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Næste offentliggørelse: 

Torsdag 1. december 2022 

København, den 1. november 2022 

 

Dansk PMI udarbejdes af Dansk Indkøbs- 

og Logistik Forum. 

 

For yderligere information: 

 

DILF 

+45 3321 1666 

cb@dilf.dk 

Oktober 
 
Dansk PMI er ikke en forventnings-

indikator, men er derimod baseret på      

besvarelsen af spørgsmål omkring     

virksomheders faktiske aktivitet. Dermed 

adskiller Dansk PMI sig fra for eksempel 

industriens konjunkturbarometer fra  

Danmarks Statistik, som omfatter virksom-

hedernes vurdering af både faktiske           

forhold og deres forventninger til den 

nærmeste fremtid.  

 

Indeks over 50 betyder, at et flertal af 

respondenterne har oplevet fremgang i 

forhold til seneste måned, mens indeks 

under 50 betyder, at et flertal af respon-

denterne har oplevet tilbagegang.  

Dansk industriaktivitet sti-

ger småt i oktober 

Industriaktiviteten i Danmark oplevede i oktober måned en stigning på 2,5 

point, og gik dermed fra sæsonkorrigeret indeks 49,6 i september til indeks 

52,1 i oktober. PMI nåede for første gang siden juni op over det neutrale in-

deks 50,0, hvilket indikerer på stigende aktivitet i industrien. 

 

Underindeksene med betydning for overordnede PMI oplevede forskellige ud-

vikling. De to højest vægtende underindeks, nye ordrer (30%) og produktion 

(25%), oplevede i oktober en stigning fra september, mens de resterende 

lavere vægtende indeks alle oplevede fald. Af de forringede underindeks ople-

vede underindekset for lager af indkøbte produkter (10%) det største fald. 

Dette er dog det lavest vægtende underindeks for PMI. 

 

Stigningen i PMI skyldtes den store stigning i underindekset for nye ordrer, 

samt stigningen i underindekset for produktion, på trods af faldene i alle de 

andre underindeks. 

Dansk PMI følger den globale standard for 

vægtningen af de forskellige faktorer. 

Derfor vægtes Nye Ordrer med 30%,      

Produktion med 25%, Beskæftigelse med 

20%, Leveringstid og Lager af Indkøbte 

Produkter med henholdsvis 15% og 10% 

Dansk PMI 
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Det højest vægtende underindeks, nye ordrer, oplevede i oktober en stigning på 8,0 point. Dette resulterede i et sæson-

korrigeret indeks på 51,0 fra indeks 43,0 i september. Stigningen skyldtes, at 1/3 af respondenterne havde oplevet flere 

nye ordrer, 1/3 havde ikke oplevet nogen ændring og 1/3 havde oplevet færre nye ordrer i oktober. 

Underindekset for produktion oplevede i oktober en lille stigning på 3,8 point og endte dermed på sæsonkorrigeret indeks 

64,3 fra indeks 60,5 i september. Stigningen skyldtes, at over halvdelen af respondenterne havde i oktober oplevet øget 

produktion sammenlignet med september, mens blot 1/10 af respondenterne havde oplevet mindre produktion.  

Beskæftigelsesunderindekset endte i oktober måned på sæsonkorrigeret indeks 45,9. Dette var et lille fald svarende til 0,4 

point fra septembers indeks 46,3. Faldet skyldtes, at 1/3 af respondenterne havde oplevet mindre beskæftigelse sammenlig-

net med september, mens kun 1/6 havde oplevet stigende beskæftigelse. Den sidste halvdel af respondenterne havde ikke 

oplevet nogen ændring fra måneden forinden. 

Produktion 

Nye Ordrer 

Beskæftigelse 
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Underindekset for leveringstid endte i oktober på sæsonkorrigeret indeks 42,5. Dette var det laveste niveau underindek-

set har været på i mere end et år. Faldet var på 3,7 fra septembers indeks 46,2. Faldet skyldtes at 1/4 af respondenter-

ne havde oplevet kortere leveringstid i oktober sammenlignet med september, mens kun 1/20 havde oplevet længere 

leveringstid. 

Underindekset for lager af indkøbte produkter faldt i oktober til 49,9, hvilket var et fald på 1,4 point fra septembers 

indeks 61,3. Faldet var forårsaget af 1/4 af respondenterne havde oplevet et mindre lager, mens 1/4 havde oplevet 

større lager. Dette resulterer i det næsten neutrale niveau på 49,9. 

Underindekset for indkøbspriser faldt til sæsonkorrigeret indeks 53,4 i oktober fra indeks 61,6 i september. Dette var et fald 

på 8,2 point. Faldet skyldtes at 1/4 af respondenterne havde oplevet faldende priser, mens under 1/5 havde oplevet stigende 

priser. Produkter som el, gas, metal, elektronik og mælke produkter nævnes som steget i pris, mens produkterne rapsolie, 

margarine, plast og pap, nævnes som faldet i pris. Underindekset for indkøbspriser har ikke indflydelse på det overordnede 

indeks for Dansk PMI. 

Lager af indkøbte produkter 

Leveringstid 

Indkøbspriser 


