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Hvordan opgøres en branches økonomiske bidrag? 
 

En branches bidrag måles i 
BNP og beskæftigelse 

 

Den danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigelse. De reste-

rende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Virksomheder fremhæver ofte 

deres branches betydning for økonomien. Brancherne er dog gensidigt afhængige af hinanden. 

Servicesektoren og industrien er i dag i højere grad afhængig af hinanden end for 20 år siden. 

Ser man på en branches betydning bør man måle i bidraget til BNP og i beskæftigelse. I denne 

analyse ses der nærmere på hhv. fødevaresektorens og på eksportens bidrag til BNP og be-

skæftigelse. 

af senioranalytiker Jens Sand Kirk 9. juli 2014 

Analysens hovedkonklusioner 

• Økonomer tager udgangspunkt i BNP og beskæftigelse, når den samlede økonomis stør-
relse opgøres. 

• For at give et retvisende mål for bidraget til BNP må man trække udgifter til forbrug i 
produktionen fra omsætningen. 

• Den samlede omsætning er ikke retvisende for produktionens værdi for en bredt define-
ret branche eller sektor, fordi interne leverancer tælles med. 

• Fødevaresektorens BNP-bidrag er på 60 mia. kr. og sektoren beskæftiger 115.500 perso-
ner i 2013. 

• Fødevareeksportens eksport bidrager med i alt 73 mia. kr. til BNP og med beskæftigelse 
af godt 124.000 personer, inkl. indirekte bidrag i følgeerhverv udenfor fødevaresektoren. 

• Den samlede danske eksport bidrager med ca. 25 pct. af Danmarks BNP og beskæftigel-
se. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel. Dvs. hhv. pri-
vat og offentligt forbrug og investeringer. 
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Opgørelse af en branches økonomiske bidrag 

I den økonomisk-politiske debat er der ofte fokus på hvilke brancher, der er mere eller mindre vigtige 

for dansk økonomi. Det er en diskussion som er ganske vanskelig, fordi økonomien helt fundamentalt 

fungerer som et kredsløb, hvor alle gensidigt har gavn af hinanden, og hvor økonomiens sammensæt-

ning er et udtryk for politiske og individuelle personlige valg mht. til hvordan vi vil uddanne os, hvad vi 

vil arbejde med og ikke mindst hvad vi vil bruge vores penge på.  

 

I det følgende diskuteres det, hvordan en branches bidrag opgøres. Derefter følger en kort beskrivelse 

af AE’s input-outputmodel. Til sidst bruges fødevaresektoren som eksempel til at beskrive sammen-

hængene mellem forskellige nøgletal for økonomien i en branche, og til at beskrive de direkte og indi-

rekte bidrag fra en udvalgt del af eksporten. 

 

Hvordan opgøres en branches økonomiske bidrag?  

Når vi som økonomer skal opgøre den samlede økonomi, tager vi som regel udgangspunkt i to nøgletal: 

Bruttonationalproduktet (BNP1) og beskæftigelsen. Det er således vores udgangspunkt: I 2013 er BNP 

opgjort til godt 1.850 mia. kr. og beskæftigelsen til knap 2,8 millioner personer af Danmarks Statistik2. 

 

I debatten ser man ofte interesseorganisationer og virksomheder fremhæve netop deres branches be-

tydning for økonomien, ved at fortælle hvor stor omsætning de har, eller hvor meget netop de bidrager 

til eksporten, i stedet for hvor meget de bidrager til BNP og beskæftigelse.  

 

Men som en hver købmand ved, giver 1 kr. i kasseapparatet ikke 1 kr. i indkomst: For en gennemsnitlig 

dansk virksomhed går der per 1 kr. omsætning ca. 50 øre til underleverandører (forbrug i produktio-

nen) og ca. 30 øre til aflønning af ansatte. De sidste 20 øre går stort set til bruttooverskud, der tilfalder 

ejerne, foruden en beskeden del til forskellige produktspecifikke afgifter m.v.. Danmarks samlede BNP 

kan i princippet beregnes ved at lægge aflønningen af ansatte, de omtalte afgifter og bruttooverskud-

det sammen for alle landets virksomheder3. Således er værdien af den samlede produktion4 i Danmark 

også ca. dobbelt så stort som BNP på knap 3.400 mia. kr.  

