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forord

I Erhvervsstyrelsen arbejder vi for at skabe de bedste erhvervsvilkår i Europa, så danske virksom-
heder kan skabe den vækst og beskæftigelse, der er fundamentet for vores velfærd og velstand 
i fremtiden. Det er vigtigt - ikke mindst i en tid, hvor Danmark står overfor en stor økonomisk 
udfordring, afstedkommet af at en svag vækst i produktiviteten har svækket vores konkurrence-
evne, og vi har mistet arbejdspladser.

Den stigende usikkerhed forbundet med stigende og svingende ressourcepriser har stor 
betydning for de danske fremstillingsvirksomheder, hvor omkostninger til ressourcer udgør en 
stor andel af de samlede produktionsomkostninger. En forbedret materialeudnyttelse er således 
nøglen til, at virksomhederne kan opretholde en høj konkurrenceevne.

I Grøn Omstillingsfond i Erhvervsstyrelsen arbejder vi målrettet på at styrke danske virksom-
heder i at mindske deres ressourceforbrug ved at udnytte potentialet i grøn omstilling gennem 
udvikling af nye og innovative forretningsmodeller.

I denne rapport har Grøn Omstillingsfond i samarbejde med Syddansk Universitet kortlagt 
potentialet for danske fremstillingsvirksomheder i forhold til at realisere materialebesparelser 
i produktionen. I rapporten sammenholdes potentialet endvidere med den nye statistik om 
ressourceproduktivitet, som Grøn Omstillingsfond og Miljøstyrelsen har udviklet sammen med 
Danmarks Statistik. 

Anders Hoffmann

Vicedirektør i Erhvervsstyrelsen
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resume

Produktionsvirksomheder har store omkostninger til materialeforbrug, når de fremstiller 
produkter. Studier viser, at materialer i gennemsnit udgør halvdelen af de totale produktions-
omkostninger. Til sammenligning udgør lønudgifter mindre end en fjerdedel af omkostningerne 
(Regeringen 2014, DAMVAD A/S 2013). På samme tid oplever virksomhederne, at en del af de 
råmaterialer, som de anvender i øjeblikket, bliver mere sjældne, og at priserne svinger med et 
stigende efterspørgselspres.

Rapportens formål er at skabe et overblik over danske industrivirksomheders planlagte og 
gennemførte materialebesparelser og estimere de fremtidige potentialer for materialebe-
sparelser afhængigt af branchetilhørsforhold.

 
Til undersøgelsens formål, blev der udviklet et spørgeskema til danske produktionsvirksomheder. 
Data blev indsamlet i 2014-2015 med reference til årene frem til 2013. Svarene på spørgeske-
maet danner rammen for første del af rapporten, hvor estimaterne for de danske virksomheders 
potentiale for materialebesvarelser præsenteres, og de allerede planlagte og igangsatte 
aktiviteter til materialebesparelser i produktionen identificeres. I den anden del bliver de danske 
resultater sammenlignet med potentialet for materialebesparelser i virksomheder fra andre 
europæiske lande, nemlig Tyskland, Sverige og Holland.

Rapporten finder, at de generelle produktionsbetingelser og produktegenskaber i dansk industri 
er domineret af simple eller moderat komplekse produkter kombineret med stor indkøbs- og 
produktionsandel af forarbejdede materialer. Det er en kombination, der sikrer gunstige ramme-
betingelser for yderligere materialebesparende tiltag. En lav eller moderat produktkompleksitet 
gør det f. eks. nemmere at standardisere produktets komponenter og dermed at reducere 
materialeforbruget.

Rapportens første konklusion er, at der er et samlet potentiale for materialebesparelser i dansk 
industri på 6,6 % af det årlige materialeforbrug i produktionen. Tilsvarende estimeres potentia-
lerne for hhv. energi- og vandbesparelser i dansk industri til at udgøre hhv. 2,6 % og 2,3 % af det 
årlige forbrug i produktionen.

Det største branchespecifikke potentiale for materialebesparelser findes i virksomheder, som 
fremstiller elektriske og elektroniske produkter (7,6 %) og metalvarer og maskiner (7,4 %). Det 
største potentiale for materialebesparelser findes derudover i produktionssteder med mere end 
100 ansatte (7,9 %). 

Rapportens anden konklusion er, at 43,4 % af produktionsvirksomhederne i den danske undersø-
gelse har igangsat eller planlagt initiativer i den nærmeste fremtid, der har til formål at begrænse 
materialeforbruget på produktionsstedet. Disse initiativer forventes at føre til en gennemsnitlig 
reduktion af materialeforbruget på 6,8 %. Derudover angiver 25,8 % af alle produktionssteder, at 
materialebesparelser er ledelsens væsentligste strategiske prioritet. Kun optimering af arbejds-
processer for at reducere arbejdstiden er prioriteret højere af 41,9 % af produktionsstederne.

Den tredje konklusion er, at 9,1 % af den gennemsnitlige andel af indkøbt materiale ender som 
restmateriale, hvilket er lidt højere end det gennemsnitlige potentiale for materialebesparelse i 
dansk industri (6,6 %). Derudover er det en forholdsvis lille andel på 13,2 % af virksomhederne, 
der sender restmateriale til genanvendelse eller selv genanvender materialer, men når de 
genanvender, så er det en relativt stor andel af materialerne, der genanvendes. Der er altså et 
specifikt potentiale for i højere grad at satse på og implementere cirkulær økonomi i form af 
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genanvendelse af restmaterialer i danske virksomheder, hvilket i sig selv vil være medvirkende til 
at realisere en del af potentialet for materialebesparelser.

Fra den internationale analyse uddrager rapporten den fjerde konklusion. Kun Sverige har et 
større potentiale for at reducere materialeforbruget end Danmark. Potentialet i forhold til den 
internationale analyse er en besparelse på 7,8 % af det årlige materialeforbrug i produktionen 
for de danske produktionsvirksomheder, altså en anelse højere end for den specifikke danske 
analyse. Potentialet i den internationale analyse er beregnet som procentdelen af det nuvæ-
rende materialeforbrug, der kunne spares, hvis produktionsstedet udnyttede alle de tekniske 
muligheder, der er kendte i dag. Potentialet varierer fra 10,3 % til 12,4 % for de udvalgte 
brancher, hvor potentialet altså ligger højere end gennemsnittet for alle brancher. Afsættet for 
at realisere disse potentialer er bl.a., at Danmark er en top innovatør med stor innovationsstyrke 
i en europæisk sammenhæng. Da den væsentligste drivkraft fra den tyske undersøgelse har vist 
sig at være reduktion af omkostninger, og dette også er vigtigt ifølge den danske undersøgelse, 
forventes en del af potentialet at kunne realiseres ved at ændre fokus fra udelukkende omkost-
ninger til en kobling med innovationsaktiviteter igennem produktudvikling. Dette understøttes 
af, at den internationale undersøgelse viser en tentativ positiv sammenhæng mellem udgifterne 
til forskning og udvikling på den ene side og potentialet for gennemsnitlige materialebesparelser 
på brancheniveau på den anden. Det betyder med andre ord, at de industrivirksomheder, der 
har investeret i forskning og udvikling i 2011, gennemsnitligt har vurderet deres potentialer for 
materialebesparelse højere i det efterfølgende år, sammenlignet med de produktionsvirksomhe-
der, der ikke har investeret i forskning og udvikling.

Den femte konklusion er, at procesinnovationer aktuelt er den væsentligste drivkraft i allerede 
planlagte aktiviteter for materialebesparelser. Produktinnovationer eller kombinationer af 
produkt- og procesinnovationer kan med fordel anvendes mere i fremtiden for i højere grad at 
realisere de identificerede besparelsespotentialer. Det vil samtidig medvirke til, at virksomhe-
derne bedre kan koble produktionsbetingelserne med udvikling af fremtidige konkurrencemæs-
sige fordele igennem produktinnovation. Dette understøttes af konklusion 4, hvor undersøgelsen 
dokumenterer en positiv sammenhæng mellem investeringer i forskning og udvikling og højere 
potentiale for materialebesparelser både for danske og udenlandske virksomheder. Ikke kun 
ledelsen, men især også medarbejderne i produktionen og indkøb samt i forskning og udvikling 
udgør en vigtig del af innovationsaktiviteterne. 

Rapporten påpeges endvidere mulighedern for, at ledere af produktionsvirksomheder i højere 
grad sætter fokus på at udvikle og implementere en materialehåndterings- og besparelses-
strategi. En sådan strategi kan være et væsentligt startsted for at udvikle en bæredygtig konkur-
renceevne for den enkelte virksomhed. 

Afslutningsvis diskuterer rapporten udfordringerne ved at uddrage data af en passende kvalitet 
til at estimere potentialer for materialebesparelser i industrien. Arbejdet med rapporten har vist, 
at det er et komplekst emne at spørge ind til og udvikle mål for baseret på en spørgeskemaun-
dersøgelse. Der er derfor behov for flere konkrete studier - både kvalitativt og kvantitativt - til 
at nuancere den eksisterende viden omkring fænomenet. Specielt peger rapporten på et behov 
for fremtidige studier, der kan inddrage de udfordringer, som gælder specielt for små og mel-
lemstore produktionssteder. Det forudsætter et tværfagligt perspektiv, der ikke kun inddrager 
produktion, men også indkøb og innovation, og endelig inddragelse af viden om nye teknologier, 
f.eks. i udvikling af specialiserede prototyper og afprøvningsprocesser for at illustrere effekter og 
barrierer.
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summary

Production companies have large costs for materials to be used for manufacturing of their pro-
ducts. Studies show that on average, half of total business expenditure is linked to the purchase 
and use of raw materials in manufacturing. In comparison, less than a quarter is used for payroll 
(Government 2014, DAMVAD A/S 2013). At the same time, enterprises experience that many of 
the raw materials they currently rely on are becoming scarce resulting in price fluctuations and 
increases.  

The aim of the study is to present an overview of recently planned and implemented ma-
terial savings initiatives and to estimate their savings potentials for material consumption 
depending on the sectorial affiliation. 

 
For this purpose, a questionnaire was developed and sent to the Danish production companies. 
Data was collected in 2014-2015 with reference to the years up to 2013. In the first part of the 
report, the answer to the survey questions forms the basis of the estimations of the Danish 
companies’ potential for material savings and the identification of their planned activities for 
reduction of material consumption in production. Secondly, the report compares the potential 
for material savings in the Danish industrial production to those of companies in other European 
countries, namely Germany, Sweden, and the Netherlands.

The main conclusions of the danish analyses

The general characteristics of Danish industrial companies and their products (dominance 
of simple or medium complex products combined with large production share of processed 
materials) present favourable conditions for further material savings. A low or medium product 
complexity makes it for example easier to standardize the components of a product and thus 
also often to reduce the material consumption. A large share of production of processed 
materials normally allows a certain space for decision making regarding material selection and 
processing.

The first conclusion of the report presents an estimate of 6.6 % of the annual consumption 
of materials in production as the overall average potential for material savings in Danish 
industry. The respective assessments of energy and water savings are 2.6 % and 2.3 % of the 
yearly consumption in production. The largest industry-specific potentials for material savings 
are estimated in the sectors ‘manufacturing of electrical and electronic products’ (7.6 %) and 
‘manufacturing of metal products and machinery’ (7.4 %). The largest potentials for material 
savings were in addition identified for production sites with more than 100 employees (7.9 %). 

The second conclusion of the report presents that 43.4 % of the Danish manufacturing 
companies have already planned or initiated specific initiatives designed to reduce material 
consumption in production. These initiatives are expected to result in a reduction of the material 
consumption in average of 6.8 %. In addition, 25.8 % of these production sites state that material 
savings are management’s most important strategic priority. Only optimization of production 
processes to reduce working time is prioritized higher by 41.9 % of the production sites.

The third conclusion is that the average share of purchased material that ends up as waste (or 
rest material) is 9,1 %, which is slightly higher than the average potential for material savings in 
the Danish industry (6.6 %). Furthermore, only a fairly small share (13.2 %) of the production sites 
return rests or scrap material for recycling or reuse, but when they do, then it is a fairly large 
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share of the materials that are recycled or reused. Accordingly, there is a specific potential for 
further implementation of circular economy in the Danish production sites, which in itself may 
contribute to partly realization of the potential for material savings.

From the international analyses, the report draws the fourth conclusion. Only Sweden has a lar-
ger potential for reducing the material consumption than Denmark. The potential in the interna-
tional analysis is comparably 7.8 % for Danish production companies, which is slightly higher than 
for the specific Danish analysis. The potential varies from 10.3 % to 12.4 % for the four selected 
sectors. The point of departure for realizing these potentials is among others that Denmark is a 
top innovator with great innovative strength in a European context. Since the most important 
driver from the German study was reduction of cost, and this was also found in Denmark to be 
important, we may expect that part of the potential can be realized through a changed focus 
from cost alone to a combination with innovative activities through product development. This 
finds further support in the international study, which identifies a tentative positive relationship 
between investments in R&D on the one hand and the potential for material savings on industry 
level on the other. Also employees in production and purchasing, and not only the management 
and employees in research and development, are important for innovation activities.

The fifth conclusion is that process-based innovations dominate as the most important driver 
of already planned activities for material savings. Product innovations or combinations of 
product and process innovations should be used more in the future to realise the identified 
savings potentials as these simultaneously will combine the production conditions of the firm 
with product development efforts to bring future competitive advantages. This is supported 
by conclusion 4 where the study documents a positive relationship between investments in 
research and development and higher potentials for material savings on average, both for Danish 
as well as international companies.

The report then points to the opportunities for managers of companies to focus on formulating a 
material handling and savings strategy to be implemented. Such a strategy may be an important 
starting point for the development of a sustainable competitive advantage of the single 
company.

The final part of the report discusses the challenges in retrieving appropriate numbers to 
estimate - with some reliability and validity - the material savings potentials of industrial compa-
nies. The work for the project has shown that it is complex to ask about and to measure these 
material savings potentials. Hence, there is need for further concrete quantitative and qualitative 
studies to nuance the existing knowledge of the phenomenon. In particular, the report points 
to the need for future studies to take into account the challenges related to especially small and 
medium-sized production sites, a cross-disciplinary perspective taking into account not only 
production, but also purchasing and innovation, and finally to include knowledge of new techno-
logies e.g. in the form of specialized prototyping and testing processes to illustrate outcomes and 
barriers.
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introduktion

Ressourceeffektivitet er flyttet stadigt højere op på den erhvervsmæssige og politiske dagsorden 
i Danmark. Optimering af virksomhedens ressourcer favner bredt, fra udvikling af de teknologi-
ske og humane ressourcer over strategisk valg af naturressourcer til også at omfatte fokusering 
på materialebesparelser i produktionen. Danmark er kendetegnet ved at have en høj eksport-
andel og relativt høje lønomkostninger i international sammenligning, og derfor har vi en stærk 
interesse i at øge værdiskabelsen i industrien f.eks. baseret på et mere effektivt ressourcefor-
brug. Potentielle besparelser på materialeforbrug vurderes i dette bredere ressourceperspektiv 
til at spille en stadigt større rolle både direkte og som en del af en cirkulær økonomi. Denne 
rapport fokuserer på potentialer for materialebesparelser og allerede igangsatte og planlagte 
aktiviteter til materielle ressourceoptimeringer i danske fremstillingsvirksomheder. 

Rapporten bygger på to tidligere rapporter om ressourceproduktivitet, ressourceforbrug og 
konkurrenceevne udarbejdet på vegne af Erhvervsstyrelsen (Erhvervsstyrelsen & Copenhagen 
Economics 2013 og DAMVAD A/S 2013). Begge reporter viser, at danske virksomheders res-
sourceproduktivitet, herunder råvarer, halvfabrikata og brændstof/energi, i de seneste år har 
fået for lidt opmærksomhed som en drivkraft for dansk industris fremtidige konkurrenceevne. 
Det gælder særligt, når der sammenlignes med arbejdsproduktiviteten. Den vigtigste årsag hertil 
er sandsynligvis de relativt høje lønomkostninger i Danmark i international sammenligning. Tre 
væsentlige og kongruente resultater fra disse rapporter kan fremhæves: 

 ● Danske produktionsvirksomheder kan lettere realisere internationale konkurrencefordele, 
som er baseret på ressourceproduktivitet end på arbejdsproduktivitet.

 ● I sammenligning med økonomisk førende EU-lande (særligt Tyskland, Sverige og Holland) 
indtager Danmark en lidt svagere konkurrenceposition i forhold til den gennemsnitlige 
ressourceproduktivitet på landeniveau.

 ● I enkelte industribrancher har Danmark imidlertid en meget stærk konkurrenceposition 
inden for ressourceproduktivitet; det gælder især elektronikbranchen (Erhvervsstyrelsen & 
Copenhagen Economics 2013, s. 20 ff.).

