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FORORD
En økonomi i balance og vækst er grundlaget for et Danmark i udvikling. Danmark
har gennem flere år mistet konkurrenceevne, og væksten i dansk økonomi er blevet sat
under pres.
Den globale økonomiske krise har skærpet vækstudfordringen. I hele landet er der
forsvundet godt 180.000 private arbejdspladser siden 2008. Den stigende ledighed har
berørt alle regioner i stort set samme omfang, og tidligst i løbet af næste år er der udsigt
til en gradvis vending på arbejdsmarkedet. Dermed er vejen ud af krisen blevet længere.
Den økonomiske vækst har været forholdsvis svag i Danmark de seneste ti år sammenlignet med udlandet. Det skyldes først og fremmest den svage udvikling i produktiviteten. Produktivitetsvæksten i alle danske regioner har været betydeligt lavere end
OECD-gennemsnittet. Det er regeringens mål, at produktiviteten skal øges, så Danmark kommer tættere på toppen i OECD.
Regional konkurrenceevneredegørelse 2011 gør status over den regionale udvikling med
særlig fokus på de områder, hvor de regionale vækstfora kan bidrage til at styrke rammevilkår og præstationer. Det gælder især uddannelse, innovation og vækstvirksom
heder. De regionale udfordringer på disse områder er i høj grad udfordringer, der også
gælder for hele Danmark. At få løst udfordringerne kræver imidlertid ikke kun nationale tiltag, men også en effektiv regional indsats, som supplerer og forstærker den nationale indsats.
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VÆKSTUDFORDRINGEN
Danmarks BNP pr. indbygger er fortsat højere end OECD-gennemsnittet, men den
lave vækst har indsnævret vores forspring betydeligt, og der er blevet længere op til
velstandsniveauet i de fem rigeste lande (Norge, USA, Schweiz, Holland og Australien).
Alle danske regioner har i en årrække haft en betydeligt lavere økonomisk vækst end
OECD-gennemsnittet.
Hovedårsagen til, at Danmark er rykket ned ad listen over verdens rigeste lande er, at
vi ikke får nok ud af vores arbejdsindsats. Vores produktivitet – værdiskabelse pr. arbejdstime – er steget betydeligt langsommere end i udlandet de seneste ti år. Regional
konkurrenceevneredegørelse 2011 viser, at den svage danske produktivitetsvækst ikke er
geografisk afgrænset til nogle få områder af landet, men går igen i alle fem regioner.
De regionale aktører, heriblandt vækstfora, har muligheder for at påvirke flere af de
rammevilkår, som har betydning for virksomhedernes produktivitet og jobskabelse.
Det gælder ikke mindst rammerne for innovation, uddannelse og iværksætteri. Regional konkurrenceevneredegørelse 2011 belyser en række af de vigtigste udfordringer på
disse områder med faktuelle regionale data. Udfordringerne opsummeres i det følgende.
Flere skal gennemføre en uddannelse

En af måderne at styrke produktiviteten på er at øge arbejdsstyrkens uddannelses
niveau.
Andelen af unge, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, er efter en årrække med en faldende tendens steget det seneste år i alle regioner. Der er dog fortsat
et stykke op til regeringens nationale målsætning om, at 95 pct. skal gennemføre en
ungdomsuddannelse i 2015. Niveauet er højest i Region Midtjylland, hvor knap 90 pct.
af en ungdomsårgang forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse.
I alle regioner påbegynder næsten alle unge en ungdomsuddannelse, og den største
udfordring er derfor at mindske frafaldet. Frafaldet er særligt stort på de erhvervsfaglige ungdomsuddannelser, hvor kun godt halvdelen af de unge gennemfører deres uddannelse.
Andelen af unge, der forventes at opnå en videregående uddannelse, er steget betydeligt i alle regioner det seneste år. Samtidig har der været en tendens til, at de regionale
forskelle er reduceret. Niveauet er højest i Region Hovedstaden, hvor ca. 52 pct. af en
ungdomsårgang forventes at gennemføre en videregående uddannelse. De seneste tal
for optagelsen på de videregående uddannelser i 2011 indikerer, at stadig flere unge
søger ind på de videregående uddannelser. Regeringens nationale målsætning er, at
60 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en videregående uddannelse i 2020.
Regeringen har også en målsætning om, at 25 pct. af en ungdomsårgang skal gennemføre en lang videregående uddannelse i 2020. Region Hovedstaden ligger allerede nu
på det niveau, mens de øvrige regioner er under eller på niveau med landsgennemsnittet på 21 pct.
Virksomhederne skal være mere innovative

Manglende innovation og fornyelse kan være en vigtig forklaring på den lave produktivitetsvækst i Danmark.
Andelen af innovative virksomheder er steget i de fleste regioner de seneste år, men der
er fortsat mange virksomheder – mere end 60 pct. – som hverken har introduceret nye
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produkter eller processer i en treårig periode. Sammenlignet med udlandet befinder
Danmark sig derfor kun i midterfeltet målt på virksomhedernes innovationsaktivitet.
Virksomhedernes egen forskning og udvikling (FoU) er en vigtig kilde til innovation.
FoU-udgifterne varierer fra næsten 4 pct. af BNP i Region Hovedstaden til kun ca.
0,5 pct. i Region Sjælland og Region Nordjylland. De private FoU-udgifter har været
næsten konstante fra 2007 til 2009 i de to sidstnævnte regioner, mens udgifterne er
steget i de øvrige regioner.
En anden vigtig kilde til innovation er samspillet mellem den private og offentlige sektor. I alle regioner er det kun relativt få innovative virksomheder, der har samarbejdet
med offentlige aktører (forskningsinstitutioner mv.) om innovation.
I alle regioner er andelen af privatansatte med en videregående uddannelse og antallet
af personer beskæftiget med forskning og udvikling steget betydeligt, hvilket har været
medvirkende til at styrke virksomhedernes innovationskapacitet. I en række andre
lande er andelen med en videregående uddannelse i den private sektor dog fortsat betydeligt højere end i Danmark, hvilket kan være med til at forklare, hvorfor innova
tionsaktiviteten i Danmark ikke er højere.
Behov for flere vækstiværksættere

Både jobskabelsen og produktivitetsudviklingen i Danmark afhænger af, at små virksomheder har gode muligheder for at vokse sig store og skabe arbejdspladser. I alle
danske regioner etableres der mange nye virksomheder hvert år, og etableringsraten i
Danmark er høj sammenlignet med de fleste andre lande. Til gengæld ligger Danmark
kun i midterfeltet blandt OECD-landene med hensyn til vækstiværksættere.
Arbejdsudbuddet skal styrkes

Den økonomiske vækst afhænger ikke kun af udviklingen i produktiviteten, men også
af hvor meget vi arbejder. Det samlede arbejdsudbud målt i antal timer pr. 15-64-årig
afspejler, hvor mange der er til rådighed på arbejdsmarkedet af de 15-64-årige (erhvervsfrekvensen), og hvor lang tid de arbejder.
Erhvervsfrekvensen i alle danske regioner er relativt høj sammenlignet med udlandet.
Til gengæld er arbejdstiden blandt de beskæftigede lav sammenlignet med andre lande. Derfor er det samlede arbejdsudbud pr. 15-64-årig i de danske regioner også kun
gennemsnitligt set i internationalt perspektiv. I alle regioner har den økonomiske krise
reduceret både erhvervsfrekvensen og antallet af timer, som hver beskæftigede arbejder (i gennemsnit).
De kommende år vil den demografiske udvikling reducere arbejdsstyrken i alle regioner. Der bliver færre personer i den erhvervsaktive alder og flere personer uden for.
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1. VELSTAND, PRODUKTIVITET OG
ARBEJDSUDBUD
Danmark har en stor vækstudfordring. I de seneste ti år er vi et af de OECD-lande, som
har oplevet den laveste vækst i BNP pr. indbygger. Den svage vækst i Danmark kan ikke
tilskrives én eller nogle få regioner. Alle fem regioner har haft en væsentligt lavere
vækst end OECD-gennemsnittet.
Hovedforklaringen på den lave vækst i Danmark er, at vi ikke får nok ud af vores arbejdsindsats. Vores produktivitet – værdiskabelse pr. arbejdstime – er i alle regioner
steget betydeligt langsommere end i udlandet. Hvis vi skal bevare vores position som
et af verdens rigeste lande, er der behov for at få sat gang i produktivitetsvæksten igen.
Vi skal op og ligge tæt på de lande i OECD, der har den højeste produktivitet.
Velstanden i Danmark afhænger ikke kun af produktiviteten, men også af vores arbejdsudbud, dvs. hvor mange der deltager på arbejdsmarkedet (erhvervsfrekvens), og
hvor mange timer vi arbejder. I Region Hovedstaden og Region Midtjylland er arbejdsudbuddet lidt over OECD-gennemsnittet, mens arbejdsudbuddet i de tre øvrige regioner er lidt under OECD-gennemsnittet. Alle fem regioner ligger et godt stykke under
de fem OECD-lande, hvor arbejdsudbuddet er størst. De seneste år er erhvervsfrekvensen, som måler befolkningens tilknytning til arbejdsmarkedet, faldet betydeligt i alle
regioner. Også det gennemsnitlige antal timer, som hver beskæftiget arbejder, er reduceret.

1.1 Velstand
Velstand måles normalt ved BNP pr. indbygger. I de seneste ti år har alle danske regioner oplevet en betydeligt lavere vækst i BNP pr. indbygger end OECD-gennemsnittet,
jf. figur 1.1. Region Hovedstaden og Region Nordjylland har haft den højeste vækst,
mens væksten har været meget lav i Region Syddanmark og Region Sjælland.
Figur 1.1. Gennemsnitlig årlig realvækst i BNP pr. indbygger, 1999-2009
OECD
Region Hovedstaden
Region Nordjylland
Region Midtjylland
Hele landet
Region Sjælland
Region Syddanmark
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0
Pct.

Anm.: Beregningerne er baseret på 2000-priser, kædede værdier. OECD-gennemsnittet er uvejet. Hele landet er inkl. kategorien
”uden for regioner” (olieudvinding mv.).
Kilde: Danmarks Statistik, regionale regnskaber og Stat OECD.
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Danmark er fortsat rigere end OECD-gennemsnittet, men som følge af den svage
vækst er vores forspring indsnævret betydeligt. I 1999 var BNP pr. indbygger i Danmark ca. 30 pct. højere end OECD-gennemsnittet – i 2009 var forspringet reduceret til
under 20 pct.1
De regionale niveauer for BNP pr. indbygger skal tolkes forsigtigt, da de påvirkes af
pendling over regionsgrænserne. Region Hovedstaden har det klart højeste BNP pr.
indbygger, mens niveauet er klart lavest i Region Sjælland, jf. figur 1.2. Den store forskel
på disse to regioners BNP pr. indbygger skyldes i høj grad, at mange personer bosat i
Region Sjælland pendler til Region Hovedstaden for at komme på arbejde.2 Det trækker BNP pr. indbygger opad i Region Hovedstaden og nedad i Region Sjælland (fordi
BNP opgøres på arbejdsstedet, mens indbyggertallet opgøres på bopælen). Faktisk kan
over halvdelen af Region Sjællands efterslæb på BNP pr. indbygger (set i forhold til
landsgennemsnittet) tilskrives pendling, jf. figur 1.2. I de tre vestdanske regioner er
niveauet for BNP pr. indbygger kun marginalt påvirket af pendling.
Modsat pendling er der god grund til at se nærmere på de regionale forskelle i BNP pr.
indbygger, som kan tilskrives forskelle i produktivitet og arbejdsindsats.
Figur 1.2 viser, at produktiviteten (værdiskabelsen pr. beskæftiget) er betydeligt højere
i Region Hovedstaden end i de øvrige regioner, hvilket – bortset fra pendling – er den
væsentligste forklaring på, at BNP pr. indbygger er høj i Region Hovedstaden sammenlignet med landsgennemsnittet.
BNP pr. indbygger afhænger også af beskæftigelsesfrekvensen, dvs. hvor stor en andel
af befolkningen i alderen 16-64 år, der er i beskæftigelse. Beskæftigelsesfrekvensen er
lidt højere i Region Midtjylland end i de øvrige regioner, hvilket er med til at trække
BNP pr. indbygger opad i Region Midtjylland, jf. figur 1.2.
Endelig afhænger BNP pr. indbygger også af demografien, dvs. hvor stor en andel af
befolkningen, der er i arbejdsdygtig alder (16-64 år). Demografien er med til at løfte
BNP pr. indbygger i Region Hovedstaden, mens den trækker BNP pr. indbygger nedad
i regionerne Sjælland, Syddanmark og Nordjylland.