 

Danmarks Statistik offentliggør ikke BNP fordelt på brancher, men dog det nært beslægtede ind-

komstmål BVT. De forskellige interessenter i den politiske debat er i et vidst omfang undskyldt af, at 

den detaljerede branchestatistik udkommer med op til flere års forsinkelse i forhold til f.eks. eksport-

statistikken, men på hovedbrancheniveau har de relevante statistikker for 2013 været tilgængelige si-

den marts måned i år. 

 

AE’s input-outputmodel 

For at kunne beregne de indirekte bidrag gennem forsyningskæden på et detaljeret brancheniveau har 

AE udarbejdet en input-output-model, hvor hovedbranchetallene bruges til at fremskrive de underlig-

gende nationalregnskabstabeller, der er nødvendige for f.eks. at udskille forskellige dele af industrien 

og for at beregne de indirekte bidrag. Bemærk at beregningerne af BNP-bidrag på detaljeret brancheni-

veau er forbundet med en del usikkerhed fra 2010 og frem, jf. boks 1. 

                                                                 
1 BNP er et mål for den indkomst der bliver skabt ved produktionen i Danmark, herunder indkomst til virksomhedsejere, aflønning til ansatte, og 

produktspecifikke afgifter. 
2 Beskæftigelsen er opgjort på baggrund af RAS-statistikken, der kun tæller personer med bopæl i Danmark. 
3 En del afgifter på endeligt forbrug og eksport tæller dog også med i det samlede BNP. 
4 Værdien af produktionen kan sidestilles med omsætningen når man ser bort fra lagerændringer. 
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Modellen er koblet op på Danmarks Statistisks øvrige registerdata. Således kan vi på denne tid af året 

bruge modellen til at bidrage med en vurdering af, hvad enkelte branchers bidrag til BNP og beskæfti-

gelse er frem til og med 2013.  

 

Modellen kan ligeledes bruges til at belyse, hvor meget hhv. eksporten, privat og offentligt forbrug og 

investeringer hver i sær bidrager til BNP og beskæftigelse, når man regner hele forsyningskæden med.  
 

Boks 1. Metode til beregning af direkte og indirekte bidrag 

Beregningerne af de direkte og indirekte bidrag i notatet er lavet ved brug af en input-outputmodel for Danmark i 2013. Me-
toden er anerkendt og vidt udbredt. Fire eksempler følger: 1) ’Danish Input-Output Tables and Analyses 2009’ fra Dan-

marks Statistik. 2) ’Industriens gensidige afhængighed af den øvrige økonomi, 2013’ fra DAMVAD for Dansk Metal. 3) ’ Be-
skæftigelse og produktion i Det Blå Danmark’, AE 2014 for Søfartsstyrelsen. 4)’Danskerne bliver ikke rigere af at følge den 
tyske vej’, AE temapublikation 2014. 

 
Fordelt på 117 brancher beskriver modellen værdien af produktion fordelt på BNP, forbrug i produktionen og produktions-
skatter/subsidier. For hver branche er forbruget i produktionen fordelt på import og leverancer fra hver af de 117 brancher i 

økonomien. Derved er alle de interne leverancer brancherne i mellem kortlagt. Resten af produktionen leveres til dansk en-
delig anvendelse eller til eksport, som tilsvarende er opdelt på de 117 brancher.  
 

Modellen er først og fremmest baseret på den seneste input-output tabel fra nationalregnskabet 2009. For senere år findes 
ikke data på tilstrækkelig detaljeret niveau. I stedet fremskrives udviklingen i produktionsværdi, BNP og forbrug i produktio-
nen på den 13-branchegruppering, der er tilgængelig i nationalregnskabet i 2012. Det betyder, at der i modellen er en hvis 

usikkerhed mht. til fordelingen af produktionsværdier og BNP på de detaljerede brancher. De brancheopdelte eksporttal er 
til gengæld baseret på kildedata på 117-brancheniveau frem til 2013, som en specialkørsel af Danmarks Statistik.  

 

Fødevaresektorens bidrag til BNP og beskæftigelse 

Som et eksempel på modellens anvendelse har vi opgjort beregninger for fødevaresektorens direkte og 

indirekte bidrag til BNP. Af figur 1 fremgår fødevaresektorens bidrag. Heraf ses det, at: 

 

1) Værdien af Fødevaresektorens produktion er opgjort til 227 mia. kr. Heraf går 108 mia. kr. til 

eksport og 119 mia. kr. til forbrug i Danmark5, som inkluderer interne leverancer indenfor sek-

toren. F.eks. landbrugets leverancer til slagterierne.  

