse er gennemført for at få et bedre datagrundlag blandt de større virksomheder, end 

man ville have opnået ved simpel tilfældig udvælgelse. På baggrund af sammensætningen 

i det realiserede sample og tal for populationen er der foretaget en vejning af data. Vægt-

ningen laves med baggrund i antal ansatte som oplyst i erhvervsregistret. 

 

 

 

 


