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Opsummering
Herhjemme såvel som i udlandet eksisterer 
et billede af Danmark som et rigt land med 
en høj universel velfærd, der giver borgerne 
et socialt sikkerhedsnet, gratis skolegang 
og lige adgang til sundhedsvæsenet. Men 
i de senere år er der sået tvivl om, hvor-
vidt vi kan opretholde den standard. Vo-
res velstand og velfærd afhænger nemlig 
af én bestemt ting: Hvor produktive vi er. 
Uden produktion af varer og tjenester, som 
vi kan sælge videre, ingen arbejdspladser, 
købekraft og skat til velfærd.

Danmark blev ramt hårdt af den økono-
miske krise i 2008. Vi havde svært ved at 
rejse os og halter i dag efter en række andre 
EU-lande og USA. Spørgsmålet er, om det 
beror på et dybereliggende problem, som 
vi har oparbejdet i årene, før krisen satte 
ind. I denne publikation ser vi nærmere på, 
hvordan det er gået Danmarks produktion 
siden 1980, og hvordan Danmark har klaret 
sig på internationalt plan i perioden 1980-
2014. Havde Danmark et efterslæb i pro-
duktionen i forhold til andre lande i OECD 
allerede inden krisen?

For at komme nærmere en forståelse af år-
sagerne bag udviklingen i dansk økonomi 
ser vi nærmere på den private sektor. Den 
private sektor leverer langt hovedparten af 
alle varer og services i den samlede danske 
produktion, og det er derfor et godt sted at 
starte. Vi ser nærmere på tiden umiddelbart 
før krisen – nemlig perioden 2000-2007.

Medierne giver megen spalteplads til 
gældskrisen i landbruget og konkurrencen 
fra industrien i Asien. Men hvor meget 
bidrager landbrug og industri egentlig til 
den danske økonomi, og hvor stor en del 
af arbejdsstyrken er ansat her? Kort sagt, 
hvad lever vi af i Danmark? Er det landbrug, 
energi, industri eller service? Spørgsmålet 
er imidlertid også, hvordan både produk- 
tionen og beskæftigelsen i de enkelte sek-
torer har udviklet sig. Det gælder især i 
de større sektorer, der udgør det primære 
grundlag for vores velfærd. Ved at undersø-
ge det kan vi få et indblik i, hvilke sektorer 
der halter mest efter med produktionen, 
men også hvilke sektorer der har problemer 
med produktiviteten.

Dernæst går vi skridtet videre og under-
søger, hvor i Danmark de enkelte sektorer 
sakker bagud, og hvor det går frem. Histo-
rier om kampen mellem land og by, det be-
gunstigede København og det forfordelte 
Udkantsdanmark er ofte på dagsordenen 
i medier og blandt politikere. Det ser vi i 
diskussionerne om udflytning af offentlige 
arbejdspladser, centralisering af uddannel-
sessystemet, etablering af infrastruktur og 
lukning af mindre skoler. Men hvordan ser 
det reelt ud med produktionen og væksten 
rundt om i landet? Hvilke sektorer fylder 
mest i f.eks. København, de tre næststørste 
byer og yderkommunerne? Og hvor klarer 
sektorerne sig bedst?

I de fem kapitler ser vi nærmere på dis-
se spørgsmål. I kapitel 1 ser vi på dansk 
økonomis generelle udvikling og sam-
menligner med udlandet. I kapitel 2 og 3 
beskriver vi, hvordan de enkelte sektorer i 
den private sektor bidrager til den samlede 
produktion og beskæftigelse, og hvordan 
de fordeler og udvikler sig i sammenligning 
med USA og flere lande i EU. I kapitel 4 
og 5 ser vi nærmere på den geografiske 
fordeling og udvikling i produktionen og 
beskæftigelsen inden for de enkelte sek-
torer i Danmark.

Vi anvender en række forskellige datakil-
der. Kapitel 1, 2 og 3 er baseret på offentligt 
tilgængelige OECD-data, der kan downloa-
des på OECD’s hjemmeside. Kapitel 4 og 5 
bygger på data fra Danmarks Statistik med 
informationer om arbejdsstedernes bran-
chekategorisering, bruttoværditilvækst og 
antal årsværk samt geografiske placering. 
Tilsvarende tal, der refereres her, er i vid 
udstrækning offentligt tilgængelige på 
Danmarks Statistiks hjemmeside.

Temahæftet er skrevet af Bence Boje- 
Kovacs og Anders Kamp Høst fra Kraks 
Fond Byforskning i samarbejde med Lars 
Winther, professor ved Geografi på Køben-
havns Universitet. Marie Lundbo og Lars 
Pico Geerdsen har bidraget med ideer, vej-
ledning og korrektur.
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Hovedresultater
Den private sektors 
svage punkt

I løbet af de sidste 25 år har Danmark løben-
de tabt økonomisk terræn på internationalt 
plan. På en rangliste over de 20 rigeste OE-
CD-landes produktion falder Danmark fra 
en femteplads i midten af 1980’erne til en 
12. plads i 2014 – den dårligste placering i 25 
år. Det skyldes ikke alene, at den økonomi-
ske krise i 2008 rammer Danmark hårdt, og 
at vi generelt har sværere ved at komme ud 
af krisen end andre lande. Væksten i dansk 
produktion halter generelt efter allerede fra 
midten af 1990’erne.

Traditionel service er 
den største producent 
og arbejdsgiver – og 
den private sektors 
svage punkt
Servicesektoren bidrager i 2000 med om-
kring 63 pct. og industrien med 20 pct. 
af den samlede produktion i den private 
sektor i Danmark. Det samme er tilfældet i 
andre avancerede økonomier. Dog står den 
videnstunge service og den højteknologiske 
industri for en væsentlig mindre produk- 
tionsandel i Danmark end i de øvrige lande, 
som vi her sammenligner os med.

Væksten i videnstung service og højtek-
nologisk industri i Danmark er dog større 
end i de lande, vi generelt sammenligner 
os med. Derimod halter traditionel service 
og lavteknologisk industri efter – her finder 
vi den private sektors svage punkt. Hvis vi 
havde haft samme vækst som andre avan-
cerede økonomier, havde vores produktion 
her været 60 milliarder kroner større, end 
den reelt var i 2007. 

Beskæftigelsen følger stort set produktio-
nen. Hovedparten af arbejdsstyrken er alt-
så ansat i servicesektoren. Sammenlignet 
med andre lande med samme type økonomi 
som vores har Danmark flere ansatte i tra-
ditionel service og lavteknologisk industri 
og færre i videnstunge service og højtek-
nologisk industri.
 
Det danske arbejdsmarked er i store træk på 
vej i samme retning som andre avancerede 
økonomier, men med en anden hastighed. 
I industrien i USA går beskæftigelsen til- 
bage, mens EU-landene og Danmark især 
har fremgang i videnstung og til dels tra-
ditionel service.

Er den lavteknolog- 
iske industri ved at 
forsvinde? 
Set i forhold til væksten i dansk produktion 
tyder det på, at produktiviteten i den lav-
teknologiske industri øges. Imidlertid går 
både produktion og beskæftigelse tilbage, 
og det tyder på en sektor i tilbagegang. 
Det står i skarp kontrast til udviklingen i 
f.eks. USA, hvor produktionen inden for 
denne sektor er i kraftig vækst med sta-
digt færre ansatte. Samtidig synes den 
voksende traditionelle service at have 
alvorlige problemer med produktiviteten 
i Danmark – sektoren ansætter flere og 
flere, men produktionen vokser kun med 
knap tilsvarende volumen. I USA er denne 
sektor også i vækst, men her stiger pro-
duktionen hurtigere end beskæftigelsen. 
I videnstung service og i højteknologisk  
industri kan Danmark godt følge med både 
USA og EU-landene.
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Større byer døjer 
med lav produktivi-
tetsvækst
Produktionen i den private sektor i Danmark 
er i høj grad centreret i og omkring de større 
byer. Den private sektor i København og om-
egn står for knap en tredjedel af den sam-
lede produktion, mens de tre næststørste 
byer leverer lidt over en tiendedel. Sjælland 
og de tre næststørste byers opland produ-
cerer tilsammen yderligere en tredjedel.

Produktionen i København og omegn ud-
gør den største andel af både videnstung 
og traditionel service samt højteknologisk 
industri. Industrien generelt og især lav-
teknologisk industri er dog primært cen-
treret i de tre næststørste byers opland og 
i mellem- og yderkommunerne.

Det står skidt til med væksten i København 
og omegn, især for den traditionelle ser-
vice. Dog er væksten i traditionel service 
lav i hele landet. Lavteknologisk industri 
er i tilbagegang i København og omegn og 
i de tre næststørste byer. I den øvrige del 
af landet har den lavteknologiske industri 
kun svag økonomisk vækst i produktionen.

Hovedparten af landets arbejdskraft er 
ansat i København og omegn samt de tre 
næststørste byer. Det stemmer helt over-
ens med, at den største produktion også 
foregår her. Tilsvarende er størstedelen af 
arbejdsstyrken i den danske servicesektor 
ansat i København og omegn. I industrien 
er størstedelen af arbejdsstyrken ansat i 
de tre næststørste byers opland og i mel-
lem- og yderkommunerne, især inden for 
lavteknologisk industri. Imidlertid peger 
vores resultater på, at medarbejderne i 
både videnstung service og i højteknolo-
gisk industri i Købehavn og omegn produ-
cerer væsentligt mere end andre steder. 
Dette er ikke tilfældet for traditionel ser-
vice og lavteknologisk industri. 

Næsten overalt i Danmark ansætter tra-
ditionel service flere hoveder og hænder, 
uden at produktionen stiger tilsvarende. 
Især København og omegn døjer med lav 
vækst i produktiviteten. Desuden viser 
det sig, at den faldende produktion og 
beskæftigelse i den lavteknologiske indu-
stri primært skyldes, at sektoren generelt 
oplever en tilbagegang i de større byer i 
både produktion og beskæftigelse.

Videnstung service ansætter flere og 
flere overalt i landet, og det samme gør 
højteknologisk industri i København og 
omegn samt i yderkommunerne. Og de 
to sektorer producerer væsentlig mere – 
væksten i beskæftigelsen er lavere end for 
produktionen – de fleste steder i Danmark. 
Det gælder især for videnstung service i 
mellem- og yderkommunerne samt i de 
tre næststørste byer og for højteknolog- 
isk industri i mellemkommunerne og på 
Sjælland. 

Alt i alt peger vores analyse på, at hvis vi vil 
den lave produktivitet til livs, skal vi først 
og fremmest fokusere på den traditionelle 
service i København og omegn samt i de 
tre næststørste byer. Det er dog langt fra 
tilstrækkeligt, da vi også finder problemer 
i andre sektorer og andre steder rundt om 
i landet.
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Danmarks produktion  
halter efter 

Hvordan står det  
til med Danmarks 
produktion?
Danmarks verdensberømte velstand og 
velfærd afhænger af, hvor produktive vi er. 
Uden produktion af varer og tjenester, som 
vi kan sælge videre, ingen arbejdspladser, 
købekraft og skat til velfærd.

Så hvordan går det egentlig med Danmarks 
produktion? Vi har valgt at kigge på udvik-
lingen i vores produktion de sidste 25 år og 
sammenligner her dansk økonomi med en 
række andre økonomier. Først med de 20 
rigeste OECD-lande. Derefter med de lan-
de, som vi plejer at vende blikket mod, når 
vi skal vurdere, hvordan vi klarer os, nemlig 
de fem rigeste OECD-lande og vores fire 
nordiske naboer. Dernæst sammenligner vi 
os med USA og de 10 rigeste økonomier i 
EU. På den måde ser vi nærmere på, om 
Danmark følger bestemte internationale 
udviklinger i Norden eller Europa. Og vi 
ser på, om Danmark kommer lettere eller 
sværere igennem den økonomiske krise i 
2008 i forhold til andre lande.

Når vi ser på produktionen, anvender vi 
bruttonationalproduktet (BNP). Det indike-
rer værdien af landets samlede produktion 
af varer og tjenester fratrukket udgifter til 
råvarer og hjælpemidler. Vi arbejder således 
med den gennemsnitlige værdi, som hver 
enkelt dansker producerer og dermed har 
til rådighed til forbrug.

Tager ikke højde  
for ulighed 

 
BNP er udtryk for, hvor meget et land 
producerer hvert år. Det giver altså ikke 
informationer om den akkumulerede vel-
stand, der f.eks. ligger i form af boliger og 
veje, som borgerne har glæde af. Og det 
siger ikke noget om, hvordan velstanden 
er fordelt, hvor meget ulighed der er i 
samfundet, eller hvilke velfærdsydelser 
indbyggerne har adgang til.

Vi skal også understrege, at når vi sam-
menligner udviklingen i BNP per indbyg-
ger, korrigerer vi for forskelle i de nationale 
forbrugerpriser (PPP) – den såkaldte købe-
kraftskorrektion. Vi tager altså udgangs-
punkt i, hvor meget danskere, tyskere, 
amerikanere og andre kan købe for det, de 
producerer, der hvor de er. Dog kan vi imid-
lertid ikke tage højde for alle forskelle i kva-
liteten i dansk og udenlandsk handel. Hvis 
de varer, som vi køber i Danmark, generelt 
er af stadig højere kvalitet og dermed sta-
digt dyrere, end i de lande vi sammenligner 
os med, kan det se ud, som om vi generelt 
set har en lavere produktionsvækst. Va-
rernes forbedrede kvalitet begrænser alt-
så, hvor meget mere vi kan købe givet en 
stigende produktion. Vi vurderer dermed 
væksten i produktionen for lavt, fordi kvali-
teten er øget og ikke kvantiteten. Men det 
omvendte kunne også være tilfældet. Vi 
korrigerer således dansk produktion med 
ændringer i både pris- og kvalitetsforskelle 
og ikke kun prisforskelle.