1 Målt på købekraftskorrigeret BNP pr. indbygger, jf. Konkurrenceevneredegørelse 2011.
2	Der er ganske vist også personer, som pendler den modsatte vej, men netto er der en meget stor pendling fra Region Sjælland
til Region Hovedstaden.
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Figur 1.2. Regionalt BNP pr. indbygger i forhold til landsgennemsnittet
fordelt på bidrag fra produktivitet, pendling, beskæftigelsesfrekvens og
demografi, 2009
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Anm.: Produktiviteten er opgjort som BNP pr. beskæftiget. Pendlingen er antal beskæftigede opgjort på arbejdssted i forhold til
antal beskæftigede opgjort på bopæl. Beskæftigelsesfrekvensen er antal beskæftigede i forhold til antal indbyggere i alderen 16-64
år. Demografien er antal indbyggere i alderen 16-64 år i forhold til alle indbyggere. Beskæftigelsen er fra RAS, mens BNP er fra
regionale regnskaber. Bidragene fra hver af de fire faktorer er beregnet ud fra logaritmetransformerede tal, hvorfor bidragenes sum
kan afvige lidt fra den faktiske forskel på regionens BNP pr. indbygger og landsgennemsnittet.
Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Sammenlignet med udlandet er de regionale forskelle på BNP pr. indbygger forholdsvis små i Danmark. Den største udfordring er at få styrket den økonomiske vækst. Det
kan kun ske ved at styrke produktiviteten eller øge arbejdsindsatsen. De følgende afsnit
ser nærmere på disse to kilder til vækst belyst med regionale data.

1.2 Produktivitet
Årsagen til, at BNP-væksten i Danmark har haft svært ved at følge med de bedste lande,
er, at vores produktivitet – værdiskabelse pr. arbejdstime – er vokset betydeligt langsommere end i udlandet. I perioden 1999-2009 havde kun Italien en lavere vækst i
produktiviteten end Danmark.3
Den svage produktivitetsvækst gælder alle regioner i Danmark, jf. figur 1.3. Selv i
Region Hovedstaden, som har haft den højeste vækst i Danmark, er produktiviteten
kun vokset halvt så hurtigt som OECD-gennemsnittet i 1999-2009.

3

Konkurrenceevneredegørelse 2011.
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Figur 1.3. Gennemsnitlig årlig produktivitetsvækst, 1999-2009
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Anm.: Produktiviteten er opgjort som BNP per arbejdstime, hvor BNP er målt i 2000-priser, kædede værdier. OECD-gennemsnit
er uvejet. Hele landet inkluderer kategorien ”uden for regioner” (olieudvinding mv.).
Kilde: Danmarks Statistik, regionale regnskaber og Stat OECD.

På trods af den svage vækst er produktivitetsniveauet i Danmark fortsat ca. 10 pct.
højere end OECD-gennemsnittet.4 Det højeste niveau findes i Region Hovedstaden,
som ligger knap 20 pct. over OECD-gennemsnittet, mens de øvrige regioner ligger på
niveau med OECD-gennemsnittet. Det er et generelt fænomen på tværs af lande, at
produktivitetsniveauet er forholdsvist højt i og omkring landets hovedstad.
Hvis Danmark skal fastholde en position blandt de rigeste lande i verden, er det nødvendigt, at vores produktivitetsvækst øges. Der findes ikke noget entydigt svar på,
hvorfor produktiviteten i Danmark er vokset så langsomt. De såkaldte vækstregnskaber kan imidlertid give en del af svaret.
Regionale vækstregnskaber

I et vækstregnskab forklares væksten i arbejdskraftens produktivitet med tre faktorer:
 Et højere uddannelsesniveau
 Et større/bedre kapitalapparat (bygninger, maskiner, udstyr, it)
 Tekniske og organisatoriske fremskridt (totalfaktorproduktivitet)

De to første faktorer, uddannelsesniveau og kapitalapparat, kan måles direkte, mens
den tredje faktor, totalfaktorproduktivitet (TFP), skal tolkes varsomt. Vækst i TFP udtrykker virksomhedernes evne til løbende at øge værdiskabelsen med samme ressourceindsats fra arbejdskraft og kapitalapparat og fortolkes derfor ofte som et mål for bidraget fra blandt andet innovation til økonomisk vækst. Man skal dog være opmærksom
på, at målefejl vedrørende indsatsen af arbejdskraft og realkapital også bliver afspejlet
i TFP.
Danmarks Statistik har i flere år offentliggjort vækstregnskaber for hele Danmark. På
opdrag af Erhvervs- og Byggestyrelsen har Danmarks Statistik udarbejdet vækstregnskaber for hver af de fem regioner, hvilket for første gang giver mulighed for at se nærmere på, om der er regionale forskelle på, hvad der har drevet udviklingen i produktiviteten i den markedsmæssige del af økonomien (dvs. ekskl. offentlig service og
forvaltning). De regionale vækstregnskaber dækker perioden 2000-2008 og er udarbejdet efter samme metode som det nationale vækstregnskab.5

4	Konkurrenceevneredegørelse 2011.
5	Da ikke alle data findes opgjort på regioner, er det nødvendigt at gøre nogle supplerende forudsætninger for at udarbejde regionale vækstregnskaber, jf. metodepapiret Produktivitetsudviklingen i regionerne – dokumentation (Danmarks Statistik). Det
er pt. ikke muligt at udarbejde regionale vækstregnskaber længere tilbage i tid end 2000.
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Figur 1.4 viser den gennemsnitlige årlige vækst i hver regions arbejdsproduktivitet
(bruttoværditilvækst pr. arbejdstime) opdelt på bidrag fra stigninger i uddannelsesniveau, et større/bedre kapitalapparat pr. arbejdstime (kapitalintensitet) samt tekniske og
organisatoriske fremskridt (totalfaktorproduktivitet, TFP). I den betragtede periode
steg arbejdsproduktiviteten noget kraftigere i Region Hovedstaden og Region Nordjylland end i de øvrige tre regioner (se trekanter i figur 1.4). Særligt i Region Midtjylland
voksede produktiviteten forholdsvis svagt (kun ca. 0,2 pct. om året i gennemsnit).6
Figur 1.4. Gennemsnitlig årlig realvækst i produktiviteten i de markedsmæssige erhverv fordelt på vækstkilder, 2000-2008
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Anm.: Arbejdsproduktiviteten er bruttoværditilvæksten pr. præsteret time i 2000-priser, kædede værdier.
Kilde: Danmarks Statistik.

I alle regioner undtagen Region Hovedstaden var den klart vigtigste kilde til produktivitetsvækst virksomhedernes investeringer i nyt udstyr, nye bygninger, maskiner, it mv.
Produktiviteten stiger typisk med kapitalintensiteten, dvs. når arbejdskraften får mere
og bedre realkapital at producere varer og tjenesteydelser med.7
Når arbejdskraftens uddannelsesniveau stiger, vil virksomhederne typisk også kunne
producere mere pr. arbejdstime. I perioden 2000-2008 bidrog et stigende uddannelsesniveau blandt de ansatte kun til at øge produktiviteten med knap 0,1 pct. om året i alle
regioner, jf. figur 1.4.
Til gengæld var der meget store regionale forskelle på, hvordan de organisatoriske og
tekniske fremskridt, som normalt sætter virksomhederne i stand til at producere mere
med den samme mængde arbejdskraft og realkapital, udviklede sig i 2000-08. I Region
Hovedstaden steg totalfaktorproduktiviteten (TFP) med ca. 0,8 pct. om året i gennemsnit, hvilket var hovedårsagen til, at Region Hovedstaden oplevede den største vækst i
arbejdsproduktiviteten i den betragtede periode, jf. figur 1.4. I Region Midtjylland og
Region Syddanmark faldt TFP med henholdsvis 0,4 og 0,2 pct. om året, mens TFP var
stort set uændret I Region Sjælland og Region Nordjylland.

6	Start- og slutåret kan have betydning for regionernes relative placering. I figur 1.3, som dækker perioden 1999-2009, var produktivitetsvæksten således lavest i Region Syddanmark.
7	Kapitalintensiteten er målt som kapitalapparat pr. arbejdstime. I det nationale vækstregnskab er det muligt at opdele kapitalapparatets bidrag til produktivitetsvækst i et bidrag fra henholdsvis IT-kapital og øvrig kapital. Det kan ikke lade sig gøre i de
regionale regnskaber.
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Det er ikke umiddelbart let at forklare, hvorfor TFP er reduceret i flere regioner, og som
nævnt skal man være varsom med at fortolke meget håndfast på udviklingen i TFP
(bl.a. fordi målefejl med hensyn til kapitalintensitet og uddannelsesniveau bliver afspejlet i TFP). Ikke desto mindre indikerer tallene, at virksomhederne i Region Hovedstaden var forholdsvis gode til at introducere tekniske fremskridt og bedre tilrettelæggelse af arbejdet, mens virksomhederne i de øvrige regioner havde mindre held med at
forbedre arbejdsproduktiviteten på denne måde i 2000-08. I hvert fald steg produktiviteten i disse regioner mindre, end man kunne forvente givet udviklingen i arbejdskraftens uddannelsesniveau og kapitalintensiteten.
Udviklingen i TFP påkalder sig særlig interesse, fordi det primært er på grund af den
meget beskedne vækst i TFP, at væksten i arbejdsproduktiviteten har været svagere i
Danmark end i udlandet.8 TFP-væksten i Region Hovedstaden i 2000-2008 (ca. 0,8 pct.
om året) var på niveau med væksten i de bedste lande i EU, mens TFP-væksten i de fire
øvrige danske regioner altså haltede betydeligt efter.
Den forholdsvis høje TFP-vækst i Region Hovedstaden betyder dog ikke, at denne region ikke har en produktivitetsudfordring. På grund af en forholdsvis lav vækst i kapitalintensitet er Region Hovedstadens samlede arbejdsproduktivitet således vokset betydeligt langsommere end i udlandet. Samtidig kan det ikke udelukkes, at også
TFP-væksten i Region Hovedstaden har været betydeligt lavere end TFP-væksten i
sammenlignelige udenlandske storbyregioner.9
De regionale aktører, heriblandt vækstfora, har muligheder for at påvirke flere af de
rammevilkår, som normalt vurderes at have betydning for virksomhedernes totalfaktorproduktivitet. Det gælder ikke mindst rammerne for innovation og iværksætteri.
De regionale rammevilkår for uddannelse vil – ud over det direkte bidrag til øget vækst
i arbejdsproduktivitet – også kunne blive afspejlet i TFP-væksten. De regionale udfordringer inden for uddannelse, iværksætteri, innovation mv. uddybes i kapitel 3-5.

1.3 Arbejdsudbud
Velstanden i Danmark afhænger ikke kun af produktiviteten, men også af hvor meget
vi arbejder. Det samlede arbejdsudbud i Danmark – målt ved det årlige antal arbejdstimer pr. indbygger i den erhvervsaktive alder (15-64 år) – er på niveau med OECDgennemsnittet. I Region Hovedstaden og Region Midtjylland er arbejdsudbuddet lidt
over OECD-gennemsnittet, mens arbejdsudbuddet i de tre øvrige regioner er lidt under OECD-gennemsnittet, jf. figur 1.5. Alle fem regioner ligger et godt stykke under de
fem OECD-lande, hvor arbejdsudbuddet er størst.10
Det samlede arbejdsudbud afspejler dels hvor en stor en del af befolkningen, der er til
rådighed for arbejdsmarkedet (erhvervsfrekvensen), dels hvor mange timer de beskæftigede arbejder. I alle fem regioner er erhvervsfrekvensen betydeligt højere end OECDgennemsnittet, jf. figur 1.5. Til gengæld arbejder de beskæftigede i alle fem regioner
betydeligt færre timer end OECD-gennemsnittet. Nettoresultatet er som nævnt, at det
samlede arbejdsudbud i de danske regioner er på niveau med OECD-gennemsnittet.11

8	Produktivitet i Danmark (FORA, Erhvervs- og Byggestyrelsen), 2011.
9	Der findes ikke udenlandske regionale vækstregnskaber, som umiddelbart kan sammenlignes med de danske.
10	Island, Korea, Grækenland, Estland og New Zealand, jf. Konkurrenceevneredegørelse 2011.
11	I Konkurrenceevneredegørelsen 2011 findes 2010 tal for hele landet. Danmark er i 2010 rykket to pladser tilbage og ligger under
OECD-gennemsnittet. Der findes endnu ikke regionaliserede 2010-data.
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Figur 1.5. Samlet arbejdsudbud, erhvervsfrekvens og arbejdstimer per beskæftiget, 2009
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Anm.: I beregningen af det samlede arbejdsudbud antages det, at ledige udbyder samme gennemsnitlige antal arbejdstimer som
beskæftigede. Top 5 er det simple gennemsnit af de fem bedste placerede lande i OECD. Erhvervsfrekvensen er opgjort på bopæle,
mens timer pr. beskæftiget er opgjort på arbejdssteder.
Kilde: Danmarks Statistik, Eurostat og Konkurrenceevneredegørelse 2011 (Factbook).