Denne rapport komplementerer disse resultater og relaterede diskussioner ved at tage et 
erhvervsøkonomisk perspektiv og basere sig på nye danske (2014/2015) og internationale (2012) 
virksomhedsdata. 

De danske produktionsvirksomheder har store omkostninger til materialer. Undersøgelser viser, 
at halvdelen af virksomhedernes samlede udgifter i gennemsnit er knyttet til køb af materialer og 
brug af råstoffer i produktionen og til sammenligning er kun cirka en fjerdedel af omkostningerne 
lønudgifter (Erhvervsstyrelsen & Copenhagen Economics 2013, Regeringen 2014, DAMVAD A/S 
2013). 

I en årrække har der været stort fokus på energiomkostninger i form af investeringer i energief-
fektive teknologier og reduktion af forbrug ved ændrede arbejdsgange o.l. Men når andelen af 
produktionsomkostningerne med fokus på energi er på cirka 2 %, så er det åbenlyst, at der er et 
større potentiale ved at reducere materialeforbruget. 

Helt specifikt er de samlede produktionsomkostninger fordelt på 25 % løn, pension osv., 23 % 
forarbejdede materialer, 22 % råvarer, 14 % service, 13 % andre omkostninger, 2 % energi og 
1 % affaldshåndtering, vand og spildevand (Copenhagen Economics 2013, s. 11).
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Det er altså rationelt, at formulere et strategisk fokus på at nedbringe materialeomkostningerne. 
Samtidig oplever virksomhederne, at mange af de råstoffer, de er afhængige af, ikke kan leveres 
i tilstrækkelige mængder i dag, og at priserne derfor svinger kraftigt. Prisudsvingene forårsager 
stor usikkerhed omkring investeringsbeslutningerne i de produktionsvirksomheder, som er 
særligt afhængige af råvarer. Det gælder f.eks. råvarer som stål, fosfat, kobber og gummi, som 
anvendes hyppigt, men også visse sjældne jordarter, som indeholder metaller, der f.eks. anven-
des i højteknologiske produkter inden for sol- og vindenergi. Råvarerne er samlet set blevet en 
halv gang dyrere i løbet af det sidste årti, og det er en stor udfordring for mange produktions-
virksomheder (Regeringen 2014, Saetz 2014).

De stigende priser og prisudsving på materialer rummer imidlertid også muligheder for de virk-
somheder, der er hurtige og effektive til at tilpasse sig, og som i sidste ende kan opnå betydelige 
konkurrencefordele. Hvis danske virksomheder opretholder evnen til at skabe høj værdi ud af de 
materialer, der anvendes i produktionen, vil det også i fremtiden være attraktivt at fastholde og 
udvikle produktionsvirksomheder i Danmark (Deloitte 2013, The Danish Government 2013, Fisch 
et al. 2014).
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rapportens formål

Formålet med undersøgelsen er at skabe et overblik over danske industrivirksomheders 
gennemførte materialebesparelser og estimere fremtidige potentialer for besparelser 
afhængigt af branchetilhørsforhold.

Rapporten er opdelt i to hoveddele, der præsenterer resultater fra hver sin undersøgelse (hhv. 
spørgeskemaundersøgelse i danske produktionsvirksomheder og international sammenligning 
baseret på den Europæiske Produktionsundersøgelse (EPU) data (2012) for Tyskland, Holland 
og Sverige). Undersøgelsens resultater opsummeres og diskuteres i komprimeret form. Hvert 
hovedafsnit slutter med en foreløbig konklusion. Konklusionen påpeger væsentlige resultater, 
mulige veje til at udvikle ny statistik og begrænsninger ved det gennemførte studie.
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rapportens konklusioner

De generelle produktionsbetingelser og produktegenskaber i dansk industri (dominans af simple 
eller moderat komplekse produkter kombineret med stor indkøbs- og produktionsandel af 
forarbejdede materialer) udgør gunstige rammebetingelser for yderligere materialebesparende 
tiltag. Dette gælder dels pga. aktuelt stærkt stigende udgifter, men også varierende adgang til 
materialeindkøb, og dels fordi besparelsesprojekter med begrænset kompleksitet og investerin-
ger er mulige. Projekter, som disse, er et udgangspunkt for yderligere besparelsesaktiviteter.

Konklusion 1: Samlet og branchespecifikke potentialer for materialebesparelser

Rapporten estimerer, at der er et samlet potentiale for materialebesparelser i dansk industri på 
6,6 % af det årlige materialeforbrug i produktionsprocessen. Tilsvarende udgør potentialerne for 
hhv. energi- og vandbesparelser i dansk industri 2,6 % og 2,3 % af det årlige forbrug i produktio-
nen.

Det største branchespecifikke potentiale for materialebesparelser findes i virksomheder, der 
fremstiller elektriske og elektroniske produkter (7,6 %) og hernæst metalvarer og maskiner  
(7,4 %). Det største potentiale for materialebesparelser findes derudover i produktionsvirk-
somheder med mere end 100 ansatte (7,9 %). De branchespecifikke forhold er derfor meget 
relevante og varierende for omfanget af materialebesparelse i industrien. Mens møbel- og 
træindustrien for eksempel er domineret af familievirksomheder, spiller store internationale 
virksomheder en vigtig rolle i føde- og drikkevareindustrien. Derudover er der f. eks. forskellige 
tilgange til teknologisk og metodisk viden inden for materialeanvendelse i de to brancher.

Konklusion 2: Dansk industri realiserer materialebesparelser

43,4 % af produktionsvirksomhederne i den danske undersøgelse har igangsat eller planlagt 
initiativer i den nærmeste fremtid, der skal begrænse materialeforbruget på produktionsstedet. 
Forventningen er, at initiativerne gennemsnitligt vil reducere materialeforbruget med 6,8 %. 
Derudover angiver 25,8 % af produktionsvirksomhederne, at materialebesparelser er ledelsens 
væsentligste strategiske prioritet. Det er kun overgået af bedre optimering af arbejdsprocesser 
for at reducere arbejdstiden, der er prioriteret højere af 41,9 % af produktionsvirksomhederne.

Konklusion 3: Genanvendelse og cirkulær økonomi

Den gennemsnitlige andel af det indkøbte materiale, der ender som restmateriale er 9,1 %, 
hvilket er lidt højere end det gennemsnitlige potentiale for materialebesparelse i den danske 
industri på 6,6 %. Selvom begge tal skal fortolkes med forsigtighed, så antyder størrelsen, at 
materialeindsatsen i gennemsnit kan øges yderligere i dansk industri blot ved at se på restma-
terialerne. Derudover er det en forholdsvis lille andel på 13,2 % af virksomhederne, der sender 
restmateriale til genanvendelse eller selv genanvender, men når de genanvender, så er det en 
relativt stor andel af materialerne, der genanvendes. Der er altså et potentiale for at satse yder-
ligere på og implementere cirkulær økonomi i danske virksomheder. En større opmærksomhed 
på denne problematik blandt virksomhedslederne vil sandsynligvis kunne realisere et forholdsvis 
stort potentiale.
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Konklusion 4: Potentialer for materialebesparelse i en international sammenligning

Potentialet for de danske virksomheder er en besparelse på 7,8 % af det årlige materialeforbrug 
i produktionen i den internationale analyse, altså en anelse højere end for den specifikke danske 
analyse. Kun Sverige har et større potentiale for at reducere materialeforbruget end Danmark. 
Potentialet i den internationale analyse er beregnet som procentdelen af det nuværende 
materialeforbrug, der kunne spares, hvis produktionsstedet udnyttede alle de tekniske mulig-
heder, der er kendte i dag. Potentialet varierer fra 10,3 % til 12,4 % for de udvalgte brancher, 
hvor potentialet altså ligger højere end gennemsnittet for alle brancher. Disse fire brancher er: 
(i) fremstilling af føde- og drikkevarer, (ii) fremstilling af møbler og trævarer, (iii) fremstilling 
af jern, metal og maskiner og (iv) fremstilling af elektriske og elektroniske produkter. Afsættet 
for at realisere potentialerne for materialebesparelser er bl.a., at Danmark er en top innovatør 
med stor innovationsstyrke i en europæisk sammenhæng. Reduktion af omkostninger var 
den væsentligste drivkraft ifølge den tyske undersøgelse, og det samme gælder i den danske 
undersøgelse. Derfor forventes det, at en del af potentialet kan realiseres ved at ændre fokus 
fra udelukkende at se på omkostninger til i større grad at koble dem med innovationsaktiviteter 
igennem produktudvikling. Dette understøttes af, at den internationale undersøgelse viser, 
at der er en positiv sammenhæng mellem udgifter til forskning og udvikling og potentiale for 
materialebesparelser på brancheniveau. Det betyder med andre ord, at de industrivirksomheder, 
der har investeret i forskning og udvikling i 2011, gennemsnitligt har vurderet deres potentialer 
for materialebesparelse højere i det efterfølgende år, end produktionsvirksomheder, der ikke har 
investeret i forskning og udvikling.

Konklusion 5: Proces- og produktinnovation som drivkræfter

I de danske virksomheder er procesinnovationer aktuelt den væsentligste drivkraft i allerede 
planlagte og igangsatte aktiviteter for materialebesparelser. Produktinnovationer eller kombi-
nationer af produkt- og procesinnovationer bør anvendes mere i fremtiden for i højere grad at 
realisere de identificerede besparelsespotentialer, da disse samtidig vil koble virksomhedens 
produktionsbetingelser med udvikling af fremtidige konkurrencemæssige fordele igennem 
produktinnovation. Dette understøttes af konklusion 4, hvor undersøgelsen dokumenterer en 
positiv sammenhæng mellem investeringer i forskning og udvikling og højere potentiale for 
materialebesparelser for både danske og udenlandske virksomheder.
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Materialeforbrug og -besparelses-
potentiale i dansk industri

Kapitlet sammenfatter de materialebesparelser, som danske produktionsvirksomheder allerede 
har gennemført, samt potentialet for besparelser og planlagte investeringer til materialebespa-
relser i den nærmeste fremtid. Produktionsstederne i undersøgelsen er kendetegnet ved, at de 
har 20 ansatte eller flere, og at de er registreret som industrivirksomhed (NACE-kode 10.00 til 
33.20). Virksomhederne indbefatter i undersøgelsen de enkelte produktionssteder og ikke den 
samlede virksomhed (en virksomhed kan altså være repræsenteret mere end en gang). Den 
første del af afsnittet præsenterer de deskriptive resultater fra virksomhederne, se bilag 1 for 
yderligere beskrivelse af metoden og data.

Spørgeskemaundersøgelsen gav 129 brugbare besvarelser. Besvarelserne er testet for 
statistisk repræsentativitet på virksomhedsstørrelse, branche og geografisk region (se bilag 
2 for beskrivelse og tests). Disse tests viser, at selvom datasættet er forholdsvist lille, så er 
de præsenterede tal i rapporten repræsentative for danske industrivirksomheder inden for 
de udvalgte brancher. Dette er en vigtig forudsætning - især når det samlede potentiale for 
materialebesparelser i dansk industri vurderes. Analyserne omfatter en række emner, herunder 
karakterisering af materialer, der indkøbes til produktionen, nuværende materiale-, energi- og 
vandforbrug, restmaterialer og potentialer for materialebesparelser, allerede planlagte projekter 
for materialebesparelser og materialebesparende tiltag. Afslutningsvis bliver de planlagte tiltag 
for materialebesparelse koblet med virksomhedernes innovative tilgang.

beskrivelse af virksomhederne i undersøgelsen

De fleste produktionssteder, som deltog i den danske undersøgelse, er små og mellemstore 
virksomheder (bilag 3, tabel B3.1). Det er virksomheder, der som udgangspunkt har begrænsede 
ressourcer og viden til rådighed til at udvikle og realisere strategier for et mere effektivt 
materialeforbrug. Ser man på branchefordelingen mellem produktionsstederne i data (bilag 3, 
tabel B3.2), har nogle brancher et stort materialeforbrug og dermed i større grad potentiale for 
materialebesparelser, så de analyseres mere dybdegående. Det gælder fremstilling af:

 ● Føde- og drikkevarer (Branchekode NACE 10 & 11 i nationalregnskabsstatistikken)

 ● Møbler og trævarer (Branchekode NACE 16 & 31 i nationalregnskabsstatistikken)

 ● Jern, metal og maskiner (Branchekode NACE 24, 25 & 28 i nationalregnskabsstatistikken)

 ● Elektriske og elektroniske produkter (Branchekode NACE 26 & 27 i nationalregnskabsstati-
stikken)

 
Tabel 1 herunder viser, at 44,2 %, dvs. hovedparten af produktionsstederne i den danske 
undersøgelse, fremstiller deres vigtigste produkter med ’middel kompleksitet’ (se bilag 3, tabel 
B3.3 for fordelingen af produktkompleksitet i de forskellige brancher).

Respondenter Procent
Simpelt produkt 36 27,9
Produkt med middel kompleksitet 57 44,2
Komplekst produkt 36 27,9
Total 129 100

Tabel 1: Kompleksiteten af de vigtigste produkter, der fremstilles på produktionsstedet
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Desuden illustrerer tabel 2, at en stor andel af produktionsstederne delvist eller helt fremstiller 
færdige produkter for andre virksomheder. Det bevirker, at der er en vis grad af frihed til at 
anvende materialer i produktionsprocessen, og det gælder især de produktionssteder, som 
fremstiller (delvist) færdige produkter til andre virksomheder og/eller direkte til forbrugerne.

Respondenter Procent
Producent af færdige produkter til andre virksomheder 78 60,5
Producent af færdige produkter direkte til forbrugere 52 40,3
Systemleverandør 7 5,4
Leverandør af komponenter 28 21,7
Kontraktproducent 10 7,8

Tabel 2: Beskrivelse af produktionsstedet

Note: n=129, da respondenterne har haft mulighed for at sætte flere krydser summerer tabellen ikke til 100 %.

De danske industrivirksomheder i undersøgelsen producerer generelt meget forskellige og 
differentierede produkter. Ganske få af produktionsstederne angiver de samme produkter. 
Nogle eksempler på disse industriprodukter er forædlet fisk, kager, proteinkoncentrat, cykler til 
børnehaver, fjernvarmestationer, maskiner til produktion af fødevarer, vindmølletårne, møl-
levinger, træ, vinduer og mini-kraftvarmeanlæg.

Tabel 3 viser, at danske fremstillingsvirksomheder generelt indkøber materialer, som prismæssigt 
er steget markant i de senere år, (se supplerende DAMVAD A/S 2013), f.eks. jern og andre uædle 
metaller, fodervarer, kemikalier og gødningsstoffer.

Respondenter Procent

Levende dyr, fodervarer, levnedsmidler, drikkevarer og nydel-
sesmidler

13 10,1

kemikalier, gødningsstoffer, uforarbejdede jord og stenarter 18 14,0

Proteiner, modificeret stivelse, lim og klister og enzymer 9 7,0

Krudt, fotografiske artikler og diverse kemiske produkter 5 3,9

Plast, gummi, skind og lædervarer, pelsskind ægte og kunstigt 36 27,9

Træ og forarbejdninger af træmateriale 21 16,3

Grafiske trykartikler 6 4,7

Tekstiler samt diverse konfektionsvarer 6 4,7

Produkter af forarbejdede sten og mineraler og ædelmetaller 11 8,5

Jern og andre uædle metaller 51 39,5

Forarbejdede varer af uædle metaller 28 21,7

Mekaniske, elektriske og elektroniske produkter 27 20,9

Transport materiel, f.eks. lokomotiver køretøjer, skibe 2 1,6

Fin mekanik, måle og kontrol instrumenter, ure og dele til ure 9 7,0

Diverse, ikke nævnt andetsteds 11 8,5

Tabel 3: Materialer, der indkøbes til produktionen

Note: n=129, da respondenterne har haft mulighed for at sætte flere krydser summerer tabellen ikke til 100 %.
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Virksomhedens internationale orientering har formentlig også indvirkning på, om den orienterer 
sig mod alternative materialeindkøb. Tabel 4 viser fordelingen af virksomhedernes indkøb og salg 
fordelt på regioner. Virksomhederne har både angivet produktionsstedets indkøb fra og salg til 
Danmark, EU og resten af verden. I gennemsnit indkøber virksomhederne ca. halvdelen (51,3 %) 
af deres varer fra Danmark, mens danske virksomheders salg af varer til Danmark er en anelse 
højere (56,5 %). Virksomhederne er derfor mere internationalt orienterede på indkøbssiden, 
hvilket kan understøtte, at de har fokus på materialebesparelser, f. eks. pga. prisudsving på de 
internationale råvaremarkeder.

Gennemsnit (%) min-max
antal 

besvarelser

Indkøb fra
Danmark 51,3 0-100 129

EU 38,5 0-100 129
Resten af verden 9,7 0-90 129

Salg til
Danmark 56,5 0-100 127

EU 29,6 0-100 127
Resten af verden 14,0 0-75 127

Tabel 4: Globalisering af indkøb og salg

Note: For tal om globalisering af salg mangler to respondenter.

