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Forord og opsummering
Det er en stor fornøjelse for mig at kunne præsentere dig for denne 
analyse af den danske plastbranche. Vi kalder den ”Tal og tendenser 
2018: Plastindustriens bidrag til vækst og beskæftigelse i Danmark”. 
Det er nu anden gang, vi laver en sådan analyse af vores branche, og 
det er en fornøjelse for os at kunne konstatere, at udviklingen heldig
vis er positiv på langt de fleste områder.

Markant fremgang i omsætning og eksport: Vi er ude af krisen
Tallene viser det sort på hvidt: Dansk plastindustri er ude af krisen! 

Omsætningen i vores branche er steget med ikke mindre end 26 pct. siden 2009. Alene fra 
2015 til 2016 er omsætningen steget med 13 pct. efter at væksten i vores industri ellers 
har haltet lidt efter væksten i såvel resten af industrien som i europæisk plastindustri. Der
med er vi nu fuldt ud på omgangshøjde. En stor del af denne fremgang kan forklares med, 
at danske plastvirksomheder lige nu slår igennem internationalt. Vores eksport er nemlig 
steget med ikke mindre end 50 pct. siden 2009. Det er en rigtig positiv udvikling, der også 
tegner rigtig positivt for fremtiden.

Vi udgør ca. 10 pct. af dansk fremstillingsindustri – men beskæftigelsen falder
Analysen konkluderer, at der i alt arbejder omkring 26.000 personer med plastproduktion 
i Danmark. Det svarer til omkring 10. pct. af dansk fremstillingsindustri og lidt over 1 pct. 
af alle beskæftigede i Danmark.  Det gør plastbranchen til en af industriens største under
brancher. Det står dog også klart, at beskæftigelsen i vores branche er faldende. Vi veksler 
altså endnu ikke den store vækst til flere jobs, hvilket ellers lige nu er tendensen i resten af 
dansk fremstillingsindustri.

Ikke en naturlov, at vi skal miste jobs
Det er selvfølgelig en positiv historie, at vi er i stand til at skabe mere med færre personer. 
Det viser, at vi er ekstremt effektive, og at vi er gode til at gribe de muligheder, som auto
matiseringen giver os. Det glæder jeg mig over. Jeg nægter dog at se det som en naturlov, 
at vi fortsat skal blive færre ansatte i vores branche. Analysen viser, at i Tyskland vokser 
antallet af plastjobs lige nu voldsomt. Også Sverige har siden 2009 haft en langt mere  
positiv udvikling i beskæftigelsen end os.

Brug for lavere skat på arbejde og flere faglærte og ingeniører
En stor del af forklaringen på den udeblevne jobvækst herhjemme skal findes i vores høje 
skattetryk og deraf følgende høje lønniveau. Det er ganske enkelt bare dyrere at ansæt
te nye folk i Danmark, end det er i landene omkring os. Jeg mener derfor, at lavere skat 
på arbejde vil slå igennem i form af flere jobs i vores branche. Derudover skal vi sikre, at 
der uddannes tilstrækkeligt unge mennesker med de kompetencer, som vores virksomhe
der efterspørger. Det gælder særligt plastmagere og andre faglærte samt ingeniører med 
plast evnerne i orden. Det nytter ikke meget, at vi er klar til at ansætte, hvis der ikke står folk 
klar til at udfylde vores ledige jobs. 

Prognoser indikerer, at det ikke kun er en udfordring for os – det gælder for hele industrien 
og en lang række andre sektorer. Alle politiske initiativer, der kan understøtte, at flere unge 
uddanner sig mere i retning af arbejdsmarkedets behov, er derfor mere end velkomne. Det 
samme gælder alle initiativer, der kan gøre det mere attraktivt at deltage aktivt på arbejds
markedet og yde en ekstra indsats.

Med venlig hilsen 
Thomas Drustrup, adm. direktør i Plastindustrien

Plastbranchen er en 
af industriens største 
underbrancher. Mere end 
26.000 personer arbejder 
med plastproduktion i 
Danmark. Det svarer til 
omkring 10. pct. af dansk 
fremstillingsindustri og 
lidt over 1 pct. af alle 
beskæftigede i Danmark. 
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1. Ca. 26.000 danskere arbejder med plastproduktion
I alt var der mellem 2014 og 2015 26.100 
beskæftigede i den samlede danske pla
stindustri. Det svarer til knap 10 pct. af de 
ansatte i den danske fremstillingsindustri 
og lidt over 1 pct. af alle beskæftigede i 
Danmark. 