De forbehold har vi med, når vi beskriver 
udviklingen af Danmarks produktion.
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Hovedkonklusioner

Gennem de sidste 25 år har Danmark 
løbende tabt økonomisk terræn. På en 
rangliste over de 20 rigeste OECD-lan-
des produktionsudvikling falder Dan-
mark fra en femteplads i midten af 
1990’erne til en 12. plads i 2014 – den 
dårligste placering i 25 år. I denne peri-
ode bliver Danmark blandt andre over-
halet af Irland, Holland, Australien, 
Sverige, Østrig, Canada og Tyskland. 

Danmarks dårligste  
placering i 25 år

Da den finansielle og økonomiske 
krise sætter ind i 2008, rammer den 
Danmark hårdt. Men på det tidspunkt 
har væksten i dansk produktion alle-
rede haltet efter andre lande flere 
gange – siden midten af 1990’erne. 
Det gælder, hvad enten vi sammen-
ligner os med vores nordiske nabo-
er, de 10 rigeste EU-lande eller USA. 

Laveste vækst blandt 
topfem-landene

Bruttonationalproduktet som  
udtryk for produktion

Bruttonationalproduktet (BNP) er et mål for værdien af et lands samlede pro-
duktion af varer og tjenester hvert år. Det omfatter privat og offentligt forbrug, 
investeringer samt eksport. Værdien af de råstoffer og hjælpemidler, der indgår i 
produktion og service, er derimod ikke medregnet i BNP. BNP er altså alene udtryk 
for den værdi, der skabes hvert år gennem arbejdet med råstoffer og hjælpemidler. 
BNP per indbygger kan tilsvarende oversættes til den gennemsnitlige produktion 
per indbygger i landet. Det gør det muligt at sammenligne produktionen i forskelli-
ge lande, da man dermed tager højde for forskelle i landenes befolkningsstørrelse 
og dermed produktionsgrundlag.
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Danmarks dårligste 
placering i 25 år

For at finde ud af hvordan Danmarks pro-
duktion placerer sig internationalt, lægger 
vi ud med at se på de 15 rigeste OECD-lan-
de. OECD er et samarbejde mellem 34 for-
holdsvis stabile demokratier. I den gruppe 
har Danmark tidligere ligget højt placeret. I 
midten af 1980’erne topper vi som det fem-
te mest producerende land, kun overgået af 
Luxembourg, Norge, USA og Schweiz. Men 
så begynder Danmarks produktion at falde 
støt. Fra slutningen af 1980’erne frem til 
2007 overhaler Irland og Holland Danmark, 
og efter krisen lander Danmark helt nede på 
en 12. plads – efter lande som Australien, 
Sverige, Østrig, Canada og Tyskland. Ved 
udgangen af 2014 har Danmark den dårlig-
ste placering i knap 25 år.

Landebetegnelser

×  FIGUR 1.1 UDVIKLINGEN I DANMARKS PLACERING I PERIODEN 
1980-2014
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Anm.: Figuren viser de 15 rigeste OECD-landes placering (produktion per  
indbygger), korrigeret for de nationale forskelle i prisudviklingen i perioden  
1980-2014. Kilde: OECD og egne beregninger.

FR
Frankrig

Finland
FI

Japan
JP

Italien
IT

Ungarn 
Chile 
Tyrkiet 
Mexico 

 

LU LU LU LU LU

LU

LU

LU

NO NO

NO NO NO NO NO

NO

CH

CH

CH CH

CH

CH CH

CH

US US US US US US

US

US

IE

IE

IE

IE

NL

NL NL

NL

NL

NL

NL

NL

AU

AU AU

AU

AU AU

AU

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SESE

AT

AT AT

AT

AT

ATAT

AT

CA

CA

CA

CA

CA CA

CA

CA

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DK DK DK

DK

DK

DK

DK

DK

IS IS

IS

ISIS

IS

BE

BE BE BE

BE BE

BE

BE

FR

FR

FR

FR

FR FI

FI

JP JP

IT

IT

IT

IT

IT

5

1980

12

11

9

7

3

2

1

15

13

10

8

6

4

14

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014

UK



K R A K S  F O N D  B Y F O R S K N I N G

11

LU LU LU LU LU

LU

LU

LU

NO NO

NO NO NO NO NO

NO

CH

CH

CH CH

CH

CH CH

CH

US US US US US US

US

US

IE

IE

IE

IE

NL

NL NL

NL

NL

NL

NL

NL

AU

AU AU

AU

AU AU

AU

SE

SE

SE

SE

SE

SE

SESE

AT

AT AT

AT

AT

ATAT

AT

CA

CA

CA

CA

CA CA

CA

CA

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DE

DK DK DK

DK

DK

DK

DK

DK

IS IS

IS

ISIS

IS

BE

BE BE BE

BE BE

BE

BE

FR

FR

FR

FR

FR FI

FI

JP JP

IT

IT

IT

IT

IT

5

1980

12

11

9

7

3

2

1

15

13

10

8

6

4

14

1985 1990 1995 2000 2005 2010 2014

UK



K R A K S  F O N D  B Y F O R S K N I N G

12

Laveste vækst blandt 
topfem-landene

Hvordan ser det så ud, når vi retter blik-
ket mod de fem rigeste OECD-lande siden 
1980? Hvis Danmark ønsker at ligge blandt 
verdens topfem, kræver det, at Danmarks 
produktion vokser lige så meget som eller 
endda mere end de andre landes. Figur 1.2 
viser, at vi sakker bagud. 

I midten af 1980’erne konkurrerer Danmark 
med Holland om en femteplads. Begge lan-
de klarer sig dog på daværende tidspunkt 
betydeligt dårligere end de fire bedst pla-
cerede lande, og i sluthalvfemserne forsvin-
der Danmark ud af topfem-listen, mens 
Holland fastholder en femteplads resten 
af perioden.

Fra starten af 1980’erne og frem til 2007 har 
Danmark en vækst på lige under to pct. og 
dermed den laveste blandt de øvrige fem 
rigeste OECD-lande, med undtagelse af 
Schweiz. Efter krisen falder dansk produk-
tion frem til 2009 og stagnerer frem til 2013, 
på linje med den norske og den hollandske.
For danskerne betyder den gennemsnitlige 
årlige vækst på to pct., at danskerne i 2007 
har et gennemsnitligt produktionsniveau, 
der er en halv gang højere sammenlignet 
med niveauet i 1980. Da krisen rammer, 
falder danskernes gennemsnitlige produk-
tionsniveau tilbage til niveauet i 2002 og 
2003.

Læg mærke til, at Schweiz, USA og til dels 
Luxembourg formår at skabe vækst efter 
krisen. 

×  FIGUR 1.2 UDVIKLINGEN I BRUTTONATIONALPRODUKTET PER INDBYGGER, SÆRSKILT FOR DANMARK OG DE FEM 
RIGESTE OECD-LANDE I PERIODEN 1980-2014. DKKR (PPP)

Anm.: Figuren viser niveauet og udviklingen i bruttonationalproduktet per indbygger i Danmark og i de fem rigeste OECD-økonomier, korrige-
ret for forskelle i de nationale forbrugerpriser (PPP). Kilde: OECD samt egne beregninger.
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Vores nordiske  
naboer 

En ting er, at udviklingen i dansk produkti-
on er dårligere end hos de fem stærkeste 
OECD-lande – men hvordan forholder det 
sig, når vi sammenligner os med vores nor-
diske naboer? Man kan sige, at vi i højere 
grad minder om vores nordiske naboer, idet 
måden skattesystemet og arbejdsmarke-
det er indrettet på med fleksible ansættel-
ser og socialt sikkerhedsnet er nogenlunde 
den samme.

Igen viser det sig, at Danmark tidligere 
har klaret sig godt, men ikke formår at 
holde stand. I perioden 1980 til midten af 
1990’erne har vi den næsthøjeste gennem-
snitlige årlige produktionsvækst i Norden, 
kun overgået af Norge. Men frem til 2007 
bliver dansk økonomi indhentet af Sverige, 
Island og Finland. I perioden efter krisen 
overhaler Sverige og Island os, og i dag 
klarer vi os kun lidt bedre end en af vores 
nordiske naboer, nemlig Finland. Det bety-
der, at selvom den danske økonomi minder 
om de andre nordiske økonomier og faktisk 
klarer sig godt i 1980’erne, så bliver Dan-
mark indhentet og overhalet i løbet af de 
efterfølgende knap 20 år.

×  FIGUR 1.3 UDVIKLINGEN I BRUTTONATIONALPRODUKTET PER INDBYGGER, SÆRSKILT FOR DANMARK OG DE 
NORDISKE LANDE I PERIODEN 1980-2014. DKKR (PPP)

Anm.: Figuren viser udviklingen i bruttonationalproduktet per indbygger i Danmark med og i de fi re øvrige nordiske lande. Udviklingen er 
korrigeret for de nationale forbrugerpriser (PPP). Kilde: OECD samt egne beregninger.
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USA som pejlemærke 
for verdens produktion

Vi zoomer ud på USA og gennemsnittet 
af de 10 rigeste økonomier i EU (herefter 
omtalt som EU-landene).

Spørgsmålet er, om vi følger en tendens, 
der gælder specielt for EU-landene. Disse 
er til dels underlagt samme økonomiske 
vilkår som Danmark gennem EU-samar-
bejdet. Vores valuta er bundet til euroen, 
og vores velfærd, arbejdsmarked og afgift- 
og skatteniveau minder mere eller mindre 
om de andre EU-landes. 

USA adskiller sig til gengæld fra Danmark 
på en del områder. Landet er verdens ab-
solut største økonomi og er placeret som 
verdens tredje mest produktive land målt 

i BNP per indbygger i PPP. Det er et uom-
gængeligt pejlemærke. Samtidig er land- 
ets økonomi også mere liberal med færre 
skatter og afgifter, lavere løn og et mindre 
socialt sikkerhedsnet. Hænger Danmarks 
lave vækst sammen med en tendens i EU, 
som er hæmmet af vores mere stramme 
regler for marked, afgifter og skat sam-
menlignet med et mere liberalt marked i 
USA?

Som figur 1.4 viser, klarer Danmarks pro-
duktion sig i slutningen af 1990’erne lidt 
bedre end gennemsnittet af de 10 rigeste 
lande i EU. Dog ligger både Danmark og 
EU-landene betydeligt under USA’s niveau. 
Derefter og frem til 2007 oplever vi i Dan-
mark en generelt lavere vækst, end man 
gør i både USA og EU-landene. I EU er det 
især de mindre økonomier, der trækker 
væksten op. Når vi således kontrollerer for 

×  FIGUR 1.4 UDVIKLINGEN I BRUTTONATIONALPRODUKTET PER INDBYGGER I PERIODEN 1980-2014, SÆRSKILT FOR 
DANMARK, EU-LANDENE OG USA. DKKR (PPP)
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Anm.: Figuren viser udviklingen i bruttonationalproduktet per indbygger i Danmark med den gennemsnitlige udvikling i USA og de 10 rigeste 
økonomier i EU. Vi har korrigeret for de nationale forbrugerpriser (PPP). EU-landene omfatter Belgien, Finland, Frankrig, Holland, Irland, 
Luxembourg, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig. Det vægtede gennemsnit tager højde for størrelsen af de enkelte landes produktion 
og population. Store lande tilskrives dermed større vægt. Kilde: OECD samt egne beregninger.

landenes størrelse, er væksten i EU-lande-
ne og i Danmark stort set ens. Det tyder 
altså på, at dansk økonomi følger de større 
økonomier i EU.

Både EU-landene og USA klarer sig også 
bedre ud af krisen end Danmark. Allerede 
fra 2009 oplever USA en svag stigning i 
BNP per indbygger (se figur 1.4), hvilket 
samlet set fører til en beskeden gennem-
snitlig årlig stigning i perioden 2007-2013 
i USA. EU-landene mærker et mindre fald 
i BNP efter krisen, mens Danmark oplever 
et fald på mere end en procent.

Vi finder dermed ingen tegn på, at Dan-
mark lægger sig op ad en europæisk ten-
dens. Godt nok har USA en højere vækst 
end EU-landene, men Danmark halter 
også efter sine europæiske handelspart-
nere både før, under og efter krisen.
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Opsummering
Politikere og medier i Danmark beskriver 
ofte, hvordan krisen har givet vores pro-
duktion et ordentligt hak med lukninger 
af virksomheder og efterfølgende højere 
arbejdsløshed. Noget tyder dog på, at det 
gik galt langt tidligere. I midt halvfem-
serne ligger vi godt placeret i en interna-
tional kontekst. Men væksten i Danmarks 
produktion halter efter, og vi opbygger 
et såkaldt produktionsefterslæb. Tallene 
tyder på, at de andre nordiske lande ikke 
gennemgår samme udvikling. Det ser så-
ledes ikke ud til, at vi kan begrunde vores 
tilbagegang med vores nordiske arbejds-
markedsforhold og højere skatter. Vi ser 
heller ingen tendens i produktionsvæksten 
blandt de 10 rigeste europæiske lande. 
Både i forhold til vores nordiske naboer, 
europæiske samarbejdspartnere og USA 
klarer vi os simpelthen dårligere. Da den 
finansielle og økonomiske krise sætter ind 
i 2008, rammer den Danmark hårdest, vo-
res produktion falder for derefter at stag-
nere, mens de andre lande formår at holde 
skansen eller ligefrem vokse, som det er 
tilfældet i f.eks. USA, Schweiz og til dels 
Luxembourg. 