De politiske rammevilkår i Danmark og EU for, hvordan materialer anvendes og forbruges til 
produktudvikling og produktion, er derfor særligt vigtige for danske industrivirksomheder.  
Meget tyder på, at risiciene ved materialeindkøb i Danmark og EU generelt er lavere, end de er 
for indkøb fra resten af verden (f.eks. Schröter et al. 2012, Deloitte 2013).

De fleste danske industrivirksomheder …
 ● producerer simple eller moderat komplekse produkter.

 ● producerer både færdigvarer og halvfabrikata for andre virksomheder og/eller 
forbrugere.

 ● køber ofte materialer, der har været udsat for store prisudsving, og indkøbspriserne 
er steget betydeligt i de sidste år.

 ● køber hyppigere materialer til produktionen i udlandet, end de sælger deres produk-
ter til udlandet.

Disse produktionsbetingelser og produktegenskaber udgør et godt grundlag for yderligere 
materialebesparelser, dels pga. aktuelt stigende udgifter til materialeindkøb, og dels fordi 
besparelsesprojekter med begrænset kompleksitet og investeringer er mulige.
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udvikling i materialeforbrug

Dette afsnit sammenfatter, hvordan materialeforbruget har udviklet sig på de danske produk-
tionssteder. Figur 1 viser, at materialeforbruget er steget mellem 2011 og 2013. Sammenholdt 
med en tendens til svingende råmaterialepriser på verdensmarkedet med risiko for betydeligt 
øgede omkostinger, øger dette betydningen af ressourceeffektivitet i produktionserhvervene for 
deres konkurrencekraft. Det skal understreges, at dette generelle billede  dækker over meget 
forskellige udviklinger på tværs af brancher. Til trods for at industriproduktionen generelt har 
været stigende i 2011-2013, er tendensen, som fremgår af figur 1, et meget relevant afsæt for at 
implementere ledelsesmæssige og politiske strategier, der kan effektivisere og reducere materia-
leforbruget i dansk industri fremover (se bilag 3, tabel B3.4 for de bagvedliggende tal).

Figur 1: Udvikling i materiale-, energi- og vandforbrug (2011-2013)

Når ændringerne i materialeforbruget ses i forhold til udvalgte brancher, så viser tabel 5, at 
materialeforbruget er øget af flest inden for føde- og drikkevarebranchen. 55,6 % oplever øget 
materialeforbrug i denne branche. Modsat har der været den mindste udvikling inden for frem-
stilling af metalvarer og maskiner, hvor kun 40,5 % har oplevet et stigende forbrug. Der kan være 
mange årsager til de industrispecifikke forskelle i materialeforbrugets udvikling, f.eks. forskellige 
produktionsvækstrater, prisudviklingen på materialer og/eller forskellige produktionsteknologier 
og anvendelse heraf. 

Når man sammenligner materialeforbrugets udvikling med udviklingen i energi- og vandforbru-
get i perioden 2011-2013 (figur 1 og bilag 3, tabel B3.5 og B3.6), så blev energi- og vandforbruget 
reduceret markant mere end materialeforbruget. Det vidner om, at der er behov for at sætte 
et særligt fokus på at udvikle strategier for materialebesparelser, som blandt andet kan tage 
udgangspunkt i eksisterende strategier for at effektivisere energi- og vandforbruget.
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udviklingen i det årlige materialeforbrug  (2011-2013) (%)
Øget Uændret Reduceret Total

Alle virksomheder 48,8 40,8 10,4 100
Fremstilling af føde- og drikkevarer 55,6 33,3 11,1 100
Fremstilling af møbler og produkter af træ 52,9 41,2 5,9 100
Fremstilling af metalvarer og maskiner 40,5 47,6 11,9 100
Fremstilling af elektriske og elektroniske 
produkter 46,7 46,7 6,7 100

Kemisk fremstilling 52,6 31,6 15,8 100
Total 47,7 41,4 10,8 100

Tabel 5: Udviklingen i det årlige materialeforbrug fordelt på brancher (2011-2013)

Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at hvis man udelukkende ser på produktionsomkostningerne, 
så fylder varekøbet en endnu større andel end tidligere antaget (tabel 6). Når størstedelen af 
de danske virksomheder samtidig angiver, at de har øget vareforbrug, så vil det ofte have en 
signifikant betydning for virksomhedernes bundlinje.

branche Lønudgifter Tjenester vareforbrug
Fremstilling af fødevarer og drikkevarer 15 % 15 % 70 %
Fremstilling af jern- og maskinproduktion 25 % 18 % 58 %
Fremstilling af møbler og andre trævarer 29 % 20 % 52 %
Fremstilling af elektriske og elektroniske 
produkter 31 % 18 % 52 %
Kemisk fremstilling 28 % 28 % 44 %

Tabel 6: Fordelingen af omkostninger i produktionen

Kilde: www.statistikbanken.dk/RP05, 2011. 

Note: Bemærk at opgørelsen af produktionsomkostninger her adskiller sig fra Copenhagen Economics (2014), 
idet der her fokuseres på industriens samlede vareindkøb, mens Copenhagen Economics kun inkluderer 
råvarer og udvalgte forarbejdede materialer.

virksomhedernes kompetencer og strategiske prioriteter

For at vurdere virksomhedernes kompetencer i forhold til at skabe bedre materialeanvendelse, 
spurgte vi respondenterne:

Hvis du samlet set skal vurdere dit produktionssteds udnyttelse af materialer sam-
menlignet med normen i branchen, hvor dygtige er produktionsstedet så til at optimere 
materialeanvendelsen?

Benchmarkingtallene nedenfor viser, at produktionsstederne generelt vurderer, at de er på 
niveau med eller bedre end normen i industrien til at udnytte materialer og besparelsespoten-
tialer. Det gælder både for eksisterende materialer og for potentielle ændringer af anvendte 
materialer (tabel 7).1

1  Undersøgelses resultater viser en svag, men signifikant positiv sammenhæng mel-
lem andelen af materialerne, der går til spilde i de enkelte produktionssteder, og deres egen 
opfattelse af hvor ”dygtige” de er til at optimere materiale-anvendelsen. Dvs. jo mindre det 
gennemsnitlige spild er, jo bedre er de danske produktionsvirksomheder til at optimere materia-
leanvendelsen.

http://www.statistikbanken.dk/RP05
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n Gennemsnit

…allerede eksisterende materialer?

Bedre 49 41,2
Som normen 64 53,8
Dårligere 6 5,0
Total 119 100

…erstatning af anvendte materialer?

Bedre 40 33,9
Som normen 66 55,9
Dårligere 12 10,2
Total 118 100

Tabel 7: Kompetencer til at optimere materialeanvendelsen – allerede eksisterende materialer og 
erstatning af anvendte materialer med nye materialer?

 
Ud over kompetencer kræver det, at virksomhedernes ledelse har strategisk fokus på materiale-
besparelser, hvis potentialerne skal realiseres. Og derfor blev følgende spørgsmål stillet:

Hvor vigtige er følgende strategiske indsatsområder for produktionsstedet? 
Respondenterne blev bedt om at prioritere fra 1:6 på materialebesparelser, optimering 
af arbejdsprocesser for at reducere arbejdstid, energibesparelser, vandbesparelser, 
udvikling af nye produkter (innovation) og optimering af produktionsprocesser.

25,8 % af produktionsstederne angiver materialebesparelser som ledelsens væsentligste stra-
tegiske prioritet (ikke vist i tabel). Innovation, dvs. udvikling af nye produkter, tillægges samme 
strategiske prioritet med 26,2 %, ligesom optimering af produktionsprocesser, der ligger på 25,8 
%. Kun optimering af arbejdsprocesser, der skal medvirke til at reducere arbejdstiden, prioriteres 
højere af 41,9 % af produktionsstederne. Det er ikke overraskende, at optimering af arbejdspro-
cesser prioriteres højest, idet internationale sammenligninger peger på, at lønomkostningerne i 
den danske industri er relativt høje, og derfor kan nedbringes ved forbedrede arbejdsprocesser 
(f.eks. Regeringen 2014, s. 11). Det kan synes mere overraskende, at innovation ikke vurderes 
som vigtigere end materialebesparelser, idet innovation som drivkraft til at udvikle virksomhe-
dernes konkurrenceevne i vid udstrækning har været på dagsordenen i de seneste år.

Den overvejende store prioritering af materialebesparelser på ledelsesplan i vores aktuelle 
undersøgelse betyder, at der kun angivet få årsager til en lav strategisk prioritet af materialebe-
sparelser. De væsentligste årsager er2:

 ● Alle relevante materialebesparelser er indfriet: 11,3 % er helt enige eller enige.

 ● Produktionsstedets ledelse vil ikke foretage investeringer, der har længere tilbagebetalings-
tid end tre år: 4,8 % er helt enige eller enige.

 ● Manglende viden om potentialer ved specifikke nye teknologier for materialebesparelser: 
4,0 % er enige.

Opsummerende vurderer virksomhederne, at de er kompetente og har et stort strategisk fokus 
på potentialerne for materialebesparelser.

2  Alt i alt var der fem svarkategorier i spørgeskemaet: ”helt enig”, ”enig”, ”hverken enig 
eller uenig”, ”uenig”, ”helt uenig”.
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potentialer for materialebesparelser

Et vigtigt element er, hvad de ressourcebesparende foranstaltninger betyder rent økonomisk 
for virksomhederne, og derfor sammenholdes besparelsespotentialet med virksomhedernes 
nuværende omkostninger til materialer. Antagelsen er, at det nuværende produktionsniveau er 
uændret, når der svares på følgende spørgsmål:

I forhold til produktionsstedets muligheder for besparelser på hhv. materialer, energi og 
vand, hvor meget vurderer du, der kan spares, hvis produktionsstedet realiserer alle kendte 
og relevante muligheder? 3

 
Tabel 8 viser tydeligt, at der generelt er større potentiale for at opnå besparelser på materialer 
end på energi- og vandforbruget. Potentialet for materialebesparelser er i gennemsnit på 6,6 %, 
og det maksimale potentiale er 35 %.

n min max
Gennem-

snit
Standard 
afvigelse

Potentiale for at reducere 
materialeforbrug 129 0 35,0 6,6 7,11

Potentiale for at reducere 
energiforbrug 128 0 20,0 2,6 4,40

Potential for at reducere 
vandforbrug 128 0 15,0 2,3 3,17

Tabel 8: Potentiale for reduktion af forbrug af materialer, energi og vand (%)

Når potentialet for besparelser fordeles på brancher og virksomhedsstørrelse (tabel 9 og figur 
2), er der ikke store forskelle på potentialerne for energi og vand, hvorimod der er et klart større 
potentiale for materialebesparelser, især for virksomheder med mere end 100 ansatte, nemlig 
7,91 % sammenlignet med gennemsnitligt 6,6 %.

n middel Standard 
afvigelse

Potentiale for reduktion af 
materialeforbrug

20-49 ansatte 64 6,52 6,90
50-99 ansatte 33 5,30 6,65
100 ansatte eller flere 32 7,91 7,91
Total 129 6,55 7,11

Potentiale for reduktion af 
energiforbrug

20-49 ansatte 64 2,42 4,05
50-99 ansatte 33 2,55 4,60
100 ansatte eller flere 31 2,99 4,94
Total 128 2,59 4,40

Potential for reduktion af 
vandforbrug

20-49 ansatte 64 1,81 2,79
50-99 ansatte 33 2,86 3,57
100 ansatte eller flere 31 2,52 3,41
Total 128 2,25 3,17

Tabel 9: Potentiale for materialebesparelser og energi- og vandbesparelser fordelt på virksom-
hedsstørrelse

3  Besparelsen angives i procent i forhold til det årlige forbrug af materialer, energi og 
vand. Hvis der ikke kan spares noget, angives dette med værdien 0.
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Der er forskelle på omfanget af materialebesparelse fra branche til branche (figur 2). Eksempelvis 
vurderes potentialet for materialebesparelser klart højst i de brancher, der fremstiller elektriske 
og elektroniske produkter samt metalvarer og maskiner, hvorimod det mindste potentiale er 
inden for kemisk fremstilling. Ingen af forskellene er dog statistisk signifikante. Når vi ser på 
forbruget af energi og vand, kan de største besparelser hentes inden for føde- og drikkevare-
branchen og til en vis grad inden for kemisk industri, mens potentialet for energibesparelser er 
signifikant lavere inden for metal- og maskinproduktion.

Besparelsespotentiale i procent

Figur 2: Besparelsespotentiale for materiale, energi og vand; total og på brancher (%)

Afslutningsvis bliver potentialet for materialebesparelser sat i forhold til udviklingen i det faktiske 
forbrug af materialer i den foregående periode (2011-2013). Forventningen er, at de virksomhe-
der, der har haft de største stigninger i materialeforbrug, også ville prioritere og opleve et stort 
potentiale for materialebesparelser (tabel 10). Dette viste sig også at være tilfældet, således 
at de virksomheder, der har oplevet et stigende materialeforbrug, vurderede potentialet for 
materialebesparelser som størst (gennemsnitligt 7,7 %). Resultatet er ikke signifikant, men det 
kan formodentlig begrundes i det relativt lille antal respondenter i hver gruppe.
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potentiale for besparelser i dansk industri
 

Det samlede potentiale for materialebesparelser i dansk industri vurderes til  
6,6 % af det årlige materialeforbrug i produktionen.

Potentialet for hhv. energi- og vandbesparelser i dansk industri vurderes til  
2,6 % og 2,3 % af det årlige forbrug i produktionen.

Det største potentiale for materialebesparelser findes inden for fremstilling af elektriske 
og elektroniske produkter (7,6 %) samt fremstilling af metalvarer og maskiner (7,4 %).

Det største potentiale for materialebesparelser findes i produktionssteder  
med mere end 100 ansatte (7,9 %).

n Gennemsnit St. afvigelse
Udvikling i potentiale for 
materialeforbrug

Øget 61 7,67 7,80
Uændret 51 5,82 6,43
Reduceret 13 6,15 6,30
Total 125 6,76 7,12

Udvikling i potentiale for 
energiforbrug

Øget 61 2,65 4,23
Uændret 50 2,86 4,90
Reduceret 13 2,08 3,80
Total 124 2,68 4,44

Udvikling i potentiale for 
vandforbrug

Øget 61 2,26 3,59
Uændret 50 2,37 2,85
Reduceret 13 2,46 2,63
Total 124 2,33 3,20

Tabel 10: Potentiale for materialebesparelser og energi- og vandbesparelser set i forhold til 
udviklingen i forbruget i den forgangne periode.

 
Vi har afslutningsvis testet potentialet for besparelse af materiale-, energi- og vandforbrug i 
forhold til produktets kompleksitet (ikke vist i tabel). Resultaterne viser som forventet, at det 
største potentiale ses hos produktionssteder, hvor produktkompleksiteten vurderes som høj. 
Mere specifikt er det gennemsnitlige potentiale 7,81 % for produkter af høj kompleksitet og 5,5 
% for simple produkter. Modsat er potentialerne for besparelse af energi- og vandforbrug højest 
hos produktionssteder med simple produkter. Her er det gennemsnitlige potentiale for simple 
produkter 3,18 % for energiforbrug og 2,38 % for vandforbrug.
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indkøbsvolumen på varer  
(fokus på materialer) 

(alle varer, undtagen elektrisk strøm) 
mio. kr.

indkøbsvolumen på energi 
(kun elektrisk strøm) 

mio. kr.
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90.053 91.585 11.168 20.117 321.390 1.337 1.051 257 150 5.228

samlet besparelsespotentiale (i gennemsnit); procent

6,5 7,4 6,2 7,6 6,6 3,9 1,6 2,8 2,9 2,6

samlet besparelsespotentiale som del af produktionsbaseret indkøb; Mio. kr.

5.853 6.777 692 1.529 21.212 52 17 7 4 136

Tabel 11: Besparelsespotentiale beregnet på indkøb til produktionen (2011)

Kilde: Danmarks Statistik 2015 (http://www.statistikbanken.dk; 19. marts 2015). Egne beregninger er 
baseret på potentialeberegning (tabel 8 og figur 2). Det aktuelle år er 2011, da det er de nyeste indkøbsdata 
for dansk industri fra Danmarks Statistik (præsenteret i mio. kr.).

Energi (målt ved elektrisk strøm) trækkes ud af ”indkøbsvolumen på varer”, fordi i venstre kolonne sættes 
fokus kun på materialer og derudover skal potentialer for energi- og materialebesparelser direkte sammenlig-
nes i tabel 11.

