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Virksomheder ønsker lavere lønninger og mindre bøvl med afgifter 
og skatter for at investere i Danmark 

Danske virksomheder, der investerer, vurderer Danmark som et attraktivt investerings-

land. Virksomhederne giver Danmark et gennemsnit på 7,16 på en skala fra 0 til 10, hvor 

0 er ikke attraktiv, og 10 er meget attraktiv. Virksomhedernes gennemsnitlige vurdering 

af Danmarks attraktivitet som investeringsland er over middel (5). 

Et repræsentativt udsnit af de virksomheder i Danmark, som har investeret i Danmark eller 

i udlandet i perioden 2016 – 2020, har svaret på spørgsmål om Danmarks attraktivitet som 

investeringsland. Virksomheder inden for brancherne Energi- og vandforsyning, Industri 

og Handel og hotel og restauration finder gennemsnitligt Danmark mest attraktiv som in-

vesteringsland. Hver fjerde virksomhed peger på, at forhold som adgang til kunderne taler 

for, at virksomhedernes kommende investeringer ender i Danmark og ikke i udlandet. 

De virksomheder, som nævner forhold, der trækker ned i vurderingen, når virksomhederne 

skal vurdere Danmark som investeringsland, peger på højt lønniveau, mangel på kvalifice-

ret arbejdskraft og administrativt bøvl i forhold til dansk lovgivning. Derudover nævner de 

også forhold omkring skat og afgifter som fx højere erhvervsskatter og afgifter og kom-

plekse skatteregler. 

Flere virksomheder peger på ændringer omkring skat og afgifter, som skal gennemføres 

for at gøre det mere interessant at investere i Danmark. Det er fx forhold som generelle 

regelforenklinger og mere enkle skatteregler, som virksomhederne mener, vil gøre Dan-

mark mere interessant at investere i.  
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Investorer vurderer Danmark som attraktiv 

På en skala fra 0 til 10 har de investerende virksomheder taget stilling til, hvor attraktiv 

Danmark er som investeringsland. Med et gennemsnit på 7,16 ligger Danmark over middel 

(5) som investeringsland. Det viser en ny repræsentativ undersøgelse lavet af Teknologisk 

Institut. Virksomheder, der har investeret i perioden 2016-2020, er blevet spurgt: ”På en 

skala fra 0 til 10, hvor 0 er ikke attraktivt og 10 er meget attraktivt, hvor attraktivt et land 

er Danmark at investere i?”. 

Hver fjerde virksomhed vurderer, at Danmarks attraktivitet som investeringsland er over 

middel (7-10), mens kun meget få vurderer, at Danmark ikke er et attraktivt land at inve-

stere i (0-3) [Se Figur 1]. 

Figur 1: Virksomheder synes, det er attraktivt at investere i Danmark 

 
 

Kilde: Teknologisk Institut: Procent og gennemsnit beregnet for de virksomheder, som 

enten har eller forventer at investere i perioden 2016-2020. 658 svarede på spørgsmålet. 
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Virksomheder, der finder Danmark mindre attraktiv, investerer 
mere i udlandet 

Bag hver tredje krone, der investeres i udlandet, står en virksomhed, som finder Danmark 

mindre attraktiv som investeringsland (0 til 6). Virksomheder, der vurderer Danmarks at-

traktivitet som investeringsland mellem 0 til 6, investerer i gennemsnit mindre i både Dan-

mark og udlandet sammenlignet med virksomheder, der vurderer Danmark som mere at-

traktiv.  

26 procent af virksomhederne, der finder Danmark mindre attraktiv som investeringsland, 

har investeret i udlandet, mens 99 procent har investeret i Danmark. Blandt de virksom-

heder, der finder Danmark attraktiv som investeringsland, har 12 procent investeret i ud-

landet, mens 99 procent har investeret i Danmark.  

Også størrelsen på virksomhedernes investering varierer mellem virksomheder, der finder 

Danmark attraktiv, og virksomheder, der finder Danmark mindre attraktiv. Virksomheder, 

der synes, at Danmark er attraktiv som investeringsland, placerer 66 procent af deres 

investering i Danmark, mens de placerer 12 procent i udlandet. Virksomheder, der synes, 

at Danmark er mindre attraktiv, placerer 12 procent af deres investering i Danmark, mens 

de placerer 35 procent i udlandet.  

 

Figur 2: Investeringsprofil afhængig af synet på Danmark som investeringsland 

 
 

Kilde: Teknologisk Institut: Procent og gennemsnit beregnet for de virksomheder, som 

enten har eller forventer at investere i perioden 2016-2020. 
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Energi- og vandforsyning finder Danmark mest attraktiv 

Især virksomheder inden for Energi- og vandforsyning samt virksomheder inden for Indu-

stri og Handel, hotel og restauration finder Danmark attraktiv som investeringsland. Gen-

nemsnitligt scorer de ”Danmark som investeringsland” højere end det samlede gennemsnit 

[Se Figur 3]. 