I det følgende beskrives de seneste års udvikling i de regionale erhvervsfrekvenser og
arbejdstimer pr. beskæftiget.
Erhvervsfrekvens

Danmark har en høj arbejdsmarkedsdeltagelse sammenlignet med udlandet, hvilket
især kan tilskrives en høj erhvervsdeltagelse for kvinder. De seneste år er erhvervsfrekvensen faldet betydeligt i alle regioner, blandt andet på grund af den økonomiske afmatning, jf. figur 1.6. De regionale forskelle er beskedne (Region Hovedstaden og
Region Midtjylland har en lidt højere erhvervsfrekvens end de øvrige regioner).
Især blandt de 20-29-årige er erhvervsfrekvensen reduceret de seneste år, hvilket bl.a.
kan tilskrives en øget tilgang til uddannelse. I alle regioner er erhvervsfrekvensen for
aldersgruppen 60-64 år betydeligt lavere end for de øvrige aldersgrupper. Til gengæld
er erhvervsfrekvensen i denne aldersgruppe – modsat de øvrige aldersgrupper – ikke
reduceret de seneste år. I Region Hovedstaden er 50 pct. af de 60-64-årige erhvervsaktive, mens det kun gælder for ca. 42 pct. i Region Nordjylland.
Figur 1.6. Erhvervsfrekvens, 2000-2010
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Anm.: Andel af 16-64-årige, som er med i arbejdsstyrken. Databrud i 2003 og 2009. I 2009 overgår den registerbaserede arbejdsstyrkestatistik til at anvende eIndkomst som datagrundlag. Derfor er der et databrud i statistikken fra 2008 til 2009, hvor beskæftigelsesniveauet falder med omkring 70.000 alene som følge af overgangen til den nye datakilde.
Kilde: Danmarks Statistik og REG.STAT.
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Den demografiske udvikling vil i de kommende år reducere arbejdsstyrken, hvilket er
et markant skifte i forhold til tidligere, som forstærker behovet for at øge det strukturelle arbejdsudbud.
Arbejdstid

Den årlige arbejdstid i Danmark har ligesom i de øvrige OECD-lande haft en aftagende tendens siden 1970’erne.12 I sidste halvdel af 1990’erne steg arbejdstiden i Danmark dog, og forskellen til OECD-gennemsnittet blev indsnævret. Den forholdsvis lave
gennemsnitlige arbejdstid i Danmark afspejler bl.a., at Danmark er blandt de lande
hvor den aftalte arbejdstid er lavest, at danske lønmodtagere generelt har flere feriedage
end lønmodtagere i andre lande, og at andelen af fuldtidsbeskæftigede er relativt lav i
Danmark.
I de seneste år er antallet af arbejdstimer pr. beskæftiget faldet i alle regioner, jf. figur
1.7. Den økonomiske afmatning har altså ikke kun reduceret antallet af beskæftigede,
men også den gennemsnitlige arbejdstid for de beskæftigede. De regionale variationer
i de beskæftigedes arbejdstid er beskedne. Niveauet er lavest i Region Sjælland, som
ligger knap 1 pct. under landsgennemsnittet.
Figur 1.7. Årlig arbejdstid pr. beskæftiget, 1999-2009
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Anm.: Ekskl. beskæftigede på orlov. Hele landet er inkl. kategorien ”uden for regioner” (olieudvinding mv.).
Kilde: Danmarks Statistik.

12 Konkurrenceevneredegørelse 2011.
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2. ET FLEKSIBELT ARBEJDSMARKED
Der er nedlagt mange private job i alle danske regioner de seneste år, især inden for
industri, handel og transport samt bygge- og anlægsbranchen. Ledigheden er steget
overalt i landet, ikke mindst blandt de yngre aldersgrupper. Særligt bekymrende er det,
at langtidsledigheden er steget betydeligt i alle regioner.
Der er behov for at sikre en fleksibel arbejdskraft, som har de kvalifikationer, virksomhederne efterspørger. Generelt er arbejdskraften i Danmark meget mobil sammenlignet med udlandet. Det viser sig blandt andet ved, at en stor del af arbejdskraften hyppigt skifter arbejdsplads.
Efter- og videreuddannelsesaktiviteten i de danske regioner ligger også højt i internationalt perspektiv. Det bidrager til en løbende opkvalificering af arbejdsstyrken og er et
vigtigt element i at sikre et fleksibelt arbejdsmarked.

2.1 Ledighed
Ledigheden steg kraftigt i alle regioner under den økonomiske afmatning i 2008 og
2009, men har været stort set konstant siden primo 2010, jf. figur 2.1. Niveaumæssigt er
ledigheden godt 6 pct. i alle regioner – dog lidt lavere i Region Midtjylland. Region
Nordjyllands ledighed er kommet tæt på landsgennemsnittet efter at have ligget ca. 1
procentpoint over.
Figur 2.1. Bruttoledige i pct. af arbejdsstyrken (sæsonkorrigeret),
jan. 2007-okt. 2011
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Anm.: Bruttoledige inkluderer personer i aktivering.
Kilde: Danmarks Statistik.

Den økonomiske afmatning har medført en betydelig stigning i langtidsledigheden. I
alle regioner har godt 3 ud af 10 ledige det seneste år været uden beskæftigelse i 80 pct.
eller mere af tiden, jf. figur 2.2. Niveauet er dog ikke meget højere end i 2007. Umiddelbart synes langtidsledigheden i Region Hovedstaden at have været mindre konjunkturfølsom end i de øvrige regioner. Andelen af langtidsledige var således højere i
Region Hovedstaden end i de øvrige regioner, da langtidsledigheden var på sit laveste,
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og samtidig har stigningen de seneste år været mindre i Region Hovedstaden end i de
øvrige regioner.
Figur 2.2. Langtidsledige i pct. af alle ledige, jan. 2007-sept. 2011
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Anm.: En person er langtidsledig, hvis personen er ledig i den sidste uge af den målte måned og har modtaget dagpenge eller start/
kontanthjælp i mindst 80 procent af de forrige 52 uger (i gennemsnit). Altså en ledighedsgrad på minimum 0,8.
Kilde: Jobindsats.dk.

Stigningen i ledighed har berørt alle aldersgrupper, især de unge i aldersgruppen 25-29
år, som i dag har en ledighedsprocent på næsten 10 pct. på landsplan, jf. figur 2.3. Ledigheden for de 50-59 årige er på niveau med gennemsnittet for alle aldersgrupper,
mens personer over 60 år har en forholdsvis lav ledighed. Dette billede går igen i alle
regioner. Sammenlignet med de fleste andre lande er ungdomsledigheden fortsat relativ lav i Danmark.13
Figur 2.3. Sæsonkorrigeret ledighed for unge og ældre,
jan. 2007-okt. 2011
12
10

Pct.

8
6
4
2

16-24 år

Kilde: Danmarks Statistik.

13 Konkurrenceevneredegørelse 2011.
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2.2 Beskæftigelse
Ifølge de seneste nationalregnskabstal for andet kvartal 2011 er den private beskæftigelse reduceret med ca. 180.000 personer, siden beskæftigelsen toppede i fjerde kvartal
2008.14 I samme periode er den offentlige beskæftigelse øget med ca. 10.000 personer.
De private job er især nedlagt inden for industri, handel og transport samt bygge- og
anlægsbranchen.
De regionale beskæftigelsestal, som er sammenlignelige med de nationale beskæftigelsestal fra nationalregnskabet, findes kun til og med 2009. Der findes imidlertid en forholdsvis ny statistik vedrørende lønmodtagere (dvs. ekskl. selvstændige og medhjælpende ægtefæller), som gør det muligt at følge den regionale beskæftigelsesudvikling
frem til og med første kvartal 2011. Ifølge denne statistik faldt den private beskæftigelse i Region Hovedstaden med ca. 6 pct. fra første kvartal 2008 til første kvartal
2011.15 I de øvrige regioner blev den private beskæftigelse reduceret omtrent dobbelt så
meget (fra ca. 11 pct. i Region Midtjylland til ca. 15 pct. i Region Sjælland). Det er inden for langt de fleste brancher, at Region Hovedstaden har tabt forholdsvis få arbejdspladser sammenlignet med de øvrige regioner.
Figur 2.4. Antal privat beskæftigede lønmodtagere,
1. kvartal 2008-1. kvartal 2011
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Anm.: Beskæftigelsen er opgjort som antal fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere og opgjort på lønmodtagernes arbejdssted.
Kilde: Danmarks Statistik.

2.3 Mobilitet
En høj mobilitet på arbejdsmarkedet giver flere jobåbninger, og gør det lettere for arbejdskraften at finde ny beskæftigelse, også i perioder med svag konjunkturudvikling.
Alle fem danske regioner har en høj jobmobilitet sammenlignet med udlandet, jf. figur
2.5. Godt 12 pct. af de beskæftigede i Danmark har påbegyndt beskæftigelse hos deres
nuværende arbejdsgiver inden for det seneste år, hvilket kun overgås af Tyrkiet og Sverige.

14	Tallene er sæsonkorrigerede.
15	Lønmodtagerstatistikken er ikke sæsonkorrigeret, hvorfor det er mest retvisende at sammenligne de samme kvartaler på
tværs af år.
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Figur 2.5. Jobskifte blandt beskæftigede, 2010
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Anm.: Andel af de beskæftigede, der har påbegyndt beskæftigelse hos deres nuværende arbejdsgiver inden for det seneste år.
Kilde: Danmarks Statistik og factbook.dk.

2.4 Voksen- og efteruddannelse
En løbende opkvalificering af arbejdsstyrken, så arbejdsudbuddets kvalifikationer hele
tiden udvikles og tilpasses de skiftende forhold, er et vigtigt element i at sikre et fleksibelt arbejdsmarked. En effektiv voksen- og efteruddannelsesindsats (VEU) kan bidrage hertil. Danmark har i international sammenhæng en høj deltagelse i VEU. Ser man
på deltagelsen i uddannelsesaktiviteter blandt de 30-64-årige, har Danmark i adskillige
år ligget i toppen af Europa, jf. figur 2.6. I alle danske regioner har tæt på 30 pct. af de
30-64-årige deltaget i uddannelsesaktiviteter, og andelen har været stigende de seneste
år.
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Figur 2.6. Andel af 30-64-årige som har deltaget i uddannelse de seneste
fire uger, 2000-2010
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Anm.: De regionale tal foreligger kun for perioden 2007-2010. Alle typer uddannelse er medtaget. Det kan påvirke Danmarks
placering, at der er relativt mange ældre studerende. EU-15 omfatter de 15 ’gamle’ EU-lande.
Kilde: Danmarks Statistik og factbook.dk.

Danmark er også det land i Europa, hvor den største andel af ufaglærte 30-64-årige
deltager i uddannelsesaktiviteter, jf. figur 2.7. Det høje niveau gælder alle regioner. De
seneste år er uddannelsesaktiviteten blandt ufaglærte især steget i Region Nordjylland.
Figur 2.7. Andel af ufaglærte 30-64 årige som har deltaget i uddannelse
de seneste fire uger, 2000-2010
30
25

Pct.