2) Fødevaresektorens BNP-bidrag er på 60 mia. kr. Det dækker over indkomst i form af aflønning 

af ansatte, i form af bruttooverskud og en beskeden andel i form af produktafgifter. Forbruget i 

produktionen er på i alt 174 mia. kr. Bemærk at dette, som i søjle 1, inkluderer sektorens inter-

ne leverancer. Den samlede anvendelse er således på 234 mia. kr. Det er godt 7 mia. kr. mere 

end værdien af produktionen. Denne forskel skyldes EU- og statsstøtte til landbrug og fiskeri6. 

 

Fødevaresektoren beskæftiger desuden godt 115.500 personer. 

 
  

                                                                 
5 Leverancerne til forbrug i Danmark kan yderligere opdeles på privat forbrug, offentligt forbrug, investeringer, lageropbygning og leverancer til 

forbrug i produktionen i andre danske virksomheder, herunder interne leverancer inden for fødevaresektoren. 
6 Anm: 

Kilde: AE på baggrund afAnm: 

Kilde: AE på baggrund afAnm: 

Hvis der er hård konkurrence i alle led i produktionskæden, kan man forvente at subsidierne bidrager til lavere priser, eller til en lavere værdi af 

produktionen (søjle 1). Hvis der er svag konkurrence i et eller flere led bidrager subsidierne til at reducere netto-produktionsomkostninger. I så fald 

bidrager subsidierne til at øge bruttooverskuddet (søjle 2). 
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Figur 1. Fødevaresektorens bidrag til BNP i 2013 
 

 

Anm.:  Beregninger på AE’s input-outputmodel. Beregninger efter 2009 er forbundet med usikkerhed, da de er baseret på midlertidige, estimerede 

input-output matricer. 

Kilde: AE på baggrund af data fra Danmarks Statistik.  
 

Boks 2- Afgrænsning af fødevaresektoren 

Den anvendte afgrænsning af fødevaresektoren på baggrund af DB07 branchekoder: 
 

010000 Landbrug og gartneri 
030000 Fiskeri 
100010 Slagterier 

100020 Fiskeindustri 
100030 Mejerier 
100040 Bagerier, brødfabrikker mv, 

100050 Anden fødevareindustri 

 

Som nævnt tidligere er det en tommelfingerregel, at BNP er halvt så stort som produktionsværdien i 

gennemsnit. For fødevaresektoren er forholdet nærmere 1 kr. BNP-bidrag per 5 kr. produktionsværdi. 

Det hænger sammen med, at en stor del fødevareindustriens omsætning går til køb af råvarer i land-

brug og fiskeri. Værdien af landbrugets og fiskeriets produktion tælles således med flere gange, når 

man opgør den samlede produktionsværdi simpelt på tværs af de underliggende brancher. For en bredt 

defineret branche eller sektor er den samlede omsætning således ikke retvisende for produktionens 

egentlige værdi. 

 

Tabel 1 indeholder en oversigt over BNP-bidrag og beskæftigelse fordelt på hovedbrancher. Bemærk at 

fødevaresektoren består af underbrancher inden for såvel branchegruppe A og C, jf. boks 2. 
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Tabel 1. BNP og beskæftigelse fordelt på hovedbrancher, 2013 

Branche BNP-bidrag i mia. kr. 
Andel af sam-

let BNP i pct. 
Beskæftigelse 

Andel af samlet beskæfti-

gelse i pct. 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 33 1,8 68.326 2,5 

Råstofindvinding 43 2,3 3.083 0,1 

Industri 194 10,5 297.374 10,7 

Forsyningsvirksomhed 41 2,2 26.271 0,9 

Bygge og anlæg 76 4,1 159.719 5,8 

Handel og transport m.v. 330 17,8 701.579 25,3 

Information og kommunikation 67 3,6 105.768 3,8 

Finansiering og forsikring 105 5,7 88.177 3,2 

Ejendomshandel, udlejning til 
erhverv og boliger 

167 9,0 44.874 1,6 

Erhvervsservice 147 7,9 279.582 10,1 

Offentlig administration, un-

dervisning og sundhed 
411 22,1 867.532 31,2 

Kultur, fritid og anden service 60 3,2 134.608 4,8 

Endelig anvendelse og eksport 182 9,8 
  

I alt 1.856 100,0 2.776.893 100,0 

Anm I.:  Beskæftigelse på baggrund af RAS-statistikken. 

Anm II,: *) Diverse afgifter og subsidier på forbrug til endelig anvendelse og eksport. 