Beskæftigelsen i den samlede danske 
plastindustri er fundet ved at undersøge 
beskæftigelsen i følgende tre grupper af 
virksomheder:

Primær plastindustri  
(11.600 beskæftigede)
Virksomhederne inden for plastindustri, 
som branchen kan defineres ud fra Dan
marks Statistiks branchekoder1, beskæf

1 Følgende branchekoder tælles med i gruppen 
primær plastindustri: Fremstilling af plastproduk
ter, fremstilling af plast i ubearbejdet form, frem
stilling af glasfiber og fremstilling af maskiner til 
produktion af plast og gummi.

tigede i 20152 11.600 personer. Denne 
gruppe af virksomheder vil i resten af 
analysen være beskrevet som primær 
plastindustri. Den primære plastindustri 
inkluderer dog kun en del af de virksom
heder, der til dagligt beskæftiger sig med 
plast. 

Medlemmer af Plastindustrien  
som ikke er en del af primær  
plastindustri (9.600 beskæftigede)
Størstedelen af Plastindustriens med
lemmer er at finde i den forrige gruppe 
primær plastindustri. Der er dog en lang 
række virksomheder, der er medlemmer 
af Plastindustrien, men som ikke er en del 
af den primære plastindustri. Disse virk
somheder beskæftiger godt 9.600 perso
ner. Disse tal er fra 2014.

2 2015 er de seneste tilgængelige beskæftigelses
tal på dette detaljeringsniveau.

Plastproduktion hos øvrige  
virksomheder (4.900 beskæftigede) 
Desuden findes en række virksomheder, 
der ikke er medlemmer af Plastindustri
en, men hvor en del af virksomhedens 
produktion er relateret til plast. Her har 
Plastindustrien udvalgt 130 virksomhe
der blandt hvilke, Teknologisk Institut har 
gennemført en rundspørge for at belyse, 
hvor stor en andel af de ansatte, der be
skæftiger sig med produktion, udvikling 
eller forarbejdning af materialer af plast, 
kompositter eller glasfiber. 

Rundspørgen har resulteret i svar fra 33 
virksomheder uden for Plastindustrien, 
hvori en del af de ansatte beskæftiger 
sig med plast eller produkter relateret til 
plast.

Disse 33 virksomheder beskæftigede i 
2014 knap 13.100 personer. Heraf var 

Beskæftigede i den danske plastindustri

Anm.: For den primære plastindustri er tal fra 2015. Øvrige beskæftigelsestal er fra 2014 
Kilde: Survey foretaget Teknologisk Institut, NN Markedsdata, Plastindustrien og DI

 -

 2.000

 4.000

 6.000

 8.000

 10.000

 12.000

 14.000

Ansatte ved plast i
virksomheder, der delvist 
beskæftiger sig med plast 

Ansatte hos medlemmer 
af Plastindustrien, der ikke 

er i plastbrancherne

Ansatte i den 
primære plastindustri 



5

godt 4.900 personer beskæftiget med 
plast. Det er således mere end hver tred
je ansatte i disse virksomheder, der be
skæftiger sig med plast eller produkter 
relateret til plast.



2. Beskæftigelsen falder i den danske plastbranche  
– trods fremgang i både europæisk plastindustri  
og dansk fremstillingsindustri

Ligesom resten af dansk fremstillingsin
dustri oplevede den primære plastindu
stri et stort fald i beskæftigelsen i forbin
delse med krisen. Fra 2009 til 2015 blev 
der 2.700 færre beskæftigede i den pri
mære plastindustri. Det svarer til et fald 
på 19 pct. 

Til sammenligning faldt beskæftigelsen 
i den samlede fremstillingsindustri med 

8 pct. i samme periode. I modsætning til 
den primære plastindustri, har beskæfti
gelsen i fremstillingsindustrien dog væ
ret stigende i både 2014 og 2015 og vok
sede med ca. 1 pct. i 2015.