02
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Sektorer med lavt vidensniveau 
trækker Danmark ned
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Sektorer med lavt vidensniveau 
trækker Danmark ned

Hvad består dansk 
økonomi af? 

For at komme nærmere en beskrivelse af, 
hvad der gik galt i perioden fra 1990’erne 
frem til 2007, går vi et spadestik dybere 
ned i dansk produktion. Hvad består vo-
res produktion egentlig af, og klarer nogle 
områder og typer sig bedre end andre? Vi 
ser her på perioden 2000-2007.

I perioden frem mod 2007 halter Danmarks 
vækst i BNP efter flere lande i OECD, her-
under Australien, Sverige, Østrig, Canada, 
Tyskland og USA. Men hvilke dele af dansk 
økonomi er den primære årsag til det? Vi 
hører ofte, at landbruget er i krise, og at in-
dustrien er truet af konkurrence fra Asien. 
Men hvor meget fylder de sektorer i dansk 
økonomi? Hvad lever vi af i Danmark, og 
sakker enkelte sektorer mere bagud end 
andre, eller er der tale om et generelt møn-
ster for hele produktionen?

Vi har valgt at fokusere på den private 
sektor. Den offentlige sektor med sine 
hospitaler, skoler, sociale tilbud og kom-
munale arbejdspladser fylder lidt under en 
fjerdedel af al vores produktion. Det skal 
dog nævnes, at når man værdisætter pro-

duktionen i den offentlige sektor, så gør 
man det alene på baggrund af lønninger, 
og det gør det svært reelt at sammenholde 
værdien af produktionen i den private og i 
den offentlige sektor.

Den private sektor leverer langt hovedpar-
ten af alle varer og services. Det gælder i 
Danmark såvel som i mange andre vestlige 
økonomier. Det er da også her, vi skal kigge 
efter årsagen til en stor del af produktions-
efterslæbet i dansk økonomi. Hvis vores 
private sektor halter efter andre landes 
private sektorer, betyder det, at Danmark 
halter efter generelt. 

Derfor ser vi nærmere på, hvad der ken-
dertegner den private sektor omkring det 
tidspunkt, hvor det for alvor begynder at 
gå skævt i Danmarks produktionsvækst, 
nemlig i år 2000. Hvad består den private 
sektor af ved årtusindeskiftet? Hvor me-
get fylder landbrug og byggeri? Hvad med 
industriens lavteknologiske og højtekno-
logiske områder? Og hvordan står det til 
blandt servicefagene, både de traditionelle 
fag som i hotel- og restaurationsbranchen 
og den såkaldt videnstunge service, som 
f.eks. generer rådgivning i den finansielle, 
økonomiske og politiske verden?

Vi undersøger, hvordan de forskellige dele 
af den private sektor bidrager til produkti-
onen i Danmark. Og vi sammenligner resul-
taterne med ni af de 10 rigeste lande i EU 
og USA. Derefter undersøger vi, hvilke dele 
af den private sektor i Danmark der har 
det største produktionsefterslæb i 2007 – 
dvs. umiddelbart inden den finansielle og 
økonomiske krise – i forhold til EU-landene 
og USA. Grunden til, at vi i dette kapitel 
tager udgangspunkt i et mindre antal 
lande i EU end i kapitel 1, er manglende 
data for Luxembourg, som dermed udgår 
af beregningerne.

Som mål for sektorernes produktion be-
nytter vi her bruttoværditilvæksten (BVT), 
som vi udregner ved at trække nettoafgif-
terne fra bruttonationalproduktet (BNP). 
Det giver et billede af den værdi, de for-
skellige dele af den private sektor skaber. 
Som i det forudgående kapitel korrigerer vi 
sektorernes BVT for forskelle i de nationale 
forbrugerpriser (PPP).
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Hovedkonklusioner

Servicesektoren bidrager i år 2000 
med omkring 62 pct. og industrien 
med 20 pct. af den samlede produk- 
tion i den private sektor i Danmark. 
Det samme er tilfældet i EU-landene 
og i USA. Dog står den videnstunge 
service og den højteknologiske in-
dustri for en væsentlig mindre del af 
produktionen i Danmark, end det er 
tilfældet i de øvrige landes økonomier 
i år 2000.

Dansk økonomi bygger 
på service 

Væksten i videnstung service og høj-
teknologisk industri overgår væksten 
i de samme sektorer i både USA og 
EU-landene. Til gengæld halter traditi-
onel service og lavteknologisk industri 
efter. Her finder vi den private sektors 
svage punkt.

Vores svage punkt er 
lavteknologisk industri 
og traditionel service

Vi finder det største produktionsef-
terslæb i lavteknologisk industri og 
traditionel service. Hvis vi havde haft 
samme vækst som USA og EU-lande-
ne i traditionel service og lavteknolo-
gisk industri, havde vores produktion 
været mellem 40 og 60 milliarder 
kroner større, end den reelt var i 2007. 

Efterslæb på 60  
milliarder kroner i 2007

Bruttoværditilvæksten –  
virksomhedernes produktion

Bruttoværditilvæksten (BVT) er et mål for værdien af den samlede produktion af 
varer og/eller tjenester inden for forskellige sektorer hvert år renset for skatter, 
afgifter og subsidier. BVT udgør altså den ”rene” værdi af de varer og/eller tjene-
ster, som den samlede sektor producerer. Da afgifter og subsidier kan variere over 
varer og tjenester både inden for og imellem lande, udgør BVT altså det bedste 
mål til sammenligning af produktionen i de enkelte sektorer lande imellem.
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Overblik over sektorerne i den private sektor 

Landbrug og fiskeri
Sektoren dækker landbrug og fiskeri 
samt gartneri og skovbrug, men ikke 
forarbejdning af råvareprodukter.

Energi- og forsyningssektoren
Sektoren omfatter el-, gas-, varme- 
og vandforsyning, indvinding af grus 
og sten, affaldshåndtering, herunder 
renovationsarbejde og kloak- og rens-
ningsanlæg.

Bygge- og anlægssektoren
Sektoren omfatter mindre hånd-
værksvirksomheder og større entre-
prenørvirksomheder inden for både 
nyt anlægsarbejde og professionel 
reparation og vedligeholdelse.

Industrien
Industrien omfatter en række forskel-
lige brancher, som fremstiller hver de-
res type produkter. Vi inddeler indu-
strien i to sektorer, højteknologisk og 
lavteknologisk industri, og følger her 
OECD’s inddeling, der tager udgangs-
punkt i, hvor stor en del af omsætnin-
gen de enkelte brancher anvender til 
forskning og udvikling i OECD gene-
relt: Højteknologisk industri omfatter 
bl.a. brancher som medicinalvirksom-
hed, den kemiske industri og produk-
tion af maskiner. Lavteknologisk in-
dustri omfatter brancher som møbel-, 
fødevare- og tekstilproduktion.

Servicesektoren
Ligesom industrien omfatter service-
sektoren en række brancher. De enkel-
te brancher producerer tjenester eller 
serviceydelser til både virksomheder 
og private. Vi inddeler den private 
servicesektor i to overordnede hoved-
sektorer ud fra OECD’s inddeling, der 
baseres på den gennemsnitlige andel 
af ansatte med en lang videregåen-
de uddannelse inden for brancherne 
i OECD. Traditionel service omfatter 
brancher som detailhandlen, hotel- 
og restaurationsbranchen, transport 
og logistik samt ejendomsmæglere. 
Videnstung service omfatter bran-
cher som juridisk rådgivning og re-
visorrådgivning, reklamebranchen, 
informations-, kommunikations- og 
mediebranchen samt it- og datakon-
sulentvirksomhed. 
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Dansk økonomi  
bygger på service

Danmarks offentlige sektor består udeluk-
kende af servicefag og udgør lidt under en 
fjerdedel af al dansk produktion. Den pri-
vate sektor udgør de resterende tre fjer-
dedele af dansk produktion, og af denne 
udgør serviceområdet lige under halvde-
len. Alt i alt betyder det, at servicedelen 
i det offentlige og det private tilsammen 
står for mere end to tredjedele af dansk 
produktion – Danmarks økonomi bygger 
således mest af alt på service.

De øvrige sektorer bidrager med knap en 
tredjedel af dansk produktion og fordeler 
sig i store træk ligeligt mellem industrien 

på den ene side og landbrug og fiskeri, 
energi- og forsyningssektoren samt byg-
ge- og anlægssektoren på den anden. Læg 
mærke til, at landbrug og fiskeri udgør langt 
den mindste andel efterfulgt af bygge- og 
anlægssektoren. Herefter følger højtekno-
logisk industri, lavteknologisk industri og 
energi- og forsyningssektoren.

Hvordan klarer disse dele af den private sek-
tor i Danmark sig så i forhold til udlandet? Er 
fordelingen den samme, eller adskiller den 
sig fra andre lande? Vi lægger ud med at se 
på, hvor meget de enkelte sektorer bidra-
ger til den samlede produktion i den private 
sektor i år 2000 – i henholdsvis Danmark, 
EU-landene og USA.

×  FIGUR 2.1 SEKTORERNES BIDRAG I PROCENT TIL BRUTTOVÆRDITILVÆKSTEN I DANMARK I ÅR 2000

Anm.: Figuren viser de enkelte sektorers bidrag til den samlede danske produktion. Værdiansættelsen af produktionen i den off entlige sektor 
er baseret på lønninger, hvorimod værdiansættelsen af sektorerne i den private sektor er baseret på værditilvæksten. Man bør derfor være 
varsom med sammenligning af produktionsværdien i den private og i den off entlige sektor. Kilde: OECD og egne beregninger.
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Udlandet satser på 
mere videnstung  
service end Danmark
Tallene for år 2000 viser, at serviceområdet 
i Danmark udgør 62 pct. af produktionen i 
den private sektor. Tallene for EU-landene 
og USA er en smule højere med henholds-
vis 65 og 69 pct. 

Zoomer vi ind på de forskellige dele af 
servicesektoren, ser vi, at den videnstunge 
service udgør 18 pct. af den private sektors 
samlede produktion. I EU-landene udgør 
den videnstunge service en langt større 
del af økonomien, nemlig 24 pct. af hele 
produktionen, og for USA er tallet endnu 
højere – her er det 29 pct. af den samlede 
produktion.

Højteknologisk  
industri fylder mere  
i EU og i USA end i 
Danmark 

Industrien står for omkring 19 pct. af den 
samlede produktion i Danmark. I EU-land-
ene er andelen 21 pct., og i USA er den 17 
pct. Hvad angår den højteknologiske indu-
stri, udgør den en væsentlig mindre andel 
af den samlede produktion i industrien i 
Danmark end i EU-landene og i USA især. 
I Danmark udgør den højteknologiske pro-
duktion ca. 40 pct. af den samlede produk-
tion i industrien – i EU-landene og i USA er 
tallene henholdsvis 44 og 43 pct.

Olien gør en forskel
Hvad angår landbrug og fiskeri, er der ikke 
stor forskel på Danmark, USA og EU-lan-
dene. Andelen holder sig omkring en til to 
pct. af produktionen. 

Derimod skiller den danske energi- og 
forsyningssektor sig ud ved at stå for 10 
pct. af produktionen. Dermed udgør den-
ne sektor dobbelt så stor en andel som i 
både EU-landene og USA, hvor tallet beg-
ge steder er fem pct. Forskellen skyldes 
vores olieudvinding, som udgør lidt over 
halvdelen af produktionen i energi- og for-
syningssektoren. 

×  FIGUR 2.2 SEKTORERNES BIDRAG I PROCENT TIL BRUTTOVÆRDITILVÆKSTEN I DEN PRIVATE SEKTOR SÆRSKILT FOR 
DANMARK, EU-LANDENE OG USA I ÅR 2000

Anm.: Figuren viser sektorernes procentvise bidrag til bruttoværditilvæksten i den private sektor særskilt for Danmark, EU-landene og USA i 
år 2000. EU-landene omfatter Belgien, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig. Fordelingen i EU-landene 
er vægtet i forhold til størrelsen af de enkelte sektorer i hvert af de enkelte lande. Store lande tilskrives dermed større vægt. Kilde: OECD 
samt egne beregninger.
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Danmarks svage punkt 
er lavteknologisk in-
dustri og traditionel 
service

Dele af service og industri fylder altså min-
dre i Danmark end i USA og i EU-landene. 
Men hvordan ser det så ud med væksten 
i de enkelte sektorer? Vi koncentrerer os 
her om perioden 2000-2007. Det er især i 
den periode, Danmark bliver indhentet af 
flere økonomier og sejlet yderligere agter-
ud af andre.