Kilde: AE på baggrund af data fra Danmarks Statistik.  

 

Fødevareeksportens bidrag til BNP og beskæftigelse 

I dette afsnit beregner vi bidraget til BNP fra fødevaresektorens eksport på 107 mia. kr. inklusiv indirek-

te bidrag i følgeerhverv. Beregninger er vist i figur 2 og viser, at 

 

1) Eksporten på 108 mia. kr. inkluderer eksport direkte fra landbrug og fiskeri, samt eksporten af 

forarbejdede fødevarer fra fødevareindustrien. 

2) Det direkte BNP-bidrag via eksporten er på 25 mia. kr. og forbruget i produktionen 84 mia. kr. 

Heraf er 63 mia. dansk forbrug, herunder leverancer internt indenfor fødevaresektoren. F.eks. 

landbrugets leverancer til slagterierne. 

3) Når vi regner alle underleverandørled med, får vi en indkomststrøm der enten ender som et 

indirekte BNP-bidrag eller som et importeret forbrug. Det indirekte bidrag er på 48 mia. kr. og 

finder primært sted i landbrug og fiskeri, men omfatter også bidrag i andre brancher. 

4) Således kan det samlede BNP-bidrag fra fødevaresektorens eksport opgøres til 73 mia. kr. når 

man regner de indirekte bidrag i underleverandørled med. 
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Figur 2. Fødevareeksportens bidrag til BNP 2013 

 

 

Anm.: Beregninger på AE’s input-outputmodel. Beregninger efter 2009 er forbundet med usikkerhed, da de er baseret på midlertidige, estimerede 

input-output matricer. 

Kilde: AE på baggrund af data fra Danmarks Statistik.  

 

Fødevaresektorens eksport på 108 mia. kr. giver anledning - direkte og indirekte - til et importeret for-

brug i produktionen på 40 mia. kr. Således er eksporten renset for import på 68 mia. kr.. Når det ikke 

svarer nøjagtigt til BNP-bidraget skyldes det som tidligere nævnt støtten til landbrug og fiskeri. I de fle-

ste andre brancher, hvor produktionsafgifter og subsidier er mere beskedne er der lighed mellem de to 

opgørelser. 

 

Fødevaresektorens eksport giver i 2013 anledning til direkte beskæftigelse på knap 45.000 personer 

og indirekte yderligere knap 80.000. Det vil sige i alt godt 125.000 personer. 

 

Eksportens betydning i økonomien 

I dette afsnit er AE’s input-outputmodel anvendt til at belyse eksportens betydning i økonomien for 

BNP og beskæftigelse på sektor og hovedbrancheniveau, jf. figur 3-5 og tabel 2-5. Som input til bereg-

ninger er foruden offentligt tilgængelige data også et specialkørsel fra Danmarks Statistik af eksporten 

fordelt på detaljeret brancheniveau fra 2010-2013. 

 

Herunder følger en række observationer på baggrund af dette materiale:  

 

Den samlede danske eksport bidrager med ca. 25 procent af Danmarks BNP og beskæftigelsen, jf. ta-

bel 2-3. De resterende 75 procent skabes gennem hjemlig dansk efterspørgsel - dvs. henholdsvis privat 

og offentligt forbrug og investeringer. 

 

I brancherne landbrug, råstof og industri afhænger mellem 60-80 procent af produktionen, og dermed 

BNP-bidraget og beskæftigelsen, direkte eller indirekte af eksport7. I servicebrancherne er det mellem 

0-40 procent, jf. tabel 4-5. Den samlede andel på rundt regnet 25 procent, afspejler at service-

                                                                 
7 Inklusiv indirekte bidrag fra eksporten i andre brancher. 
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brancherne fylder mest i den samlede økonomi. Samfundet er i dag i højere grad et servicesamfund 

end for blot 20 år siden. Fra 1993-2013 er servicebranchernes andel af beskæftigelsen steget med 8,7 

procent point til i 2013 knap 87 procent af den samlede beskæftigelse8 inkl. den offentlige sektors be-

skæftigelse der udgør godt 30 procent. 

 

Den direkte eksportbeskæftigelse i industrien er faldet fra godt 211.000 i 1996 til godt 147.000 i 2013. I 

service-brancherne er den direkte eksportbeskæftigelse i samme periode steget fra knap 128.000 til 

godt 177.000. Det fremgår af figur 3.  

