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Ideer til produktivitetskommissionen 

Uddannelse 

Uddannelse er et af de vigtigste bidrag til vækst i produktivitet. Danmark har gennem de 

seneste årtier oplevet et markant uddannelsesløft i arbejdsstyrken. De yngre årgange har 

således et højere uddannelsesniveau end de generationer, der går på pension og efterløn. 

Det positive bidrag fra denne effekt er ved at ebbe ud, fordi de yngre generationer ikke 

længere er meget bedre uddannet end de ældre. 

I LO’s rapport ”Fremtidens arbejdsmarked – flere og bedre job” er der foretaget en frem-

skrivning af udbud og efterspørgsel efter arbejdskraft frem mod 2020, herunder uddannel-

sesniveau, forventet ledighed, det nuværende udgangspunkt og en model for uddannelses-

aktiviteten.  

Frem mod 2020 fortsætter nedgangen i efterspørgslen efter ufaglærte i denne fremskriv-

ning. I perioden bliver der efterspurgt 195.000 færre ufaglærte på arbejdsmarkedet. Udvik-

lingen i uddannelsestilbøjeligheden indebærer et fald i udbuddet af ufaglært arbejdskraft på 

85.000 personer, jf. tabel 1.
1
 Der vil derfor være 110.000 for mange ufaglærte i forhold til i 

dag. For de faglærte og personer med en videregående uddannelse ser fremtiden noget ly-

sere ud. Der vil således være en merefterspørgsel efter begge typer af arbejdskraft frem 

mod 2020. 

Tabel 1. Forventninger til udbud og efterspørgsel i 2020 

Uddannelse Udbud Efterspørgsel Ubalance 

 -----------------1.000 personer ----------------- 

Ufaglærte -85 -195 110 

Gymnasiale 72 -3 75 

Faglærte -47 13 -59 

Videregående uddannelser 95 286 -191 

Heraf    

KVU 7 58 -51 

MVU 25 128 -103 

LVU 63 100 -37 

I alt 37 101 - 
Kilde:  Fremtidens arbejdsmarked – flere og bedre job, LO 2010. 

Resultatet er i stor udstrækning drevet af en af de antagelser, der er lagt ind om den fremti-

dige udvikling i de enkelte erhvervs medarbejdersammensætning. Den historiske trend hen 

mod stadig større uddannelseskrav er således fortsat til 2020 i denne fremskrivning. 

I en alternativ fremskrivning er den vækst, der er i uddannelsessammensætningen reduce-

ret med 25 pct. Hvis der fremadrettet gennem kompetenceudvikling og opblødte faggræn-

ser kan sikres en reduktion i denne størrelsesorden, så kan de forventede ubalancer på ar-

bejdsmarkedet reduceres markant. Tabel 2. viser udviklingen, hvor uddannelsesvæksten 

inden for hver branche er reduceret med 25 pct. frem mod 2020. 

                                                 
1
 I forbindelse med krisen er optaget på de danske uddannelser steget voldsomt. En ny fremskrivning, hvor 

der tages højde for denne effekt, vil formentligt vise en lidt anden fordeling i 2020. 
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Den alternative fremskrivning viser et betydeligt potentiale i at imødegå ubalancer gennem 

mindre snævre faggrænser mv. Ubalancen for ufaglærte reduceres således fra 110.000 til 

56.000, mens ubalancen for personer med en faglært uddannelse vokser svagt til 62.000 og 

for personer med en videregående uddannelse reduceres fra 191.000 til 131.000.  

Tabel 2. Forventninger til udbud og efterspørgsel i 2020 

Uddannelse Udbud Efterspørgsel Ubalance 

 -----------------1.000 personer ----------------- 

Ufaglærte -85 -141 56 

Gymnasiale 72 2 70 

Faglærte -47 15 -62 

Videregående uddannelser 95 226 -131 

I alt 37 101 - 
Kilde:  Fremtidens arbejdsmarked – flere og bedre job, LO 2010. 