Som figur 1.2 viser, er der betydelig forskel 
på den gennemsnitlige årlige vækst (BVT) 
i de forskellige sektorer i henholdsvis USA, 

EU-landene og Danmark. Den videnstunge 
service har de højeste vækstrater. Især i 
Danmark har sektoren haft en markant 
årlig gennemsnitlig vækst på knap fem 
procent, hvilket er højere end i henholdvis 
USA og EU-landene. Ser vi imidlertid på 
den traditionelle servicesektor og industri-
en, halter Danmark efter EU-landene og 
især USA. Især den lavteknologiske indu-
stri oplever negativ vækst i Danmark, men 
positiv vækst i både USA og EU-landene. 
Væksten er i Danmark altså primært for-
ankret i videnstung service og højtekno-
logisk industri, hvorimod alle sektorer har 
relativ høj vækst i EU-landene og i USA. 
Væksten er med andre ord i perioden in-
den krisen mere polariseret i Danmark end 
i USA og EU-landene.

Noget tyder på, at når væksten i Danmarks 
økonomi halter efter væksten i både USA 
og EU-landene, så skyldes det ikke for-
skelle i fordelingen af sektorerne. I stedet 
finder vi et vækstefterslæb blandt de sek-
torer, der udgør langt den største del af 
den private sektors produktion. Her finder 
vi vores svageste punkt: lavteknologisk 
industri og traditionel service.

×  FIGUR 2.3 DEN GENNEMSNITLIGE ÅRLIGE VÆKST I BRUTTOVÆRDITILVÆKST I FASTE PRISER, SÆRSKILT FOR 
SEKTORER I DANMARK, EU-LANDENE OG USA I PERIODEN 2000-2007

Anm.: Figuren viser væksten i bruttoværditilvæksten i den private sektor særskilt for Danmark, EU-landene og USA i år 2000 i procent. 
EU-landene omfatter Belgien, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig. Væksten i sektorerne i EU-landene 
er vægtet i forhold til størrelsen af de enkelte sektorer i hvert af de enkelte lande. Store lande tilskrives dermed større vægt. Kilde: OECD 
samt egne beregninger.
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Efterslæb på 60 milli-
arder kroner i 2007

Hvor meget halter de enkelte sektorers 
produktion efter? Og hvor stor værdi går 
vi glip af i kroner og ører på grund af den 
lave og i nogle tilfælde negative vækst?
 
Både traditionel service og lavteknologisk 
industri udgør hovedparten af produktio-
nen i henholdsvis servicesektoren og i in-
dustrisektoren i år 2000. Ligeledes er det 
de to sektorer, foruden energi- og forsy-
ningssektoren, der ifølge OECD’s opgørel-
ser over landenes produktion i de enkelte 
sektorer har langt det største vækstefter-
slæb i perioden 2000-2007. Det tyder på, 
at det også er her, vi finder det største 
absolutte produktionsefterslæb.

Figur 2.3 viser forskellen i den faktiske pro-
duktion i 2007 og den produktion, som de 
enkelte sektorer ville have haft, hvis de 
havde fulgt væksten i USA og i EU-lande-
ne. Som det fremgår, har den traditionelle 
service og den lavteknologiske industri i 
Danmark et produktionsefterslæb på sam-
let lidt under 60 milliarder kroner i forhold 
til de samme sektorer i USA og lidt under 
40 milliarder kroner i forhold til EU-lande-
ne alene i 2007.

Traditionel service har i 2007 et produk- 
tionsefterslæb på mellem 25 og 35 milli-
arder kroner. Tallet for den lavteknologiske 
industri er mellem 12 og 24 milliarder kro-
ner. Efterslæbet i energi- og forsynings-
sektoren er på mellem 11 og 16 milliarder 
kroner. 

Derimod formår især den videnstunge 
service at skabe et produktionsoverskud 
på mellem 23 og 17 milliarder kroner og 
trækker dermed den samlede vækst lidt 
op i forhold til EU-landene og USA. I forhold 
til USA trækker også bygge- og anlægs-
sektoren det samlede underskud lidt op.

×  FIGUR 2.4 DET ABSOLUTTE ØKONOMISKE EFTERSLÆB I MILLIARDER KRONER I 2007 I FORHOLD TIL USA OG 
EU-LANDENE, SÆRSKILT FOR SEKTORER (2010-PRISER)

Anm.: Figuren viser de danske sektorers absolutte produktionsefterslæb i 2007 i forhold til de tilsvarende sektorer i EU-landene og USA. 
EU-landene omfatter Belgien, Finland, Frankrig, Holland, Irland, Storbritannien, Sverige, Tyskland og Østrig. Væksten, der anvendes som 
beregningsgrundlag for EU-landene, er vægtet i forhold til størrelsen af de enkelte sektorer i hver af de enkelte lande. Store lande tilskrives 
dermed større vægt. Kilde: OECD samt egne beregninger.
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Opsummering 
Vi hører ofte historier om, at landbruget 
er i krise, og at industrien flytter arbejds-
pladser til udlandet pga. af høje skatter og 
høje lønninger herhjemme. Ser vi nærmere 
på, hvad vores produktion består af, er det 
dog ikke den fulde fortælling. Landbruget 
står kun for et par pct. af vores samlede 
produktion, mens industrien udgør 20 pct. 
Så hverken landbruget eller industrien kan 
bære hele skylden for, at vi halter efter an-
dre lande.

Det, som vi danskere fortrinsvist lever af, 
er at servicere hinanden, især inden for 
den traditionelle service som f.eks. detail-
handlen, hotel- og restaurationsbranchen, 
transport m.m. Dertil kommer den videns-
tunge service, som bl.a. består af jurister, 
revisorer, pr-, kommunikations- og medie-
folk samt it-konsulenter.

Når vi ser nærmere på, hvordan de forskel-
lige sektorer i Danmark klarer sig i forhold 
til USA og EU-landene, viser det sig, at 
servicesektoren, industrien og landbruget 
bidrager med stort set samme andel alle 
steder.

Der, hvor vi adskiller os, er i forhold til den 
videnstunge service og den højteknologi-
ske industri. Disse avancerede dele af den 
private sektor står for en langt mindre del 
af produktionen i servicesektoren og indu-
strien i Danmark end i andre lande. Den 
videnstunge service er ellers den sektor, 
der klarer sig bedst og skaber mest vækst 
i Danmark i forhold til i udlandet, men den 
fylder ikke nok i Danmark til at kunne træk-
ke økonomien op.

Vores svage punkt viser sig at være de 
sektorer, der udgør den største del af pro-
duktionen i industrien og i servicesektoren: 

lavteknologisk industri og traditionel ser-
vice. Sektorerne har det til fælles, at de har 
et lavere vidensniveau end andre områder. 
Sagt på en anden måde: De dele af øko-
nomien, der indebærer at passe maskiner, 
bearbejde fødevarer, ekspedere butikskun-
der, gøre rent og servicere på hoteller og re-
stauranter, fylder mest herhjemme – men 
de klarer sig samtidig dårligst sammenlig-
net med de samme sektorer i udlandet. De 
trækker Danmark ned. Hvis vi havde haft 
samme vækst i lavteknologisk industri og 
traditionel service som USA og EU-lande-
ne, havde vi haft en produktion, der samlet 
set havde været mellem 40 og 60 milliar-
der kroner større alene i 2007. 
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USA og flere EU-lande overhaler 
Danmark i produktivitet 
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USA og flere EU-lande overhaler 
Danmark i produktivitet 

Hvor arbejder  
danskerne?

Danmarks største ressource er vores hæn-
der og hoveder – kort sagt vores arbejds-
kraft. Det arbejdende folk skaber hver dag 
de produkter og yder den service, som vi 
allesammen skal leve af nu og i fremtiden. 
Men hvor arbejder danskerne henne? Hvor 
stor en del af den danske arbejdsstyrke er 
ansat i de forskellige sektorer? Og hvordan 
har disse forhold udviklet sig?

Vi har undersøgt, hvordan arbejdskraften 
fordeler sig over de forskellige sektorer i år 
2000 – for på den måde at komme nærme-
re en forståelse af, hvorfor traditionel ser-
vice og lavteknologisk industri i Danmark 
er endt med at klare sig så dårligt i forhold 
til udlandet. Vi sammenligner tallene med 
USA og syv af de 10 største økonomier i EU. 
Grunden til at vi i dette kapitel tager ud-
gangspunkt i et mindre antal EU-lande end 
tidligere, er, at det ikke har været muligt at 
indhente OECD-tal for beskæftigelsesfor-
delingen inden for industrien i henholdsvis 
Luxembourg, Holland og Storbritannien. 
Som indikator for sektorernes produktion 
anvender vi OECD-opgørelser over antallet 
af ansatte for de enkelte sektorer.
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Hovedkonklusioner

Når vi sammenligner Danmark med 
udlandet, er der ikke stor forskel på, 
hvor vi arbejder. Servicesektoren har 
den største andel af arbejdsstyrken. 
Danmark har lidt flere ansatte i den 
traditionelle service i forhold til USA 
og færre i den videnstunge service i 
forhold til USA og EU-landene. Det er 
i vid udstrækning sammenfaldende 
med forskellene i produktionen.

Traditionel service har 
flest ansatte 

Udviklingen i beskæftigelsen fra 
2000 til 2007 viser tydelige tegn på 
en lavteknologisk industri, der har 
stadigt færre medarbejdere, mens 
servicesektoren og bygge- og anlægs-
sektoren ansætter flere. Det danske 
arbejdsmarked er i store træk på vej 
i den samme retning som arbejds-
markedet i henholdsvis EU-land- 
ene og USA, men landenes udvikling 
foregår med forskellige hastigheder.

Færre ansatte i indu-
strien – flere ansatte i 
servicesektoren

I den lavteknologiske industri, land-
bruget og fiskeriet, og især i den vi-
denstunge service og den højtekno-
logiske industri produceres stadigt 
mere per medarbejder – det tyder 
således på, at produktiviteten øges. 
Sektorerne udvikler sig dog langsom-
mere end i EU-landene og i USA. For 
traditionel service, energi- og forsy-
ningssektoren samt bygge- og an-
lægssektoren går det derimod ned ad 
bakke med produktiviteten. 

Dansk produktionsvækst 
er for lille i forhold til 
beskæftigelsesvæksten

Traditionel service 
har flest ansatte

Figur 3.1 viser, hvor henholdsvis danskerne, 
amerikanerne og indbyggerne i EU-lande-
ne arbejder i den private sektor i år 2000. 
Når vi sammenligner Danmark med udlan-
det, er der ikke stor forskel på, hvor indbyg-
gerne finder ansættelse. Samlet set er der 
dog flere ansatte i servicesektoren i USA 
end i Danmark og i EU-landene.

I Danmark lægger den traditionelle service 
sig i spidsen med ca. 44 pct. af de beskæf-
tigede i den private sektor i år 2000, og 
knap 20 pct. er ansat i den videnstunge 
service. 

I EU-landene har den traditionelle service 
lidt færre ansatte, 41 pct. og lidt flere i  
den videnstunge service, 21 pct. I USA er 
tallene 44 pct. og lidt over 23 pct. Ande-
len af ansatte i den videnstunge service er 
dermed større i både EU-landene og i USA 
end i Danmark.

Med hensyn til industrien har EU-lande-
ne flere ansat i denne del af den private 
sektor, end det er tilfældet i Danmark. I 
Danmark finder 14 pct. af arbejdstyrken 
ansættelse i den lavteknologiske industri 
og syv pct. i den højteknologiske industri. 
I EU-landene er tallene 15 og ni pct. I USA 
er 12 pct. ansat i den lavteknologiske in-
dustri – andelen af beskæftigede i den 
højteknologiske industri ligger her på lidt 
under syv pct.

Hvad angår landbrug og fiskeri fylder den-
ne sektor med sine fem pct. af arbejdsstyr-
ken mere i Danmark og i EU-landene end 
i USA, hvor tallet er knap 2,5 pct. Til gen-
gæld udgør de ansatte inden for energi- og 
forsyningssektoren en mindre andel i Dan-
mark og i EU-landene end i USA. Bygge- og 
anlægssektoren ansætter cirka lige store 
andele i henholdsvis Danmark, EU-landene 
og USA – alle steder omkring ni pct.
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Rum for forbedringer 
i videnstung service

Sammenholder vi sektorernes bidrag til 
den samlede produktion i år 2000 (angi-
vet med en streg over hver søjle i figur 3.1) 
med andelen af ansatte i den pågældende 
sektor, er det særligt tallene for videns-
tung service, der springer i øjnene. Denne 
sektor bidrager med en lille andel til den 
danske økonomi, sammenlignet med hvor 
mange ansatte sektoren har. Sammenlig-
net med USA er vi i år 2000 slet ikke lige 
så produktive. Det skal siges, at energi- og 
forsyningssektoren bidrager med en stor 
andel af Danmarks produktion i forhold 
til antallet af ansatte, hvilket får det re-

Færre ansatte i  
industrien – flere i 
servicesektoren
Når vi sammenligner Danmark med udlan-
det, er der altså ikke stor forskel på, hvor 
indbyggerne finder arbejde. Men hvilke 
sektorer har igennem perioden 2000-2007 
haft vækst i beskæftigelsen, og hvilke har 
haft tilbagegang? I hvor høj grad følger vo-
res arbejdsmarked den retning, som USA 
og EU-landene bevæger sig i? 