Faldet i beskæftigelsen i den danske pla
stindustri adskiller sig også markant fra 
den udvikling, der har været i plastindu
strien på europæisk niveau. I samme pe

riode, hvor beskæftigelsen er faldet med 
19 pct. i dansk plastindustri, er den så
ledes steget med 4 pct. samlet i Europa, 
med 14 pct. i Tyskland og ligget nogen
lunde konstant i Sverige.

6



7

Plastvirksomheder Delvis plastvirksomheder
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Beskæftigede i plast- og fremstillingsindustri

Kilde: Danmarks Statistik og Eurostat, sidste obs. 2015
Anm.: Plastindustri, EU viser beskæftigelsen inden for fremstilling af plastprodukter
i EU28. I 09 og 10 er kun 27 medlemslande regnet med. Data for 2014 er behæftet med betydelig usikkerhed.

Bemærk, at tallene for plastbranchen her alene dækker den gruppe af virksomheder, der er en del af den primære plastindustri, som 
den er defineret ud fra Danmark Statistiks branchekoder. Denne gruppe af virksomheder repræsenterer knap halvdelen af de beskæf-
tigede i den samlede danske plastbranchen (jf. kapitel 1).
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3. Omsætningen i plastbranchen stiger markant
Virksomhederne i den primære plastin
dustri omsatte i 2016 for 25 mia. kr. Det 
svarer til en stigning på 13,1 pct. i forhold 
til 2015. Væksten markerer et skift fra en 
ellers flad omsætningsudvikling i årene 
2009 til 2015, hvor den årlige omsætning 
har svinget mellem 20 og 22 mia. kr.

Med fremgangen i omsætningen i 2016 
har den primære plastindustri opnået en 
vækst på samlet ca. 26 pct. siden 2009. 
Som beskrevet i kapitel 2 er beskæfti
gelsen i plastbranchen faldet i samme 
periode. Den øgede omsætning er altså 
skabt af færre personer. Se også grafen 
på modsatte side.

I samme periode har både den samlede 
danske fremstillingsindustri og den euro
pæiske plastindustri (nyeste tal er her 
dog fra 2015) øget omsætningen med 
ca. 27 pct. 

Udvikling i omsætning

Kilde: Danmarks Statistik og DI (sidste obs. 2016) og Eurostat (sidste obs. 2015)
Anm.: Plastindustri, EU viser omsætningen for virksomheder i EU28, der fremstiller plastprodukter.
I 2009 og 2010 er kun 27 medlemslande regnet med.

Bemærk, at tallene for plastbranchen her alene dækker den gruppe af virksomheder, der er en del af den primære plastindustri, som 
den er defineret ud fra Danmark Statistiks branchekoder. Denne gruppe af virksomheder repræsenterer knap halvdelen af de beskæf-
tigede i den samlede danske plastbranchen (jf. kapitel 1).
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Udvikling i beskæftigelse og omsætning

Kilde: Danmarks Statistik

Bemærk, at tallene for plastbranchen her alene dækker den gruppe af virksomheder, der er en del af den primære plastindustri, som 
den er defineret ud fra Danmark Statistiks branchekoder. Denne gruppe af virksomheder repræsenterer knap halvdelen af de beskæf-
tigede i den samlede danske plastbranchen (jf. kapitel 1).
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4. Markant fremgang i eksporten
Virksomhederne i den primære plastindu
stri eksporterede for 14,7 mia. kr. i 2016 og 
omsatte for 10,4 mia. kr. på hjemmemar
kedet. Dermed stammer næsten 60 pct. af 
omsætningen i den primære plastindustri 
i 2016 fra salg til udlandet. Det er lidt over 
niveauet for den samlede fremstillingsin
dustri, hvor eksporten i 2016 udgjorde 58 
pct. af det samlede salg.

Siden 2009 er eksporten i den primære 
plastindustri vokset med ikke mindre end 
50 pct. Ligeledes har den samlede frem
stillingsindustri oplevet fremgang i eks
porten – dog i mindre grad end i plast
industrien. 

Omvendt har der været en mere beske
den fremgang i det indenlandske salg, 

hvor udviklingen mere ligger på linje med 
udviklingen i den samlede fremstillings
industri.

Udvikling i indenlandsk salg og eksport

Kilde: Danmarks Statistik og DI, sidste obs. 2016.