20
15
10
5
0
2000

2001

Hele landet

2002

2003

2004

Region Hovedstaden

Region Midtjylland

Region Nordjylland

2005

2006

Region Sjælland
Europa max

2007

2008

2009

2010

Region Syddanmark
EU-15

Anm.: Se anmærkning til figur 2.6.
Kilde: Danmarks Statistik og www.factbook.dk.
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3. UDDANNELSE
Det er regeringens nationale målsætning, at 95 pct. af en ungdomsårgang skal have en
ungdomsuddannelse i 2015. 60 pct. af en skal have en videregående uddannelse i 2020
og 25 pct. af en ungdomsårgang skal have en lang videregående uddannelse i 2020.
Samtidig skal flere gennemføre en erhvervsuddannelse, og en erhvervsuddannelse skal
for flere end tilfældet er i dag fungere som et skridt på vejen til en videregående uddannelse.
Andelen af unge, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, er efter en årrække med en faldende tendens steget det seneste år i alle regioner. Niveauet er højest
i Region Midtjylland, hvor knap 90 pct. af en ungdomsårgang forventes at gennemføre
en ungdomsuddannelse.
I alle regioner påbegynder næsten alle unge en ungdomsuddannelse, hvorfor den største udfordring er at mindske frafaldet. Frafaldet er særligt stort på de erhvervsfaglige
ungdomsuddannelser, hvor kun godt halvdelen af de unge gennemfører deres uddannelse.
Andelen af unge, der ventes at opnå en videregående uddannelse, er det seneste år steget betydeligt i alle regioner. Samtidig har der været en tendens til, at de regionale forskelle er reduceret. Niveauet er størst i Region Hovedstaden, hvor ca. 52 af en ungdomsårgang forventes at gennemføre en videregående uddannelse. De seneste tal for
optagelsen på de videregående uddannelser i 2011 indikerer, at stadig flere unge søger
ind på de videregående uddannelser.
Den økonomiske krise kan have medvirket til, at flere unge søger ind på uddannelserne
modsat under højkonjunkturen, hvor der var bedre jobmuligheder, også for ufaglærte.

3.1 Ungdomsuddannelser
Der er to typer ungdomsuddannelser – de gymnasiale uddannelser og de erhvervsrettede uddannelser. De gymnasiale ungdomsuddannelser har til formål at give de nødvendige kompetencer til fortsat uddannelse. De erhvervsrettede ungdomsuddannelser
har til formål at give erhvervskompetencer, men kan også give adgang til en række
korte og mellemlange videregående uddannelser.
Primo 2011 havde ca. 82 pct. af de 25-34-årige gennemført mindst en ungdomsuddannelse, jf. figur 3.1. Det vil sige, at de enten har en ungdomsuddannelse eller har gennemført en videregående uddannelse uden først at have færdiggjort en ungdomsuddannelse. Andelen har på landsplan været stigende siden 2000, men med tendens til
stagnation de seneste år. Regionalt varierer andelen væsentligt. Andelen af 25-34-årige
med mindst en ungdomsuddannelse er således forholdsvis høj i Region Hovedstaden
(knap 85 pct.) og Region Midtjylland (knap 84 pct.), mens den ligger noget under
landsgennemsnittet i Region Sjælland (ca. 77 pct.). Region Sjælland har samtidig oplevet et mindre fald siden 2007. De regionale forskelle afspejler i et vist omfang, at mange
unge efter endt ungdomsuddannelse flytter til de store byer.
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Figur 3.1. Andel 25-34-årige med mindst en ungdomsuddannelse,
2000-2011
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Anm.: Højeste fuldførte uddannelse er opgjort pr. 1. oktober året før, mens alder er opgjort 1. januar i året. Beregningerne medtager ikke indvandrere, da det ikke er fuldt ud muligt at belyse indvandreres uddannelsesniveau, idet den seneste undersøgelse af
indvandreres medbragte uddannelse kun dækker personer indvandret til og med 2004. Databrud i 2006.
Kilde: Danmarks Statistik.

Med den såkaldte profilmodel kan man beregne, hvor mange unge der vil gennemføre
en ungdomsuddannelse inden for 25 år efter 9. klasse, hvis de unges uddannelsesadfærd forbliver uændret i forhold til i dag, jf. boks 3.1.
Boks 3.1. Profilmodellen
Profilmodellen beregner en ungdomsårgangs forventede uddannelsesadfærd i løbet af 25 år,
hvor al adfærd i uddannelsessystemet (studietider, fuldførelsesprocenter og overgange mellem
uddannelser) svarer til uddannelsesadfærden i befolkningen i det enkelte år.
Profilmodellen 2009 viser således, hvordan den ungdomsårgang, som afsluttede 9. klasse i
2009, forventes at uddanne sig i løbet af de kommende 25 år, når uddannelsessystemet og
uddannelsesadfærden i hele perioden antages at være som i 2009.
De regionale profilmodelresultater er beregnet på basis af adfærd for de elever, som havde
bopæl i regionen ved 9. klasse, uanset om de senere er flyttet. De elever, som afslutter deres
grundskole på efterskole, er optalt i den region, hvor de havde bopæl før efterskolen. De få
elever, som ikke har en oplyst bopælsregion, bliver opgjort på den region, hvor de har gået i
grundskole.

Ifølge profilmodellen er andelen af en årgang, der forventes at gennemføre en ungdomsuddannelse, steget betydeligt fra 2008 til 2009 i samtlige regioner efter en faldende tendens de foregående år, jf. figur 3.2. På landsplan er andelen steget med ca. 2
procentpoint fra 85,3 pct. til 87,4 pct. Region Sjælland har oplevet den største stigning
på ca. 3 procentpoint. Andelen af unge, der forventes at opnå en ungdomsuddannelse,
er højest i Region Nordjylland (ca. 89 pct.) og lavest i Region Hovedstaden (ca. 86 pct.).
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Figur 3.2. Forventet gennemførelse af mindst en ungdomsuddannelse
25 år efter 9. klasse, 1990-2009 (pct. af årgang)
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Kilde: UNI·C Statistik & Analyse (profilmodellen).

Den betydelige stigning fra 2008 til 2009 i andelen af en ungdomsårgang, der forventes
at gennemføre en ungdomsuddannelse, skyldes i høj grad drengenes adfærd, jf. figur
3.3. Andelen af drenge, der forventes at opnå en ungdomsuddannelse, er steget med 3-4
procentpoint i regionerne Sjælland, Nordjylland og Syddanmark. I alle regioner er der
dog fortsat betydeligt flere piger end drenge, som forventes at opnå en ungdomsuddannelse.
Figur 3.3. Forventet gennemførelse af mindst en ungdomsuddannelse
25 år efter 9. klasse fordelt på køn, 2006-2009 (pct. af årgang)
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Kilde: UNI·C Statistik & Analyse (profilmodellen).

Ovenstående er baseret på uddannelsesadfærden inden for 25 år efter 9. klasse. De
samme beregninger kan gennemføres for uddannelsesadfærden 5 år efter 9. klasse, dvs.
for de helt unge. Disse beregninger viser, at en stigende andel af de unge i alle regioner
ventes at have gennemført deres ungdomsuddannelse inden for 5 år efter 9. klasse, jf.
figur 3.4. Andelen er højest i Region Midtjylland med godt 68 pct., mens Region Sjælland har den laveste andel på godt 65 pct.
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Figur 3.4. Forventet gennemførelse af mindst en ungdomsuddannelse
5 år efter 9. klasse fordelt på køn, 1990-2009 (pct. af årgang)
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Kilde: UNI·C Statistik & Analyse (profilmodellen).

Næsten alle unge påbegynder før eller siden en ungdomsuddannelse. I alle regioner er
fuldførelsesprocenten på de gymnasiale uddannelser relativt høj (84-87 pct.). Fuldførelsesprocenten på de gymnasiale ungdomsuddannelser er dog faldet svagt fra 2008 til
2009.
Frafaldet er betydeligt større på de erhvervsrettede ungdomsuddannelser, jf. figur 3.5.
Fuldførelsesprocenten varierer fra ca. 57 pct. i Region Midtjylland til ca. 51 pct. i Region
Hovedstaden og Region Sjælland. De øvrige regioner er på niveau med landsgennemsnittet (ca. 54 pct.).
Figur 3.5. Fuldførelse af erhvervsrettet ungdomsuddannelse, 2000-2009
(pct. af elever)
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Anm.: Andel af elever, der påbegynder en uddannelse et givent år, og som forventes at fuldføre. Afbrud med efterfølgende start
inden 15 mdr. på samme uddannelsesgruppe regnes ikke som afbrud. De seneste år er gennemførelsesprocenterne estimerede og
derfor usikre. I forhold til den regionale konkurrenceevneredegørelse fra 2010 er data for de seneste år revideret. Hele landet er
opjusteret med 6 pct. point i 2008.
Kilde: UNI·C Statistik & Analyse.

De erhvervsrettede ungdomsuddannelser består som hovedregel af et grundforløb på
en erhvervsskole efterfulgt af et hovedforløb, hvor der veksles mellem skoleundervisning og virksomhedspraktik. Frafaldet er betydeligt større på grundforløbet end i det
efterfølgende praktikforløb. På landsplan fuldfører 72 pct. grundforløbet, mens 79 pct.
gennemfører hovedforløbet. De regionale variationer i gennemførelsen af erhvervsuddannelserne kan især tilskrives forskelle i fuldførelsen på grundforløbet. I Region
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Midtjylland gennemførte 76 pct. grundforløbet i 2009, mens kun 67 pct. gennemførte
forløbet i Region Hovedstaden.
Praktikpladser

Ved udgangen af september 2011 var der ca. 8.250 praktikpladssøgende elever på
landsplan. Det er en stigning på ca. 1000 elever i forhold til samme måned året før. Alle
regioner har oplevet en stigning i antallet af elever, der søger en praktikplads, ikke
mindst i Region Hovedstaden, jf. figur 3.6. Antallet af praktikpladssøgende ligger i alle
regioner undtagen Region Hovedstaden under niveauet i 2003-04.
Figur 3.6. Praktikpladssøgende, juni 2003-september 2011
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Kilde: UNI·C Statistik & Analyse.

Den økonomiske krise og den deraf følgende usikkerhed har medført, at virksomhederne har været mindre tilbøjelige til at indgå praktikpladsaftaler. Antallet af indgåede
aftaler faldt betydeligt fra 2008 til 2009, jf. figur 3.7. Antallet af indgåede aftaler har dog
været stigende i alle regioner fra 2009 til 2010. Stigningen skal bl.a. ses i sammenhæng
med forøgelse af praktikpladspræmien mv. til arbejdsgivere, som indgår praktikpladsaftaler. Væksten i antal indgåede praktikpladsaftaler har været højest i Region Nordjylland og Region Hovedstaden (ca. 26 pct.).
Figur 3.7. Udvikling i antal indgåede praktikaftaler, 2003-2010
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Anm.: Pga. databrud er antallet af indgåede praktikaftaler opgjort ekskl. social- og sundhedsuddannelserne og den pædagogiske
assistentuddannelse.
Kilde: UNI·C Statistik & Analyse.
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3.2 Videregående uddannelse
Evnen til at konkurrere på viden og idéer hænger blandt andet tæt sammen med, hvor
mange der har en videregående uddannelse, og hvor dygtige de er. Fremstillingen af
nye varer og tjenesteydelser bliver mere og mere videnintensiv. En højtuddannet arbejdsstyrke har derfor stor betydning for den fremtidige vækst og velstand.
Andelen af 25-34-årige med en videregående uddannelse er stigende, jf. figur 3.8. På
landsplan er andelen vokset fra 26 pct. i 2000 til knap 38 pct. i 2011. I de seneste år er
andelen især vokset i Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Nordjylland,
mens stigningen har været mindre markant i Region Syddanmark og Region Sjælland.
I Region Hovedstaden har godt 47 pct. de 25-34-årige en videregående uddannelse.
Region Midtjylland ligger på niveau med landsgennemsnittet, mens de øvrige regioner
ligger noget under. Andelen er lavest i Region Sjælland, og regionen har som den eneste ikke oplevet nogen nævneværdig vækst i andelen i perioden 2006 til 2011.
Figur 3.8. Andelen af de 25-34-årige med en videregående uddannelse,
2000-2011
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Anm.: Højeste fuldførte uddannelse er opgjort pr. 1. oktober året før, mens alder er opgjort 1. januar i året. Beregningerne medtager ikke indvandrere, da det ikke er fuldt ud muligt at belyse indvandreres uddannelsesniveau, idet den seneste undersøgelse af
indvandreres medbragte uddannelse kun dækker personer indvandret til og med 2004. Databrud i 2006.
Kilde: Danmarks Statistik.