Tallene viser med stor tydelighed, at der både er behov for en bedre uddannet arbejdsstyrke 

og behov for kompetenceudvikling samt opblødning af faggrænser. 

Der er bred politisk enighed om, at 95 pct. af en årgang skal have en ungdomsuddannelse. 

Den brede enighed har dog endnu ikke udmøntet sig i de tiltag, der er nødvendige for at nå 

dette mål. Analyser af den sociale arv, blandt andet dokumenteret i LO’s Hvidbog om 

ulighed 2009, viser, at det særligt er børn af ufaglærte, der ikke opnår at få en ungdomsud-

dannelse. 37,1 pct. af børn af ufaglærte får således ikke en ungdomsuddannelse, mens det 

drejer sig om 19 pct. af børn af faglærte. Hvis målet om, at 95 pct. af en ungdomsårgang 

skal have en ungdomsuddannelse skal opfyldes, så skal uddannelsestilbøjeligheden for 

børn af kort uddannede løftes. 

Da der er udtalt enighed om, at det er ønskeligt at flere unge søger optagelse på en er-

hvervsuddannelse (EUD) er det samtidig bekymrende, at der desværre også er et stort fra-

fald. En af grundene til frafaldet er, at unge ikke kan finde en praktikplads. LO foreslår på 

denne baggrund en uddannelsesgaranti, herunder praktikpladsgaranti samtidig med, at der 

skal sikres incitamenter om lærepladser på virksomhederne, således at de unge, når de star-

ter på en erhvervsuddannelse, er sikret retten til at gennemføre den.  

Af forhold kan nævnes, at der er forholdsvis få undervisningstimer pr. elev på erhvervssko-

lerne. Det betyder, at svage elever ikke bliver fastholdt i uddannelsessystemet og giver 

anledning til et stort spild, hvor elever dropper ud uden at færdiggøre uddannelserne. Flere 

timer pr. elev vil kunne fastholde eleverne til den afsluttende eksamen og dermed sikre et 

løft i produktiviteten i erhvervsskolerne, og efterfølgende et løft i produktiviteten i dansk 

økonomi. 

Når børn af kortuddannede ikke får en uddannelse skyldes det også ofte, at de fra folkesko-

len ikke har fået de nødvendige kompetencer, som gør dem i stand til at gennemføre en 

erhvervsuddannelse. Det skyldes blandt andet, at de ikke kan få den hjælp, der er behov 

for, hjemme. Det kan kun imødegås ved bl.a. at sikre mere undervisning i folkeskolen. Her 

skal der dels fokuseres på flere undervisningstimer, muligheder for lektiehjælp og kortere 

ferier. 

Tallene viser også, at der kan opnås store gevinster for produktiviteten, hvis der sker en 

opblødning af faggrænser og opgaveudvikling. Hvis det lykkes at sikre en opblødning af 

faggrænser – særligt i den offentlige sektor – vil man sikre kort uddannede mulighed for at 

varetage jobfunktioner, der i øjeblikket bliver udført af personer med en længere uddannel-
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se. Eksempelvis kan sosu-assistenter udfylde arbejdsfunktioner, der tidligere har ligget hos 

sygeplejerskerne, som til gengæld kan aflaste lægerne eller HK’ere i stat og kommuner kan 

løfte arbejdsfunktioner, der ellers er blevet udført af AC’ere. På denne måde kan de nye 

jobfunktioner bidrage til at modvirke udfordringen på uddannelsessiden, samtidig med at 

de kort uddannede bliver mere produktive, og personer med en længerevarende uddannelse 

bliver frigjort til mere produktive arbejdsfunktioner. 

I en undersøgelse, foretaget af Gallup for LO blandt offentligt ansatte i 2012, svarer 85 

pct., at de i høj grad eller nogen grad har lyst til at varetage opgaver, som er mere kræven-

de eller udfordrende end dem, de varetager i dag. 