I figur 3.3 ser vi tydelige forskelle i hastig-
heden, men ikke i retningen for udviklin-
gen, når vi sammenligner den relative 

lative bidrag fra de øvrige sektorer til at 
se mindre ud. Men selv hvis vi tager højde 
for dette faktum, skiller videnstung service 
sig ud. Det tyder altså på, at det er i den 
videnstunge service, vi finder rum for for-
bedringer af produktiviteten i år 2000. For 
de øvrige sektorer følger forholdet mellem 
beskæftigelsen og produktionen i højere 
grad hinanden.

×  FIGUR 3.1 BESKÆFTIGELSEN OG PRODUKTIONEN FORDELT PÅ SEKTORER FOR DANMARK, USA OG EU-LANDENE I ÅR 
2000. PROCENT

Anm.: Figuren viser, hvor stor en del af de beskæftigede der er ansat i de enkelte sektorer i den private sektor særskilt for Danmark, 
EU-landene og USA i år 2000, angivet i procent. EU-landene omfatter Belgien, Finland, Frankrig, Irland, Sverige, Tyskland og Østrig. 
Fordelingen i EU-landene er vægtet i forhold til antallet af ansatte i de enkelte sektorer i hvert af de enkelte lande. Store lande tilskrives 
dermed større vægt. Kilde: OECD samt egne beregninger.
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ændring i antallet af ansatte i de enkelte 
sektorer i Danmark med EU-landene og 
USA. Det tyder altså på, at det danske ar-
bejdsmarked i store træk er på vej i samme 
retning, men med en anden hastighed. I 
både USA, EU-landene og Danmark an-
sætter servicesektoren stadig flere, mens 
industrien og landbruget og fiskeriet har 
færre og færre ansatte.

Beskæftigelsesvæksten i servicesektoren 
er generelt større i Danmark end i de øvrige 
lande. Det gælder både traditionel og vi-
denstung service. Den traditionelle service 
omfatter allerede i år 2000 en væsentligt 
større andel af den danske arbejdsstyrke 
i den private sektor og ansætter hvert år 
yderligere 1,3 person for hver 100 ansatte. 
I USA og i EU-landene ansætter sektoren 
kun én eller færre medarbejdere per 100 

×  FIGUR 3.2 DEN GENNEMSNITLIGE ÅRLIGE VÆKSTRATE I BESKÆFTIGELSEN INDEN FOR SEKTORER, SÆRSKILT FOR 
DANMARK, EU-LANDENE OG USA I PERIODEN 2000-2007. PROCENT

Anm.: Figuren viser beskæftigelsesvæksten i de enkelte sektorer i den private sektor særskilt for Danmark, EU-landene og USA i år 2000 i 
procent. EU-landene omfatter Belgien, Finland, Frankrig, Irland, Sverige, Tyskland og Østrig. Beskæftigelsesvæksten i EU-landene er vægtet 
i forhold til antallet af ansatte i de enkelte sektorer i hvert af de enkelte lande. Store lande tilskrives dermed større vægt. Kilde: OECD samt 
egne beregninger.
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ansatte hvert år. I Danmark øger den vi-
denstunge service antallet af ansatte med 
mere end 2,8 medarbejdere for hver 100 
ansatte per år. I EU-landene og i USA – 
hvor videnstung service omfatter en større 
andel af den samlede arbejdsstyrke end i 
Danmark – er tallene henholdsvis 2,3 og 
knap 1,2. Videnstung service i EU-lande-
ne og i Danmark haler således ind på USA 
i denne periode og får således større og 
større betydning.

For både lav- og højteknologisk industri i 
EU-landene og i USA går det tilbage med 
beskæftigelsen. Herhjemme er det kun 
tilfældet for den lavteknologiske industri, 
som følger tilbagegangen i USA. Hvert år 
har den lavteknologiske industri næsten 
2,4 færre ansatte for hver 100 medarbejde-
re. For USA er tilbagegangen langt større i 

den højteknologiske industri med hele tre 
færre ansatte per 100 medarbejdere per år. 
Herhjemme oplever den højteknologiske 
industri derimod en svag vækst i beskæf-
tigelsen med knap 0,1 flere medarbejdere 
hvert år.

For landbrug og fiskeri går beskæftigelsen 
tilbage med mellem 2,0 og 2,6 færre an-
satte for hver 100 medarbejdere per år. Til 
gengæld har bygge- og anlægssektoren en 
beskæftigelsesvækst på mellem 1,5 og 2,5 
ansatte. Ser vi på energi- og forsynings-
sektoren, stiger antallet af ansatte hvert 
år med 1,5 for hver 100 medarbejdere i 
USA og 0,25 i EU-landene. Danmark har 
derimod 0,5 færre ansatte for hver 100 
medarbejdere hvert år.
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Danmarks produktivi-
tet sakker bagud

Hvordan er forholdet mellem ændringerne 
i beskæftigelsen og ændringerne i produk-
tionen fra 2000 til 2007? Vi sammenholder 
nu væksten i sektorenes produktion med 
den relative ændring i antallet af ansatte. 
I figur 3.3 angiver søjlerne den gennem-
snitlige årlige vækst i beskæftigelsen, 
mens den gennemsnitlige årlige vækst 
i produktionen er angivet med en streg 
over eller under hver søjle. Når en sektor 
oplever en højere vækst i produktionen 
end i antallet af ansatte, tyder det på, at 
sektoren er i stand til at producere mere 
med færre hænder og hoveder. Den øger 
sin produktivitet. 

Og det lykkes for flere sektorer i Danmark 
i perioden 2000-2007: landbrug og fiskeri, 
videnstung service, højteknologisk indu-
stri og lavteknologisk industri. Hvor de 
tre førstnævnte sektorer oplever vækst 
i produktionen, opvejes tilbagegangen i 
produktionen i lavteknologisk industri så 
at sige af et mere markant fald i antallet 
af beskæftigede. Det tyder på, at de fire 
sektorer øger produktionen per ansat igen-
nem perioden. Det gælder dog især viden-
stung service og højteknologisk industri og 
i mindre grad lavteknologisk industri. 

For traditionel service, energi- og forsy-
ningssektoren samt bygge- og anlægssek-
toren går det den anden vej. I energi- og 
forsyningssektoren er tabet i produktio-
nen større end tilbagegangen i antallet af 

ansatte. Og i både traditionel service og 
i bygge- og anlægssektoren er væksten 
i produktionen lavere end beskæftigel-
sesvæksten. Sektorerne producerer mere 
hvert år, men de gør også brug af langt 
flere medarbejdere i produktionen. Det 
tyder altså på, at produktiviteten falder.

×  FIGUR 3.3 DEN GENNEMSNITLIGE ÅRLIGE VÆKSTRATE I PRODUKTIONEN OG I BESKÆFTIGELSEN INDEN FOR SEKTOR-
ER, SÆRSKILT FOR DANMARK, EU-LANDENE OG USA I PERIODEN 2000-2007. PROCENT

Anm.: Figuren viser den gennemsnitlige årlige vækst i både bruttoværditilvæksten og beskæftigelsen i de enkelte sektorer i den private 
sektor særskilt for Danmark, EU-landene og USA i år 2000 i procent. EU-landene omfatter Belgien, Finland, Frankrig, Irland, Sverige, Tyskland 
og Østrig. Beskæftigelsesvæksten i EU-landene er vægtet i forhold til antallet af ansatte i de enkelte sektorer i hvert af de enkelte lande. 
Store lande tilskrives dermed større vægt. Kilde: OECD samt egne beregninger.
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I USA er forskellen mellem væksten i pro-
duktion og væksten i beskæftigelse i de 
førnævnte sektorer større end i Danmark 
– videnstung service undtaget. Således 
har både lav- og højteknologisk indu-
stri en markant vækst i produktionen og 
samtidig en markant nedgang i antallet af 
beskæftigede. Også inden for traditionel 
og videnstung service tyder tallene på, 
at produktiviteten øges hurtigere i USA 
end i Danmark. I EU-landene stiger pro-
duktionen per medarbejder generelt ikke i 
samme takt som i USA. I EU-landene og i 
USA er især industrien men også service-
sektoren i stand til at øge produktiviteten 
langt mere end i Danmark. Her bliver vi 
overhalet. 

Alt i alt ser vi tydlige tegn på en lavteknolo-
gisk industri, der generelt udgør en stadig 
mindre del af den private sektors økonomi 
– både med færre ansatte og en aftagen-
de volumen i produktionen. Til gengæld 
er produktiviteten af den tilbageværende 
arbejdskraft desto højere. Servicesekto-
ren og bygge- og anlægssektoren ansæt-
ter dog stadigt flere. Og i begge sektorer 
synes Danmark at have et produktivitets-
problem, idet produktionen ikke vokser i 
samme takt som beskæftigelsen. Det er 
især et problem i forhold til den traditio-
nelle service, idet den udgør så stor en del 
af den private sektor i Danmark.

Opsummering
Væksten i Danmarks produktion halter 
generelt efter EU-landene og USA, og de 
to sektorer, traditionel service og lavtek-
nologisk industri, klarer sig specielt dårligt. 
Traditionel service producerer mere per år i 
perioden 2000-2007. Det er imidlertid ikke 
ensbetydende med, at det går godt, for 
væksten i produktionen viser sig at være 
lavere end beskæftigelsesvæksten – pro-
duktiviteten falder.

I den lavteknologiske industri i Danmark 
falder produktionen. Det står i skarp kon-
trast til den stigende produktion i USA og 
i EU-landene. Samtidig skærer den lavtek-
nologiske industri i Danmark ned på antal-
let af medarbejdere. Det sker også i USA og 
EU-landene. Den lavteknologiske industri 
bliver altså stadigt mere produktiv i Dan-
mark såvel som i USA og i EU-landene. Alt i 
alt ser vi tegn på, at den danske produktion 
og beskæftigelse fortsætter med at flytte 
sig fra industri mod service. Bevægelsen er 
den samme i de lande, vi sammenligner 
os med. Det går dog hurtigere i Danmark.

Den lave produktionsvækst i sammenlig-
ning med beskæftigelsesvæksten i den 
traditionelle service indikerer, at virksom-
hederne i den traditionelle service ikke 
formår at øge kvaliteten af deres service 
og dermed ikke formår at skabe større 
værdi for deres kunder – både private og 
erhvervskunder. Imidlertid er den traditi-
onelle service også afhængig af, hvordan 
det går i andre sektorer herhjemme. Jo bed-
re industrien og den videnstunge service 
klarer sig, jo mere har disse virksomheder 
og deres ansatte brug for traditionel ser-
vice, og desto mere er de villige til at betale 
for den service, de får, i detailhandlen, på 
hotelophold, på restauranter, omkring ren-

gøring, vagtservice etc. Og så stiger lønnen 
også her. I Danmark ser det dog ikke ud til, 
at de andre sektorer har haft succes nok 
til at kunne hive den traditionelle service 
med op. 

I modsætning til den traditionelle service 
øger den videnstunge service indtjeningen 
ved at skabe mere værdi for kunderne, dvs. 
ved at skabe et produkt af en højere kva-
litet eller ramme en niche eller et område, 
som flere gerne vil betale for. Når videns-
tung service klarer sig bedre i Danmark end 
i USA i perioden 2000-2007, skal en del af 
forklaringen imidlertid findes i det faktum, 
at Danmark har et efterslæb i begyndelsen 
af perioden.

Tallene tyder på, at også industrien er 
blevet mere produktiv i perioden. I lavtek-
nologisk industri producerer væsentligt 
færre hænder kun lidt mindre i 2007 end i 
2000. Og i højteknologisk industri produ-
cerer lidt flere hænder væsentligt større 
værdi i samme periode. Der er altså tegn 
på, at produktiviteten i både den lav- og 
højteknologiske industri stiger. Imidlertid 
sker det ikke i samme omfang som i USA 
og i EU-landene, hvor produktionen stiger 
markant med stadigt færre hænder. 

Spørgsmålet er, hvad der bremser væksten 
i dansk industri. Det er der flere forklarin-
ger på, og det kan blandt andet skyldes 
forskelle i både erhvervs- og arbejdsmar-
kedstrukturen. Alle de mulige forklaringer 
på den lave produktion falder sammen til-
bage på Danmarks samlede økonomi. Når 
vi halter efter udlandet, får vi sværere ved 
at klare os i konkurrencen og tjener færre 
penge til at skabe udvikling, uddannelse 
og opretholde vores velstand og velfærd. 
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Danmark rundt – på sporet  
af efterslæbet
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Danmark rundt – på sporet  
af efterslæbet

Hvordan klarer  
væksten sig rundt  
om i landet?
Historier om begunstigede københavnere 
og det forfordelte Udkantsdanmark er ofte 
på dagsordenen i medier og blandt politi-
kere. Det hører vi i debatten om udflytning 
af offentlige arbejdspladser, centralisering 
af uddannelsessystemet, etablering af 
infrastruktur og lukning af mindre skoler. 
Men hvordan ser det reelt ud med produk-
tionen og væksten rundt omkring i landet? 
Hvor stor en del af sektorernes produktion 
ligger i f.eks. København og omegn, de tre 
næststørste byer og yderkommunerne? 
Og hvilke sektorer klarer sig bedst hvor? 

Vi ved, at traditionel service og lavtekno-
logisk industri på landsplan har en lavere 
produktionsvækst i forhold til udlandet, 
men kan vi spore det efterslæb tilbage til 
bestemte områder eller byer? Vi ser først 
nærmere på den geografiske fordeling af 
sektorernes produktion i år 2000 og der-
næst på de geografiske forskelle i sekto-
rernes produktionsvækst.