Andelen af 25-34-årige med en kort videregående uddannelse (KVU) er relativt ens i
de fem regioner (ca. 6 pct.), jf. figur 3.9. Derimod er der betydelige forskelle i andelen
med en mellemlang videregående uddannelse (MVU). I Region Hovedstaden har næsten hver fjerde af de 25-34-årige en MVU, mens det gælder for knap hver sjette i Region Sjælland. De øvrige regioner ligger på niveau med landsgennemsnittet (ca. 21
pct.). Også andelen med en lang videregående uddannelse (LVU) er betydeligt større i
Region Hovedstaden end i de øvrige regioner. Således har ca. 18 pct. af de 25-34-årige
i hovedstadsregionen gennemført en LVU, hvorimod det er knap 6 pct. i Region Syddanmark og godt 4 pct. i Region Sjælland.
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Figur 3.9. Andel af 25-34-årige med en videregående uddannelse,
2006 og 2011
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Anm.: Se figur 3.8.
Kilde: Danmarks Statistik.

Den forventede fremtidige udvikling med hensyn til videregående uddannelser kan –
ligesom ungdomsuddannelserne ovenfor – vurderes med profilmodellen. Andelen af
en årgang, der forventes at gennemføre en videregående uddannelse i løbet af 25 år
efter 9. klasse, voksede betydeligt fra 2008 til 2009 (seneste dataår), jf. figur 3.10. Stigningen fra 2008 til 2009 var især markant i Region Sjælland (3,4 procentpoint), mens
stigningen var mindre udtalt i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. Udviklingen dækker over en svag nedgang i antallet, der forventes at gennemføre en kort videregående uddannelse, mens flere forventes at gennemføre en mellemlang og en lang
videregående uddannelse. I Region Hovedstaden forventes flest at gennemføre en videregående uddannelse (ca. 52 pct.), hvoraf ca. halvdelen ventes at gennemføre en lang
videregående uddannelse.
Figur 3.10. Forventet gennemførelse af videregående uddannelse 25 år
efter 9. klasse, 1990-2009 (pct. af årgang)
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Kilde: UNI·C Statistik & Analyse (profilmodellen).
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På trods af den store stigning fra 2008 til 2009 er andelen af unge, som ventes at gennemføre en videregående uddannelse, kun steget svagt siden 2001. Det dækker dog
over en markant stigning for personer med udenlandsk herkomst. Fra 2001 til 2009 er
andelen steget med ca. 9 procentpoint for personer med udenlandske herkomst, mens
andelen med dansk oprindelse er steget med ca. 1 procentpoint. Der er betydelige regionale variationer på dette område, jf. figur 3.11. Region Hovedstaden har den største
uddannelsestilbøjelighed for personer med dansk oprindelse, men lavest for personer
med udenlandsk herkomst. I regionerne Sjælland, Syddanmark og Nordjylland ventes
forholdsvis mange personer med udenlandsk herkomst at gennemføre en videregående uddannelse sammenlignet med regionerne Hovedstaden og Midtjylland. I de tre
førstnævnte regioner er personer med udenlandsk herkomst endda mere tilbøjelige til
at gennemføre en videregående uddannelse end personer med dansk oprindelse.
Typisk er andelen af piger, der opnår en videregående uddannelse, højere end andelen
af drenge. Det gælder både for unge med dansk og udenlandsk oprindelse. Den kraftige stigning i andelen med udenlandsk oprindelse skyldes især, at andelen af drenge
med udenlandsk oprindelse, der forventes at gennemføre en videregående uddannelse,
er vokset markant.
Figur 3.11. Forventet gennemførelse af videregående uddannelse 25 år
efter 9. klasse fordelt på herkomst, 2009 (pct. af årgang)
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Kilde: UNI·C Statistik & Analyse (profilmodellen).

Ser man alene på de lange videregående uddannelser har der været en positiv udvikling. Andelen af en ungdomsårgang, der forventes at gennemføre en lang videregående
uddannelse, er således steget betydeligt i alle regioner siden 1990, jf. figur 3.12. 25 pct.
af en ungdomsårgang fra Region Hovedstaden forventes at gennemføre en lang videregående uddannelse (2009), mens det for unge fra Region Nordjylland og Region
Midtjylland er ca. 20 pct. og fra Region Syddanmark og Region Sjælland ca. 18 pct.
Landsgennemsnittet er knap 21 pct.
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Figur 3.12. Forventet gennemførelse af lang videregående uddannelse
25 år efter 9. klasse, 1990-2009 (pct. af årgang)
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Kilde: UNI·C Statistik & Analyse (profilmodellen).

Optag på de videregående uddannelser

Antallet af unge, der optages på en videregående uddannelse, har været kraftigt stigende de seneste år, både for kvinder og for mænd. Den kraftige stigning sker efter en
længere periode med en faldende tendens, jf. figur 3.13. Antallet af optagne mænd er i
perioden 2008 til 2011 steget med ca. 50 pct., mens antallet af optagne kvinder er vokset med ca. 34 pct.
Figur 3.13. Antal personer optaget på videregående uddannelser fordelt
på køn, 2000-2011
70
60

1000 personer

50
40
30
20
10
0
2000
Ialt

2001

2002

Mænd

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

Kvinder

Kilde: Den koordinerede tilmelding, KOT.
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4. INNOVATION, FORSKNING OG
UDVIKLING
Andelen af innovative virksomheder er steget i de fleste regioner de seneste år, men det
er stadig kun 44 pct. af de danske virksomheder, der er innovative. Innovationsaktiviteten varierer ikke meget fra region til region, men flere indikatorer peger dog på, at
Region Sjælland har en forholdsvis stor udfordring på innovationsområdet.
De danske virksomheder har oplevet en kraftig vækst i omsætningsandelen fra nye
varer og tjenesteydelser. Det er især i virksomhederne i regionerne Hovedstaden,
Nordjylland og Syddanmark.
De samlede udgifter til forskning og udvikling i Danmark steg i 2009 til godt 3 pct. af
BNP. De offentligt finansierede udgifter udgør en tredjedel heraf. Næsten to tredjedele
af de private udgifter afholdes i Region Hovedstaden.
Virksomhedernes samspil om innovation med offentlige aktører er forholdsvist svagt i
alle regioner. Dog gør Region Nordjylland det relativt godt på dette område.

4.1 Innovative virksomheder
Innovation er implementering af et nyt væsentligt forbedret produkt (vare- eller tjenesteydelse), proces, markedsføringsmetode eller organisatorisk ændring. Innovationer
kan tage udgangspunkt i ny viden og teknologi, men kan også være en kombination af
nye anvendelsesmuligheder for eksisterende viden og teknologier.
I perioden 2007-2009 introducerede knap 31 pct. af de danske virksomheder et nyt
produkt og/eller proces, jf. figur 4.1.16 Region Syddanmark har den højeste andel af
produkt- og/eller procesinnovative virksomheder (ca. 33 pct.). Siden 2005-2007 har
alle regioner med undtagelse af Region Sjælland oplevet en fremgang. Region Sjælland
er derfor kommet endnu længere bagud i forhold til de øvrige regioner.
Figur 4.1. Andel produkt- og/eller procesinnovative virksomheder,
2005-2007, 2006-2008 og 2007-2009
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Anm.: Andelen af alle innovative virksomheder, der har introduceret nye produkter og/eller processer. Data er baseret på spørgeskemaundersøgelse.
Kilde: Danmarks Statistik.
16	De regionale data vedrørende innovation, forskning og udvikling skal tolkes med forbehold for, at oplysninger for virksomheder, som er en del af en koncern, er opgjort på hovedsædet, mens selve aktiviteterne kan have fundet sted på arbejdssteder i
andre regioner.
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Ud over produkt- og procesinnovation kan virksomheder også styrke deres position
på markedet ved at benytte nye markedsføringsmetoder eller ændre organisationsstrukturen, fx nye salgskanaler, ændrede forretningsgange og forbedrede eksterne relationer. Andelen af organisations- og/eller markedsføringsinnovative virksomheder i
Danmark var i perioden 2007-2009 på ca. 35 pct. Region Hovedstaden og Region
Midtjylland har lidt flere organisations- og/eller markedsføringsinnovative virksomheder end de øvrige regioner. Region Nordjylland har det laveste niveau, ca. 7 procentpoint under Region Hovedstaden, jf. figur 4.2.
Figur 4.2. Andel organisations- og/eller markedsføringsinnovative
virksomheder, 2005-2007, 2006-2008 og 2007-2009
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Anm.: Andelen af alle innovative virksomheder, der har introduceret nye organisations- og/eller markedsføringsinnovationer.
Data er baseret på spørgeskemaundersøgelse.
Kilde: Danmarks Statistik.

Omsætning fra nye varer og tjenester

En indikator for de danske virksomheders evne til at omsætte innovation til kommerciel succes er omsætningsbidraget fra nye varer og tjenesteydelser. Denne indikator
skal tolkes forsigtigt, da den varierer betydeligt fra periode til periode. I 2007-2009
udgjorde omsætningen fra nye varer og tjenesteydelser ca. 25 pct. i Danmark, hvilket
var en betydelig stigning i forhold til de foregående år. Regionalt varierer omsætningsandelen betydeligt, jf. figur 4.3. Niveauet er betydeligt højere i regionerne Hovedstaden,
Nordjylland og Syddanmark end i Sjælland og Midtjylland.
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Figur 4.3. Nyudviklede varer og tjenesteydelsers andel af innovative
virksomheders samlede omsætning, 2005-2007, 2006-2008 og 2007-2009
35
30

Pct.

25
20
15
10
5
0
Hele landet

2005-2007

Region
Hovedstaden
2006-2008

Region
Sjælland

Region
Syddanmark

Region
Midtjylland

Region
Nordjylland

2007-2009

Anm.: Omsætning fra nye produkter i forhold til samlet omsætning i innovative virksomheder. Data er baseret på spørgeskemaundersøgelse.
Kilde: Danmarks Statistik.

Patenter og varemærker

Patentansøgninger er en indikator for virksomhedernes innovation. For nogle virksomheder kan det være tilstrækkeligt at beskytte innovationer med et nationalt patent,
mens eksportorienterede virksomheder kan videreføre den nationale patentansøgning
i det internationale system eller søge direkte i udlandet og dermed få patentet gjort
gyldigt i andre lande.
Regionale opgørelser af patentansøgninger skal tages med forbehold for, at ansøgningen bliver kategoriseret efter den førstnævnte ansøger på ansøgningen, men den innovation, som ligger bag ansøgningen, kan godt være skabt i en anden del af virksomheden/koncernen.17 Fordelingen af patenter og varemærker skal ses i sammenhæng
med den regionale erhvervsstruktur.
Antallet af nationale patentansøgninger pr. indbygger er betydeligt større i Region Hovedstaden og Region Midtjylland end i de tre øvrige regioner, jf. figur 4.4. Specielt i
Region Midtjylland har der været en positiv udvikling i antal patentansøgninger de
seneste år (dog med et fald i slutningen af perioden). Region Sjælland har det laveste
niveau, men oplevede dog sammen med Region Nordjylland en positiv udvikling i
2009 (modsat de øvrige regioner). Danmark var i 2009 nr. 7 i OECD målt på antal nationale patentansøgninger pr. indbygger.18

17	Dette gør, at ansøgninger med en dansk ansøger ikke bliver inkluderet, hvis ansøgningen er ansøgt sammen med en udenlandsk
partner, og denne står først på ansøgningen. Ligeledes bliver ansøgningen talt med i den region, hvor første danske ansøger har
hjemme, hvilket kan gøre, at ansøgninger, der er udarbejdet på tværs af regioner, kun bliver talt med i totalen for den ene region.
18	Konkurrenceevneredegørelse 2011, Factbook.
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Figur 4.4. Nationale patentansøgninger pr. mio. indb., 1999-2009
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Kilde: Patent- og Varemærkestyrelsen.