Bemærk, at tallene for plastbranchen her alene dækker den gruppe af virksomheder, der er en del af den primære plastindustri, som 
den er defineret ud fra Danmark Statistiks branchekoder. Denne gruppe af virksomheder repræsenterer knap halvdelen af de beskæf-
tigede i den samlede danske plastbranchen (jf. kapitel 1).
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5. Plastbranchen spænder bredt
Som beskrevet i kapitel 1, så er 26.100 
beskæftiget i den samlede plastbranche 
hvoraf 14.500 er beskæftiget med plast 
produktion i virksomheder, som ikke de
fineret som en del af den primære plast
industri. Fremstillingen af plastprodukter 
i Danmark spænder således over en bred 
vifte af brancher og industrier.

Dette fremgår også af en analyse af, hvil
ke segmenter virksomhederne leverer 
produkter til. Plastvirksomhederne i Dan
mark leverer således både emballage, 
komponenter til andre produkter og fær
dige produkter til en lang række virksom
heder på tværs af alle brancher.

Mange plastvirksomheder leverer pro
dukter til industrien. Flest leverer produk
ter til fødevareindustrien. Det er tilfældet 
for 15 pct. af plastvirksomhederne. Godt 
10 pct. leverer til møbelbranchen, kontor 
eller reklamevirksomhed samt bygge og 
anlægsbranchen. 

Hvortil leveres plastprodukter
Andel af alle plastvirksomheder, der leverer til respektive steder

Anm.: Virksomheder kan vurderes/svare ja til at levere produkter til flere steder, hvorfor disse ikke nødvendigvis summerer til 100 pct. 
Desuden leverer 36,6 pct. af plastvirksomhederne til områder ikke omfattet af kategorierne.
Kilde: Vurderinger foretaget af Danmarks Teknologiske Institut for Plastindustrien på baggrund af hjemmesider for 356 virksomheder 
i plastbrancherne og 76 medlemmer hos Plastindustrien, ikke i plastbrancherne, samt survey blandt 33 virksomheder, der delvist 
beskæftiger sig med plast. Desuden NN Markedsdata, Plastindustrien og DI.   

Virksomheder, der delvist beskæftiger sig med plast

Medlemmer hos Plastindustrien, der ikke er i plastbrancherne
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Der er også et stort spænd i de produk
tionsformer som virksomhederne an
vender til fremstilling af plastprodukter. 
Sprøjtestøbning, som blandt meget an

det kendes fra fremstilling af LEGOklod
ser, er den mest anvendte produktions
metode. Denne benyttes samlet set af 
43 pct. af virksomhederne.  Ekstrudering, 

der bl.a. bruges til fremstilling af slanger 
og rør, er den næstmest anvendte pro
duktionsform og benyttes af 35 pct. af 
virksomhederne. 

Hvilken produktionsmetode/plasttype anvendes
Andel af alle plastvirksomheder, der anveder respektive produktionsmetoder/plasttyper

Anm.: Virksomheder kan vurderes/svare ja til at anvende flere produktionsmetoder/plasttyper, hvorfor disse ikke nødvendigvis sum-
merer til 100 pct. For 43 virksomheder har det ikke været muligt at bestemme produktions metode/plasttype.
Kilde: Vurderinger foretaget af Danmarks Teknologiske Institut for Plastindustrien på baggrund af hjemmesider for 356 virksomheder 
i plastbrancherne og 76 medlemmer hos Plastindustrien, ikke i plastbrancherne, samt survey blandt 33 virksomheder, der delvist 
beskæftiger sig med plast. Desuden NN Markedsdata, Plastindustrien og DI. 

Virksomheder, der delvist beskæftiger sig med plast

Medlemmer hos Plastindustrien, der ikke er i plastbrancherne

Plastbrancher

50

45

40

35

30

25

20

15

10

5

0

Pct.

Termoplast –
sprøjtestøbning

–Termoplast 
ekstrudering

Polyuretan
(PUR)

Termoplast –
termoformning

Andet Hærdeplast -
glasfiber /
komposit

3D print Ingen af dem



13

6. Plastbranchen beskæftiger stor andel af ufaglærte
Hovedparten af de beskæftigede i den 
primære plastindustri er enten faglærte 
eller har en videregående uddannelse. 
18 pct. af de beskæftigede har en vide
regående uddannelse, mens 43 pct. er 
faglærte. Lidt over hver tredje i branchen 
er ufaglært.  

