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ANALYSE

Spredning af  
ny viden gavner 
virksomheder nes 
produktivitet

 Produktiviteten i dansk økonomi er siden 1995  steget 
 mindre end tidligere. Det afspejler svag vækst i pro
duktivi teten i serviceerhvervene, mens industrien har 
fastholdt sin stærke fremgang. Faldet i produktivitets
væksten er en  international tendens.

 I Danmark er væksten i den samlede produktivitet 
bredt funderet. Den trækkes ikke udelukkende af en lille 
gruppe af højproduktive virksomheder. De seneste 15 
år er produktiviteten øget i høj og mellemproduktive 
industrivirksomheder med henholdsvis 77 og 56 pct. 
Det kan indikere, at viden og teknologiske fremskridt 
spredes. 

 Inden for samme branche er der store forskelle på  
niveauet for virksomheders produktivitet. Generelt  
er store og ældre virksomheder mere produktive end 
små og nyetablerede. Tilsvarende er eksporterende 
virksomheder mere produktive. 

Lille forskel
mellem produktivitets frem
gangen i høj og mellem
produktive virksomheder

Læs mere

Høj job
omsætning
og gode betingelser  
for innovation er med 
til at sprede viden 

Læs mere

Store  
virk somheder
samt ældre og eksport
orienterede er generelt 
mere produktive

Læs mere
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Svag vækst i produktiviteten  
siden 1995

Siden 1995 er produktiviteten i dansk økonomi 
steget 1,0 pct. årligt i gennemsnit, når den op
gøres som realt bruttonationalprodukt, BNP, pr. 
arbejdstime,jf.figur1.Deteromtrententredje
del af væksten i 197594, hvor produktiviteten i 
gennemsnit steg 2,8 pct. årligt. En række lande 
har oplevet en tilsvarende afmatning i væksten i 
produktiviteten siden midt i 1990’erne.1 Det har 
påkaldt sig betydelig opmærksomhed, da vækst i 
produktiviteten er en afgørende forudsætning for 
fortsat fremgang i velstand, jf. boks 1.

Svagere produktivitetsvækst stammer  
fra serviceerhvervene
Produktiviteten i de enkelte brancher har udviklet 
sig meget forskelligt, når den opgøres som real 
bruttoværditilvækst,BVT,pr.arbejdstime,jf.figur
2. Industrien har siden 1995 haft en vækst i pro
duktiviteten på omtrent 3 pct. om året, mens den 
i den forudgående periode steg med lidt over 4 
pct. årligt. Industrien har således fastholdt en stærk 
fremgang på trods af, at lave investeringer i de 
senere år har bidraget til en svag udvikling i det 
gennemsnitlige kapitalapparat pr. beskæftiget. En 
række servicebrancher har derimod oplevet en sva
gere udvikling. Inden for den beskæftigelsestunge 
handelsbranche har den årlige produktivitetsvækst 
efter 1995 blot været halvt så stor som i perioden 
frem til 1994. Og i erhvervsservice er niveauet for 
produktiviteten ifølge Danmarks Statistik ligefrem 
lavere i 2016 end i 1995.2

Den svagere produktivitetsvækst i serviceerhver
vene afspejler i et vist omfang, at produktionspro
cessen afviger fra industriens. Hvor produktionen 
i industrien er relativt kapitalintensiv, anvender 

1 I forbindelse med internationale sammenligninger anvendes BNP 
frem for BVT ved beregningen af produktivitet. Det skyldes bl.a., 
atderfindessammenligneligetalforkøbekraftskorrigeretBNPpå
tværs af lande.

2 Det er vanskeligere at opgøre produktiviteten i serviceerhvervene 
end i industrien. Det afspejler, at det er svært at måle forbedringer 
i kvaliteten af serviceydelser som fx advokat og frisørydelser. Hvis 
der ikke i tilstrækkelig grad tages højde for fremgang i kvalitet, vil 
produktivitetsvæksten blive undervurderet. Derfor er størrelses
ordenen på nedgangen i serviceerhvervenes produktivitetsvækst 
usikker. Udviklingen er dog så markant, at der næppe er tvivl om, 
at væksten er faldet over tid.

Produktivitetsvækst i udvalgte lande Figur 1
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arbejdstime. BNP er målt i dollar, købekraftsjusteret, 
2010priser. Data for USA er 19952015.

Kilde: OECD.