Virksomheder, der er aktive på det europæiske marked, vil typisk beskytte teknologiske
innovationer gennem den europæiske patentmyndighed (EPO). Antallet af EPO-patentansøgninger har været svagt faldende i regionerne de seneste år, jf. figur 4.5. Faldet
optræder dog kun i de regionale opgørelser og ikke i de nationale.19 Således viser de
internationalt sammenlignelige tal i Konkurrenceevneredegørelse 2011 en positiv udvikling i Danmark, som i 2010 er rykket op på en 4. plads blandt OECD-landene. Ligesom med de nationale patentansøgninger er antallet af EPO-patentansøgninger størst
i Region Hovedstaden og mindst i Region Nordjylland og Region Sjælland.
Figur 4.5. Europæiske patentansøgninger pr. mio. indb., 1999-2010
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Anm.: Tallene i denne graf er behæftet med datausikkerhed, som skyldes, at den regionale opgørelsesmetode afviger fra EPO’s
opgørelsesmetode. Antallet af ansøgninger matcher derfor ikke antallet af ansøgninger, som opgjort af EPO og vist i Konkurrenceevneredegørelse 2011.
Kilde: Patent- og Varemærkestyrelsen.

Man kan kun få patent på tekniske innovationer. Ikke-tekniske innovationer kan bl.a.
beskyttes ved hjælp af varemærker. De regionale forskelle på EU-varemærker svarer til
de regionale forskelle på patentansøgninger, idet der er klart flest EU-varemærker pr.
indbygger i Region Hovedstaden og færrest i Region Sjælland og Region Nordjylland,
jf. figur 4.6. Alle regioner oplevede en pæn stigning i antal EU-varemærker i 2010, og
Danmark er placeret som nr. 3 i EU målt på antal EU-varemærker pr. indbygger.20

19	De danske EPO-patentansøgninger kan godt regionaliseres, men opgørelsesmetoden for de regionale tal er ikke den samme
som for de nationale tal i Konkurrenceevneredegørelsen, hvorfor de regionale tal ikke summer præcist til de internationalt
sammenlignelige tal.
20 Konkurrenceevneredegørelse 2011, Factbook.
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Figur 4.6. EU-varemærker pr. mio. indbygger, 2004-2010
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Anm.: Kun ansøgninger med dansk første ansøger er medtalt. Summen af de regionale opgørelser kan afvige fra de nationale opgørelser, da disse ikke er opgjort på samme tidspunkt.
Kilde: Patent- og Varemærkestyrelsen.

4.2 Private investeringer i forskning, udvikling og innovation
Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling (FoU) er en væsentlig kilde til
innovation. I 2009 udgjorde de samlede private investeringer i egen FoU ca. 2 pct. af
BNP, jf. figur 4.7. Regionalt varierer FoU-udgifterne betydeligt, fra næsten 4 pct. af
BNP i Region Hovedstaden til kun ca. 0,5 pct. i Region Sjælland og Region Nordjylland. De private FoU-udgifter har været næsten konstante fra 2007 til 2009 i de to
sidstnævnte regioner, mens udgifterne er steget i de øvrige regioner.
De høje FoU-udgifter i Region Hovedstaden sammenlignet med de øvrige regioner
afspejler blandt andet, at Region Hovedstaden har forholdsvis mange virksomheder
inden for de forskningstunge erhverv, herunder medicoindustri og IKT.
Figur 4.7. Private investeringer i forskning, udvikling og innovation,
2007-2009
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Anm.: Data er baseret på spørgeskemaundersøgelse.
Kilde: Danmark Statistik.
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Nogle innovationsudgifter kan ikke kategoriseres som FoU-udgifter. Det gælder fx
indkøb af avancerede maskiner, udstyr eller software til frembringelse af nye produkter
og produktionsprocesser, køb af eksterne varemærker, designs mv. samt aktiviteter og
tekniske forberedelser til introduktion af nye produkter eller arbejdsgange. For hele
landet udgør disse innovationsudgifter ca. 25 pct. af de samlede investeringer i forskning, udvikling og innovation. Der er ikke væsentlige regionale forskelle, dog udgør de
øvrige innovationsudgifter en lidt større andel af investeringerne i Region Syddanmark
og Region Nordjylland, jf. figur 4.7.

4.3 Offentlige investeringer i forskning og udvikling
De offentlige investeringer i forskning og udvikling er en drivkraft bag innovation og
fornyelse i både den offentlige og den private sektor. De samlede offentlige og private
investeringer i forskning og udvikling udgør for hele landet godt 3 pct. af BNP, hvilket
svarer til Barcelonamålsætningen, jf. figur 4.9. Heraf udgør de offentlige investeringer
ca. 1 pct. af BNP, mens de private investeringer, der er omtalt i afsnit 4.2, står for godt 2
pct.
De offentlige FoU-investeringer er betydeligt større i Region Hovedstaden end i de
øvrige regioner, jf. figur 4.8. Ses de offentlige investeringer i forhold til de private investeringer i FoU er niveauet størst i Region Nordjylland og i Region Sjælland.
Figur 4.8. Private og offentlige investeringer i forskning, udvikling,
2007-2009
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Anm.: Data er baseret på spørgeskemaundersøgelse.
Kilde: Danmarks Statistik.

4.4 Innovative og højtuddannede medarbejdere
Adgang til kompetente medarbejdere er en vigtig forudsætning for, at virksomhederne
kan forske og udvikle samt tilegne sig ny viden. I alle regioner er andelen af privatansatte med en videregående uddannelse vokset de seneste år, jf. figur 4.9. På landsplan
havde godt 20 pct. af de privatansatte i 2010 en videregående uddannelse. Andelen med
videregående uddannelse er betydeligt højere i Region Hovedstaden (ca. 30 pct.) end i
de øvrige regioner.
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Figur 4.9. Andel privatansatte med videregående uddannelse, 2003-2010
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Anm.: Uddannelsesniveauet er opgjort på arbejdssteder.
Kilde: eStatistik.

Andelen af privatansatte med en kort videregående uddannelse er på ca. 5 pct. i alle
regioner, jf. figur 4.10. Der er derimod betydelig forskel på andelen med en mellemlang
og lang videregående uddannelse. Region Hovedstaden har en markant højere andel af
privatansatte, der har gennemført en lang videregående uddannelse, end de øvrige regioner. Samtidig er andelen af de beskæftigede med en mellemlang videregående uddannelse også højere i hovedstadsregionen.
Figur 4.10. Andel privatansatte med videregående uddannelse fordelt
på uddannelse, 2003 og 2010
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Kilde: eStatistik.

Antallet af ansatte, der er beskæftiget med forskning og udvikling, er faldet svagt fra
2008 til 2009, jf. figur 4.11. Det gælder både antallet af forskere og antallet af øvrige
ansatte inden for forskning og udviklingsaktiviteter. Udviklingen skal ses i lyset af den
økonomiske afmatning.
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Figur 4.11. Personer beskæftiget med forskning og udvikling, 2007-2009
60
50

Pct. af BNP

40
30
20
10
0
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Hele landet

Forskere

Region
Hovedstaden

Region
Sjælland

Region
Syddanmark

Region
Midtjylland

Region
Nordjylland

Teknikere og andet FoU-personale

Anm.: Data er baseret på spørgeskemaundersøgelse.
Kilde: Danmarks Statistik.

4.5 Samspil om innovation
Et betydeligt antal innovationer skabes ikke inden for virksomhedens egne fire vægge,
men i samspil med kunder, leverandører, konkurrenter, videninstitutioner mv. Et godt
samspil med omverdenen er således et vigtigt rammevilkår for virksomhedernes innovation – og et rammevilkår, som de regionale og lokale aktører har muligheder for
at påvirke.
I alle fem regioner er de vigtigste private samarbejdspartnere for de innovative virksomheder leverandører af maskiner, udstyr, materialer mv. samt kunder/klienter (enten fra samme region som virksomheden eller fra andre regioner), jf. figur 4.12. Sammenlignet med de øvrige regioner er samspillet med leverandører forholdsvist svagt i
Region Sjælland. Målt med international målestok er samspillet med leverandører dog
ikke specielt stort i nogen af de danske regioner.21

21	Konkurrenceevneredegørelse 2010.
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Figur 4.12. Samarbejde om innovation fordelt på aktører, 2007-2009
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Anm.: Data er baseret på spørgeskemaundersøgelse.
Kilde: Danmarks Statistik.

Virksomhedernes samspil med offentlige eller offentligt lignende aktører (i eller uden
for regionen) er et andet vigtigt rammevilkår. Fx kan virksomhedernes innovationskraft styrkes gennem videnoverførsel og kommercialisering af offentlige forskningsresultater. På landsplan er det kun ca. 7 pct. af de innovative virksomheder, som har
samarbejdet med universiteter eller andre højere uddannelsesinstitutioner, jf. figur
4.12. Region Nordjylland skiller sig dog ud fra de andre regioner ved at have et forholdsvist veludbygget samspil. I Region Nordjylland er andelen af innovative virksomheder, som har samarbejdet med universiteter eller andre højere uddannelsesinstitutioner, således ca. 13 pct., dvs. næsten dobbelt så høj som på landsplan. Samspillet med
offentlige serviceudbydere (sygehuse, skoler mv.) og andre offentlige aktører er meget
beskedent i samtlige regioner.
Med hensyn til samspil med udenlandske aktører er det særligt virksomhederne i
Region Hovedstaden og i Region Nordjylland, der baserer deres innovation herpå, jf.
figur 4.13. I Nordjylland er det særligt partnere i øvrige EU-lande og USA, der samarbejdes med, mens det i Region Hovedstaden også er Kina/Indien og udlandet i øvrigt.
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Figur 4.13 Andel innovative virksomheder, der er engageret i
innovationssamarbejde i udlandet, 2007-2009
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Anm.: Data er baseret på spørgeskemaundersøgelse.
Kilde: Danmarks Statistik.

Typisk er innovationer, der tager afsæt i og er målrettet brugernes behov, mere træfsikre og har større chancer for at opnå kommerciel succes. Nogle virksomheder anvender derfor såkaldt brugerdreven innovation, dvs. systematisk indhentning af viden om
brugernes behov. I Region Hovedstaden og i Region Syddanmark gør ca. hver tredje
innovative virksomhed brug af avancerede metoder til afdækning af kundernes fremtidige og ikke-erkendte behov, jf. figur 4.14. Andelen har været stort set uændret eller
faldende i alle regioner i perioden siden 2007.
Figur 4.14. Brugerdreven innovation, 2005-2007, 2006-2008 og
2007-2009
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Anm.: Andel innovative virksomheder, der benytter sig af avancerede metoder til afdækning af fremtidige og ikke-erkendte behov.
Data er baseret på spørgeskemaundersøgelse.
Kilde: Danmarks Statistik.

4.6 Adgang til kapital
Adgang til kapital er nærmere beskrevet i afsnit 5.9.
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5. IVÆRKSÆTTERI
I alle danske regioner etableres der mange nye virksomheder hvert år, og etableringsraten i Danmark er høj sammenlignet med de fleste andre lande.
Til gengæld ligger Danmark fortsat kun i midterfeltet blandt OECD-landene med hensyn til vækstiværksættere. Det er en stor udfordring i alle regioner at få styrket rammevilkårene for vækst i de små og mellemstore virksomheder. Det er dog positivt, at de
fleste regioner faktisk oplevede en positiv udvikling i andelen af vækstiværksættere,
indtil den globale økonomiske krise satte ind.22

5.1 Nye virksomheder
Danmark er i international sammenhæng kendetegnet ved en høj etableringsrate, dvs.
at nye virksomheder udgør en forholdsvis stor andel af de danske virksomheder. I den
seneste internationale måling lå Danmark på en fjerdeplads blandt 16 europæiske lande.23
I Danmark starter der hvert år mellem 17.000 og 24.000 reelt nye virksomheder alt
afhængig af konjunkturerne.24 I 2008 (seneste dataår) betød det, at 12 pct. af alle aktive
virksomheder var nyetablerede.
Som følge af den samfundsøkonomiske krise faldt etableringsraten i alle regioner fra
2007 til 2008, jf. figur 5.1. Niveauet har været lidt højere i Region Hovedstaden end i de
øvrige regioner i hele perioden 2001-08, men med en tendens til indsnævring af forskellen.
Figur 5.1. Etableringsrater, 2001-2008
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Anm. Nye virksomheder inden for markedsmæssige erhverv i pct. af samtlige virksomheder. Nye virksomheder har været aktive i
under et år. Landsgennemsnittet er ekskl. uoplyst region, og afviger dermed fra tallet i Iværksætterindeks 2011.
Kilde: Danmarks Statistik.