Efteruddannelse 

Udviklingen på arbejdsmarkedet vil således betyde, at kravene til arbejdskraftens kompe-

tencer vil stige i forhold til fx nye jobområder, hvor teknologi og viden udvikles og skal 

fornys, mens der samtidig vil ske udvikling af nuværende jobområder, hvor kravene til 

kompetencer tillige ændres, men ikke nødvendigvis øges. 

Vi skal således uddanne til et arbejdsmarked, hvor kvalifikationskravene ændrer sig – både 

vertikalt og horisontalt. 

Der vil blive et stort behov for opkvalificering af såvel beskæftigede som ledige og opsagte 

medarbejdere. Ligesom der også vil blive brug for fokuseret og kontinuerlig vedligeholdel-

se og faglig innovation af eksisterende kompetencer hos alle. Dermed kan det sikres, at 

medarbejderne er rustet til højteknologi i produktionsprocesserne.  

Betragtet i et arbejdsmarkeds- og erhvervsmæssigt vækst- og velfærdsperspektiv står vi 

således i Danmark med nogle kompetencemæssige udfordringer i forhold til det eksiste-

rende efter- og videreuddannelsessystems muligheder for at indfri disse udfordringer. 

LO mener, at mulighederne for et dobbelt uddannelsesløft skal styrkes og prioriteres.  

Det dobbelte uddannelsesløft omfatter muligheden for at bevæge sig vertikalt i uddannel-

sesniveauerne, forstået på den måde, at der er behov for:  

1) et løft fra et grundlæggende kundskabsniveau til et faglært uddannelsesniveau og  

2) et løft fra et faglært niveau til et videregående uddannelsesniveau.  

Derudover er der behov for at styrke mulighederne for en horisontal udvikling af kompe-

tencerne, der skal give alle mulighed for gennem efteruddannelsestilbud at ajourføre deres 

kompetencer, forfine dem, omkvalificere sig og i øvrigt dygtiggøre sig inden for nye om-

råder af betydning for den enkeltes tilknytning til arbejdsmarkedet.  

De ordinære uddannelser og voksenuddannelserne skal fungere i et samspil, der understøt-

ter de samme uddannelsespolitiske målsætninger (95 pct. og 60 pct.) samt arbejdsmarkeds-

politiske/erhvervspolitiske målsætninger. 

Arbejdsmarkedets parter har taget et første lille skridt gennem indførelsen af uddannelses-

fonde i overenskomsterne. Der kræves dog stadig bidrag fra stat og arbejdsgiver, før de 

kan medvirke til et markant uddannelsesløft. 
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Mere fokus på styrkepositioner og produktivitetspræstationer 

Ser man på produktivitetsudviklingen i Danmark opdelt i brancher, viser der sig et billede 

af, at der er og har været store forskelle i branchernes effektivitet, jf. tabel 3. Vækst i den 

samlede produktivitet kan opnås enten ved at øge produktiviteten i de enkelte brancher 

(direkte effekt) eller ved at flytte arbejdskraft over mod højproduktive brancher – enten 

brancher med et højt produktivitetsniveau eller en høj produktivitetsvækst (petty-effekt og 

krydseffekt).  