Vi tager udgangspunkt i de regionale regn-
skaber, der administreres af Danmarks 
Statistik. De regionale regnskaber inde-
holder detaljerede oplysninger fra kom-
munerne om sektorernes bruttoværditil-
vækst ud fra arbejdsstedernes adresser. 
Den geografiske fordeling af sektorernes 
bruttoværditilvækst er altså opgjort dér, 
hvor produktionen foregår.

Vi inddeler landets kommuner i seks kate-
gorier ud fra en række kriterier som f.eks. 
befolkningstætheden i kommunerne, 
pendlingsmønstre imellem dem og den 
gennemsnitlige borgers kørselsafstand til 
nærmeste by med over 45.000 indbygge-
re. På den måde kategoriserer vi de geogra-
fiske områder, der i videst muligt omfang 
afgrænser lokalt sammenhængende ar-
bejdsmarkeder på baggrund af pendlings-
mønstre i 2010. Det økonomiske landkort 
inddeles dermed i København og omegn, 
de tre næststørste bykommuner, Sjælland, 
der udgør oplandet til København og om-
egn, oplandet til de tre næststørste byer 
samt mellem- og yderkommunerne. Kort 
3.1 viser inddelingen.
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Hovedkonklusioner

Produktionen i den private sektor i 
Danmark er i høj grad centreret i og 
omkring de større byer. Den private 
sektor i København og omegn står 
for knap en tredjedel af den samlede 
produktion, mens de tre næststørste 
byer leverer lidt over en tiendedel. 
Sjælland og de tre næststørste byers 
opland producerer tilsammen yderli-
gere en tredjedel.

Store byer leverer størst 
produktion

Produktionen i København og omegn 
udgør den største andel af både vi-
denstung og traditionel service samt 
højteknologisk industri. Industrien ge-
nerelt og især lavteknologisk industri 
er dog primært centreret i de tre næst-
største byers opland og i mellem- og 
yderkommunerne.

København og omegn 
står for service, mellem- 
og yderkommunerne for 
industri

Væksten er generelt lavest i Køben-
havn og omegn, især for den traditio- 
nelle service. Dog oplever traditionel 
service lav vækst i hele landet. Lav-
teknologisk industri er i tilbagegang 
i København og omegn, men også i 
de tre næststørste byer. Videnstung 
service har særlig høj vækst i de tre 
næststørste byer og på Sjælland.
Produktionen i den højteknologiske 
industri er i vækst i især yder- og mel-
lemkommunerne samt på Sjælland.

København og omegn 
trækker væksten ned



K R A K S  F O N D  B Y F O R S K N I N G

38

×  KORT 4.1 KORT OVER KOMMUNEKATEGORIER

Anm.: Kommunekategorierne tager udgangspunkt i kommunegrænserne fra januar 2007 og er inddelt først i pendlingsoplande, i center og 
periferi for de største pendlingsoplande og i mellem- og yderkommuner for de mindste pendlingsoplande. Jf. Appendiks 3. Kilde: Danmarks 
Statistik og egne beregninger.

Pendlingsoplande og urbanitet, farver: 2, 4, 5, 6, 8 og 10

 

 

 

 

 

 

Sjælland

Yderkommuner

København og omegn

Opland til de tre 
næststørste byer

De tre næststørste byer

Mellemkommuner



K R A K S  F O N D  B Y F O R S K N I N G

39

Store byer leverer 
størst produktion

Hvor i Danmark producerer den private 
sektor mest i begyndelsen af perioden, 
nemlig i år 2000? Svaret er København og 
omegn med knap en tredjedel af Danmarks 
samlede produktion (se figur 4.1). De tre 
næststørste byer, Aarhus, Odense og Aal-
borg, bidrager med blot 12 pct. I alt står de 
sammen med København og omegn bag 
knap 43 pct. af landets produktion.

Den private sektor på Sjælland producerer 
16 pct., og oplandet til de tre næststørste 
byer står for 13 pct. Det giver i alt knap 
en tredjedel af den samlede produktion. 
Mellem- og yderkommunerne producerer 
de resterende 28 pct. 

Produktionen i den private sektor i Dan-
mark er altså i høj grad centreret i og 
omkring de større byer, men den private 
sektor i mellemkommunerne og yderkom-
munerne står også for en betydelig andel 
af produktionen.

×  FIGUR 4.1 DEN PRIVATE SEKTORS ØKONOMISKE BIDRAG FORDELT OVER KOMMUNEKATEGORIER. BRUTTOVÆRDITIL-
VÆKST I ÅR 2000. PROCENT

Anm.: Figuren viser den private sektors samlede produktion fordelt over de seks kommunekategorier. Olie- og gasindvending samt en mindre 
del af service i forbindelse med råstofi ndvinding er ikke tilskrevet en eller fl ere kommunekategorier i de regionale regnskaber og indgår derfor 
ikke i beregningen. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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København og omegn 
står for service, mel-
lem- og yderkommu-
nerne for industri

Ser vi på fordelingen af de forskellige 
sektorer rundt om i landet, finder vi især 
servicefagene i København og omegn (se 
figur 4.2). Omkring 55 pct. af Danmarks 
samlede produktion i den videnstunge ser-
vice ligger i København og omegn. De tre 
næstestørste byer bidrager med 13 pct., og 
Sjælland producerer en tilsvarende del (11 
pct.). For traditionel service tegner et lig-
nende billede sig, dog hvor København og 
omegn bidrager med en noget mindre del 
(31 pct.) relativt til de øvrige områder, og 
hvor traditionel service på Sjælland udgør 
den næststørste del med 17 pct.

Inden for den højteknologiske industri 
leverer København og omegn også det 
største produktionsbidrag med omkring 
en fjerdedel. De tre næststørste byers 
opland og mellem- og yderkommunerne 
udgør dog samlet en væsentlig større an-
del, end hvad tilfældet er i forhold til både 
videnstung og traditionel service. 

Den lavteknologiske industri finder vi pri-
mært i de tre næststørste byers opland 
og i mellem- og yderkommunerne, mens 
København og omegn her bidrager med en 
mindre andel end hver af de øvrige kom-
munekategorier. Kun de tre næststørste 
byer leverer lidt mindre.

København og omegn 
trækker væksten ned

Vi ser nu nærmere på de forskellige sek-
torers geografiske vækst, der er gengivet 
i figur 4.3. Inden for både traditionel og 
videnstung service viser det sig, at Køben-
havn og omegn har den laveste vækst i 
Danmark i perioden. Det er netop service, 
som København og omegn bidrager mest 
med, og denne del trækker altså landsgen-
nemsnittet ned. Dog er væksten i den tra-
ditionelle servicesektor generelt lav i hele 
landet i sammenligning med den samlede 
vækst i USA og i EU-landene. 

×  FIGUR 4.2 SEKTORERNES ØKONOMISKE BIDRAG FORDELT OVER KOMMUNEKATEGORIER SÆRSKILT FOR SEKTORER. 
ÅR 2000. PROCENT

Anm.: Figuren viser sektorernes økonomiske bidrag fordelt over kommunekategorier særskilt for sektorer. Kilde: Danmarks Statistik og egne 
beregninger.
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Væksten i traditionel service er størst i 
mellemkommunerne, i de tre næststør-
ste byers opland og på Sjælland, der kan 
betragtes som oplandet til København 
og omegn. Noget tyder på, at forskellen 
mellem byerne og byernes opland dermed 
mindskes i forhold til traditionel service i 
perioden.

Den videnstunge service i København og 
omegn har i perioden 2000-2007 samme 
vækst som sektoren i USA. Væksten i den 
øvrige del af landet ligger væsentligt over 
landsgennemsnittet, og især den videns-
tunge service i de tre næststørste byer og 
på Sjælland giver landsgennemsnittet et 

løft. Når væksten i videnstung service er 
højere i Danmark end i USA, skyldes det 
altså ikke væksten i København og omegn.

I forhold til industrien er væksten gene-
relt lavest i København og omegn, de tre 
næststørste byer og deres opland. Når vi 
sammenligner væksten i lavteknologisk 
produktion med væksten i USA, så er den 
dog lavere alle steder i landet. Det er altså 
ikke kun produktionen i København og om-
egn, der trækker væksten ned. De steder i 
landet, hvor industriproduktionen primært 
er placeret, er væksten altså også lavere 
end i USA. I den højteknologiske produk-
tion er væksten på Sjælland og i mellem- 

×  FIGUR 4.3 SEKTORERNES GENNEMSNITLIGE ÅRLIGE VÆKST I BRUTTOVÆRDITILVÆKST, SÆRSKILT FOR KOMMUNE-
KATEGORIER. 2000-2007. PROCENT

Anm.: Figuren viser sektorernes gennemsnitlige årlige vækst inden for hver enkelt kommunekategori og på landsplan i perioden 2000-2007. 
Væksten i bruttoværditilvækst er korrigeret for væksten, som fremgår af beregningerne baseret på OECD-tal, for at muliggøre sammenligning 
med USA og EU-landene. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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og yderkommunerne dog højere end i både 
USA og i EU-landene. Det er imidlertid ikke 
tilstrækkeligt til at trække Danmarks sam-
lede vækst i den sektor op på niveau med 
udlandet. Samtidig ser vi en yderligere 
geografisk polarisering af industrien, hvor 
opdelingen mellem by og land bliver stør-
re. Det gælder både høj- og lavteknologisk 
industri, hvor mellem- og yderkommuner-
ne samt Sjælland har den største vækst, 
mens produktionen i og omkring de store 
byer kun vokser med lidt over en pct. om 
året eller ligefrem falder.
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Opsummering 
Produktionens geografi er påvirket af en 
lang række faktorer såsom den geografi-
ske fordeling af kvalificeret arbejdskraft, 
kunder, adgang til materialer og land. At 
både traditionel og især videnstung ser-
vice ligger i København og omegn kan ikke 
overraske. Traditionel service ligger der-
med i nærheden af private forbrugere og 
erhvervskunder – i København og omegn 
er den største del af befolkningen bosat, 
og det er her, en stor del af produktionen 
i den private sektor generelt foregår. Vi-
denstung service, der også har en stor 
international kundekreds, ligger primært 
her, fordi arbejdsstyrken med de rette kva-
lifikationer er bosat her. At en stor del af 
industrien primært ligger ude i landet frem 
for i de større byer er heller ikke så overras- 
kende, da jorden på Sjælland, i mellem- og 
yderkommuner er billigere end i de større 
byer og dermed muliggør produktionsan-
læg, der kræver mere plads end service-
virksomheder. København og omegn samt 
de større byer er dermed ved at udvikle sig 
til rene servicebyer, mens overgangen fra 
industri til serviceøkonomi ikke er så udtalt 
i den øvrige del af landet. 

Imidlertid er noget på færde i København og 
omegn i perioden 2000-2007, for det står 
skidt til med væksten, især i servicefag- 
ene, der i høj grad bidrager til den samle-
de produktion i Danmark. Dog oplever hele 
landet en lav vækst i traditionel service. 
Men når Danmarks vækst i servicesektoren 
og i industrien halter efter udlandet, falder 
det altså ikke kun tilbage på det såkald-
te Udkantsdanmark. Vi kan spore en stor 
del af efterslæbet tilbage til København og 
omegn. Det er her, at væksten halter efter 
inden for hver af de enkelte sektorer. Det 
er her, vi kunne have trukket Danmark op 
på niveau med USA og EU-landene.

Når Danmark ikke kan hamle op med ud- 
landet i den lavteknologiske industri, skyl-
des det imidlertid dels, at sektoren pro-
ducerer stadigt mindre i København og 
omegn og de tre næststørste byer, dels 
at væksten er meget lav i de områder, 
hvor lavteknologisk industri primært er 
koncentreret, nemlig i mellem- og yder-
kommunerne.
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Større byer døjer med lav produk- 
tivitetsvækst i traditionel service  

og lavteknologisk industri
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Større byer døjer med lav produk-
tivitetsvækst i traditionel service 

og lavteknologisk industri
Men hvad skyldes den 
geografiske fordeling 
og de geografiske for-
skelle?

København og omegn samt de større byer 
står for hovedparten af produktionen i 
Danmark. Imidlertid er det i København 
og omegn, at de enkelte sektorer gene-
relt har den laveste økonomiske vækst i 
perioden 2000-2007. Det gælder både de 
sektorer, der på landsplan klarer sig bedst i 
sammenligningen med tilsvarende sekto-
rer i USA og i EU-landene, og de sektorer, 
der klarer sig dårligst. Den økonomiske 
vækst i traditionel service og lavteknolog- 
isk industri er dog generelt lav alle steder 
i landet.

Vi går nu skridtet videre for at finde ud 
af, hvor befolkningen arbejder rundt om i 
landet. Hvilke geografiske områder udgør 
de største arbejdsmarkeder, og hvor er 
flest ansat i de enkelte sektorer i begynd- 
elsen af perioden. Hvor har sektorerne 
beskæftigelsesvækst, og hvor er beskæf-
tigelsen i tilbagegang? Som i kapitel 4 
ser vi først nærmere på den geografiske 
fordeling i 2000 og dernæst på de geo-
grafiske forskelle i sektorernes vækst og 
tilbagegang.