Velstand afhænger af produktivitet Boks 1

Produktivitet angiver den værdi, der skabes i produk

tionen af varer eller tjenesteydelser, sat i forhold til 

mængden af input. Input i produktionen kommer typisk 

fra maskiner og bygninger (kaldet kapitalapparatet) på 

den ene side og arbejdskraft på den anden side. Mæng

den af arbejdskraft, der beskæftiges i danske virksomhe

der,afhængerihøjgradafdendemografiskeudvikling.

Den vil isoleret set bidrage negativt til arbejdsudbuddet 

over de kommende år i takt med, at en stigende andel af 

befolkningen når pensionsalderen.

Beskæftigelsen afhænger også af en række forhold, som 

kan påvirkes gennem regulering og lovgivning. Eksem

pelvis vil de vedtagne forhøjelser af pensionsalderen 

bidragetilatmodvirkeeffektenaf,atderbliverflere

ældre. Tidligere har reformer af fx dagpengesystemet 

også bidraget til at øge beskæftigelsen blandt folk i 

den arbejdsdygtige alder. Selv om der fortsat er plads 

til reformer, der kan øge arbejdsudbuddet, er der dog 

grænser for, hvor meget en befolkning af en given stør

relse samlet set kan arbejde.

Fortsat stigning i produktiviteten er derfor en afgørende 

faktor bag fremtidig fremgang i levestandarden. Den 

højere levestandard kan både give sig udslag i større 

forbrugsmuligheder og i mere fritid.
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mange servicebrancher kun teknologi i mindre 
omfang. De potentielle gevinster ved teknologisk 
innovation er derfor mindre i serviceerhvervene. Der 
er dog mange eksempler på, at ny teknologi har 
medvirket til at øge produktiviteten i serviceerhver
vene. Det gælder eksempelvis den effektivisering af 
mange arbejdsprocesser, som er blevet muliggjort af 
ny informations og kommunikationsteknologi. Den 
svagere udvikling i produktiviteten i serviceerhver
vene kan også skyldes, at den del af økonomien er 
mindre udsat for konkurrence fra udlandet, eller at 
erhvervene er underlagt strengere regulering.3

En væsentlig årsag til den svage vækst i produk
tiviteten i dansk økonomi under ét er således, at 
væksten inden for de enkelte brancher – primært 
i serviceerhvervene – er aftaget siden 1995. Des
uden er der sket en forskydning af arbejdskraften 
fra industrien i retning af serviceerhverv med lavere 
produktivitetsniveau, jf. Jensen og Jørgensen (2016). 
Derudover har faldende produktion af olie fra Nord
søen de seneste år medvirket til at reducere produk
tivitetsvæksten i økonomien under ét. Det afspejler, 
atbeskæftigelsenvedråstofindvindingerbeskeden,
hvorfor arbejdsproduktiviteten er meget høj.

Afgørende at ny viden  
og teknologi udbredes

På langt sigt afhænger fremgang i produktiviteten 
primært af ny teknologi og viden, og at virksomhe
derne tager det til sig. Ny teknologi sikrer, at der 
introduceres nye og forbedrede produkter og pro
cesser, og at eksisterende produkter kan produceres 
mere effektivt. En hypotese er derfor, at svækkelsen 
i produktivitetsvæksten på globalt plan skyldes en 
nedgang i den teknologiske udvikling, eller at nye 
teknologier er mindre banebrydende end tidligere, 
jf. fx Gordon (2016). Brynjolfsson og McAfee (2014) 
argumenterer omvendt for, at vi står over for en pe
riode med stærk vækst drevet af nye teknologier, fx 
informations og kommunikationsteknologier.

Det har stor betydning, i hvilket omfang ny viden 
spredes mellem virksomheder. Ny viden vil i første 

3 Se også Andersen og Spange (2012) for en diskussion af de forhold, 
som bestemmer produktivitetsudviklingen i Danmark.

Produktivitetsvæksten er  
aftaget – især i service

Figur 2

2

1

0

1

2

3

4

5

Hele øko
nomien

Industri Finan
siering og
forsikring

Erhvervs
service

Handel

197094 19952016

Gennemsnitlig årligt vækst, pct.

Anm.: Søjlerne angiver gennemsnitlig årlig vækst i real BVT pr. 
arbejdstime.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

omgang ofte vinde indpas i enkelte virksomheder, fx 
hos dem med store udviklingsafdelinger. Men der er 
også eksempler på, at nye virksomheder er opstået 
og har vokset sig store, fordi en iværksætter har fået 
en god ide og omsat den til nye produkter eller tje
nesteydelser. På den baggrund kan ny teknologi og 
viden føre til høj produktivitet i enkeltvirksomheder.