Derimod finder brancherne Offentlige tjenester, Transport, post og tele samt Landbrug, 

fiskeri og råstofudvinding Danmark mindre attraktiv at investere i. De tre brancher scorer 

alle Danmark under gennemsnittet som investeringsland.  

Der kan være flere grunde til forskellen i vurderingerne mellem brancherne af Danmark 

som investeringsland. Nogle brancher kan muligvis opleve flere lovmæssige krav, der skal 

overholdes i Danmark, som kan trække ned i attraktiviteten ved at investere i Danmark. 

Modsat kan andre brancher finde rammevilkårene i Danmark bedre, hvilket kan trække op 

i attraktiviteten ved at investere i Danmark. 

 

Figur 3: Branchevariationer 

 
 

Kilde: Teknologisk Institut: Gennemsnit beregnet for de virksomheder, som enten har eller 

forventer at investere i perioden 2016-2020. 
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Attraktiviteten af Danmark som investeringsland varierer også i forhold til virksomheder-

nes størrelse. Det er især mellemstore virksomheder, der finder Danmark attraktiv at in-

vestere i, mens helt små og store virksomheder finder det mindre attraktivt.  

Figur 4: Mellemstore virksomheder finder Danmark mere attraktiv 

 
 

Kilde: Teknologisk Institut: Gennemsnit beregnet for de virksomheder, som enten har eller 

forventer at investere i perioden 2016-2020. 
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Innovative virksomheder finder investeringer i Danmark attraktivt 

Innovative virksomheder er virksomheder, som selv har udviklet produkter eller services, 

der kan sælges. Ambitiøse virksomheder er her virksomheder, som har et mål om at vokse 

mere end andre virksomheder. Virksomheder, der har udviklet produkter eller services, 

der kan sælges, vurderer gennemsnitligt Danmark højere som et attraktivt land at inve-

stere i sammenlignet med ikke-innovative virksomheder.  

Ambitiøse virksomheder finder det derimod gennemsnitligt mindre attraktivt at investere i 

Danmark sammenlignet med ikke-ambitiøse virksomheder. En mulig forklaring på denne 

forskel kan være, at ambitiøse virksomheder, som har et mål om at vokse mere end andre 

virksomheder, finder det danske marked for småt til at vokse mere, og derfor må søge nye 

græsgange uden for landets grænser. 

 

  

Figur 5: Geografisk opdeling 

 
 

Kilde: Teknologisk Institut: Gennemsnit beregnet for de virksomheder, som enten har eller 

forventer at investere i perioden 2016-2020. 
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Attraktivitet varierer med hovedkontorets placering 

Virksomheder, der har hovedkontor i Danmark, giver højere karakterer til Danmark som 

et attraktivt investeringsland. Gennemsnittet for virksomheder med hovedkontor i Dan-

mark er 7,18. Virksomheder med hovedkontor i udlandet giver lavere karakterer til Dan-

mark som et attraktivt investeringsland, hvor gennemsnittet for dem er 6,91.  

Med et gennemsnit under 7 er virksomheder med hovedkontor i udlandet mere kritisk 

indstillet overfor Danmark som et attraktivt investeringsland.  

 

En lignende variation ses mellem virksomheder, der opfatter sig selv som danske, og virk-

somheder, der opfatter sig selv som udenlandske. Om virksomheden opfatter sig selv som 

dansk eller udenlandsk er baseret på respondentens opfattelse. 

Virksomheder, der opfatter sig selv som danske, finder det gennemsnitligt mere attraktivt 

at investere i Danmark og giver Danmark en gennemsnitlig karakter på 7,19 som investe-

ringsland. Modsat får Danmark en gennemsnitlig karakter på 6,54 af virksomheder, der 

opfatter sig selv om udenlandske. 

At en virksomhed opfatter sig selv om dansk, trækker altså op i vurderingen af Danmark 

som investeringsland. 

 

  

Figur 6: Virksomheder med hovedkontor i Danmark giver højest karakterer 

 
 

Kilde: Teknologisk Institut: Gennemsnit beregnet for de virksomheder, som enten har eller 

forventer at investere i perioden 2016-2020. 
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Figur 7: Virksomheder, der opfatter sig selv som danske, finder Danmark mere attraktiv 

 
 

Kilde: Teknologisk Institut: Gennemsnit beregnet for de virksomheder, som enten har eller 

forventer at investere i perioden 2016-2020. 
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Lokalt marked gør Danmark attraktiv som investeringsland 

Hver fjerde virksomhed peger på, at adgang til kunderne er et væsentligt forhold, der får 

virksomhedernes kommende investeringer til at ende i Danmark og ikke i udlandet. For 

virksomheder, der investerer, er det et vigtigt forhold for placeringen af deres investering, 

at de har adgang til deres kunder. Adgang til kunderne kan også være et udtryk for, at 

virksomhederne kun opererer på det danske marked og dermed vælger at investere i Dan-

mark.  