I dansk industri er der et stort økonomisk potentiale for varebesparelser. I alt anslås potentialet 
til godt 21,2 milliarder kr. i forhold til det samlede varekøb i produktionen i 2011. Indkøbskate-
gorien ’varer’ omfatter i rapporten råmaterialer, halvfabrikata og færdigvarer. Da tallene i tabel 
11 for besparelsespotentialer er baseret på spørgeskemaindsamlingen fra 2014, og tallene fra 
Danmarks Statistik stammer fra 2011, så bør estimatet antages at være behæftet med en vis 
usikkerhed. Samme forbehold gælder for energiforbruget, idet Danmarks Statistik udelukkende 
opgør det produktionsrelaterede ’energiindkøb’ som ’elektrisk strøm’, som derfor også udgør en 
begrænsning i beregningerne.

Sammenligner man den forventede besparelse på 21,2 mia. kr. på materialeområdet med de 136 
mio. kr. for elektrisk strøm, så bekræfter det antagelsen om, at potentialet for materialebesparel-
ser langt overstiger potentialet for energibesparelser.
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Hvorfor så stort et fokus på energi- og vandforbrug?
 
Energi- og vandforbruget i danske produktionsvirksomheder blev gennemsnitligt reduce-
ret kraftigere end materialeforbruget i perioden 2011-2013.

Det skyldes dels, at der har været en generel stigning i industriproduktionen, dels at 
energi- og vandbesparelser har været længere på den politiske dagsorden. Men udvik-
lingen kan også ses som et signal om at intensivere de ledelsesmæssige aktiviteter for at 
realisere yderligere materialebesparelser med henblik på forbedret ressourceeffektivitet.

Tabel 11 understøtter desuden de store forskelle, der er mellem de udvalgte brancher. De 
største, absolutte besparelsespotentialer, både når det gælder materialer og energiforbrug, 
findes i de brancher, der fremstiller føde- og drikkevarer (27,6 % af det samlede potentiale) og 
metal og maskiner (31,8 % af det samlede potentiale).

Når man sammenstiller de nye resultater med resultaterne i rapporten ”Ressource-produktivitet 
og konkurrenceevne i dansk industri”, ses samme tendens. Forfatterne fra Copenhagen Econo-
mics konkluderer ”På baggrund af data indsamlet i den tyske fremstillingsindustri vurderer vi, at 
det gennemsnitlige potentiale for at forbedre ressourceforbruget udgør 4,5 procent ved optimal 
brug af eksisterende teknologier. Hvis danske industrivirksomheder er i stand til at realisere et 
tilsvarende potentiale, vil det medføre en reduktion af omkostningerne på 5-11 mia. kr. afhængigt 
af i hvor høj grad, der kan opnås besparelser på både råvareforbruget og forbruget af forarbej-
dede materialer” (Erhvervsstyrelsen & Copenhagen Economics 2013, s. 4).

Selvom indkøbskategorien ’varer’ i tabel 11 er bredere end den database, som Copenhagen 
Economics (2013) har anvendt, peger resultaterne i begge rapporter i samme retning.

Det skal dog understreges, at der er nogle vigtige metodiske forskelle på de to undersøgelser: 
(i) rapporten fra Copenhagen Economics er baseret på indkøbsdata for ikke-grupperede indu-
stribrancher fra Danmarks Statistik i 2008; denne rapport bygger derimod på indkøbsdata for 
grupperede industribrancher fra Danmarks Statistik i 2011 kombineret med data fra den danske 
spørgeskemaundersøgelse fra 2014, hvilket resulterer i et gennemsnitligt højere potentiale for 
materialebesparelse i produktionsvirksomhederne; (ii) samtidig fokuserer denne rapport på 
industriens samlede vareindkøb, mens rapporten fra Copenhagen Economics kun inkluderer 
råvarer og udvalgte forarbejdede materialer i analysen, idet de valgte en del af de indkøbte 
materialer i industrien fra, da de kan betragtes som halvfabrikata; og (iii) Copenhagen Economics 
vurderede det gennemsnitlige potentiale for besparelser i ressourceforbruget i danske industri-
brancher på baggrund af data fra tyske produktionsvirksomheder fra 2012 (www.isi.fraunhofer.
de), mens denne rapport primært indeholder data fra danske produktionsvirksomheder og 
baseret på helt nye tal for 2013.

planlagte initiativer til materialebesparelse

Det er ligeledes væsentligt, hvilke initiativer produktionsstederne har iværksat eller forventer at 
iværksatte for at skabe materialebesparelser i den nærmeste fremtid. Spørgsmålet lød derfor:

Er der i den nærmeste fremtid igangsat eller planlagt initiativer, der har til formål at 
begrænse materialeforbruget på produktionsstedet?

Overordnet har 56 virksomheder planlagt sådanne tiltag, hvilket svarer til 43,4 % af produktions-
stederne i besvarelsen. Disse produktionssteder har også angivet, at de i gennemsnit forventer 
at kunne spare 6,8 % af deres forbrug på materialer. Som tidligere beskrevet er potentialet for 

http://www.isi.fraunhofer.de
http://www.isi.fraunhofer.de
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materialebesparelser størst hos de store produktionssteder.  
Når vi sammenholder virksomhedernes størrelse og de igangsatte initiativer, så er det især store 
virksomheder, der igangsætter materialebesparende initiativer, nemlig 74,2 %, hvorimod mere 
end 60 % af de små virksomheder ikke igangsætter nogle initiativer (tabel 12). Forklaringen 
kan være, at store virksomheder har en mere strategisk tilgang til produktionsaktiviteterne og 
samtidig har de rette ressourcer til at gennemføre aktiviteterne.

frekvens

Antal ansatte nej Ja
Andel ”Ja” ifht.  

Størrelses kategori 
20-49 ansatte 40 21 34,4 %
50-99 ansatte 20 12 37,5 %
100 ansatte eller flere 8 23 74,2 %
Total 68 56

Tabel 12: Igangsættelse af materialebesparende initiativer fordelt på produktionsstedets 
størrelse.

Note: 56 har svaret på det indledende spørgsmål (ja/nej), men kun 52 har angivet en %-sats, derfor varierer 
summen en smule.

Herefter har vi vurderet kilderne til at opnå materialebesparelser. De kan fordeles på tre typer; in-
vestering i ny teknologi, omlægning af produktionsprocesserne og en kombination heraf (tabel 13).

n/%  
af total min max

Gennem-
snit

Standard 
afvigelse

Ved en kombination af ny 
teknologi og omlægning af 
arbejds- og produktionspro-
cesser

34

66,7 %
0,1 30,0 7,44 6,67

Udelukkende ved investering 
i ny teknologi

6

11,8 %
0,2 5,0 2,95 2,15

Udelukkende ved omlægning 
af produktionsprocesser

11

21,6 %
2,0 15,0 5,64 4,46

Total
51

100 %
0,1 30,0 6,53 6,01

Tabel 13: Kilder til besparelsespotentiale på materialer

Note: 1 respondent har ikke svaret på de uddybende spørgsmål.

Tabel 13 viser, at investering i ny teknologi kombineret med omlægning af arbejdsprocesser giver 
den største besparelse i gennemsnit 7,44 %. Det er samtidig den kilde, virksomhederne hyppigst 
benytter, nemlig hele 66,7 %. Hovedparten af initiativerne vil blive gennemført i 2015 (79,6 %), 
mens kun 3,7 % gennemføres i 2017. Det er interessant, at det laveste gennemsnit udelukkende 
gælder investeringer i ny teknologi. Og en overvejelse er derfor, om virksomhederne reelt har 
nok viden om mulighederne ved og typerne af ny teknologi til at reducere materialeforbruget.4

På brancheniveau igangsætter 41,1 % af virksomhederne inden for føde- og drikkevarer og 
38,6 % inden for fremstilling af metalvarer og maskiner besparende initiativer (ikke vist i tabel). 
Især i mindre virksomheder og på tværs af brancherne er der derfor varierende meninger for 
at realisere besparende initiativer, og ingen kan siges at være væsentligt mere på forkant end 
andre.

4  En nærmere analyse og andre datasæt er nødvendige for at klarlægge, hvorvidt det er 
tilfældet.
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Her følger en uddybning af, hvilke materialebesparende tiltag produktionsstederne tidligere har 
gennemført:

Hvilke materialebesparende tiltag har produktionsstedet iværksat i de seneste 3 år  
(2011-2013)?

Aktivitet % Ja/alle

Som del af 
produkt-

innovation 
(ja, %)

Som del af 
proces- 

innovation 
(ja, %)

Samme produkt, men med mindre eller tyndere 
materiale 19,7 25/127 87,5 50,0

nyt produktdesign, samme materiale 17,3 22/127 88,0 40,0

Nyt produktdesign og nyt materiale 11,0 14/127

Nyt design, øget genanvendelsesandel (F.eks. nye dele 
til en motor, støbt med genanvendt metal)

  7,1   9/127

Nyt design, øget produktets levetid  
(Produktet laves i et design med færre bevægelige 
dele for at forbedre holdbarheden)

  7,7 11/127

materialebesparende indkøb 55,9 71/127 42,4 63,6

Tilbagetagnings- og genbrugssystemer 23,0 29/126 25,0 66,7

Affaldsforebyggelse gennem teknologi  
(Brug af ny teknologi, der giver mindre spild i produk-
tionsprocessen eller brug af nye materialer)

15,7 20/127

Affaldsforebyggelse gennem optimering og 
planlægning (Leanmetoder, sortering af affald og 
spildprodukter)

44,9 57/127 20,4 79,6

Genbrug af materiale og inkorporering af cirkulær 
økonomi (Servicemodeller i lukkede kredsløb, 
genfremstilling, produktion til genanvendelse)

11,0 14/127

Simpel vandminimering (Effektiv teknologi, f.eks. 
vandbesparelse ved rengøring i produktion)

13,4 17/127

Vandopsamling og -genbrug (Genanvendelse af vand i 
produktionen, rensning af vand)

12,6 16/127

energieffektiv teknologi  
(kombineret kraft/varme produktion) 

24,4 31/127 20,7 82,8%

Generering af vedvarende energi i produktionsstedets 
produktion (F.eks. solceller på produktionsstedets tag)

  3,1   4/127

Medarbejderbaserede ændringer  
(Ledelsesbeslutning om at blive grønnere, f.eks. ved 
bonus-programmer for medarbejdere)

11,1 14/126

Værktøjer til materialestrøms- og livscyklusanalyser 
(LCA; ”Life Cycle Analysis”, udarbejdelse af specifikt 
materialeregnskab, balance og tilhør)

  7,9 10/127

Industrisymbioser  
(Anvendelse af andre virksomheders affald som 
inputressource, afsætning af affald til andet end 
forbrænding)

  7,1   9/127

Tabel 14: Tidligere gennemførte materialebesparende tiltag (2011-2013)

Note: n=126-127, det har været muligt at angive flere svar; proces- og produktinnovation er kun undersøgt for 
celler med flest ”ja”. Eksemplerne i parentes var også givet til respondenterne.
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Tabel 14 illustrerer, at procesinnovation er den hyppigste metode, som benyttes til at gennem-
føre de allerede planlagte aktiviteter for materialebesparelse. Mere specifikt er materialebespa-
rende indkøb (55,9 %) og affaldsforebyggelse gennem optimering og planlægning (44,9 %) 
de hyppigste tiltag, virksomhederne har iværksat. Et nyt produktdesign, men med samme 
materiale (17,3 %) er det tiltag, som oftest realiseres igennem produktinnovation (88,0 % angiver, 
at tiltaget er en del af produktinnovation). Derudover bliver energieffektiv teknologi (24,4 %) og 
tilbagetagnings- og genbrugssystemer (23,0 %) nævnt af flest respondenter. 

Resultaterne i tabel 14 skal primært ses som indikationer på typer af tiltag og fortolkes med 
forsigtighed, fordi de i de fleste tilfælde kun anvendes af få respondenter. Men tabellen antyder, 
at der er et uudnyttet potentiale for at anvende produktinnovation langt mere strategisk til at 
skabe besparelser på materialer i dansk industri.

produktinnovation som middel til materialebesparelser 
 

Procesinnovationer dominerer aktuelt i de allerede planlagte aktiviteter for 
materialebesparelser i produktionen.

Produktinnovationer eller kombinationer af produkt- og procesinnovationer bør anvendes 
mere i fremtiden for at realisere de identificerede besparelsespotentialer, end  

det er tilfældet på nuværende tidspunkt.

investeringer og tilbagebetalingstider

I det følgende vurderes de forventede tilbagebetalings- og implementeringstider på de igang-
satte projekter på baggrund af spørgsmålene:

For at realisere det anslåede potentiale for besparelser på materialeområdet?

Hvor stor anslås investeringen at være? (0, ved ingen udgift )

Hvad vil den forventede tilbagebetalingstid på investeringen være? (angiv i hele år)

Hvor lang tid vil der gå inden potentialet er fuldt udnyttet? (angiv hele år)

Da det er ret kompliceret at opgøre, hvornår nye tiltag giver overskud (beregnet som en 
forventet tilbagebetalingstid) og hvor meget de enkelte virksomheder skal investere for at 
øge deres potentielle besparelser vises disse i intervaller: 0-3 år, 4-10 år, over 11 år eller mere. 
Derfor skal figur 3 og 4 fortolkes med forsigtighed. Figur 3 og 4 peger på, at investeringerne i 
materialebesparende foranstaltninger i den danske industri overvejende er baseret på længere 
tidshorisonter mht. tilbagebetalings- og implementeringstid. 51,7 % af virksomhederne forventer 
en tilbagebetalingstid på mellem 4 og 10 år. I figur 4 ses at 37,9 % vurderer, at det samtidig tager 
4-10 år, inden potentialet ved de planlagte materialebesparelsesprojekter er fuldt realiserede.
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Figur 3: Forventet gennemsnitlig tilbagebeta-
lingstid for investeringer

Figur 4: Antal år til potentiale er realiseret - 
implementeringstid

For at realisere disse potentialer investeres der i gennemsnit for ca. 2,5 mio. kroner pr. projekt 
(ikke vist i figuren, baseret på tal for 72 projekter)5.

Genanvendelse og bortskaffelse af materialer;  
en del af den cirkulære økonomi?

Et væsentligt element i virksomhedernes bestræbelser på at iværksætte materialebesparelser 
kan være et øget fokus på genanvendelse. Dermed bidrager virksomhederne til det, som nu 
betegnes som cirkulær økonomi (Ashby 2013, The Danish Government 2013, s. 12). Kort fortalt 
er cirkulær økonomi en tilgang, hvor virksomhederne blandt andet reviderer deres syn på og 
håndtering af affald. Fremfor blot at blive deponeret og bortskaffet opfattes produktionens 
restprodukter som input i produktionsprocesserne af nye produkter. Det er ikke kun ledelsen, 
men også medarbejdere i produktionen, indkøb og forskning og udviklingsafdelinger, der er 
ansvarlige og relevante for at oparbejde en cirkulær økonomi. Disse medarbejdere har værdifuld 
viden om blandt andet de daglige materialer (fra indkøb osv.) såvel som håndtering og sortering 
af produktions- og restmaterialer (Ashby 2013). Et mål for cirkulær økonomi er derfor blandt 
andet, at flere virksomheder genanvender fremfor at deponere eller brænde restmaterialer. 
Spørgsmålet lød:

Hvor stor en andel af de materialer, der indkøbes til produktionen i de største katego-
rier, ender typisk som restmateriale, der skal bortskaffes?

Her blev produktionsstedet bedt om at vurdere dette spørgsmål med fokus på de tre vigtigste 
indkøbskategorier, og altså ikke for alt indkøbt materiale. Herudover blev virksomhederne spurgt 
om, hvordan dette materiale blev bortskaffet. De følgende resultater er derfor ikke fuldt dæk-
kende i forhold til virksomhedernes strategiske fokus på genanvendelse og de faktiske niveauer.

5 Se også rapporten: ”Danske virksomheders investeringer i ressourceeffektivitet - 9 
virksomheders resultater og erfaringer” (KMPG 2014), som giver caseeksempler på en række 
virksomheders opnåede resultater sat i forhold til deres investeringer.
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Tabel 15 angiver først den gennemsnitlige andel af det samlede indkøb inden for kategorien, der 
ender som restmateriale. Dernæst angives den andel af virksomhederne, der sender restmate-
riale til hhv. deponeringsplads, forbrænding og genanvendelse. Disse procentsatser summer ikke 
til 100 %, da der f.eks. ikke altid er restmateriale til overs, eller man vælger alternative veje end 
de tre, der er angivet her.

Spørgsmål n Procent
Andel af materialer, der indkøbes til produktionen inden for indkøbskate-
gorien, som ender som restmateriale til bortskaffelse 232 9,1

n-Ja Procent
Bortskaffer virksomheden restmateriale fra største indkøbskategori ved 
deponi 5 3,9

Bortskaffer virksomheden restmateriale fra største indkøbskategori ved 
forbrænding 32 24,8

Bortskaffer virksomheden restmateriale fra største indkøbskategori ved 
Genanvendelse 92 71,3

Tabel 15: Rest- og spildmaterialer

Note. n=129, flere svar har været mulige.