Ved at sammenholde den geografiske for-
deling af og vækst i sektorernes produkti-
on og beskæftigelse kan vi spore os ind på, 
hvad der ligger bag de geografiske forskel-
le i produktionsvæksten. Det kan bidrage 
til forståelsen af, hvorfor såvel videnstung 
som traditionel service og høj- og lavtek-

nologisk industri klarer sig dårligere i Kø-
benhavn og omegn end i resten af landet. 
Er væksten i beskæftigelsen i København 
og omegn højere end den økonomiske 
vækst, er det et udtryk for, at flere produ-
cerer mindre. Er det omvendte tilfældet, 
kan det betyde, at København og omegn 
i den forudgående periode havde højere 
produktivitet end andre steder i landet.

Til sammenholdelsen bruger vi opgørelser 
over antallet af fuldtidsstillinger, som ar-
bejdsstederne har indrapporteret til Dan-
marks Statistik. Danmarks Statistik stiller 
desuden arbejdsstedernes branchetilhørs-
forhold samt adresse til rådighed, og vi kan 
således beregne antallet af årsværk inden 
for sektorer og kommunekategorier. Vi ta-
ger her udgangspunkt i samme inddeling 
af landets kommuner som i kapitel 4. 
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Hovedkonklusioner

København og omegn samt de tre 
næststørste byer beskæftiger langt 
den største andel af landets arbejds-
kraft. Det stemmer helt overens med, 
at den største del af produktionen 
foregår her.

Store byer  
beskæftiger flest

Servicesektoren i København og om-
egn beskæftiger langt hovedparten 
af de ansatte i servicesektoren. I in-
dustrien er hovedparten ansat i de 
tre næststørste byers opland og i 
mellem- og yderkommunerne, især 
den lavteknologiske industri. De an-
satte i både videnstung service og i 
højteknologisk industri i Købehavn og 
omegn producerer i 2000 mere værdi 
end andre steder i landet. Det er ikke 
tilfældet for traditionel service og 
lavteknologisk industri.

I København og omegn 
beskæftiger servicesek-
toren flest

Næsten overalt i Danmark ansætter 
servicesektoren flere, uden at pro-
duktionen stiger tilsvarende. Især de 
større byer døjer med lavere produk-
tivitet. Den faldende produktion og 
beskæftigelse i den lavteknologiske 
industri skyldes primært tilbagegang 
i de større byer. Videnstung service 
ansætter flere og flere alle steder i 
landet, og det samme gør højtekno-
logisk industri i København og omegn 
samt i yderkommunerne. Beskæfti-
gelsesvæksten er for begge sektorer 
lavere end produktionsvæksten.

I større byer falder pro-
duktiviteten i traditionel 
service og lavteknologisk 
industri 
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I København og  
omegn beskæftiger 
servicesektoren flest
Vi ser nu på den geografiske fordeling af 
de ansatte inden for hver af de forskellige 
sektorer i år 2000. Som i tilfældet med pro-
duktionen finder vi især servicefagene i Kø-
benhavn og omegn (se figur 5.2). Omkring 
31 pct. af de ansatte i traditionel service 
finder vi i København og omegn, 14 pct. i 
de tre næststørste byer. Sammenholder vi 
det med, hvor meget den traditionelle ser-
vice bidrager til produktion i København og 
omegn samt i de tre næststørste byer i år 
2000, er tallene stort set ens angivet med 
en streg over hver søjle. Andelen af produk-
tionen stemmer således i vid udstrækning 
overens med andelen af beskæftigede. Det 
tyder således på, at ansatte i København 

×  FIGUR 5.1 FORDELINGEN AF BESKÆFTIGEDE OVER KOMMUNEKATEGORIER. 2000. PROCENT

Anm.: Figuren viser fordelingen af årsværk i den private sektor over kommunekategorier. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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Hvor i Danmark er den største del af de 
beskæftigede i den private sektor ansat i 
år 2000? Svaret er ikke overraskende Kø-
benhavn og omegn med knap en tredjedel 
af de beskæftigede i den private sektor (se 
figur 5.1). De tre næststørste byer, Aarhus, 
Odense og Aalborg, bidrager med blot 13 
pct. I alt udgør de sammen med Køben-
havn og omegn 41 pct. af det private ar-
bejdsmarked. 

Den private sektor på Sjælland beskæf-
tiger 15 pct. af de ansatte i den private 
sektor i Danmark, og oplandet til de tre 
næststørste byer 13 pct. Det giver i alt knap 
en tredjedel af den samlede beskæftigel-
se. Det private arbejdsmarked i mellem- 
og yderkommunerne omfatter således 
de resterende 30 pct. af de ansatte i den 
private sektor.

Det private arbejdsmarked er altså, lige-
som produktionen i den private sektor i 
Danmark, i høj grad centreret i og omkring 
de større byer.
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og omegn er lige så produktive og som an-
satte i de tre næststørste byer eller andre 
steder i landet. 

For videnstung service er 50 pct. af den 
samlede arbejdsstyrke ansat i København 
og omegn. For de tre næststørste byer 
er tallet 14 pct. og for Sjælland 11 pct. I 
yderkommunerne er en betydelig del dog 
ansat, nemlig hele 9 pct. Sammenholder vi 
beskæftigelsesandelen med produktions-
andelen, producerer hver ansat i videns-
tung service i København og omegn mere 
end andre steder i Danmark. Videnstung 
service i København og omegn står således 
for hele 55 pct. af den samlede produktion 
i videnstung service. Det tyder altså på, at 
videnstung service i modsætning til tradi-
tionel service generelt er mere produktiv i 
København og omegn end andre steder i 
landet i år 2000.

Hvad angår industrien, er langt hovedpar-
ten af medarbejderne ansat i mellem- og 
yderkommunerne og de tre næststørste 
byers opland. Det gælder især lavteknolo-
gisk industri. En væsentligt mindre andel 
er ansat i København og omegn og i de 
tre næststørste byer, omend København 
og omegn stadig beskæftiger næsten en 
femtedel af de ansatte i højteknologisk 
industri. 

Når vi sammenligner den geografiske for-
deling af arbejdskraften i højteknologisk 
industri med fordelingen af produktionen 
i samme sektor, ser vi også her, at an-
satte i København og omegn producerer 
højere værdi, end man gør andre steder i 
Danmark. Omkring 18 pct. af de ansatte 
i højteknologisk industri er beskæftiget i 
København eller omegn, og de producerer 
25 pct. af den samlede værdi i højtekno-

logisk industri. Ser vi på fordelingen i den 
resterende del af landet, følger produkti-
onsbidraget i vid udstrækning andelen af 
beskæftigede.

I forhold til lavteknologisk industri er om-
kring 12 pct. beskæftiget i København og 
omegn, 11 pct. i de tre næststørste byer, 
og mellem 21 og 22 pct. er beskæftiget i 
mellem- og yderkommunerne. Her stem-
mer produktionsbidraget overens med 
beskæftigelsesandelen i kommunekate-
gorierne. Det tyder på, at ansatte i den 
lavteknologiske industri i København og 
omegn er lige så produktive som ansatte 
i yderkommunerne i år 2000 og omvendt.
 

×  FIGUR 5.2 FORDELINGEN AF BESKÆFTIGEDE OG BRUTTOVÆRDITILVÆKST OVER KOMMUNEKATEGORIER SÆRSKILT 
FOR SEKTORER. 2000. PROCENT

Anm.: Figuren viser fordelingen af årsværk og produktion fordelt over kommunekategorier særskilt for sektorer. Kilde: Danmarks Statistik og 
egne beregninger.

50

40

30

60

Pr
oc

en
t

10

20

Videnstung service Lavteknologisk 
industri

Højteknologisk 
industri

Traditionel service

Søjler indikerer beskæftigelsesandel 
        Streger indikerer produktionsandel

Sjælland

Yderkommuner

København og omegn

Opland til de tre 
næststørste byer

De tre næststørste byer

Mellemkommuner



K R A K S  F O N D  B Y F O R S K N I N G

50

Service i større byer 
falder i produktivitet

Som vi så i kapitel 3, er det danske arbejds-
marked i store træk på vej i samme retning 
som i EU-landene og USA. Men landene 
adskiller sig på flere punkter. I USA oplever 
især industrien tilbagegang, og i EU-lande-
ne og Danmark mærker især videnstung 
service fremgang. Vi kigger nu på, om vi 
finder samme mønster for beskæftigelsen 
i hele landet i perioden 2000-2007.

Hovedparten af sektorerne, med undta-
gelse af højteknologisk industri, har en-
ten beskæftigelsesfremgang eller -tilba-
gegang alle steder i landet (se figur 5.3). 
Den overordnede udvikling i de fleste 
sektorer er i vid udstrækning ens, uagtet 
den geografiske placering. Imidlertid ser vi 
geografiske forskelle, når det gælder ud-
viklingens hastighed.

×  FIGUR 5.3 DEN GENNEMSNITLIGE ÅRLIGE VÆKSTRATE I BESKÆFTIGELSEN OG BRUTTOVÆRDITILVÆKSTEN INDEN 
FOR SEKTORER, SÆRSKILT FOR BYKOMMUNER OG PENDLINGSOPLANDE I PERIODEN 2000-2007. PROCENT

Anm.: Figuren viser sektorernes gennemsnitlige årlige vækst i årsværk og bruttoværditilvækst særskilt for de geografi ske områder. 
Væksten i både beskæftigelse og bruttoværditilvækst er korrigeret for væksten i de samme sektorer, som fremgår af beregningerne 
baseret på OECD-tal, for at muliggøre sammenligning med USA og EU-landene. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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For både videnstung og traditionel service 
stiger beskæftigelsen alle steder i landet. 
Dog er beskæftigelsesfremgangen lavest 
i København og omegn.

Den videnstunge service i København og 
omegn ansætter hvert år omkring 1,9 
medarbejdere for hver 100 ansatte i det 
forudgående år. I resten af landet er be-
skæftigelsesvæksten på mellem 2,3 og 
4,4 ansatte hvert år. Sammenholder vi det 
billede med væksten i produktionen (jf. fi-
gur 4.3), er produktionsvæksten generelt 
højere end væksten i beskæftigelsen alle 
steder i landet. Det gælder især i Køben-
havn og omegn og i de tre næststørste byer 
samt i mellem- og yderkommunerne. Pro-
duktionen i videnstung service stiger såle-
des hurtigere end andelen af ansatte. Det 
tyder på, at sektoren her generelt er blevet 
mere produktiv.

Beskæftigelsesfremgangen i traditionel 
service er lavest i København og omegn 
samt i yderkommunerne med omkring en 
halv og godt én ansat for hver 100 ansat-
te. Væksten er højest i de tre næststørste 
byers opland med ansættelse af over to 
medarbejdere hvert år. I forhold til produk-
tionen tyder det altså på, at den regionale 
arbejdsdeling i servicesektoren mellem de 
tre næststørste byer og deres opland og 
mellem København og omegn og Sjælland 
bliver mindre i perioden. Sammenholder vi 
det billede med væksten i produktionen 
(angivet med en streg over de enkelte 
søjler i figur 5.3), fremgår det tydeligt, at 
væksten i produktionen generelt er lavere 
end væksten i beskæftigelsen inden for 
traditionel service. Produktionen i traditi-
onel service stiger således langsommere 
end antallet af beskæftigede. Det er især 
tydeligt i København og omegn. Det tyder 
altså på, at produktiviteten falder, og det 
gør sig især gældende i København og 
omegn. Da produktivitetsniveauet var det 
samme i alle dele af landet i begyndelsen 
af perioden, tyder det på, at produktivite-
ten i den traditionelle service i især Køben-
havn og omegn er udfordret.

Lavteknologisk  
industri på vej ud  
af de store byer

Ligeledes finder vi en tilbagegang i be-
skæftigelsen i lavteknologisk industri i alle 
dele af landet. Det gør sig især gældende 
i København og omegn, på Sjælland og i 
de tre næststørste byer. Disse områder har 
hvert år mellem 3 og 4,6 færre ansatte for 
hver 100 medarbejder det forudgående år. 
Det er mindre udtalt i de tre næststørste 
byers opland og i mellem- og yderkommu-
nerne, hvor der er tale om mellem 0,6 og 
2 medarbejdere.

Sammenligner vi det med produktionen, 
der fremgår af figur 5.3, så viser det sig, at 
beskæftigelsen i den lavteknologiske indu-
stri i hele Danmark er faldet hurtigere end 
produktionen. Sektoren har endog fortsat 
vækst i produktionen på Sjælland, i de tre 
næststørste byers opland og i mellem- og 
yderkommunerne, om end væksten flere 
steder er lav. Det tyder altså på, at den 
lavteknologiske industri her er blevet langt 
mere produktiv i perioden 2000-2007. Der-
imod er den øgede produktivitet i Køben-
havn og omegn og i de tre næststørste byer 
mere tydelig. Her er sektoren nemlig også i 
tilbagegang i forhold til produktionen. Det 
kunne tyde på, at lavteknologisk industri 
generelt forsvinder fra de større byer.