22	Der kan læses mere om iværksætteri og vækstvirksomheder i Iværksætterindeks 2011, som Erhvervs- og Byggestyrelsen netop
har udgivet.
23	Konkurrenceevneredegørelse 2011.
24	De reelt nye virksomheder er renset for opsplitninger, skift i ejerform mv., jf. Iværksætterindeks 2011.
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I alle regioner er antallet af nye CVR-registreringer i 2011 på nogenlunde samme
niveau som i midten af 2005, og udviklingen viser, at den økonomiske krise har haft
nogenlunde samme effekt på iværksætteraktiviteten i hele landet. I tredje kvartal
2011 oplever Region Hovedstaden atter fremgang i antallet af nyregistreringer, mens
den negative udvikling endnu ikke er vendt i de øvrige regioner, jf. figur 5.2. De nyeste
data tyder således på, at faldet i antallet af nye virksomheder er stoppet.
Figur 5.2. Tilgangen af nye virksomheder, 4. kv. 2001-3. kv. 2011
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Anm.: Glidende gennemsnit over seneste 4 kvartaler. Databrud før 2007 pga. strukturreform.
Kilde: Egne beregninger på data fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

Faldet i antallet af nyetableringer skal ses i sammenhæng med den økonomiske krise.
Regional konkurrenceevneredegørelse 2009 viste, at der er en relativt ret tæt sammenhæng mellem væksten i BNP og udviklingen i nyetablerede virksomheder. Den reducerede iværksætteraktivitet betyder ikke nødvendigvis, at Danmarks internationale
placering vil forringes, idet alle lande må forventes at opleve færre virksomhedsetableringer under den økonomiske lavkonjunktur.

5.2 Vækstiværksættere
En gruppe af de nye virksomheder er kendetegnet ved særlig høj vækst. Vækstiværksættere skaber pr. definition flere job end andre nye virksomheder, men data viser, at
de også skaber markant flere. I løbet af den treårige vækstperiode fra 2005 til 2008
skabte hver vækstiværksætter i Danmark i gennemsnit 15 nye job, hvor andre nye
virksomheder, som også havde mindst 5 ansatte, i 2005, men som ikke efterfølgende
havde stor vækst, i gennemsnit skabte 4 nye job i samme periode.25
I internationale sammenligninger ligger Danmark kun i midterfeltet målt på andel
vækstiværksættere, jf. Konkurrenceevneredegørelse 2011.26

25	Erhvervs- og Byggestyrelsen: Iværksætterindeks 2011.
26	I de internationale sammenligninger er vækstiværksættere defineret som nye virksomheder, der inden for deres første to
leveår opnår 10 eller flere ansatte og i de efterfølgende tre år har en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 20 pct. i antal ansatte.

44

Boks 5.1. Opgørelse af vækstiværksættere
Vækstiværksættere defineres i den danske terminologi som virksomheder, der er højst fem år
gamle og som i løbet af de første to leveår opnår mindst fem ansatte. I de efterfølgende tre år
skal virksomhederne have en gennemsnitlig årlig vækst i omsætning eller antal ansatte på
mindst 20 pct.
I internationale sammenligninger anvendes OECD’s definition af ”gazeller”. Det svarer til vækst
iværksættere, som opnår mindst 10 ansatte i løbet af de første to leveår. Der sondres mellem
”vækstiværksættere” og ”vækstvirksomheder”, hvoraf sidstnævnte ikke nødvendigvis er nye.
2003
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Etablering
		

5 el. 10
ansatte

2008
Årlig vækst >20 pct.

Kilde: Iværksætterindeks 2011.

Andelen af vækstiværksættere faldt i Danmark som helhed fra 2007 til 2008 (seneste
dataår), hvilket i høj grad kan tilskrives den økonomiske krise. Tendensen har været
den samme i alle regionerne med undtagelse af Region Nordjylland, hvor andelen af
vækstiværksættere steg med godt 2 procentpoint fra 2007 til 2008, jf. figur 5.3.
Figur 5.3. Andel vækstiværksættere (5+), 2006-2008
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Anm.: Den danske opgørelse over vækstiværksættere dækker virksomheder, der inden for deres første to leveår opnår 5 eller flere
ansatte og i de efterfølgende tre år får en gennemsnitlig årlig vækst på mindst 20 pct. i antallet af ansatte. Antallet af vækstiværksættere er sat i forhold til alle nye virksomheder med 5 eller flere ansatte.
Kilde: Danmarks Statistik.

Som nævnt skaber vækstiværksættere mange job. I Region Syddanmark skabte hver
vækstiværksætter (5+) i gennemsnit 18 job i perioden 2005-08, jf. figur 5.4. Jobskabelsen i Region Hovedstaden og Region Sjælland var på ca. 16 nye job pr. ny vækstvirksomhed. Vækstiværksættere i de tre øvrige regioner skabte lidt færre job. Også blandt
vækstiværksættere med 10+ ansatte er der regionale forskelle. Flest job skabes af 10+
vækstiværksættere i Region Hovedstaden og Region Syddanmark (over 30 job i gennemsnit), fulgt af Region Sjælland.
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Når man ser generelt på vækstvirksomheder med 5+ ansatte (ikke kun de nye) skabes
der flest jobs i gennemsnit pr. vækstvirksomhed i Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Midtjylland (30-40 job). Det samme gør sig gældende for vækstvirksomheder med 10+ ansatte.
Figur 5.4. Antal skabte job pr. virksomhed, 2005-2008
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Kilde: Danmarks Statistik.

Antallet af vækstiværksættere (5+) steg med knap 50 pct. fra 2003 til 2007 fulgt af et
fald i 2008. En national fremskrivning af antallet af vækstiværksættere på grundlag af
ATP-beskæftigelsestal tyder på, at der kan ventes et fortsat fald fra 2008 til 2009, jf. figur 5.5. Sandsynligvis er antallet af vækstiværksættere reduceret i alle fem regioner.
Figur 5.5 Vækstiværksættere i hele landet (+5 ansatte), 2003-2009
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Kilde: Konkurrenceevneredegørelse 2011.
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5.3 Nye virksomheders overlevelse
En del af de nye virksomheder overlever ikke særligt længe. Efter 1 år er ca. 20 pct. af
virksomhederne forsvundet igen, og efter 5 år findes kun ca. halvdelen af virksomhederne fortsat. Dette mønster går igen fra region til region, jf. figur 5.6. Overlevelsesraterne er lidt lavere i Region Hovedstaden end i de øvrige regioner, men til gengæld er
opstartsraten også højest i denne region, jf. afsnit 5.1 ovenfor. De regionale overlevelsesrater har været svagt stigende siden 2002, men må forventes at falde de kommende
år som følge af den økonomiske krise.
Figur 5.6. Overlevelsesrate fordelt på virksomhedernes levetid,
gennemsnit 2002-2008
90
80
70
60

Pct.

50
40
30
20
10
0
1
Hele landet

2

3

Region Hovedstaden

Region Syddanmark

5

5

6

7

Region Sjælland

Region Midtjylland

Region Nordjylland

Anm.: Simpelt gennemsnit over årene 2002-2008.
Kilde: Danmarks Statistik.

5.4 Eksport i nye virksomheder
Nye virksomheders internationale orientering og evne til at konkurrere på de globale
markeder kan være vigtige faktorer, når der skal skabes grundlag for at opnå solide
vækstforløb. Analyser peger på, at virksomheder med eksport i etableringsåret oftere
opnår højere vækst og i højere grad overlever de første fem år.27 Siden 2001 er andelen
af nye virksomheder med eksport i etableringsåret reduceret i alle regioner, jf. figur 5.7.
Region Hovedstaden oplevede som den eneste region en stigning fra 2007 til 2008.
Andelen af virksomheder med eksport i etableringsåret er forholdsvis lav i Region
Sjælland.

27	Erhvervs- og Byggestyrelsen: Iværksætterindeks 2007 og Iværksættere og nye virksomheder – nøgletal 2006.
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Figur 5.7. Andel nye virksomheder med eksport i etableringsåret,
2001-2008
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Anm.: Andelen af nye virksomheder med eksport i etableringsåret ud af det samlede antal nye virksomheder. Virksomheder inden
for bygge og anlæg er ikke medtaget, da de sjældent har eksport, og etableringen af disse virksomheder er meget konjunkturfølsom.
Kilde: Danmarks Statistik.

5.5 Iværksætterkompetencer
Formel erhvervskompetencegivende uddannelse øger iværksætternes muligheder for
at overleve med deres virksomhed.28 Andelen af iværksætterne med en videregående
uddannelse er vokset i alle regioner fra 2001 til 2008. jf. figur 5.8. Andelen af iværksættere med en mellemlang eller lang videregående uddannelse er højest i Region
Hovedstaden, mens der er relativt flere iværksættere med en erhvervsfaglig uddannelse
i de øvrige regioner. I forhold til det generelle uddannelsesniveau i befolkningen er uddannelsesniveauet blandt iværksættere højt.
Figur 5.8. Iværksættere fordelt på uddannelsesniveau, 2008
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Kilde: Danmarks Statistik.

Iværksætternes branchekendskab kan også have betydning for iværksætternes overlevelse og vækst. Der er ikke den store regionale variation i, hvorvidt iværksætterne har
brancheerfaring inden for den branche, de starter virksomhed i, jf. figur 5.9.

28	Erhvervs- og Byggestyrelsen: Vækst og dynamik i nye virksomheder, 2005.

48

I forbindelse med branchekendskab er spin-off-iværksættere særligt interessante.
Rockwool Fondens analyse Jagten på fremtidens nye vækstvirksomheder (2009) viste
således, at spin-offs har næsten 25 pct. større sandsynlighed for at udvikle sig til vækst
iværksættere end andre nye virksomheder.29 Samtidig er overlevelsesraten for spin-offs
forholdsvis høj sammenlignet med andre iværksættere.
Figur 5.9. Andel iværksættere med brancheerfaring, 2001-2008

Pct.

50
40
30
20
2001
Hele landet

2002

2003

Region Hovedstaden

Region Syddanmark

Region Midtjylland

2004

2005

2006

2007

2008

Region Sjælland
Region Nordjylland

Anm.: Populationen i tabellen er alle iværksættere bag enkeltmandsvirksomheder i perioden 2001-2007.
Kilde: Danmarks Statistik.

5.6 Iværksætterkultur
Et lands iværksætterkultur er et udtryk for den almindelige opfattelse i samfundet af
vilkårene for iværksætteri og det enkelte individs lyst til at blive iværksætter. Erhvervsog Byggestyrelsen har fået foretaget en undersøgelse, som bygger på European Entrepreneurship Surveys spørgsmål, for at få belyst nogle dimensioner af den regionale
iværksætterkultur.
Borgere i alderen 16-64 år er blevet spurgt, om de ville foretrække at være ansat/lønmodtager eller selvstændig/iværksætter. Ca. hver tredje har svaret, at de ville foretrække at være selvstændig, jf. figur 5.10. På landsplan er lysten til at blive iværksætter faldet
en smule fra 2010 til 2011. Både Region Syddanmark og Region Sjælland har dog oplevet en stigning i andelen, der ville foretrække at være selvstændig. I Region Syddanmark ville næsten 40 pct. foretrække at starte egen virksomhed, mens andelen i de
øvrige regioner er ca. 30 pct.

29	Spin-off-virksomheder sættes lig virksomheder, der er stiftet af personer med forudgående brancheerfaring. Det er derfor kun
en indikation af den konkurrerende definition af spin-off, som kræver, at der er en tættere forbindelse til en modervirksomhed
– fx i form af ejerandele.
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Figur 5.10. Andel, der ville foretrække at være selvstændig/iværksætter
frem for ansat/lønmodtager, 2009, 2010 og 2011
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Anm.: Andel af borgere i alderen 16-64 år.
Kilde: Spørgeskemaundersøgelse foretaget af TNS Gallup for Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2009, 2010 og 2011.