Den gennemsnitlige andel af det indkøbte materiale, der ender som restmateriale er altså 9,1 %, 
hvilket er lidt højere end det gennemsnitlige potentiale for materialebesparelse i dansk industri 
på 6,6 %. Selvom begge tal skal fortolkes med forsigtighed, så antyder omfanget, at materia-
leindsatsen og genanvendelsen af materiale i gennemsnit kan øges yderligere i dansk industri 
blot ved at se på restmaterialerne. Af de virksomheder, der har restmateriale i den vigtigste 
indkøbskategori, har 3,9 % sendt noget til deponering, hvilket f.eks. kan være kemikalier, men 
også andre restmaterialer. Ligeledes sender 71,3 % restmaterialer - i meget forskellige former 
og mængder - til genanvendelse. Dette antal bør relateres til det tidligere resultat om, hvilke 
materialebesparende tiltag virksomhederne havde gennemført. Her havde kun 11,0 % eller i alt 
14 virksomheder arbejdet mere systematiske med genbrug af materialer og inkorporering af 
cirkulær økonomi (se tabel 14).

17 (13,2 %)  af de virksomheder, som angiver, at de sender restmateriale til genanvendelse, 
har yderligere specificeret, hvordan. De svar, der blev afgivet på dette i spørgeskemaet, var 
påfaldende forskellige, og derfor var en egentlig statistisk analyse ikke mulig. Når man nærlæser 
rå-dataene, er det dog tydeligt, at virksomhederne, som fremstiller plastemballage, stålemner, 
bordplader, støbeforme mm., demonstrerer et skifte i opfattelsen af restprodukterne, som 
måske er med til at gøre det svært at svare på, hvordan restprodukter bortskaffes i skemaets 
faste tredelte skala. Virksomhederne er ikke i den samme branche eller har en speciel type 
produktion, men der er en tendens til, at de har et stort råvareforbrug. Deres restmaterialer går 
primært til skrot, omsmeltning eller til biprodukter (f.eks. træpiller fra overskudstræ). Et sidste 
kendetegn ved de virksomheder, der svarer, at de genanvender en del af restprodukterne, er 
omfanget af genanvendelsen. Når produktionsstedet sender materialer til genanvendelse, så er 
det en relativt stor del af materialerne, nemlig 70-100 %. Vi kan altså forsigtigt konstatere, at det 
er en forholdsvis lille del af de virksomheder i undersøgelsen, der genanvender restmaterialer 
fra produktionen, men når de gør det, så genanvendes en stor andel af materialerne fra den 
pågældende indkøbskategori. Derfor vil en større opmærksomhed på denne problematik blandt 
virksomhedslederne formentlig kunne realisere et forholdsvis pænt potentiale.
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delkonklusion for undersøgelse af dansk industri

De generelle produktionsbetingelser og produktegenskaber i dansk industri (med en dominans af 
simple eller moderat komplekse produkter kombineret med stor indkøbs- og produktionsandel 
af forarbejdede materialer) giver gunstige rammebetingelser for yderligere materialebesparende 
tiltag. Dette hænger sammen med aktuelt stærkt stigende udgifter, varierende adgang til 
materialeindkøb, og fordi besparelsesprojekter med begrænset kompleksitet og investeringer er 
mulige. Projekter som disse er et udgangspunkt for yderligere besparelsesaktiviteter.

Rapportens konklusioner for undersøgelsen af besparelsespotentiale for materialeforbrug i 
danske produktionsvirksomheder opsummeres som følger:

Konklusion 1: Samlet og branchespecifikke potentialer for materialebesparelser

Rapporten påpeger det samlede potentiale for materialebesparelser i dansk industri til 6,6 % 
af det årlige materialeforbrug i produktionen. Tilsvarende estimeres potentialerne for hhv. 
energi- og vandbesparelser i dansk industri til at udgøre hhv. 2,6 % og 2,3 % af det årlige forbrug i 
produktionen. Det største branchespecifikke potentiale for materialebesparelser findes i fremstil-
ling af elektriske og elektroniske produkter (7,6 %) og i fremstilling af metalvarer og maskiner (7,4 
%). Det største potentiale for materialebesparelser findes derudover blandt produktionssteder 
med mere end 100 ansatte (7,9 %). Baggrunden for disse forskellige besparelsespotentialer 
for materiale, energi og vand er blandt andet, at energi- og vandforbruget er blevet reduceret 
markant mere end materialeforbruget i de seneste år. Denne forskel i forbrugsudviklingen 
skyldes på den ene side den generelle stigning i industriproduktionen, men på den anden side 
kan udviklingen ses som et signal om et øget fokus på de ledelsesmæssige aktiviteter til at 
realisere yderligere materialebesparelser. De branchespecifikke betingelser er derfor meget 
relevante for at opnå materialebesparelser i industrien, idet de varierer på tværs. Mens møbel- 
og træindustrien for eksempel er domineret af familievirksomheder, spiller store internationale 
virksomheder en vigtigere rolle i føde- og drikkevareindustrien. 

Konklusion 2: Dansk industri realiserer materialebesparelser

43,4 % af produktionsvirksomhederne i den danske undersøgelse har igangsat eller planlagt 
initiativer i den nærmeste fremtid, der skal begrænse materialeforbruget på produktionsstedet. 
Forventningen er, at initiativerne gennemsnitligt vil reducere materialeforbruget med 6,8 %. 
Derudover angiver 25,8 % af produktionsvirksomhederne, at materialebesparelser er ledelsens 
væsentligste strategiske prioritet. Det er kun overgået af bedre optimering af arbejdsprocesser 
for at reducere arbejdstiden, der er prioriteret højere af 41,9 % af produktionsstederne.

Konklusion 3: Genanvendelse og cirkulær økonomi

Den gennemsnitlige andel af det indkøbte materiale, der ender som restmateriale er 9,1 %, 
hvilket er lidt højere end det gennemsnitlige potentiale for materialebesparelse i den danske 
industri på 6,6 %. Selvom begge tal skal fortolkes med forsigtighed, så antyder størrelsen, at 
materialeindsatsen i gennemsnit kan øges yderligere i dansk industri blot ved at se på restma-
terialerne. Derudover er det en forholdsvis lille andel på 13,2 % af virksomhederne, der sender 
restmateriale til genanvendelse eller selv genanvender, men når de genanvender, så er det en 
relativt stor andel af materialerne, der genanvendes. Der er altså et potentiale for at satse yder-
ligere på og implementere cirkulær økonomi i danske virksomheder. En større opmærksomhed 
på denne problematik blandt virksomhedslederne vil sandsynligvis kunne realisere et forholdsvis 
stort potentiale.
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international sammenligning af  
materialeforbrug og -besparelses- 

aktiviteter i produktionsvirksomheder

Resultaterne af den nationale undersøgelse blandt danske produktionsvirksomheder perspekti-
veres til udvalgte internationale virksomheder. Sammenligningen sker mellem materialeforbrug 
og besparelsesaktiviteter i svenske, hollandske og tyske virksomheder (Bilag 4, tabel B4.1 om 
dataindsamling i de fire lande). Sverige, Holland og Tyskland blev valgt, fordi materialer og 
råvarer i industrien i nogle år har haft stor politisk og erhvervsmæssig prioritet i disse lande 
(f.eks. European Environment Agency 2011b).

Samtidig er der både ligheder og forskelle mellem produktionssektorerne og industriens innova-
tionsstyrke i de fire lande. Mens Sverige ligger på førstepladsen, Danmark på andenpladsen og 
Tyskland på tredjepladsen og derfor er top innovatører ifølge europæiske innovationsmålinger, 
indtager Holland en sjetteplads (European Union 2014). Den tyske industri er derudover den 
største i Europa, og den hollandske produktionssektor er meget mindre end den tyske, men 
alligevel betydeligt større end de svenske og danske (f.eks. Vaona & Pianta 2006). Desuden har 
et relativt stort antal tyske produktionsvirksomheder fastholdt deres produktion i Tyskland 
eller vælger at hente produktionsaktiviteter retur til Tyskland, hvis de tidligere har haft flyttet 
produktionen ud af landet. Mange danske virksomheder har derimod flyttet deres produktion ud 
af landet de seneste 10-15 år (f.eks. Kinkel & Maloca 2009, Præst Knudsen et al. 2006, Slepniov 
& Vejrum Waehrens 2008). Endelig spiller store virksomheder en vigtigere rolle  for den tyske 
industri i forhold til de tre andre lande, og særligt i forhold til virksomhedernes materialeforbrug 
og -besparelser. For eksempel spillede store virksomheder i Tyskland i de seneste år en vigtig 
rolle for initieringen af landsdækkende pilotprojekter for yderligere besparelsesaktiviteter inden 
for materialeområde i industrien. Derudover anses komplekse ledelsessystemer til at kontrollere 
materialeforbrug som langt vigtigere i Tyskland end i Holland, Sverige og Danmark (Schröter et al. 
2012).

Den internationale sammenligning understreger disse ligheder og forskelle mellem Danmark, 
Sverige, Holland og Tyskland. De forhold, der sættes fokus på, er: produktkompleksitet, produk-
tionsstedets alder og sammensætning af produktsortimentet, forskning og udvikling, potentialer 
for materialebesparelser, mulige årsager til materialebesparende aktiviteter, analyseværktøjer 
til materialeforbrug og miljøledelsessystemer samt kvalitetsomkostninger og potentialer for 
materialebesparelser. De internationale data, der anvendes for at sammenligne danske produk-
tionsvirksomheder med industrivirksomheder fra andre europæiske lande, stammer fra den 
Europæiske Produktionsundersøgelse fra 2012 (European Manufacturing Survey – EPU).

beskrivelse af virksomhederne i undersøgelsen 

Det internationale datasæt viser, at der er relevante forskelle i produktionsvirksomhedernes 
størrelse og branche i Danmark, Sverige, Holland og Tyskland. Der er – relativt – flere store 
virksomheder i det internationale datasæt sammenlignet med det danske datasæt (bilag 4, 
tabel B4.1). For eksempel er andelen af bilproducenter og leverandører til bilindustrien højere 
i den internationale database end i den danske (bilag 4, tabel B4.2). Ud over de strukturelle 
forskelle mellem produktionsvirksomhederne er produkternes egenskaber centrale for at opnå 
materialebesparelser. Produkternes kompleksitet påvirker især materialeforbruget i industriens 
produktionsprocesser, for eksempel påvirker antallet af komponenter i et produkt det samlede 
materialeindhold.

http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Slepniov%2C+D
http://www.emeraldinsight.com/action/doSearch?ContribStored=Vejrum+Waehrens%2C+B
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Tabel 16 viser, at tyske produktionsvirksomheder gennemsnitligt har en større andel af produkter 
med høj kompleksitet sammenlignet med fremstillingsvirksomheder i Danmark, Sverige og Hol-
land. Ser man på virksomhedernes materialeforbrug er det ofte nemmere at skifte eller forandre 
materialer i produkterne for produktionssteder i Danmark pga. den mindre kompleksitet, end 
det ses for produktionssteder i Tyskland.

danmark Tyskland Holland Sverige

26,4 %
(n = 193)

30,4 %
(n = 1.498)

23,2 %
(n = 99)

27,8 %
(n = 72)

Tabel 16: Produktkompleksitet i virksomhedernes vigtigste produkter (andel med høj kompleksi-
tet)

Betragter man derimod antallet af virksomheder, der har haft produkter i deres sortiment i 
længere end ti år, er der kun små forskelle mellem tre af landene, med undtagelse af Sverige 
(tabel 17). Produktionsstedets alder og sammensætning af produktsortimentet er blandt andet 
indikatorer for udviklingen i materialevalg og -anvendelse i en produktionsvirksomhed. Den 
forholdsvis store andel af produktionsvirksomheder, som har haft produkter i deres sortiment 
i mere end ti år, indikerer, at potentialet for materialebesparelse primært bør opnås ved at 
udvikle og introducere nye produkter fremfor blot at se på materialeforbruget isoleret. At danske 
industrivirksomheder er blandt de mest innovative i Europa (Vaona & Pianta 2006, European 
Union 2014), er et godt udgangspunkt for konkrete aktiviteter, som forbinder produktinnovation 
med materialebesparelser, eksempelvis materialebesparende design eller modulopbyggede 
produktgrupper.

Produktkompleksitet og materialebesparelser
 
Projekter rettet mod at udvikle nye, især mere simple produkter, vil understøtte at der i 
større grad sættes fokus på materialebesparelser i produktionsvirksomhederne.

At Danmark er ’top innovatør’ med stor innovationsstyrke i en europæisk sammenhæng, 
er en vigtig økonomisk rammebetingelse på vejen dertil.

danmark Tyskland Holland Sverige

88,5 %
(n = 192)

90,0 %
(n = 1.502)

91,7 %
(n = 108)

82,2 %
(n = 72)

Tabel 17: Produkter, der har været i en virksomheds sortimentet i mere end ti år

materialeforbrug og -besparelser

Et andet vigtigt aspekt er, om forskning og udvikling har medført produkt- og/eller procesinnova-
tioner, der eventuelt påvirker materialeforbruget og potentialet for besparelser. Virksomhederne 
skulle derfor besvare:
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Har din virksomhed udført forskning og udvikling eller tildelt forskning og udvikling-
kontrakter til eksterne partnere i året 2011?

Hvad angår eksisterende aktiviteter inden for forskning og udvikling, er der også forskelle 
mellem produktionssteder i Tyskland og de andre tre lande (og særligt Holland; tabel 18). En 
forklaring herpå er, at forskning tidligere har vist, at der er sammenhæng mellem virksomheders 
størrelse og forsknings- og udviklingsinvesteringer. Da der relativt set er en større andel store 
produktionsvirksomheder i Tyskland end i de andre tre lande, så investeres der tilsvarende mere 
i forskning og udvikling.

danmark Tyskland Holland Sverige

39,4 %
(n = 188)

46,3 %
(n = 1.515)

34,9 %
(n = 109)

39,1 %
(n = 69)

Tabel 18: Forskning og udvikling (2011).

danmark Tyskland Holland Sverige
virksomheder med forskning og udvikling i 2011
Føde- og drikkevare industri 17,50 % 7,00 % 10,00 % -
Maskin- og metalindustri 12,80% 9,90 % 10,00 % 11,70%
Møbel- og træindustri 9,40% 12,50 % 10,00 % 10,00%
Elektronikindustri 10,40% 8,90 % 15,00 % 8,30%
virksomheder uden forskning og udvikling i 2011
Føde- og drikkevare industri 8,40 % 8,20 % 5,30 % 19,00%
Maskin- og metalindustri 10,60 % 8,60 % 10,20 % 7,50%
Møbel- og træindustri 13,60% 9,60 % - 22,50%
Elektronikindustri 10,00% 10,60 % 10,00 % 16,30%

Tabel 19: Forskning og udvikling og potentialer for materialebesparelser på brancheniveau 
fordelt på lande.

Da antallet af respondenter er lavere i Sverige og Holland, skal de sammenfattede krydstabule-
ringer i tabel 19 betragtes med forsigtighed. De anvendte EPU 2012 data viser ikke en signifikant, 
men alt i alt en positiv sammenhæng mellem udgifterne til forskning og udvikling på den ene side 
og potentialet for gennemsnitlige materialebesparelser på brancheniveau på den anden. Det 
betyder med andre ord, at de industrivirksomheder, der har investeret i forskning og udvikling i 
2011, gennemsnitligt har vurderet deres potentialer for materialebesparelse højere i det efterføl-
gende år end produktionsvirksomheder, der ikke har investeret i forskning og udvikling.

Ideen bag denne antagelse er, at forskning og udvikling kan bidrage til at få identificeret 
potentialer for materialebesparelser, hvilket også fremgår af litteraturen (f.eks. Baron et al. 2005, 
Ashby 2013). I forskning og udviklingprojekter kan det for eksempel forekomme, at materiale-
forbruget i visse produktionsprocesser undersøges nærmere (Baron et al. 2005). Det fremgår 
imidlertid af tabel 19, at der er meget forskellige potentialer for materialebesparelser på tværs 
af lande og brancher. Generelt anslås det, at potentialet for materialebesparelser i den danske 
industri er højere end i den tyske, men i enkelte brancher, f.eks. møbel- og træindustrien, anslås 
potentialet til at være mindre end i den tyske industri (tabel 19). Forklaringen på at potentialet 
for materialebesparelser er højere i Danmark end Tyskland er også her, at materialebesparelse i 
industrivirksomheder har været på dagsordenen længere i tysk industri og politik end i Danmark.
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Branchespecifikke betingelser er relevante for  
materialebesparelse i industrien

 
Betingelserne for materialebesparelser er meget forskellige fra branche til branche. Mens 
møbel- og træindustrien for eksempel er domineret af familievirksomheder, spiller store 
internationale virksomheder en vigtigere rolle i føde- og drikkevareindustrien.