Uddannelsessammensætning i den pri
mære plastindustri minder om sam
mensætningen for den samlede dan
ske fremstillingsindustri. Plastbranchen 
beskæftiger dog syv procentpoint flere 
ufaglærte og syv procentpoint færre med 
videregående uddannelser end den sam
lede fremstillingsindustri. 

Uddannelsessammensætning i primær plastindustri  
og samlet fremstillingsindustri
Andel af beskæftigede med respektive uddannelsestyper, 2015

Anm.: KVU, MVU og LVU angiver henholdsvis kort, mellemlang og lang videregående uddannelse. Adgangsgivende
uddannelsesforløb er inkluderet i faglærte og bachelorer er inkluderet i MVU. 
Kilde: DI-beregninger pba. Danmarks Statistiks forskerordning 

Bemærk, at tallene for plastbranchen her alene dækker den gruppe af virksomheder, der er en del af den primære plastindustri, som 
den er defineret ud fra Danmark Statistiks branchekoder. Denne gruppe af virksomheder repræsenterer knap halvdelen af de beskæf-
tigede i den samlede danske plastbranchen (jf. kapitel 1).
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7. Plastbranchen skaber flest jobs i provinsen
Virksomhederne i plastindustrien be
skæftiger medarbejdere i hele Danmark. 
I alle regioner, bortset fra Region Hoved
staden, udgør de beskæftigede i plastin
dustrien omkring 1 pct. af den samlede 

arbejdsstyrke. I Region Hovedstaden er 
andelen noget lavere. Her udgør plast
industriens medarbejdere 0,3 pct. af ar
bejdsstyrken.

Beskæftigede i plastindustrien fordelt på regioner
Antal personer og pct. af arbejdsstyrke

Anm.: Figuren indeholder tal for den primære plastindustri og medlemmer af plastindustrien, der ikke er i plastbrancherne
Kilde: Danmarks Statistik og DI, 2015
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Beskæftigelsen i den danske plast
industri er faldet sammenlignet med 
plastindustrien på europæisk niveau. 
Dog har beskæftigelsen i fremstil
lingsindustrien oplevet en stigning 
i både 2014 og 2015, og er dermed 
vokset med ca. 1 pct. i 2015.

Virksomhederne i den primæ
re plastindustri omsatte i 2016 
for 25 mia. kr.. Det svarer til en 
stigning på 13,1 pct. i forhold 
til 2015. Med fremgangen i 
omsætningen i 2016 har den 
primære plastindustri opnået 
en vækst på samlet ca. 26 pct. 
siden 2009.

I Danmark arbejder over 26.000 personer i den 
samlede danske plastindustri, hvilket svarer til 
knap 10 pct. af de ansatte i den danske frem
stillingsindustri. Beskæftigelsen er fordelt på 
følgende måde:
n   Den primære plastindustri: 11.600 personer.
n   Virksomheder, der er medlem af Plastindu

strien, men som ikke er en del af den pri
mære plastindustri: 9.600 personer.

n   Virksomheder, hvori en del af de ansatte  
beskæftiger sig med plast eller produkter 
relateret til plast: 4.900 personer.

Tal og tendenser 2018

I 2016 eksporterede virksomheder 
i den primære plastindustri for 14,7 
mia. kr. og omsatte for 10,4 mia. kr. på 
hjemmemarkedet. Dermed stammer 
næsten 60 pct. af omsætningen i den 
primære plastindustri i 2016 fra salg til 
udlandet, hvor det indenlandske salg 
ligger mere på linje med udviklingen i 
den samlede fremstillingsindustri.

Hovedparten af de beskæftigede i 
den primære plastindustri er enten 
faglærte eller har en videregående 
uddannelse, og lidt over hver tredje 
i branchen er ufaglært. Derudover 
beskæftiger plastbranchen syv pro
centpoint flere ufaglærte og syv 
procentpoint færre med videregå
ende uddannelser end den samlede 
fremstillingsindustri. Den region i 
Danmark, hvor flest virksomheder 
beskæftiger medarbejdere er Region 
Syddanmark.
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I Danmark spænder fremstillingen 
af plastprodukter bredt ligesom 
der på samme måde er et stort 
spænd over produktionsforme. Der 
er flest virksomheder, som leverer 
produkter til fødevareindustrien 
og flest virksomheder, der anven
der sprøjtestøbning som produk
tionsmetode.
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