 

Det afspejler bl.a. en udvikling med effektivisering og øget brug af outsourcing i industrien, herunder 

outsourcing af serviceopgaver. Som eksempler kan nævnes udlicitering af kantinedrift, rengøring, regn-

skab, og diverse konsulentopgaver.  

 

Figur 3. Den direkte eksportbeskæftigelse i hver sektor, 1996-2013 

 

Anm: Beregninger på AE’s input-outputmodel. Beregninger efter 2009 er forbundet med usikkerhed, da de er baseret på midlertidige, estimerede 

input-output matricer. 

Kilde: AE på baggrund af data fra Danmarks Statistik.  

 

Industrieksportens bidrag til den samlede beskæftigelse er stadig større end serviceeksportens i 2013, 

men de to sektorers eksportbidrag er i dag på samme niveau på omkring 300.000. Fra 1996 til 2013 er 

industrieksportens samlede bidrag til beskæftigelsen faldet fra godt 404.000 til knap 324.000, mens 

serviceeksportens samlede bidrag til beskæftigelsen er steget fra knap 196.000 til godt 294.000. Det 

fremgår af figur 4. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
8 På baggrund af tabel 1 og nationalregnskabet tabel NATE04. 
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Figur 4. Bidrag til beskæftigelsen i hele økonomien afledt af hver sektors eksport, 1996-2013 

 

Anm: Beregninger på AE’s input-outputmodel. Beregninger efter 2009 er forbundet med usikkerhed, da de er baseret på midlertidige, estimerede 

input-output matricer. 

Kilde: AE på baggrund af data fra Danmarks Statistik.  

 

Det samlede bidrag til beskæftigelsen fra eksporten er steget fra godt 630.000 i 1996 til knap 

660.000 i 2013. Det dækker over at antallet af eksportafhængige beskæftigede (direkte og indirekte) i 

industrien er faldet fra godt 274.000 til knap 200.000, mens den er steget i service fra godt 281.000 

til knap 404.000. I landbrug og råstof er den eksportafhængige beskæftigelse faldet fra knap 75.000 

til godt 56.000.  

 

Servicesektorens bidrag til beskæftigelsen, og herunder eksportbeskæftigelsen, er vokset ganske bety-

deligt de seneste ca. 20 år. Det er blevet endnu mere udtalt under krisen, hvor beskæftigelsen i indu-

strien er faldet betydeligt. En stor del af den eksportafhængige servicebeskæftigelse er imidlertid afledt 

af underleverancer til industrien. Servicesektoren og industrien er gensidigt afhængige af hinanden, og 

det i højere grad i dag end for 20 år siden. 

 

Figur 5. Den samlede eksports bidrag til beskæftigelsen fordelt på sektorer, 1996-2013 

 

Anm: Beregninger på AE’s input-outputmodel. Beregninger efter 2009 er forbundet med usikkerhed, da de er baseret på midlertidige, estimerede 

input-output matricer. 
Kilde: AE på baggrund af data fra Danmarks Statistik.  
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I de følgende tabel 2-5 er der set på bidrag til BNP fra hovedbranchernes eksport, eksportens bidrag til 

BNP fordelt på hovedbrancher og bidrag til beskæftigelsen på hovedbranchernes eksport. 

 

Tabel 2. Bidrag til BNP fra hovedbranchernes eksport, 2013 

 

Eksport  

i mia. kr. 
BNP-bidrag i mia. kr. 

  
Direkte Indirekte I alt 

Andel af samlet 

BNP i pct. 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 27 11 11 21 1,2 

Råstofindvinding 29 25 2 28 1,5 

Industri 371 105 123 228 12,3 

Forsyningsvirksomhed 4 2 2 4 0,2 

Bygge og anlæg 1 0 0 1 0,0 

Handel og transport mv, 318 72 50 123 6,6 

Information og kommunikati-
on 

24 11 9 20 1,1 

K Finansiering og forsikring 10 7 2 9 0,5 

Ejendomshandel og udlejning 0 0 0 0 0,0 

Erhvervsservice 33 17 11 28 1,5 

Offentlig administration, un-
dervisning og sundhed 

2 1 0 1 0,1 

Kultur, fritid og anden service 1 1 0 1 0,0 

I alt 821 252 212 464 25,0 

Anm: Beregninger på AE’s input-outputmodel. Beregninger efter 2009 er forbundet med usikkerhed, da de er baseret på midlertidige, estimerede 

input-output matricer. 

Kilde: AE på baggrund af data fra Danmarks Statistik.  