Forskellene i graden af forskning og udvikling i europæiske produktionsvirksomheder afhænger 
af virksomhedernes størrelse (her målt på virksomhedens omsætning; tabel 20) og bør holdes op 
imod det gennemsnitlige forskning og udviklingsniveau og potentiale for materialebesparelser. 
Sker beregningen ud fra den internationalt accepterede indikator for forskningsintensitet 
(European Union 2014), så placeres tyske produktionsvirksomheder nummer to efter de danske 
virksomheder.

danmark Tyskland Holland Sverige

6,8 %
(n = 62)

6,2 %
(n = 638)

4,0 %
(n = 33)

5,3 %
(n = 25)

Tabel 20: Gennemsnitlige udgifter til forskning og udvikling i forhold til omsætningen (2011)

potentiale for materialebesparelser

Tabel 21 indeholder en sammenfatning af det gennemsnitlige potentiale for materialebesparelse 
i de fire lande.

Vurderingen er lavet på baggrund af spørgsmålet:

Hvor stor en procentdel af det nuværende materialeforbrug kunne spares, hvis produkti-
onsstedet udnyttede alle de tekniske muligheder, der er kendte i dag?

Tabellen viser, at besparelsespotentialet generelt bliver vurderet højere i Danmark end i Tyskland 
og Holland. Kun i Sverige vurderes potentialet lidt højere end i Danmark, hvilket også kan ses i 
de udvalgte brancher: føde- og drikkevarer, maskin- og metalindustri, møbel- og træindustri, og 
elektronikindustri.

danmark Sverige Holland Tyskland
udvalgte brancher 7,8 % 8,6 % 5,1 % 5,6 %
Føde- og drikkevarer 12,4 % 17,5%   6,2 %  7,2 %
Maskin- og metalindu-
stri

11,5 % 9,3 % 10,1 %  9,4 %

Møbel- og træindustri 11,8 % 18,3 % 10,0 % 10,5 %
Elektronikindustri 10,3 % 12,9 % 12,5 %   9,3 %

Tabel 21: Potentiale for materialebesparelser (fordelt på lande og brancher)
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Når man sammenligner disse potentialer med det beregnede potentiale i den danske undersø-
gelse (foregående kapitel; tabel 8 og figur 2), så er potentialet i den internationale analyse en 
anelse højere, nemlig 7,8 %.

I den tyske undersøgelse er der desuden spurgt ind til mulige årsager til, at der iværksættes 
aktiviteter for at opnå materialebesparelser (tabel 22). Det ses, at reduktion af omkostninger er 
den vigtigste årsag (97,6 %), hvilket antyder, at yderligere aktiviteter vil kræve miljømæssige eller 
økonomiske gevinster. De øvrige årsager som f.eks. begrænsninger i personalets kvalifikationer 
bliver vurderet væsentligt lavere. En mulig forklaring på det sidste resultatet kan være, at 
ledelsen undervurderer den store betydning, medarbejderne (i produktionen, indkøb og forsk-
ning og udvikling) har for materialebesparende aktiviteter i denne tyske del af den Europæiske 
Produktionsundersøgelse fra 2012 (f.eks. Ashby 2013).

Årsag Ja (%) Respondenter 
(ja)

antal svar

Begrænsninger i personalets kvalifi-
kationer

16,6 % 227 1.366

Reduktion af omkostninger 97,6 % 1.352 1.385
Aktiviteter i andre produktionssteder 5,0 % 69 1.386
Brug for ressourcer 16,0 % 222 1.386
Kundernes krav 9,7 % 134 1.386

Tabel 22: Årsager til at iværksætte tiltag for at opnå materialebesparelser (Tyskland)

tre vigtige resultater  
fra den internationale sammenligning viser, at ... 

 ● kun Sverige har et højere potentiale på 8,6 % end Danmark 7,8 % for at reducere 
materialeforbruget sammenlignet med andre europæiske lande 

 ● der er en positiv sammenhæng mellem investeringer i forskning og udvikling 

 ● og det forventede potentiale for materialebesparelser

 ● næsten alle produktionsvirksomhederne i Tyskland, nemlig 97,6 % angiver reduktion 
af omkostninger som årsag til iværksatte aktiviteter for at opnå materialebesparelser.



Potentialer ved  
materialebesParelser  
i dansk industri

32

Analyseværktøjer til materialeforbrug og miljøledelsessystemer

En måde at skabe et bedre strategisk fokus på, hvad materialebesparelser betyder for de 
samlede produktionsomkostninger, er ved at anvende analyseværktøjer og ledelsessystemer til 
at registrere materialeforbrug i produktionsprocesser af industrivirksomheder (tabel 23). For alle 
fire lande gælder det, at ISO 14 031 er det mest anvendte ledelsesværktøj, men også at hol-
landske og svenske virksomheder oftere anvender ledelsessystemerne end de danske og tyske 
virksomheder.

danmark Tyskland Holland Sverige
ISO 14031 16,1 %

(n = 193)
14,6 %

(n = 1.490)
27,1 %

(n = 107)
22,2 %
(n = 72)

ISO 50001 3,1 %
(n = 193)

5,2 %
(n = 1.491)

8,4 %
(n = 107)

12,5 %
(n = 72)

Product Life 
Cycle (PLC)
ledelsessystemer

9,3 %
(n = 193)

8,2 %
(n = 1.459)

12,0 %
(n = 108)

25 %
(n = 72)

Total Cost of 
Ownership (TCO) 
ledelsessystemer

7,3 %
(n = 193)

11,0 %
(n = 1.484)

22,9 %
(n = 109)

16,7 %
(n = 72)

Tabel 23: Analyseværktøjer til materialeforbrug og miljøledelsessystemer

Note: ISO 14 031: Miljøledelse - miljømæssig performance evaluering: generelt miljøledelsessystem, der 
omfatter alle former for miljøpåvirkninger af (produktions-) processer i virksomheder (effekter med hensyn til 
jord, vand, luft, biosfære osv.) baseret på intern procesdokumentation og ekstern certificering; meget udbredt.  
 
ISO 50 001: Energistyringssystem; kun fokus på energiforbrug og relaterede miljøpåvirkninger, baseret på 
intern proces-dokumentation og ekstern certificering; mindre udbredt. 
 
Product Life Cycle systemer: Styring og kontrol af alle produktrelaterede processer og data på tværs af 
hele produktets livscyklus - fra konstruktion og produktion via salg til bortskaffelse af restmaterialer og 
genanvendelse, på tværs af virksomheden og inklusion af leverandører og kunder, meget udbredt i større 
industrivirksomheder.

Total Cost of Ownership ledelsessystemer: En beregning designet til at vurdere både direkte og indirekte 
omkostninger og fordele i forbindelse med køb af en maskine eller en lignende investering, meget udbredt i 
større industrivirksomheder.

Generelt anvender få af de internationale virksomheder systematisk analyseværktøjer til 
materialeforbrug og miljøledelsessystemer. På grund af et begrænset antal respondenter, 
særligt for Sverige og Holland, er der kun en positiv, men ikke statistisk signifikant sammenhæng 
mellem anvendelsen af disse systemer og potentialerne for materialebesparelser. Det betyder, 
at virksomheder, der anvender en eller flere af disse systemer, gennemsnitligt angiver større 
potentialer for besparelser på materiale end virksomheder, der ikke gør det. Denne positive 
sammenhæng understøttes af en række casestudier, der også omfatter Danmark (f.eks. Schmidt 
et al. 2007). En øget anvendelse af forskellige analyseværktøjer kombineret med yderligere 
informationer og erfaringsudveksling vil være en mulighed for at støtte fremtidlige aktiviteter for 
materialebesparelser i dansk industri.

I tabel 24 er virksomhedernes modenhed og anvendelse af teknologierne undersøgt med fokus 
på: (i) det første år systemet er benyttet, og (ii) hvordan de teknologiske muligheder (lav, middel 
eller høj grad) ved det enkelte værktøj og system er udnyttet.
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danmark Tyskland Holland Sverige
iSo 14031
Tidligste anvendt i 1991 1985 1980 1990
Modenhed i 
anvendelse af 
teknologi

Høj 36,7 % 23,2 % 44,0 % 67,3 %
Middel 53,3 % 53,7 % 24,0 % 27,3 %
Lav 10,0 % 23,2 % 32,0 % 5,4 %

iSo 50001
Tidligste anvendt i 1991 1990 1990 2000
Modenhed i 
anvendelse af 
teknologi

Høj 50,0 % 42,2 % 50,0 % 37,5 %

Middel 33,3 % 45,3 % 37,5 % 62,5%
Lav 16,7 % 12,5 % 12,5 % 0,0 %

product Life cycle ledelsessystemer
Tidligste anvendt i 1990 1990 1979 1980
Modenhed i 
anvendelse af 
teknologi

Høj 18,2 % 36,6 % 50,0 % 13,3 %

Middel 45,5 % 49,2 % 16,7 % 46,7 %
Lav 36,4 % 14,2 % 33,3 % 40,0 %

total cost of ownership ledelsessystemer
Tidligste anvendt i 1976 1980 1980 2000
Modenhed i 
anvendelse af 
teknologi

Høj 7,1 % 20,8 % 20,8 % 25,0 %

Middel 64,3 % 52,3 % 58,4 % 33,3 %
Lav 28,63 % 26,8 % 20,8 % 41,7 %

Tabel 24: Analyseværktøjer til materialeforbrug og miljøledelsessystemer:

Kendetegnende her er, at udnyttelsen af potentialerne har været moderat for næsten alle 
værktøjer og systemer, med undtagelse af ISO 14 031 miljøledelsessystemer i Holland og Sverige. 
Her var der en høj modenhed i brugen af systemet allerede i 2012. En mulig forklaring er, at 
ISO 14 031 omfatter en lang række miljøeffekter og både har været anvendt i længst tid og 
mest intensivt i EU-landene (f.eks. European Environment Agency 2011b). Desuden blev ISO 14 
031-systemer anvendt meget tidligt, hhv. 1980 og 1985, af enkelte virksomheder i Holland og 
Tyskland.

Når der ses på sammenhængen mellem modenhed i anvendelsen af værktøjer og systemer 
og størrelsen af potentialer for materialebesparelser, så viser resultaterne for ISO 14 031 en 
tendentiel signifikant og positiv sammenhæng. Med andre ord: jo højere modenhedsgrad i 
udnyttelsen af miljøledelsessystemer, desto højere vurderes det gennemsnitlige potentiale for 
materialebesparelse i det enkelte produktionssted.

I Danmark blev TCO-systemer benyttet allerede fra 1976 og i Holland blev PLC- systemer integre-
ret i 1979. I begge tilfælde kan forklaringen være, at enkelte industrivirksomheder agerede som 
miljømæssige pionerer, hvilket for eksempel er tilfældet i virksomheder inden for vedvarende 
energi (særligt vind- og bioenergi; f.eks. European Environment Agency 2011b).
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Dokumentation af materialeforbrug er en vigtig betingelse for  
en systematisk materialestrategi

Systematisk dokumentation af direkte og indirekte udgifter til materialeforbrug på 
forskellige produktionsområder og produktgrupper med passende værktøjer (f. eks 
ISO14031) er første skridt til at gennemføre en systematisk materialestrategi på virksom-
hedsniveau.

Hvis virksomheder i højere grad benytter systematiske analyseværktøjer til materialeforbrug og 
miljøledelsessystemer, er forventningen, at det kan bidrage til at reducere kvalitetsomkostnin-
gerne og dermed et potentielt overforbrug af råmaterialer og/eller hjælpestoffer. Systematisk 
dokumentation af kvalitetsomkostningerne (holdt op mod omsætningen i 2011) kan derfor være 
med til at få sat større fokus på materialeomkostninger og -besparelser. Med udgangspunkt i alle 
produktet og hele produktionen i et givet år skulle virksomhederne udfylde:

”Kvalitetsomkostninger = omkostninger til afprøvning og evaluering +

omkostninger til forebyggelse af fejl + omkostninger til fejlkorrektion”

Omkostningerne har vist sig at være højere i danske virksomheder sammenlignet med andre 
europæiske produktionssteder i den internationale undersøgelse (tabel 25). Det skyldes 
ikke kun problemer med kvaliteten af materialerne, men omfatter også andre udfordringer, 
f.eks. i relation til materialeforbruget. Eksempelvis kan ikke-optimerede eller utilstrækkelige 
produktionsprocesser føre til, at materialeforbruget stiger uhensigtsmæssigt. Den Europæiske 
Produktionsundersøgelse 2012 viser en signifikant og moderat positiv sammenhæng mellem 
procentdelen af kvalitetsomkostninger i forhold til omsætning (2011) og det gennemsnitlige 
potentiale for materialebesparelser. Dvs. jo større kvalitetsomkostninger, desto større potentia-
ler, og det gælder for alle lande.

danmark Tyskland Holland Sverige

10,1 %
(n = 33)

3,5 %
(n = 622)

3,5 %
(n = 105)

3,0 %
(n = 20)

Tabel 25: Kvalitetsomkostninger i forhold til omsætningen (2011)

danmark Tyskland Holland Sverige

38,2 %
(n = 170)

46,1 %
(n = 1.475)

40,0 %
(n = 105)

38,2 %
(n = 68)

Tabel 26: Dokumentation af kvalitetsomkostninger (ja)

Tabel 26 illustrerer, at markant flere tyske end danske, svenske og hollandske produktionssteder 
dokumenterer deres kvalitetsomkostninger.
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For at en virksomhed kan realisere synergieffekter, når den optimerer processer og reducerer 
materialeforbruget, skal flere tiltag iværksættes. Materialeforbrug og miljøsystemer må vurderes 
ved hjælp af de modne analyseværktøjer, og endelig skal kvalitetsomkostningerne dokumenteres. 

danmark Tyskland Holland Sverige

3,6 %
(n = 146)

3,3 %
(n = 1.406)

3,7 %
(n = 105)

5,4 %
(n = 67)

Tabel 27: Skrotrate

Afslutningsvis skulle virksomhederne definere den gennemsnitlige skrotrate (tabel 27):

Hvor stor en procentdel af alle produkter eller mellemprodukter i jeres produktionssted 
skal underkastes efterbehandling eller er permanent ubrugelig på grund af kvalitetskon-
trollen?

En lav skrotrate kan være en indikator for realiserede og fokuserede materialebesparelser, 
og dataene viser også en signifikant og moderat stærk positiv sammenhæng, dvs. jo højere 
skrotrate, desto højere er det gennemsnitlige potentiale for materialebesparelser. En signifikant 
reducering af denne skrotrate kan derfor føre til mærkbare materialebesparelser i danske 
industrivirksomheder.

Delkonklusion for den internationale undersøgelse 

De vigtigste resultater i den internationale sammenligning er, at kun Sverige har et større 
potentiale end Danmark for at reducere forbruget af materialer. Samtidig er det tydeligt, at 
der er en positiv sammenhæng mellem investeringer i forskning og udvikling og det forventede 
potentiale for materialebesparelser. Endelig vurderer 97,6 % af produktionsvirksomhederne i 
Tyskland, at reduktion af omkostninger er den primære årsag til at iværksætte aktiviteter for at 
opnå materialebesparelser. Dette fører til følgende konklusion:

Konklusion 4: Potentialer for materialebesparelse i en international sammenligning

Potentialet for årlige besparelser i materialeforbruget for de danske virksomheder er 7,8 % i 
den internationale analyse, altså en anelse højere end for den specifikke danske analyse. Kun 
Sverige har et større potentiale for at reducere materialeforbruget end Danmark. Potentialet i 
den internationale analyse er beregnet som procentdelen af det nuværende materialeforbrug, 
der kunne spares, hvis produktionsstedet udnyttede alle de tekniske muligheder, der er kendte 
i dag. Potentialet varierer fra 10,3 % til 12,4 % for de udvalgte brancher. Disse fire brancher er: 
(i) fremstilling af føde- og drikkevarer, (ii) fremstilling af møbler og trævarer, (iii) fremstilling 
af jern, metal og maskiner og (iv) fremstilling af elektriske og elektroniske produkter. Afsættet 
for at realisere potentialerne for materialebesparelser er bl.a., at Danmark er en top innovatør 
med stor innovationsstyrke i en europæisk sammenhæng. Reduktion af omkostninger var 
den væsentligste drivkraft ifølge den tyske undersøgelse, og det samme gælder i den danske 
undersøgelse. Derfor forventes det, at en del af potentialet kan realiseres ved at ændre fokus 
fra udelukkende at se på omkostninger til i større grad at koble dem med innovationsaktiviteter 
igennem produktudvikling. Dette understøttes af, at den internationale undersøgelse viser, 
at der er en positiv sammenhæng mellem udgifter til forskning og udvikling og potentiale for 
materialebesparelser på brancheniveau. Det betyder med andre ord, at de industrivirksomheder, 
der har investeret i forskning og udvikling i 2011, gennemsnitligt har vurderet deres potentialer 
for materialebesparelse højere i det efterfølgende år, end produktionsvirksomheder der ikke har 
investereti forskning og udvikling.
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konklusion

Kombinerer man resultaterne fra den nye danske og den internationale spørgeskemaunder-
søgelse, viser der sig at være markante potentialer og konkrete udgangspunkter for yderlige 
materialebesparelser i fremtiden i dansk industri. Den første undersøgelse er repræsentativ for 
danske produktionsvirksomheder. Branchemæssigt er der sat fokus på følgende:

 ● Fremstilling af føde- og drikkevarer (NACE 10 & 11)

 ● Fremstilling af møbler og trævarer (NACE 16 & 31)

 ● Fremstilling af jern, metal og maskiner (NACE 24, 25 & 28)

 ● Fremstilling af elektriske og elektroniske produkter (NACE 26 & 27).