Et lille antal af virksomheder, der investerer, nævner også adgang til kvalificeret arbejds-

kraft, at det er lettere at skalere op i Danmark og den danske investeringskultur som 

forhold, der taler for, at virksomhedens kommende investeringer ender i Danmark og ikke 

i udlandet. 

Figur 8: Forhold, der taler for, at virksomhedens investering ender i Danmark 

 
 

Kilde: Teknologisk Institut: Procent beregnet for de 776 virksomheder, som enten har eller 

forventer at investere i perioden 2016-2020. 

 

Af andre forhold, der taler for, at virksomhedens kommende investeringer ender i Danmark 

og ikke i udlandet, nævner flere virksomheder forhold som udviklingsmuligheder, øget 

vækst, og at det er nemt at starte en virksomhed og ansætte medarbejdere i Danmark. 
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Figur 9: Andre forhold, der taler for, at virksomhedens investering ender i Danmark 

 
 

Kilde: Teknologisk Institut: Virksomhedernes egne eksempler  
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Højt lønniveau trækker ned for Danmark som investeringsland 

Virksomheder, der investerer, har peget på forhold, der trækker ned i vurderingen af Dan-

mark som investeringsland. Hver femte virksomhed peger på, at højt lønniveau trækker 

ned i vurderingen, når virksomhederne skal vurdere Danmark som investeringsland. På 

andenpladsen af forhold, der trækker ned, kommer mangel på kvalificeret arbejdskraft, 

mens forhold som administrativt bøvl i forhold til dansk lovgivning kommer på femteplad-

sen. For begge forhold gælder det, at hver tiende virksomhed mener, at mangel på kvali-

ficeret arbejdskraft og administrativt bøvl i forhold til dansk lovgivning trækker ned i vur-

deringen, når virksomheder skal vurdere Danmark som investeringsland. 

To ud af de fem mest nævnte forhold, der trækker ned i vurderingen, når virksomheder 

skal vurdere Danmark som investeringsland, er forhold, der omhandler skat og afgifter. Af 

forhold omkring skat og afgifter peger virksomhederne på højere erhvervsskatter og afgif-

ter som det tredje mest nævnte forhold, der trækker ned i vurderingen, mens de peger på 

skatteregler generelt som det femte mest nævnte forhold, der trækker ned. 

Figur 10: Forhold, der trækker ned i vurderingen af Danmark som investeringsland 

 

Kilde: Teknologisk Institut: Procent beregnet for de 776 virksomheder, som enten har eller 

forventer at investere i perioden 2016-2020. Svar relateret til skatter og afgifter er mar-

keret med en lysere farve. 

 

Af andre forhold i Danmark, der trækker ned i vurderingen, når virksomhederne skal vur-

dere Danmark som investeringsland, nævner flere virksomheder, at der er for meget bu-

reaukrati og lovmæssige begrænsninger. Flere virksomheder peger på, at for meget bu-

reaukrati medfører mange indberetninger, som trækker ned i vurderingen af Danmark som 

investeringsland. Derudover peger flere virksomheder også på, at Danmark er et begræn-

set marked som et forhold, der trækker ned, når Danmark skal vurderes som et investe-

ringsland. 
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Figur 11: Andre forhold, der trækker ned i vurderingen af Danmark som investeringsland 

 
 

Kilde: Teknologisk Institut: Virksomhedernes egne eksempler 
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Lavere lønniveau vil gøre Danmark mere attraktiv at investere i 

Virksomheder, der investerer, har peget på ændringer, der skal gennemføres, for at det 

bliver mere interessant at investere i Danmark. Den ændring, der er nævnt af flest virk-

somheder, er et lavere lønniveau. 15 procent peger på, at et lavere lønniveau i Danmark 

vil gøre det mere interessant for virksomheder at investere i Danmark. Som den anden 

mest nævnte ændring peger 13 procent af virksomhederne på, at bedre adgang til kvalifi-

ceret arbejdskraft vil gøre det mere interessant at investere i Danmark. 

Fire ud af de seks mest nævnte ændringer, der skal gennemføres, for at det bliver mere 

interessant at investere i Danmark, omhandler skat og afgifter. 10 procent af virksomhe-

derne peger på, at der skal fjernes afgifter, 8 procent peger på regelforenklinger generelt, 

8 procent peger på lavere erhvervsskatter, og 4 procent peger på enklere skatteregler. 

Figur 12: Branchevariationer 

 
 

Kilde: Teknologisk Institut: Procent beregnet for de 776 virksomheder, som enten har eller 

forventer at investere i perioden 2016-2020. 
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Interview og metode 

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

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

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

for Forsikring og Pension.  

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

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

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

i undersøgelsen.  

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

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

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

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

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

i det realiserede sample og tal for populationen er data vejet. Vægtningen laves med bag-

grund i antal ansatte som oplyst i erhvervsregistret. 

 