Tabel 3. Produktivitetsvækst opdelt på brancher 

Branche 70’erne 80’erne 90’erne 00’erne 2010 2011 

 -------------------------- Pct. -------------------------- 

I alt 3,6 2,3 2,0 0,4 3,2 1,2 

Landbrug, skovbrug og fiskeri 4,8 7,5 8,5 1,1 -2,7 -5,8 

Råstofindvinding 11,0 25,3 11,7 -2,4 -3,3 -11,9 

Industri 5,7 2,8 1,9 1,9 8,7 2,4 

Forsyningsvirksomhed 3,9 3,7 1,1 -2,9 6,9 -5,6 

Bygge og anlæg 1,3 5,2 -0,9 -1,4 -3,2 1,9 

Handel og transport mv. 3,3 1,9 3,1 -0,7 8,8 4,0 

Information og kommunikation 4,0 3,8 5,1 6,7 3,3 3,9 

Finansiering og forsikring -0,5 5,4 4,0 6,3 3,3 -3,5 

Ejendomshandel og udlejning  

af erhvervsejendomme 
-1,1 -2,8 -0,5 -7,3 -0,9 3,4 

Boliger 1,5 -3,2 1,2 3,5 3,2 -2,7 

Erhvervsservice 2,8 2,0 -0,5 -1,7 5,1 5,1 

Offentlig administration,  

undervisning og sundhed 
0,9 -0,2 1,3 0,0 -0,6 0,4 

Kultur, fritid og anden service 4,2 0,5 1,1 -1,0 0,8 1,3 
Anm:  Der ses på timeproduktiviteten i hver branche. Produktiviteten er beregnet som BVT i branchen divideret med 

antallet af arbejdstimer. 

Kilde:  Danmarks Statistik. 

Vi har været gode til at sikre produktivitetsfremgang i de enkelte brancher, og det har løftet 

produktivitetsvæksten i dansk økonomi betydelig, jf. tabel 4. Der er samtidig et stort poten-

tiale ved at flytte arbejdskraften over mod højproduktive erhverv, så der opnås en mere 

positiv petty-effekt.  Her er det fleksible danske arbejdsmarked en stor fordel. 

Det kan fx gøres ved at have en proaktiv vækstpolitik, der tager udgangspunkt i styrkeposi-

tioner (altså hvad vi er gode til i dag, og hvor der er gode muligheder i fremtiden). Det er 

nødvendigt at få lavet en grundig analyse af danske styrkepositioner og de produktivitets-

forskelle, der er mellem sektorer, brancher og virksomheder. Der skal sættes ind i tide, så 

man sikrer en langsigtet indsats, der indebærer en tæt sammenhæng mellem uddannelse, 

især efteruddannelse, erhvervspolitik og beskæftigelse. På den måde får vi kompetencer og 

medarbejdere ledt derhen, hvor den internationale efterspørgsel slår igennem, og dermed er 

der potentiale for øget produktivitet. 
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Tabel 4. Dekomponering af bidrag til produktivitetsvæksten 

 70’erne 80’erne 90’erne 00’erne 2010 2011 

 -------------------------- Pct. -------------------------- 

I alt 3,6 2,3 2,0 0,4 3,3 1,2 

Direkte effekt, i alt 2,9 2,0 2,2 0,6 3,4 0,9 

Petty-effekt, i alt 0,7 0,4 -0,1 0,0 0,0 0,4 

Krydseffekt, i alt -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,1 0,0 
Kilde:  Arbejderbevægelsens Erhvervsråd på baggrund af Danmarks Statistik. 

Danmark er et af de lande i Europa, der har flest nye virksomheder
2
. Typisk har nye virk-

somheder et lavere produktivitetsniveau end de eksisterende virksomheder, og ikke alle 

nye virksomheder klarer sig. Overlevelsesraten ligger på omkring 40-50 pct.
3
 og varierer 

fra branche til branche. En lille gruppe af virksomheder formår dog at blive vækstiværk-

sættere
4
 – ud af de ca. 20.000 nye virksomheder, der bliver startet op hvert år, falder om-

kring 200 af dem ind i denne kategori
5
.  

Blandt iværksættere er der nogle, der produktivitetsmæssigt er mere interessante end andre. 