De generelle produktionsbetingelser og produktegenskaber i dansk industri er, at der er en 
dominans af simple eller moderat komplekse produkter kombineret med stor indkøbs- og pro-
duktionsandel af forarbejdede materialer. Den kombination udgør gunstige rammebetingelser 
for at iværksætte yderligere materialebesparende tiltag. Dette skyldes aktuelle, stærkt stigende 
udgifter, varierende adgang til materialeindkøb og også at besparelsesprojekter med begrænset 
kompleksitet og investeringer er mulige. Projekter som disse er et udgangspunkt for yderligere 
besparelsesaktiviteter.

Konklusion 1: Samlede og branchespecifikke potentialer for materialebesparelser

Rapporten estimerer, at det samlede potentiale for materialebesparelser i dansk industri udgør 
6,6 % af det årlige materialeforbrug i produktionen. Tilsvarende estimeres potentialerne for hhv. 
energi- og vandbesparelser i dansk industri til at udgøre hhv. 2,6 % og 2,3 % af det årlige forbrug i 
produktionen.

Det største branchespecifikke potentiale for materialebesparelser findes blandt virksomheder, 
der fremstiller elektriske og elektroniske produkter (7,6 %) og metalvarer og maskiner (7,4 %). Det 
største potentiale for materialebesparelser findes derudover i produktionssteder med mere end 
100 ansatte, hvilket er 7,9 %. De branchespecifikke betingelser er derfor meget relevante for at 
opnå materialebesparelse i industrien, idet de varierer på tværs. Mens møbel- og træindustrien 
for eksempel er domineret af familievirksomheder, spiller store internationale virksomheder en 
vigtigere rolle i føde- og drikkevareindustrien. Som resultatet er der f. eks. forskellige tilgange til 
teknologisk og metodisk viden inden for materialeområde i forskellige brancher.

Konklusion 2: Dansk industri realiserer materialebesparelser

43,4 % af produktionsvirksomhederne i den danske undersøgelse har allerede igangsat eller 
planlagt initiativer i den nærmeste fremtid, der har til formål at begrænse materialeforbruget på 
produktionsstedet. Disse initiativer forventes at føre til en gennemsnitlig reduktion af materiale-
forbruget på 6,8 %. Derudover angiver 25,8 % af alle produktionssteder, at materialebesparelser 
er ledelsens væsentligste strategiske prioritet. Kun optimering af arbejdsprocesser for at 
reducere arbejdstiden er prioriteret højere af 41,9 % af produktionsstederne.
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Konklusion 3: Genanvendelse og cirkulær økonomi

Den gennemsnitlige andel af det indkøbte materiale, der ender som restmateriale er 9,1 %, 
hvilket er lidt højere end det gennemsnitlige potentiale for materialebesparelse i den danske 
industri på 6,6 %. Selvom begge tal skal fortolkes med forsigtighed, så antyder størrelsen, at 
materialeindsatsen i gennemsnit kan øges yderligere i dansk industri blot ved at se på restma-
terialerne. Derudover er det en forholdsvis lille andel på 13,2 % af virksomhederne, der sender 
restmateriale til genanvendelse eller selv genanvender, men når de genanvender, så er det en 
relativt stor andel af materialerne, der genanvendes. Der er altså et potentiale for at satse yder-
ligere på og implementere cirkulær økonomi i danske virksomheder. En større opmærksomhed 
på denne problematik blandt virksomhedslederne vil sandsynligvis kunne realisere et forholdsvis 
stort potentiale.

Konklusion 4: Potentialer for materialebesparelse i en international sammenligning

Potentialet for årlige besparelser i materialeforbruget for de danske virksomheder er 7,8 % i den 
internationale analyse, altså en anelse højere end for den specifikke danske analyse. Kun Sverige 
har et større potentiale for at reducere materialeforbruget end Danmark. Potentialet i den 
internationale analyse er beregnet som procentdelen af det nuværende materialeforbrug, der 
kunne spares, hvis produktionsstedet udnyttede alle de tekniske muligheder, der er kendte i dag. 
Potentialet varierer fra 10,3 % til 12,4 % for de udvalgte brancher, hvor potentialet altså ligger 
højere end gennemsnittet for alle brancher. Disse fire brancher er: (i) fremstilling af føde- og 
drikkevarer, (ii) fremstilling af møbler og trævarer, (iii) fremstilling af jern, metal og maskiner og 
(iv) fremstilling af elektriske og elektroniske produkter. Afsættet for at realisere potentialerne for 
materialebesparelser er bl.a., at Danmark er en top innovatør med stor innovationsstyrke i en 
europæisk sammenhæng. Reduktion af omkostninger var den væsentligste drivkraft ifølge den 
tyske undersøgelse, og det samme gælder i den danske undersøgelse. Derfor forventes det, at 
en del af potentialet kan realiseres ved at ændre fokus fra udelukkende at se på omkostninger til 
i større grad at koble dem med innovationsaktiviteter igennem produktudvikling. Dette under-
støttes af, at den internationale undersøgelse viser, at der er en positiv sammenhæng mellem 
udgifter til forskning og udvikling og potentiale for materialebesparelser på brancheniveau. Det 
betyder med andre ord, at de industrivirksomheder, der har investeret i forskning og udvikling i 
2011, gennemsnitligt har vurderet deres potentialer for materialebesparelse højere i det efterføl-
gende år, end produktionsvirksomheder der ikke har investeret i forskning og udvikling.

Konklusion 5: Proces- og produktinnovation som drivkræfter

I de danske virksomheder er procesinnovationer aktuelt den væsentligste drivkraft i allerede 
planlagte og igangsatte aktiviteter for materialebesparelser. Produktinnovationer eller kombi-
nationer af produkt- og procesinnovationer bør anvendes mere i fremtiden for i højere grad at 
realisere de identificerede besparelsespotentialer, da disse samtidig vil koble virksomhedens 
produktionsbetingelser med udvikling af fremtidige konkurrencemæssige fordele igennem 
produktinnovation. Dette understøttes af konklusion 4, hvor undersøgelsen dokumenterer en 
positiv sammenhæng mellem investeringer i forskning og udvikling og højere potentiale for 
materialebesparelser for både danske og udenlandske virksomheder.
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Muligheder for ledere af produktionsvirksomheder

For ledelsen af danske produktionsvirksomheder, særligt inden for de prioriterede brancher, 
kan det understreges, at materialebesparelse bør være et strategisk og langsigtet fokusområde. 
Derfor understreger rapporten vigtigheden af, at virksomheden udvikler en materialehåndte-
rings- og besparelsesstrategi, der systematisk forbinder materialehåndtering med problemstil-
linger som kvalitetsledelse, produkt- og procesinnovation, energibesparelse og systematisk 
kvalificering og træning af ansatte.

En materialehåndterings- og besparelsesstrategi er vigtig for at understøtte udviklingen af en 
bæredygtig konkurrenceevne for den enkelte virksomhed. Vigtige elementer i en materialestra-
tegi kan være at udvikle nye, mindre komplekse produkter og samtidig tænke materialebesparel-
ser, genanvendelse og udvikling mere ind i produktionen. Dokumentation er også væsentligt for 
at implementere en materialestrategi på virksomhedsniveau. Det er både de direkte og indirekte 
udgifter til materialeforbrug i produktionen og produktgrupper, som skal dokumenteres med 
passende værktøjer (f.eks. ISO 14 031).

Virksomheder bør etablere et effektivt system til videns- og erfaringsdeling for at opnå 
potentielle besparelser på materiale, hvilket især er relevant i mindre virksomheder. Denne 
vidensdeling skal foregå på tværs af forskellige afdelinger (produktion, forskning og udvikling, 
m.m.) og niveauer (topledelse, mellemledelse, projektleder m.m.).

Endelig kan det også være en god idé at indgå samarbejder med eksterne parter, f.eks. private 
eller offentlige virksomheder og materialekonsulenter, som eksempelvis kan implementere 
materialeaudits og analyseværktøjer til materialeforbrug. Strategisk samarbejde kan medvirke 
til, at besparelsesaktiviteterne udvikles mere systematisk, fordi virksomheden kan profitere af 
erfaringerne fra andre virksomheder og brancher.

erfaringer og muligheder til udvikling af feltet  
besparelser i materialeforbrug

I forlængelse af de to tidligere rapporter om ressourceproduktivitet, ressourceforbrug og 
konkurrenceevne, som er udarbejdet for Erhvervsstyrelsen, så kortlægger denne rapport det 
kvantitative potentiale for at opnå materialebesparelser i dansk industri. Det er undersøgt ved 
hjælp af en spørgeskemaundersøgelse i danske produktionsvirksomheder. Derudover sammen-
lignes besparelsespotentialet i materialer fra den nyligt gennemførte danske undersøgelse med 
tilsvarende data fra den Europæiske Produktionsundersøgelse for Tyskland, Sverige og Holland 
fra 2012. Formålet hermed er at vise både den store erhvervsmæssige og politiske betydning af 
indsatser på materialeområdet.

Det har vist sig at være et komplekst område at undersøge og måle på, og der er derfor behov 
for yderligere konkrete kvantitative og kvalitative undersøgelser til at nuancere den eksisterende 
viden. Vi har desuden samlet op på den respons, der blev givet ved udsendelse af spørgeskema-
erne. De blev udsendt til den produktionsansvarlige, som virksomheden pegede på ved opring-
ning. Et gennemgående træk er, at de produktionsansvarlige, der har titler som Manufacturing 
Manager, produktionschef, country purchasing manager, og også den administrerende direktør 
ikke føler sig i stand til at identificere de relevante oplysninger om mulige besparelser. Ofte ved 
de heller ikke nok om virksomhedens aktiviteter til at svare.

F.eks. skriver en produktionschef:

Jeg har kigget på spørgsmålene i jeres undersøgelse, og jeg har ikke viden til at kunne 
svare på dette. Jeg vil mere mene, at I skal have fat i vores indkøbsafdeling.



Potentialer ved  
materialebesParelser  
i dansk industri

39

En indkøbsansvarlig, som fik spørgeskemaet tilsendt fra en produktionschef, supplerer:

Jeg synes også, at resultatet af analysen er givet på forhånd. Selvfølgelig er der penge 
at hente med fokus på dette område. Det har vi gjort i årevis gennem et målrettet 
indkøbsarbejde.

Disse uddrag viser både, at det er et komplekst område for respondenterne, men også at det 
kræver en tværgående indsats i virksomhederne, hvis potentialerne for alvor skal realiseres. 
Derfor påpeger rapporten vigtigheden af at få udviklet en materialehåndterings- og besparelses-
strategi. Men forskningsmæssigt er der behov for yderligere vidensopbygning om feltet for, at 
der kan udvikles stærkere konklusioner og anbefalinger rettet både mod virksomheder og mod 
politiske indsatser.

Det fremgik også, da vi identificerede potentialer og de tiltag, der er realiseret. Der er størst 
potentiale i virksomheder med mere end 100 ansatte, og det er primært dem, der igangsætter 
tiltag (74,2 % af de store virksomheder sammenlignet med 34,4 % af produktionsstederne med 
20-49 ansatte). En undervurderet faktor kan være, at produktionsstederne ikke har tilstrækkelig 
viden om de eksisterende teknologiske og organisatoriske løsninger, såsom optimerede proces-
teknologier eller analyseværktøjer til materialeforbrug og miljøledelsessystemer, og det er især 
kendetegnende for små virksomheder. Tabel 13 viser, at kun 12,0 % realiserer konkrete tiltag ved 
hjælp af teknologi alene og at potentialet er relativt begrænset (gennemsnitligt knap 3 %). Meget 
tyder derfor på, at effekten af teknologiske løsninger er relativt lille, hvilket formentlig kan føres 
tilbage til manglende indsigt og viden om mulige teknologiske løsninger.

De særlige udfordringer, som mindre virksomheder oplever, fremgår også af den forholdsvis 
lange tidshorisont for fuld realisering af potentialerne ved de enkelte tiltag. Resultaterne i denne 
rapport peger på, at de konkrete investeringsprojekter iværksættes med et relativt langt sigte. 
Mere detaljerede resultater og casestudier i forskellige brancher vil være interessant for at 
uddybe og konkretisere sådanne foreløbige indsigter. Hvis det er alment gældende, at materia-
lebesparelser er relativt længe om at blive realiserede, så vil mindre virksomheder med færre 
ressourcer og kompetencer måske slet ikke udforske den strategiske udfordring. 

Rapporten er baseret på en kvantitativ spørgeskemaundersøgelse i Danmark samt en spørge-
skemaundersøgelse i Tyskland, Holland, Sverige og Danmark. På grund af undersøgelsesdesignet 
rapporteres gennemsnitlige, generelle observationer og tal, men som vist ovenfor har 
respondenterne i nogen grad været udfordret af temaets kompleksitet. Yderligere, supplerende 
analyser kan derfor med fordel fokusere på kvalitative, uddybende ’best’ og ’worst practices’ og 
erfaringer fra produktionsvirksomheder, genbrugsnetværk og industrisymbioser. 

Konkret viser arbejdet med denne rapport, at der er behov for mere viden på området. Det 
gælder særligt for Danmark, men f.eks. også andre lande, hvor sammenlignende kvalitative 
casestudier kan bane vejen for værdifuld indsigt. Disse studier bør især sætte fokus på:

 ● De særlige udfordringer for små og mindre produktionssteder.

 ● Det tværfaglige perspektiv, så analyser foretages med afsæt i produktion, indkøb og 
innovation, men også med fokus på resten af produktionsstedet.

 ● Inddragelse af viden om nye teknologier og evt. afprøvning i særlige prototypeudviklings- og 
afprøvningsforløb for at afklare effekter og barrierer.

Denne undersøgelse er baseret på informationer alene fra produktionsvirksomheder. Men også 
visse økonomiske aktiviteter i servicevirksomheder, f.eks. inden for transport-/ logistikbranchen 
eller værksteder, kan have indvirkning på materialeforbruget i industrien.
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Bilag

bilag 1: metode og dataindsamling

Spørgeskemaet i den danske undersøgelse blev udarbejdet i efteråret 2014 og udsendt i perio-
den fra 26. november 2014 til 16. februar 2015 og med tre remindere. Den tredje reminder tog 
højde for, om produktionsstedet var gået i gang med spørgeskemaet eller slet ikke havde åbnet 
mailen. Det anvendte datasæt blev udtrukket 2. marts 2015.

Populationen er afgrænset til store, mellemstore og små industrivirksomheder, der har en 
produktion, med den undtagelse, at små industrivirksomheder kun indgik i undersøgelsen, hvis 
de har 20 eller flere medarbejdere på produktionsstedet. Industrivirksomhederne er registreret 
inden for NACE koderne fra 10.00.00 til og med 33.20.00. Populationsudtrækket blev efterføl-
gende renset blandt andet for adresser uden telefonangivelse. Det samlede antal virksomheder i 
undersøgelsen udgør en population på 2.743 virksomheder.

Forud for undersøgelsen blev virksomhederne kontaktet telefonisk, hvor de gav tilladelse til, at 
spørgeskemaet måtte sendes elektronisk til en specifik e-mailadresse. 962 produktionssteder gik 
med til dette (35,1 % af populationens virksomheder). Den endelige database indeholder svar 
fra 129 produktionssteder, hvilket giver en svarprocent på 4,7 % på baggrund af populationen og 
13,4 % på baggrund af antallet af udsendte spørgeskemaer.
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Bilag 2: repræsentativitetsanalyse

fordeling efter brancher
Den første dimension, hvor vi kontrollerer datasættet for repræsentativitet er i forhold til 
stikprøvens fordeling på brancher i forhold til fordelingen i populationen. 

Branchefordeling population Branchefordeling i stikprøve

Figur B2.1 og B2.2: Branchefordeling for population og datasæt

 
Der er umiddelbart ikke den store forskel mellem fordelingen i populationen og i stikprøven 
(figur B2.1 og B2.2), men det er tydeligt på figurerne, at der i stikprøven er en underrepræsenta-
tion af virksomheder i kategorien fremstilling af føde- og drikkevarer og en overrepræsentation i 
kategorien fremstilling af møbler og træ.