5.7 Uddannelse i iværksætteri
Uddannelse i iværksætteri er et vigtigt rammevilkår for at skabe vækstiværksættere.
Uddannelse i iværksætteri skal bl.a. sikre, at iværksættertalenterne får de rette redskaber til at realisere og videreudvikle deres talenter, således at de fx kan skabe vækst
iværksættere.30 Iværksætteruddannelse skal samtidig sikre, at alle de aktører, som
iværksættere kommer i kontakt med på deres vej, besidder den rette viden om iværksætteres behov og udfordringer. Iværksætteruddannelse kan også påvirke iværksætterkulturen, så flere får lyst til at starte egen virksomhed.
Andelen, der har deltaget i kurser eller aktiviteter om iværksætteri eller det at starte
egen virksomhed, er ca. 17 pct. på landsplan. De regionale variationer er beskedne, og
niveauerne har ikke ændret sig meget fra 2007 til 2009, jf. figur 5.11.
Figur 5.11. Andel personer (16-64 år) som i skolen eller på efterfølgende
uddannelse har deltaget i kursus eller aktivitet om iværksætteri eller
det at starte egen virksomhed, 2009, 2010 og 2011
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Kilde: Spørgeskemaundersøgelse foretaget af TNS Gallup for Erhvervs- og Byggestyrelsen, 2009, 2010 og 2011.

30 Erhvervs- og Byggestyrelsen: Iværksætterindeks 2007.
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Fonden for Entreprenørskab – Young Enterprise har i en ny rapport ”Entreprenørskab
fra ABC til ph.d. – 2010/2011” kortlagt udbredelsen af entreprenørskabsundervisning
i uddannelserne. Samlet har 3,6 pct. af eleverne på stx/hf modtaget undervisning i et
entreprenørskabsfag – mod 2,8 pct. i skoleåret 2009/2010. Begge relevante fag (Innovations og Erhvervsøkonomi C) har flere elever sammenlignet med 2009/2010. På begge
de erhvervsrettede gymnasiale uddannelser ligger et obligatorisk fag, som er medregnet som entreprenørskabsfag. På hhx-uddannelsen har 84,1 pct. af eleverne modtaget
undervisning i entreprenørskab i skoleåret 2010/11 – tilsvarende tal for htx er 79,8 pct.
I rapporten er medtaget den geografiske fordeling for programmerne Company Programme og Innovation & Design. Geografisk er hele landet repræsenteret i Company
Programme, hvorimod Innovation & Design forløbet kun er repræsenteret i Region
Syddanmark og Region Midtjylland.
For universiteterne gælder det, at de største universiteter udbyder flest kurser, når man
ser bort fra Københavns Universitet. Aarhus Universitet, som inkluderer både en business school og en ingeniørhøjskole ligger sammen med Syddansk Universitet og Copenhagen Business School i toppen med henholdsvis 48 kurser, 47 kurser og 46 kurser.
Alle universiteter, med undtagelse af Københavns Universitet, har et større eller identisk udbud af entreprenørskabskurser i 2010/2011, sammenlignet med forrige kortlægningsperiode 2009/2010.

5.8 Adgang til højtkvalificeret arbejdskraft
Et mål for kompetenceniveauet blandt de ansatte i nye virksomheder er andelen af de
ansatte med en videregående uddannelse. Over en årrække er der kommet flere højtuddannede i nye virksomheder. I 2001 havde ca. 15 pct. af de ansatte i nye virksomheder en videregående uddannelse, mens andelen er vokset til godt 20 pct. i 2008, jf. figur
5.12. Set over hele perioden har Region Sjælland oplevet den største stigning i andelen
af ansatte med en videregående uddannelse.
Figur 5.12. Ansatte med videregående uddannelse i nye virksomheder
(0-1 år), 2001-2008
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Anm.: Andelen af ansatte med videregående uddannelse i pct. af alle ansatte. Virksomheder omfatter kun nye virksomheder med
under 50 årsværk.
Kilde: Danmarks Statistik.

De ansatte i nye virksomheders uddannelsesgrad varierer ikke meget i forhold til de
ældre virksomheder jf. figur 5.13. I Region Hovedstaden er uddannelsesniveauet en
anelse højere i de ældre virksomheder, mens de nye virksomheder i de øvrige regioner
har et lidt højere uddannelsesniveau end de ældre virksomheder.
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Figur 5.13. Andel ansatte med videregående uddannelse i nye virksomheder (0-1 år) og ældre virksomheder (2+ år), 2008
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Anm.: Andelen af ansatte med videregående uddannelse i pct. af alle ansatte. Virksomheder omfatter kun virksomheder med
under 50 årsværk.
Kilde: Danmarks Statistik.

5.9 Adgang til kapital
Iværksætteres adgang til finansiering har stor betydning for muligheden for opstart,
ekspansion og ny forretningsudvikling. Forskellige virksomheder har forskellige kapitalbehov, men hovedparten af iværksætterne har primært behov for lånekapital. For
iværksættere og innovative virksomheder med et stort kapitalbehov og lang tid til markedet kan venturekapital være en vigtig kilde til udvikling og vækst. Venturekapital er
kendetegnet ved, at virksomheden både tilføres kapital og kompetencer fra en investor.
Der findes desværre kun få solide data om adgang til finansiering for iværksættere og
innovative virksomheder på regionalt niveau. Den bedste datakilde er Vækstfonden,
som har til formål at sikre innovation og fornyelse i dansk erhvervsliv ved at tilvejebringe finansiering til perspektivrige projekter i små og mellemstore virksomheder.
På egenkapitalsiden investerer VF Venture i virksomheder med track record og i unge,
innovative virksomheder, der har ambitioner om at vokse ud over landets grænser.
Investeringerne foretages på markedsvilkår og ligger i intervallet 5-25 mio. kr. Derudover medvirker VF Fonde til at etablere fonde med et investeringsfokus rettet mod
unoterede små og mellemstore virksomheder med vækstpotentiale.
På lånesiden stiller Vækstfonden kaution for lån på op til 25 mio. kr. (Vækstkaution) til
forretningsudvikling i små og mellemstore virksomheder, fx ejerskifte, udvikling af nye
og forbedrede produkter samt iværksætteri, og derudover formidler Vækstfonden
”kom-i gang-lån” til iværksættere på op til 1 mio. kr. Vækstfonden yder også Vækstlån
på 2-7 mio. kr. til virksomheder, der samtidig får tilført risikovillig kapital fra en eller
flere ventureinvestorer.
I 2010 investerede Vækstfonden 98 mio. kr. i 27 virksomheder i form af lån og egenkapitalindskud og gav tilsagn på 254 mio. kr. til etablering af en fond. I samme periode
formidlede Vækstfonden kom-i-gang-lån til 144 virksomheder til et samlet beløb på 82
mio. kr., og vækstkautioner til 206 virksomheder for i alt 516 mio. kr. (Vækstfonden,
2010).
Vækstfondens aktivitet fordeler sig forholdsvist jævnt ud over de fem regioner, jf. figur
5.14. 15 pct. af Vækstfondens samlede medfinansiering i 2010 er gået til virksomheder
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i Region Nordjylland. Og 27 pct. af det samlede antal virksomheder, som Vækstfonden
har medfinansieret i 2010, er lokaliseret i Region Nordjylland. Det kan sammenholdes
med, at Region Nordjylland står for ca. 10 pct. af Danmarks samlede BNP. Omvendt
gælder det for Region Hovedstaden. 21 pct. af virksomhederne, som har opnået medfinansiering fra Vækstfonden, er placeret i Region Hovedstaden, der samlet set står for
38 pct. af Danmarks BNP, jf. figur 5.14.
Figur 5.14. Regional fordeling af Vækstfondens samlede aktivitet (målt på antal virksomheder og
kapital) samt regional fordeling af BNP, 2010
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Anm.: BNP-andele er 2009.
Kilde: Vækstfonden.

53

Der er sket en udvikling over tid i den regionale fordeling af Vækstfondens indsats. Det
skyldes blandt andet, at Vækstfondens mandater har ændret sig løbende – uden at
Vækstfondens strategi dog er blevet ændret. Fx blev rammen for Vækstkaution flerdoblet i forhold til tidligere med erhvervspakken i 2009. Ser man på det samlede billede i perioden 2001-2010, gælder det, at Region Nordjylland har den største andel af
virksomheder, som Vækstfonden har medfinansieret. 29 pct. af virksomheder er således placeret i Region Nordjylland. Region Midtjylland har en andel på 25 pct., mens
Region Hovedstaden, Region Syddanmark og Region Sjælland har en andel på henholdsvis 21 pct., 16 pct. og 9 pct., jf. figur 5.15.
Figur 5.15. Den regionale fordeling af antal virksomheder, som Vækstfonden har medfinansieret, 2001-2010
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Kilde: Vækstfonden
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APPENDIKS – METODE
Der er en række områder, hvor Danmark står over for betydelige udfordringer, hvis
væksten skal styrkes. Det gælder bl.a. den svage produktivitetsvækst, et indsnævret uddannelsesforspring, for få vækstiværksættere og for få innovative virksomheder. En
målrettet lokal og regional indsats vil kunne medvirke til at styrke væksten i hele landet.
De regionale rammevilkår er forhold, som de regionalpolitiske aktører direkte eller
indirekte kan påvirke med deres erhvervs-, uddannelses- og beskæftigelsespolitik, fx
samspillet mellem uddannelses-/videninstitutioner og erhvervslivet i regionen eller
rådgivningsindsatsen til iværksættere. Rammevilkårene kan forbedres gennem konkrete initiativer, heriblandt strukturfondsfinansierede projekter.
Sammenligningsgrundlag

Redegørelsen belyser de danske regioners præstationer og rammevilkår på fem områder, der beskrives i hvert sit kapitel. Temaerne er følgende:
1.
2.
3.
4.
5.

 elstand, produktivitet og arbejdsudbud
V
Arbejdsmarked
Uddannelse
Virksomhedernes forskning, udvikling og innovation
Iværksættere

Det er langt fra alt, der kan måles i dag. På nogle områder findes der ikke statistiske
indikatorer. På andre områder kan der alene gives et pejlemærke for målopfyldelsen
baseret på en eller flere upræcise indikatorer.
I den regionale konkurrenceevneredegørelse 2011 indgår en række indikatorer. I forhold til sammenligning med tidligere år er nogle nye indikatorer blevet udviklet, som
bedre belyser konkurrenceevnen. Andre indikatorer foreligger der ikke længere opdaterede data for. Fx kan en indikator være udgået, fordi de undersøgelser, der ligger til
grund for den, ikke længere gennemføres. I disse tilfælde er det forsøgt at inkludere
alternative indikatorer i stedet.
Målesystemet

I kapitel 1-5 præsenteres en række indikatorer, som måler og sammenligner den socioøkonomiske udvikling i de danske regioner med særlig fokus på deres præstationer og
rammevilkår inden for uddannelse, iværksætteri samt forskning, udvikling og innovation.
Målemetoden for hovedparten af de regionale indikatorer lægger sig tæt op ad nationale og internationale indikatorer. Der fokuseres på forhold, hvor de regionale og lokale aktører kan gøre en forskel – konkurslovgivning, konkurrencelovgivning, uddannelsesstøtte mv., som er ens fra region til region, indgår således ikke.
Sådan udvælges data

Relevans, målbarhed og bred anerkendelse er bærende principper for valg af indikatorer. Indikatorerne er desuden udvalgt, så de så vidt muligt giver et udtømmende billede
af hvert af områderne. Det er en generel udfordring, at det regionale datagrundlag er
mindre detaljeret og mindre aktuelt end det nationale datagrundlag.
Størstedelen af indikatorerne er baseret på registerdata fra Danmarks Statistik, men
der er også indhentet oplysninger fra virksomhederne (bl.a. om deres innovationer og
innovationssamarbejde) og fra borgerne (bl.a. om deres iværksætterlyst). Spørgeske-
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madata skal generelt tolkes mere forsigtigt end registerdata. Kilder til de enkelte indikatorer fremgår af figurer og tabeller. Der er så vidt muligt set bort fra andre mere
usikre interviewbaserede oplysninger.
Data stilles til rådighed

Hovedparten af data kan hentes på Erhvervs- og Byggestyrelsens regionale statistikbank REG.STAT. på www.regionalt.dk. Her er også supplerende indikatorer inden for
visse områder.
Sammenvejning

Den umiddelbart mest tilgængelige afrapportering af hele målesystemet ville bestå i ét
samlet tal for regionernes konkurrenceevne, så de kan benchmarkes mod hinanden.
Det vurderes imidlertid ikke at være hensigtsmæssigt. Årsagen hertil er, at der ikke
findes en faglig korrekt og dermed bredt accepteret metode til sammenvejning af de
mange indikatorer til ét tal.
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