De mest levedygtige iværksættere og ofte dem med et højere produktivitetsniveau end ty-

piske nye virksomheder er udbrydere fra eksisterende virksomheder, som ofte kaldes for 

”spin off-virksomheder”. Det skyldes, at udbryderne har et netværk, en erfaring og viden 

om branchen, som giver dem et solidt forspring i konkurrencen. Samtidig har nye spin off-

virksomheder en tendens til at være mere fleksible end de ældre i samme branche, hvorfor 

de nemmere kan ændre rutiner og arbejdsgange. Bedre konkurrence på vare- og arbejds-

markedet vil understøtte nye ”spin-off”-virksomheder og således bidrage til en øget pro-

duktivitet. LO foreslår derfor, at der sættes ind mod det overdrevne brug af konkurrence- 

og kundeklausuler i visse erhverv. 

Ligeledes bør der fokuseres på øget produktivitet gennem klynger/netværk af virksomhe-

der, der samlet kan levere stærke løsninger til det globale marked. Virksomheder opererer 

ofte i forskellige former for netværk/klynger, hvor underleverandører og vidensinstitutio-

ner mv. leverer til store virksomheder, der er drivere i klyngen. Ved blandt andet at organi-

sere internationaliseringsindsatsen med udgangspunkt i klynger kan det bidrage til at træk-

ke små og mellemstore virksomheder med. Mindre virksomheder har særligt behov for 

hjælp til at komme ud på de internationale markeder. 

Investeringer i ny teknologi mv. 

En del af forklaringen på den målte svage produktivitetsudvikling i løbet af 00’erne er, at 

investeringer i kapitalapparatet i højkonjunkturen frem mod 2007-2008 ikke fulgte med 

den kraftige udvikling i beskæftigelsen, jf. figur 1. 

                                                 
2
 ”Konkurrenceevneredegørelsen 2011”, Erhvervs- og Vækstministeriet. 

3
 50 pct. af de nystartede virksomheder i 2004 eksisterede stadig i 2008, og 45 pct. af dem eksisterede i 2009. 

Danmarks Statistik, 5. december, 2011.  
4
 Dvs. virksomheder, der efter to leveår har minimum fem ansatte og en gennemsnitlig årlig vækst i antallet 

af ansatte på mindst 20 pct. i de efterfølgende tre år. 
5
 ”Iværksætterindeks 2011”, Erhvervs- og Byggestyrelsen, november 2011. 
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Figur 1. Udviklingen i kapitalmængden i forhold til beskæftigelsen 

 
Kilde:  ADAM og egne beregninger. 

Anm.:  Kapitalmængde for private erhverv ekskl. boliger i forhold til beskæftigelse i private erhverv. 

Fremme af automatisering vil være med til at øge produktiviteten i Danmark. Fx vil billi-

gere, mindre og mere fleksible robotter for industriens vedkommende kunne styrke de an-

sattes arbejdsværdi i stedet for at erstatte dem ved at bidrage til processer i forhold til klar-

gøring, sortering og oprydning. Samtidig er det vigtigt, at automatisering breder sig ud til 

andre brancher end fx metal- og maskinindustrien, hvor vi indtil videre har oplevet auto-

matisering i stor grad. 

Således foreslår LO, at der kommer mere forskning i produktion og i samspillet mellem 

teknologi, ledelse, organisation og medarbejderinddragelse.  

I investeringsøjemed er det desuden altafgørende for virksomhederne, at de har adgang til 

finansiering. Finanskrisen har betydet, at især små og mellemstore virksomheder har fået 

sværere ved at opnå finansiering i bankerne. World Economic Forums seneste konkurren-

ceevneopgørelse (Global competitiveness Report 2012-2013) viste i en rundspørge blandt 

en række virksomheder, at hver 5. danske virksomhed peger på, at manglende kredit 

hæmmer deres forretning. I marts i år indgik SRSF aftale med V, DF, LA og K om Udvik-

lingspakken, der netop tager udgangspunkt i initiativer til at fremme især små og mellem-

store virksomheders finansiering. Aftalen indebærer blandt andet en styrkelse af Vækst-

fondens og Eksport Kredit Fondens muligheder for at give garantier og lån til virksomhe-

dernes vækst. Det er vigtigt, at der den kommende tid løbende bliver evalueret på effekter-

ne af Udviklingspakken. Dels for at klarlægge om initiativerne er de rigtige, og om de vir-

ker hensigtsmæssigt og dels for at afgøre, om der er behov for yderligere tiltag eller flere 

midler til de eksisterende. Der kunne være tale om at poole virksomhedsobligationer mv. 
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Arbejdsmiljø og produktivitet 