Når forskydningen i stikprøven kun påvirker to kategorier, som det tilsyneladende er tilfældet her 
og vi i øvrigt har relativt få kategorier at sammenligne population og stikprøven over, betyder 
det, at den statistiske test for repræsentativitet (Non-parametrisk Chi2-test) lige præcis bliver 
signifikant (p=0,050). En analyse af residualerne i vores non-parametriske test, viser dog at det 
som forventet er udvekslingen mellem kategori 1 og 2, der fører til de udslagsgivende residual-
værdier. Dette bekræftes af en ekstra test, hvor de to kategorier (for testens skyld) kombineres. 
Denne test er ikke signifikant, dermed bekræftes repræsentativiteten, når udsvinget i disse to 
kategorier undtages. 
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Geografisk fordeling
Geografisk tester vi om datasættet passer til fordelingen på regioner i populationen.

Geografisk fordeling population Geografisk fordeling i stikprøve

Figur B2.3 og B2.4: Geografisk fordeling for population og i stikprøve.

 
Figurerne viser, at vi har to kategorier med henholdsvis over- og underrepræsentation i vores 
stikprøve og dette betyder, at når variablen fordeles over så få kategorier får vi en signifikant 
non-parametrisk Chi2-test (P=0,010). Ved at kombinere region Hovedstaden med region Midtjyl-
land konstateres, at med undtagelse af denne udveksling mellem de to kategorier er vores 
stikprøve repræsentativ.

fordeling efter størrelse
Tests af fordelingen på størrelse af virksomhederne målt på antal ansatte er positive for 
fordelingen fra populationen. Fordelingen af virksomhederne i strikprøven i forhold til størrelse 
målt på antal ansatte ses på figurerne B2.5 og B2.6. Her viser den statistiske kontrol med en 
non-parametisk Chi2-test, at vi lige præcis ikke får en signifikant test (p =0,07). Vi kan derfor 
antage repræsentativitet. Samtidig kan man i testen se, at alle residualerne peger i samme 
retning. Samtidig ligger disse i de kategorier med mange ansatte. Det betyder, at når vi tester for 
vores variabel med tre kategorier, må det forventes, at vi får en høj residualværdi for de store 
virksomheder og en signifikant Chi2-test (se figur B2.5 og B2.6).

Fordeling antal ansatte population Fordeling antal ansatte i stikprøve

  
Figur B2.5 og B2.6: Fordeling på antal ansatte for population og i stikprøve.

 
Den endelige fordeling på virksomhedsstørrelse ses i figurerne B2.5 og B2.6 og som forventet 
bliver Chi2-testen for denne kategorisering af størrelse signifikant (p=0,002).
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Bilag 3: karakteristika på danske deltagere

I de følgende tabeller præsenteres relevante baggrundsdata for de deltagende virksomheder i 
undersøgelsen.

kategorier anvendt af  
Danmarks statistik

kategorier anvendt af  
copenhagen economics

Antal ansatte antal svar Procent Antal ansatte antal svar Procent
20-49 64 49,6 20-49 64 49,6
50-99 33 25,2 50-99 33 25,2

100-199 12 9,4

100  
eller flere 32 25,1

200-249 5 3,9
Større virksomheder efter EU-definitionen
250-499 9 7,1

500-1.000 6 4,7
Sum 129 100 Sum 129 100

Tabel B3.1: Produktionsstedernes størrelse (fultidsansatte)

Kilde:  
Erhvervsstyrelsen & Copenhagen Economics (2013): Ressource-produktivitet og konkurrenceevne i dansk 
industri, København.

frekvens procent
valid 

procent
kumulativ 

procent
Fremstilling af føde- og drikkevarer 18 14,0 14,0 14,0
Fremstilling af møbler og produkter af træ 17 13,2 13,2 27,1
Fremstilling af metalvarer og maskiner 44 34,1 34,1 61,2
Fremstilling af elektriske og elektroniske 
produkter 15 11,6 11,6 72,9

Kemisk fremstilling 21 16,3 16,3 89,1
Fremstilling af tekstiler 3 2,3 2,3 91,5
Fremstilling af papir og papirvarer 3 2,3 2,3 93,8
Trykning og reproduktion af indspillede 
medier 4 3,1 3,1 96,9

Fremstilling af andre transportmidler 2 1,6 1,6 98,4
Anden fremstillingsvirksomhed 2 1,6 1,6 100,0
Total 129 100,0 100,0

Tabel B3.2: Fordeling af respondenter på brancher (delvist grupperede)

Udover sammenlægningen af NACE 16 og 31, er to virksomheder fra NACE kategori 13 ”tekstiler” samt en fra 
NACE 22, der fremstiller produkter, der anvendes i møbelproduktion, flyttet til denne gruppe, fremstilling af 
møbler og produkter af træ.
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Hvor komplekse er de produkter, der 
fremstilles på produktionsstedet

Total
Simpelt 
produkt

Produkt 
med 
middel 
komplek-
sitet

komplekst 
produkt

Sa
m

le
t 

alle virksomheder
count 32 49 34 115

valid% 27,8 % 42,6 % 29,6 % 100 %

G
RU

PP
ER

ED
E 

BR
A

N
CH

ER

Fremstilling af føde- 
og drikkevarer

Count 5 7 6 18

% within 27,8 % 38,9 % 33,3 % 100,0 %

Fremstilling af møbler 
og produkter af træ

Count 6 8 3 17

% within 35,3 % 47,1 % 17,6 % 100,0 %

Fremstilling af metal-
varer og maskiner

Count 10 20 14 44

% within 22,7 % 45,5 % 31,8 % 100,0 %

Fremstilling af elek-
triske og elektroniske 
produkter

Count 2 6 7 15

% within 13,3 % 40,0 % 46,7 % 100,0 %

Kemisk fremstilling 
bredt

Count 9 8 4 21

% within 42,9 % 38,1 % 19,0 % 100,0 %

Tabel B3.3:  Grupperede brancher i krydstabel med graden af produktkompleksitet

For krydstabellen er der ikke signifikante afvigelser, der er celler med under 5 forventede, men ikke under 3.  

 materialeforbrug (%) energiforbrug (%) vandforbrug (%)
Øget 61 48,8 35 28,0 17 13,6
Uændret 51 40,8 49 39,2 85 68,0
Reduceret 13 10,4 41 32,8 23 18,4
Total 125 100 125 100 125 100
Mangler 
(-99) 4  4  4  

I alt 129  129  129  

Tabel B3.4: Udvikling i årligt forbrug (2011-2013)
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udviklingen i det årlige 
energiforbrug (2011-2013) Total

Øget uændret Reduceret

alle virksomheder
35

28,0 %

49

39,2 %

41

32,8 %

125

100 %

Fremstilling af føde- og 
drikkevarer

Antal 10 1 7 18
% 55,6 % 5,6 % 38,9 % 100 %

Fremstilling af møbler og 
produkter af træ

Antal 4 8 5 17
% 23,5 % 47,1 % 29,4 % 100 %

Fremstilling af metalvarer og 
maskiner

Antal 11 18 13 42
% 26,2 % 42,9 % 31,0 % 100 %

Fremstilling af elektriske og 
elektroniske produkter

Antal 2 10 3 15
% 13,3 % 66,7 % 20,0 % 100 %

Kemisk fremstilling
Antal 5 4 10 19

% 26,3 % 21,1 % 52,6 % 100 %

Tabel B3.5: Udviklingen i det årlige energiforbrug fordelt på brancher (2011-2013)

udviklingen i det årlige vandforbrug 
2011-2013 Total

Øget uændret Reduceret

alle virksomheder antal 
%

17

13,6 %

85

68,0 %

23

18,4 %

125

100 %

Fremstilling af føde- og 
drikkevarer

Antal 5 9 4 18
% 27,8 % 50,0 % 22,2 % 100 %

Fremstilling af møbler og 
produkter af træ

Antal 1 12 4 17
% 5,9 % 70,6 % 23,5 % 100 %

Fremstilling af metalvarer og 
maskiner

Antal 4 31 7 42
% 9,5 % 73,8 % 16,7 % 100 %

Fremstilling af elektriske og 
elektroniske produkter

Antal 1 13 1 15
% 6,7 % 86,7 % 6,7 % 100 %

Kemisk fremstilling 
Antal 5 9 5 19

% 26,3 % 47,4 % 26,3 % 100 %

Tabel B3.6: Udviklingen i det årlige vandforbrug fordelt på brancher (2011-2013)
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Bilag 4: Metode og karakteristika  
på deltagere i den internationale analyse

Den Europæiske Produktionsundersøgelse (EPU)6 er koordineret af Fraunhofer Institute for 
Systems and Innovation Research ISI i Tyskland. Undersøgelsen gennemføres som en spørgeske-
maundersøgelse i udvalgte Europæiske og internationale lande hvert tredje år (senest i 2012). 
Undersøgelsen indeholder relevante data og kan derfor sikre sammenlignelighed af produktions-
betingelser på tværs af følgende udvalgte lande: 

 ● Danmark (204 respondenter)

 ● Tyskland (1.594)

 ● Holland (138)

 ● Sverige (120)

(Baron et al. 2005, CIAA 2007, European Environment Agency 2011a; b, Kovanda et al. 2012, Schröter et al. 2012).

De internationale data, der anvendes til sammenligningen af danske produktionsvirksomheder 
med industrivirksomheder fra andre europæiske lande, stammer fra den Europæiske Pro-
duktionsundersøgelse (European Manufacturing Survey), EPU, som blev gennemført senest i 
2012. EPU er organiseret af et konsortium af forskningsinstitutter og universiteter fra 14 lande 
i hele Europa. Derudover deltager Brasilien, Kina og Rusland i EPU-konsortiet. I den danske 
EPU-undersøgelse er der 204 virksomheder. Disse 204 virksomheder er udtrukket i 2012 med 
afsæt i samme populationsafgrænsning, men udgør et andet uddrag af dansk industri end de 
virksomheder (i den nye danske undersøgelse fra 2014), der indgår i den første del af rapporten.

Det anvendte EPU datasæt dækker en række af indikatorer for virksomhedernes innova-
tionsaktiviteter på områderne ”Teknologisk modernisering af værdiskabende processer”, 
”Implementering af innovative organisatoriske koncepter og processer” og ”Anvendelse af nye 
forretningsmodeller som supplement til eksisterende produktportefølje”.

Den underliggende idé bag EPU spørgeskemaets design er, at en del af spørgsmålene gentages 
over en tidsperiode, mens spørgsmål modificeres og/eller tilføjes for at kunne belyse nuværende 
problemer og emner  om innovation i produktionen.

I nogle lande udføres EPU som en skriftlig spørgeskemaundersøgelse og i andre lande, heriblandt 
Danmark, gennemføres undersøgelsen som en online survey-undersøgelse på produktionssteds-
niveau. For at muliggøre sammenlignende internationale analyser, gennemgår de nationale data 
(fra de enkelte lande i EPU konsortiet) en fælles proces til rensning, validering og harmonisering 
før de bliver analyseret (http://www.isi.fraunhofer.de/isi-en/i/projekte/fems.php, Præst Knudsen 
2012, Gerstlberger et al. 2014 for danske EPU data og metodik).

Tabel B4.1, B4.2 og B4.3 viser de vigtigste karakteristika for det anvendte internationale EPU 
datasæt(2012). Det er vigtigt at fremhæve, at der er relevante forskelle angående antallet af 
respondenter, f.eks. 1.594 tyske og 120 svenske. Derudover er de fire datasæt delvist baseret på 
forskellige stikprøvetyper (f.eks. stratificeret i Tyskland og populationsundersøgelse i Danmark).

6  http://www.isi.fraunhofer.de/isi-en/i/projekte/fems.php

http://www.isi.fraunhofer.de/isi-en/i/projekte/fems.php
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land

mindste 
virksom-

heds-
størrelse

enhed
officielle  

statistikker  
2012

adresse- 
kilde

kontaktede 
virksom-
heder & 

stikprøve

valide  
respon- 
denter

Svar-
procent

d
a

n
m

a
Rk

>= 20 Virksom-
hed 2.200

Ekstern 
privat 

database
2.090 204 9,8 %

Ty
SK

LA
N

D

>= 20 Produk-
tionssted 45.863

Ekstern 
privat 

database

16.108

Stratificeret 
stikprøve

1.594 9,9 %

H
O

LL
A

N
D

>= 10 Produk-
tionssted 10.345

Ekstern 
privat 

database 
&  

Statistisk 
kontor 

4.683 138 2,9 %

SV
ER

IG
E

>= 20 Produk-
tionssted 3.633 Statistisk 

kontor
1.000

Stratificeret 
stikprøve

120 12,0 %

i alt 62.041 23.881 2.056 8,7

Tabel B4.1: Database til international sammenligning
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branche NAce code Respondenter Procent

fødevarer 10 141 7,4

Drikkevarer 11 24 1,3

Tobak 12 2 0,1

Tekstiler 13 42 2,2

Tøj 14 9 0,5

Læder 15 7 0,4

Træ 16 38 2,0

Papir & papirprodukter 17 42 2,2

Trykning & optagelse 18 70 3,7

Koks & raffinerede mineralolieprodukter 19 4 0,2

Kemikalier 20 77 4,0

Farmaceutisk industri 21 15 0,8

Gummi & plast 22 189 9,9

Ikke-metalliske materialer 23 122 6,4

Grundmetaller 24 50 2,6

fremstillede metalprodukter 25 363 19,0

Computer, elektronisk & optisk udstyr 26 126 6,6

Elektrisk udstyr 27 83 4,3

maskiner & udstyr 28 317 16,6

Motorkøretøjer, påhængsvogne osv. 29 49 2,6

Transportudstyr 30 24 1,3

Møbler 31 61 3,2

Andre fremstillingsvirksomheder 32 47 2,5

Reparation af maskiner 33 8 0,4

i alt 10-33 1.910 100

Tabel B4.2: Beskrivende statistik for den internationale database



Potentialer ved  
materialebesParelser  
i dansk industri

51

andel Ja af total (%) Respondenter (ja)

Små virksomheder 38,6 % 738

Mellemstore virksomheder 46,4 % 887

Store virksomheder 14,9 % 285

Et produktionssted 59,5 % 1.137

Mere end et produktionssted 38,6 % 716

Færdige produkter til virksomheder 41,5 % 789

Færdige produkter til konsumenter 21,6 % 410

Systemleverandører 12,7 % 242

Komponentleverandører 30,4 % 577

Kontraktbaseret leverandør 9,5 % 181

Leverandør til maskinindustri 21,1 % 384

Leverandør til kemisk industri 5,2 % 95

Leverandør til bilindustri 17,6 % 321

Leverandør til elektrisk industri 9,3 % 169

Nye produkter; nye for virksomheden 58,6 % 1.068

Nye produkter; nye for markedet 53,1 % 562

Nye produkter med miljømæssige effekter 42,4 % 435

Produkter i sortimentet, der er ældre end 10 år 90,0 % 1.621

Forskning og udvikling (2011) 44,7 % 840

Tabel B4.3: Beskrivende statistik for den internationale database
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Foto: Colourbox.com
           04.15

Forskningsrapport

potentialer ved materialebesparelser 
i dansk industri – nye perspektiver for 
ressourceeffektivitet

Produktionsvirksomheder har store omkostninger til mate-
rialeforbrug, når de fremstiller produkter. Studier viser, at 
materialer i gennemsnit udgør halvdelen af de totale pro-
duktionsomkostninger. Til sammenligning udgør lønudgifter 
mindre end en fjerdedel af omkostningerne (Regeringen 
2014, DAMVAD A/S 2013). På samme tid oplever virksom-
hederne svingende priser på en del af de råmaterialer, 
som de anvender i øjeblikket, som følgende af et stigende 
efterspørgselspres og knaphed på ressourcer.

Rapportens formål er at skabe et overblik over danske 
industrivirksomheders planlagte og gennemførte materiale-
besparelser og at estimere de fremtidige potentialer for ma-
terialebesparelser alt afhængigt af branchetilhørsforhold.

Rapporten fremlægger et overblik over danske industrivirk-
somheders allerede gennemførte materialebesparelser og 
et estimat for potentialer for materialebesparelser. Rap-
porten fremlægger resultater fra en undersøgelse udført 
i 2014/2015 og en sammenligning med virksomheder fra 
Tyskland, Sverige og Holland (fra 2012).

Rapporten er udarbejdet af Center for Integrative innova-
tion Management fra Syddansk Universitet i samarbejde 
med Grøn omstillingsfond, Erhvervsstyrelsen.

 www.sdu.dk/ci2m

 www.grønomstilling.dk

http://www.sdu.dk/ci2m
http://www.gr%C3%B8nomstilling.dk
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