 

Tabel 3. Bidrag til beskæftigelsen fra hovedbranchernes eksport, 2013 

 

Eksport  

i mia. kr. 
Bidrag til beskæftigelsen i personer 

  
Direkte Indirekte I alt 

Andel af total be-

skæftigelse i pct. 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 27 21.206 16.293 37.499 1,4 

Råstofindvinding 29 1.282 2.630 3.912 0,1 

Industri 371 147.460 176.551 324.011 11,7 

Forsyningsvirksomhed 4 1.005 893 1.898 0,1 

Bygge og anlæg 1 974 775 1.749 0,1 

Handel og transport mv, 318 119.612 77.688 197.300 7,1 

Information og kommunikati-
on 

24 17.613 14.830 32.444 1,2 

Finansiering og forsikring 10 5.611 3.051 8.662 0,3 

Ejendomshandel og udlejning 0 2 2 4 0,0 

Erhvervsservice 33 28.889 19.047 47.936 1,7 

Offentlig administration, un-
dervisning og sundhed 

2 2.367 472 2.839 0,1 

Kultur, fritid og anden service 1 1.148 302 1.450 0,1 

I alt 821 347.169 312.534 659.703 23,8 

Anm: Beregninger på AE’s input-outputmodel. Beregninger efter 2009 er forbundet med usikkerhed, da de er baseret på midlertidige, estimerede 

input-output matricer. 

Kilde: AE på baggrund af data fra Danmarks Statistik.    
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Tabel 4. Eksportens bidrag til BNP fordelt på hovedbrancher 

 
Eksportens BNP-bidrag i mia. kr. 

Branchens BNP-

bidrag i mia. kr. 

Heraf eksport i 

pct. 

 
Direkte Indirekte I alt 

  

Landbrug, skovbrug og fiskeri 11 15 26 33 79 

Råstofindvinding 25 * 43 43 * 

Industri 105 33 137 194 71 

Forsyningsvirksomhed 2 7 9 41 22 

Bygge og anlæg 0 4 4 76 6 

Handel og transport mv, 72 46 118 330 36 

Information og kommunikation 11 15 26 67 39 

Finansiering og forsikring 7 16 23 105 22 

Ejendomshandel og udlejning 0 10 10 167 6 

Erhvervsservice 17 40 57 147 39 

Offentlig administration, undervis-
ning og sundhed 

1 4 5 411 1 

Kultur, fritid og anden service 1 4 5 60 8 

I alt 252 212 464 1.674 ** 27,7 

Anm I: Beregninger på AE’s input-outputmodel. Beregninger efter 2009 er forbundet med usikkerhed, da de er baseret på midlertidige, estimerede 

input-output matricer. 

Anm II: * De beregnede afledte BNP-bidrag fra eksporten i branchen råstofudvinding for 2013 er ikke valide. 

Anm III: Det samlede BNP er på godt 1.856 mia. kr, jf. tabel 1.   

Kilde: AE på baggrund af data fra Danmarks Statistik.   

Tabel 5. Eksportens bidrag til beskæftigelsen fordelt på hovedbrancher 

 
Eksportens bidrag til beskæftigelsen i personer 

Branchens bidrag 
til beskæftigelsen 

Heraf eksport i 
pct. 

 
Direkte Indirekte I alt 

  

Landbrug, skovbrug og 

fiskeri 
21.206 32.555 53.761 68.326 79 

Råstofindvinding 1.282 1.111 2.393 3.083 78 

Industri 147.460 52.256 199.716 297.374 67 

Forsyningsvirksomhed 1.005 5.218 6.223 26.271 24 

Bygge og anlæg 974 8.782 9.757 159.719 6 

Handel og transport mv, 119.612 80.256 199.868 701.579 28 

Information og kommu-
nikation 

17.613 23.855 41.468 105.768 39 

Finansiering og forsikring 5.611 13.503 19.114 88.177 22 

Ejendomshandel og ud-
lejning 

2 4.014 4.016 44.874 9 

Erhvervsservice 28.889 74.716 103.604 279.582 37 

Offentlig administration, 

undervisning og sundhed 
2.367 6.882 9.249 867.532 1 

Kultur, fritid og anden 

service 
1.148 9.386 10.534 134.608 8 

I alt 347.169 312.535 659.703 2.776.893 24 

Anm: Beregninger på AE’s input-outputmodel. Beregninger efter 2009 er forbundet med usikkerhed, da de er baseret på midlertidige, estimerede 

input-output matricer. 

Kilde: AE på baggrund af data fra Danmarks Statistik.  