Et godt arbejdsmiljø kan også medvirke til at øge produktiviteten. Flere undersøgelser pe-

ger på, at der er en klar sammenhæng mellem medarbejderes trivsel i et godt arbejdsmiljø 

og deres evne til at yde en god og effektiv service, og understreger dermed sammenhængen 

mellem et godt arbejdsmiljø og medarbejderes produktivitet. 

Der er behov for i højere grad systematisk at synliggøre de positive sammenhænge mellem 

et godt arbejdsmiljø, produktivitet og innovation. I den forbindelse vil det være relevant at 

få skabt et endnu bedre kvalitativt og kvantitativt grundlag, der kan belyse gevinsterne ved 

et godt arbejdsmiljø for både virksomhederne, medarbejderne og samfundsøkonomien, og 

derved også de store konsekvenser ved et dårligt arbejdsmiljø. I den sammenhæng anbefa-

ler LO, at man som led i kortlægning af produktivitetsudfordringer inden for specifikke 

brancher systematisk undersøger, hvorvidt udfordringerne skyldes dårligt – psykisk eller 

fysisk – arbejdsmiljø. 

Dansk produktivitet kan være undervurderet 

Når man ser på den relative udvikling i priserne på import og eksport – det såkaldte bytte-

forhold - så ligger Danmark isoleret i forhold til de lande, vi normalt sammenligner os 

med. Danmark har således oplevet en markant forbedring af bytteforholdet siden 2000, jf. 

figur 2. 

Udviklingen kan selvfølgelig skyldes en sammensætningseffekt, hvor Danmark har haft 

glæde af at producere varer med en høj prisudvikling og importere varer med en lav pris-

udvikling. Det ville være interessant at afdække, hvorvidt det er en sammensætningseffekt, 

eller om de danske prisindeks måske er skæve i forhold til andre landes. 

Hvis der er tale om for høje eksportprisindeks eller for lave importprisindeks, så vil den 

danske produktivitet være undervurderet. 

Hvis der alene er tale om en sammensætningseffekt, så er resultatet heller ikke ligegyldigt 

for produktivitetskommissionens analyser. En lav eller faldende prisudvikling vil typisk 

hænge sammen med en høj produktivitetsudvikling. En lav dansk produktivitet kan således 

hænge sammen med den danske erhvervsstruktur og det er ikke i sig selv problematisk, 

hvis denne erhvervsstruktur samtidig sikrer stadigt bedre bytteforhold.  
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Figur 2 Årlig forbedring af bytteforholdet 2000 til 2011 

 
Anm.: OECD’s tal er inkl. Tjenester. 

Kilde: OECD. 

 

I forlængelse af denne analyse kunne det også være interessant, at se på den forskel, der 

kan konstateres i Danmarks placering i niveau for produktivitet. Hvis der alene sammen-

lignes på BVT pr. arbejdstime ligger Danmark flot placeret i internationale sammenlignin-

ger. Men når der korrigeres for købekraftsværdien af den danske produktion (PPP), falder 

Danmark langt ned af rangstigen. Det er velkendt, at en form for PPP-korrektion giver teo-

retisk mening, men et naturligt spørgsmål i denne sammenhæng må være, om den metode 

der anvendes – hvor hele produktionen korrigeres med forskelle i forbrugerpriserne - er 

den mest korrekte at benytte. 
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