Højteknologisk  
industri forsvinder 
fra oplandet 

Højteknologisk industri oplever vækst i be-
skæftigelsen i København og omegn samt i 
yderkommunerne. Vi kan se, at stigningen 
i antallet af ansatte i København og omegn 
til dels kan forklare væksten i produktio-
nen. Det tyder altså ikke på, at sektoren 
er blevet væsentligt mere produktiv her. 
Omvendt er beskæftigelsen i tilbagegang 
i mellemkommunerne, på Sjælland og i 
de tre næststørste byer, hvor produktio-
nen imidlertid er i vækst (jf. figur 5.3). Det 
vil sige, at produktionen per medarbejder i 
højteknologisk industri er øget markant i 
netop disse områder. I de tre næststørste 
byers opland er der færre ansatte i sekto-
ren, som samtidig producerer mindre. Her 
ser højteknologisk industri altså ud til at 
forsvinde.
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Opsummering

Traditionel service ansætter flere og flere 
uden at producere væsentligt mere. Og 
det står værst til i København og omegn 
samt i de større byer. Det skyldes ikke 
umiddelbart, at København og omegn og 
de tre større byer havde en højere vækst 
i perioden før 2000. Hvis vi ser på, hvor 
meget de producerer i begyndelsen af 
perioden, altså i 2000, så lader de ikke til 
at producere mere per ansat, end det er 
tilfældet andre steder i landet. Tværtimod 
har de tre næststørste byer samlet set en 
produktion i den traditionelle service, der 
udgør en lidt mindre andel, end hvad til-
fældet er for andelen af ansatte. Relativt 
flere ansatte bidrager altså til den relativt 
lavere produktion. 

Hvis vi skal komme den lave vækst i både 
produktion og produktivitet i den tradi-
tionelle servicesektor til livs og dermed 
komme nærmere udviklingen i henholds-
vis USA og EU-landene, er København og 
omegn samt de tre næststørste byer et 
godt sted at starte. København og omegn 
står dog ikke alene, for problemet gælder 
hele landet.

Hvad med den lavteknologiske industri? 
Hvorfor formår lavteknologisk industri ikke 
at producere mere? Væksten i produktio-
nen går stort set i nul i løbet af perioden 
2000-2007 i det meste af landet. I de 
større byer og i København og omegn er 
den tilmed negativ. Samtidig ser det ud 
til, at lavteknologisk industri omfatter et 
stadigt mindre antal beskæftigede alle 
steder i landet. Det kan altså tyde på, at 
den lavteknologiske industri bliver mindre i 

de større byer og effektiviseret i det meste 
af Danmark, uden at produktionen dermed 
øges. Hvis vi skal komme den lave vækst 
i både produktion og produktivitet i den 
lavteknologiske industri til livs og dermed 
komme nærmere udviklingen i USA og 
EU-landene, bør vi se nærmere på vilkå-
rene i områderne uden for København og 
omegn. Det er her, langt hovedparten af 
produktionen i den lavteknologiske in-
dustri ligger, og sektoren formår ikke at 
producere mere trods øget produktivitet.
 
Inden for de andre to sektorer, videns-
tung service og højteknologisk industri, 
går det bedre. Inden for videnstung ser-
vice halter København og omegn efter 
i forhold til væksten i produktionen, når 
man sammenholder med væksten i be-
skæftigelsen. Imidlertid har videnstung 
service i København og omegn et bedre 
udgangspunkt end i resten af landet. Vi 
ser altså ikke umiddelbart tegn på, at den 
lidt lavere vækst i København og omegn 
udgør et væsentligt problem.

Hvad angår højteknologisk industri, er pro-
duktionen per medarbejder øget markant i 
mellemkommunerne, på Sjælland og i de 
tre næststørste byer. Derimod forsvinder 
den højteknologiske industri fra de tre 
næststørste byers opland. Og stigningen 
i produktionen er ikke imponerende i Kø-
benhavn og omegn og i yderkommunerne, 
når man sammenligner med stigningen i 
beskæftigelsen. Alt i alt er væksten ret 
spredt i den højteknologiske industri i 
Danmark. København og omegn er med 
til at trække en ellers pæn vækst i pro-
duktiviteten ned.
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Appendiks
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Appendiks 1 
Data

Vi baserer vores analyse på offentligt til-
gængelige data fra OECD og registerdata 
fra Danmarks Statistik.

OECD-data indeholder opgørelser over 
bruttonationalproduktet for samtlige 
OECD-lande i perioden fra 1980 til 2014. 
Vi tager udgangspunkt i OECD’s såkaldte 
købekraftjusterede bruttonationalprodukt 
og tager dermed højde for forskelle i de 
enkelte landes inflation.

De anvendte OECD-data indeholder også 
opgørelser over bruttoværditilvækst og 
antal beskæftigede inden for en række 
sektorer. Data dækker årene 2000 og 2007 
og omfatter Danmark, USA samt syv til 
10 af de 10 største økonomier i EU, her-
under Belgien, Finland, Frankrig, Holland, 
Italien, Storbritannien, Sverige, Tyskland, 
og Østrig. Også her tager vi udgangspunkt 
i den købekraftsjusterede bruttoværditil-
vækst fra OECD.

Data fra Danmarks Statistik omfatter de 
regionale regnskaber og arbejdsstedssta-
tistikken.

Fra de regionale regnskaber anvender vi 
oplysninger om bruttoværditilvæksten, 
som er opgjort for sekscifrede branche-
koder i samtlige kommuner i årene 2000 
og 2007. Bruttoværditilvæksten er opgjort 
som den samlede bruttoværditilvækst for 
arbejdssteder med samme branchekode i 
kommunen.

Arbejdssteds- og beskæftigelsesstatistik-
ken indeholder oplysninger om alle danske 
arbejdssteder, herunder i hvilke kommuner 
de ligger, deres sekscifrede branchekode 
og det årlige antal fuldtidsstillinger i årene 
2000 og 2007.

Appendiks 2  
Sektorer

Vi inddeler sektorerne ud fra de interna-
tionale og danske branchekoder og an-
vender her i videst muligt omfang sam-
stemmende sektorkategorier igennem 
hele temahæftet. Inddelingen følger i 
stor udstrækning OECD-inddelingen af 
sektorerne.

I OECD-data er både bruttoværditilvæk-
sten og beskæftigelsen opgjort inden 
for større etcifrede sektorkategorier, der 
udgør kategoriseringen af de sekscifrede 
internationale branchekoder fra 2007. 
Sektorerne er: A) landbrug og fiskeri, B) 
industri inklusive energi, C) industri, F) 
bygge- og anlægssektoren, I) handels-, 
transport-, reparations-, hotel- og re-
staurationssektoren, J) informations- og 
kommunikationssektoren, K) finans- og 
forsikringssektoren, L) ejendomshandel 
og udlejning, M/N) professionel, viden-
skabelig, teknisk, administrativ og anden 
supportservice og U) andre aktiviteter.

På baggrund af det kan vi beregne brut-
toværditilvæksten og beskæftigelsen, 
opgjort for et mindre antal sektorer, da 
kategorierne J, K, og M/N indgår som vi-
denstung service og kategorierne I, L og 
U indgår i kategorien traditionel service. 
Desuden beregner vi den særskilte værdi 
af energi- og forsyningssektoren.

For industrien oplyser OECD desuden 
bruttoværditilvæksten og beskæftigel-
sen, opgjort for høj-, mellemhøj-, mellem-
lav- og lavteknologisk industri. Vi kan der-
udfra fordele den købekraftskorrigerede 
bruttoværditilvækst, som er opgjort i 
C-kategorien, og vi inddeler industrien 
i højteknologisk industri, der omfatter 
høj- og mellemhøjteknologisk industri, og 
lavteknologisk industri, som dækker over 
mellemlav- og lavteknologisk industri.

I de regionale regnskaber indgår de tilsva-
rende sekscifrede danske branchekoder 
for 2007. Disse er i overensstemmelse 
med de internationale branchekoder, og vi 
kan derfor på kommuneniveau summere 
bruttoværditilvæksten over brancherne i 
de relevante sektorer, der svarer til oven-
stående inddeling.

I arbejdssteds- og beskæftigelsessta-
tistikken indgår de sekscifrede danske 
branchekoder for 2003. Der er enkelte 
uoverensstemmelser mellem den inter-
nationale branchekode for 2007 og den 
danske branchekode for 2003. Vi vurderer 
dog, at det ikke har nævneværdig betyd-
ning for konklusionerne.

Appendiks 3  
Kommunekategorier

Vi fordeler de danske kommuner i kate-
gorierne København og omegn, de tre 
næststørste bykommuner, Sjælland, de tre 
næststørste byers opland og mellem- og 
yderkommuner. Vi foretager inddelingen i 
tre trin.

I første trin inddeler vi kommunerne i 
såkaldte pendlingsoplande. Overordnet 
udgør pendlingsoplande et geografisk 
område, hvor hovedparten af beboerne 
arbejder i samme område. Vi kan altså 
betragte pendlingsoplande som relativt 
lukkede arbejdsmarkeder og definere dem 
på baggrund af lokalbefolkningens pend-
lingsmønstre. 

Der er flere mulige metoder for og definiti-
oner af pendlingsoplande. Fælles for dem 
er, at de tager udgangspunkt i lokalbefolk-
ningens pendlingsmønstre på tværs af giv-
ne grænser, der som oftest er administra-
tivt definerede kommunegrænser. Det, der 
adskiller metoderne, er deres definition af, 
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hvor stor en del af befolkningen der må 
krydse en grænse, før to områder betrag-
tes som en del af et fælles arbejdsmarked. 
Jo mindre en andel, man tillader at pendle 
ud eller ind af et pendlingsopland, jo mere 
lukket er det enkelte arbejdsmarked, men 
desto større er området så også. På den 
måde er Danmark et stort arbejdsmarked, 
som består af en række mere eller mindre 
lukkede arbejdsmarkeder med indbyggere, 
der både bor og arbejder i området.

Vi tager her udgangspunkt i den meto-
de, som forskningsinstituttet Nordregio 
(2012) anvender. På baggrund af kommu-
negrænserne i 2007 kombinerer vi kom-
munerne således, at andelen af udpendle-
re er mindre end 20 pct. eller mindre end 25 
pct., og hvor den laveste udpendling til de 
enkelte kommuner er under 7,5 pct. i 2010. 
I analysen bruger vi 22 pendlingsoplande.
 
I det næste trin inddeler vi de fire største 
pendlingsoplande (omkring København, 
Århus, Odense og Aalborg) i centrum og 
opland. Vi har således udvalgt de fire by-
kommuner i de fire pendlingsoplande med 
det største indbyggertal. I tilfældet med 
København har vi dog valgt at definere 
København og omegn som pendlingsop-
landets centrum og ikke kun Københavns-
kommune. 

I det sidste trin har vi hentet inspiration fra 
Det Økonomiske Råd (DØR 2014). Rådet 
identificerer ydrekommuner som kommu-
ner, hvor medianborgeren har mere end en 
halv times kørsel til nærmeste by i Danmark 
med over 45.000 indbyggere. Det samme 
har vi valgt at gøre for pendlingsoplan-
dene i vores analyse med udgangspunkt 
i DØRS kategorier. Vi har dermed inddelt 
de 18 mindste pendlingsoplande i de to 
kategorier mellem- og yderkommuner. 
Mellemkommunerne består af kommuner 
i pendlingsoplande, hvor medianborgeren 
i hovedparten af kommunerne har mindre 
end en halv times kørsel til nærmeste by 

med mere end 45.000 indbyggere. Og i 
ydrekommunerne har medianborgerne i 
hovedparten af kommunerne i de enkel-
te pendlingsoplandene mere end en halv 
times kørsel. Vores metode adskiller sig 
dermed fra Det Økonomiske Råds rapport, 
da det baseres på pendlingsoplande frem 
for kommuner, og vi lægger derfor ikke helt 
så mange kommuner ind under kategori-
en ydrekommuner, som Det Økonomiske 
Råd gør.

Appendiks 4 
Beregning af vækst i 
BVT og beskæftigede 
inden for kommunerne

I vores beregning af væksten i brutto-
værditilvækst (BVT) og beskæftigelse in-
den for kommunekategorier, har vi justeret 
tallene i forhold til OECD’s tal for væksten i 
den samlede produktion og beskæftigelse 
inden for sektorerne. Vi anvender således 
fordelingen mellem kommunekategorier-
ne, som vi har beregnet på baggrund af 
registerdata fra Danmarks Statistik for 
henholdsvis 2000 og 2007, som forde-
lingsnøgle for den samlede produktion 
og beskæftigelse i årene 2000 og 2007, 
som er oplyst af OECD. På baggrund af de 
afledte absolutte tal for produktionen og 
beskæftigelsen inden for sektorer og kom-
munekategorier har vi beregnet væksten 
inden for kommunekategorierne.



Danmark blev ramt hårdt af den økonomiske krise i 
2008. Vi havde svært ved at rejse os og halter i dag 
efter en række andre EU-lande og USA. Spørgsmålet 
er, om det beror på et dybereliggende problem, som 
vi har oparbejdet i årene, før krisen satte ind. I denne 
publikation ser vi nærmere på, hvordan det er gået 
Danmarks produktion siden 1980, og hvordan Danmark 
har klaret sig på internationalt plan i perioden 1980-
2014. Havde Danmark et efterslæb i produktionen i 
forhold til andre lande i OECD allerede inden krisen?

De resultater, vi opnår på baggrund af denne analyse 
giver et mere nuanceret billede af, hvilke sektorer der 
står for den største produktions- og beskæftigelses-
andel, samt hvilke sektorer, der døjer med lav produk-
tions- og beskæftigelsesandel. 

Er Danmarks produktion i krise? 
Et tilbageblik på 30 års udvikling i den 

danske produktion