For at opnå en betydelig effekt på økonomiens sam
lede produktivitet er det afgørende, at viden spredes 
til andre virksomheder, eller at produktionsressour
cerne allokeres til de mest produktive virksomheder. 
Hvis viden ikke spredes, vil produktiviteten i de mest 
produktive virksomheder, som udvikler og anven
der ny teknologi, i stigende grad løbe fra de øvrige 
virksomheder. Store og vedvarende forskelle i pro
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duktiviteten mellem virksomheder inden for samme 
branche kan derfor være en indikation på, at ny 
viden ikke spredes fra virksomhed til virksomhed.

OECD peger på, at fremgangen i produktiviteten (i 
den private sektor under ét) primært er drevet af de 
mest produktive virksomheder på globalt plan – den 
såkaldteproduktivitetsfront,jf.Andrewsmfl.(2016).
De 5 pct. mest produktive industrivirksomheder i 
2013 var omtrent 30 pct. mere produktive i gennem
snit end de 5 pct. mest produktive industrivirksom
heder i 2001. Derimod var den gennemsnitlige pro
duktivitet blandt de resterende industrivirksomheder 
omtrent på samme niveau som i 2001. Udviklingen er 
endnu mere udtalt i serviceerhvervene.

I studiet fremhæves også, at udviklingen i den 
samlede produktivitet har været svagest i de lande, 
hvor divergensen mellem de bedste virksomheder 
og restgruppen har været størst. OECD vurderer 
derfor, at viden ikke i tilstrækkelig grad spredes til 
de mindre effektive virksomheder. Det kan dog ikke 
afvises, at der er en stor udskiftning i grupperne 
af virksomheder med høj og lav produktivitet. En 
nystartet virksomhed kan fx have en relativt lav pro
duktivitet i en årrække, hvorefter den udvikler sig til 
at indgå i gruppen af højproduktive virksomheder. 
Det er et udtryk for dynamik.

Et studie fra ECB understøtter i høj grad OECD’s 
konklusioner, særligt hvad angår serviceerhverve
ne i euroområdet, jf. ECB (2017). ECB angiver tre 
grunde til den manglende spredning af viden: 1. 
øget betydning af såkaldt tavs viden, der er kende
tegnet ved at være vanskelig at dele, 2. nedgang i 
de mindst produktive virksomheders investeringer 
i immaterielle aktiver og 3. opbremsning i dyna
mikken, hvorved produktionsressourcerne løbende 
flytterfrademindreproduktivetildemereproduk
tive virksomheder.

Studierne af OECD og ECB er baserede på data for 
enrækkelande.Landeneadskillersigpåflerepunk
ter i relation til de vilkår, som virksomhederne ope
rerer under. Det kan være i forhold til den regule
ring,sombrancherneerunderlagt.OECDfinder,at
forskellen i produktivitet mellem de mest og mindst 
produktive virksomheder er størst i brancher med 
udbredt regulering af produktmarkedet. Forholde
ne på arbejdsmarkedet kan også påvirke, hvordan 
ny viden spredes mellem virksomhederne. I nogle 
lande skifter medarbejdere eksempelvis oftere mel
lem virksomheder og overfører dermed viden.

Produktivitetsvæksten i danske 
virksomheder er bredt funderet

Blandt de danske virksomheder er der ikke indikatio
ner på, at kun en mindre gruppe af virksomhederne 
får gavn af ny viden. Baseret på virksomhedsdata 
fra Danmarks Statistik beregnes produktivitet for 
henholdsvis de mest produktive virksomheder (her
efter omtalt topvirksomheder) og virksomheder, der 
ligger i midterfeltet (herefter medianvirksomheder) 
i en række brancher. Af hensyn til tilgængelighed af 
data opgøres produktiviteten i den resterende del af 
analysen som realt BVT pr. fuldtidsbeskæftiget. Data 
er beskrevet i boks 2.

Beskrivelse af det anvendte  
data på virksomhedsniveau

Boks 2

Analysenerbaseretpåvirksomhedsspecifikkeregn

skabsoplysninger fra datagrundlaget bag Danmarks Sta

tistiks regnskabsstatistik for private byerhverv i perioden 

200015. Virksomheder indgår kun i analysen, hvis deres 

regnskabsdata hverken er helt eller delvist imputerede af 

Danmarks Statistik.

Landbrug,fiskeri,energi-ogvandforsyning,havnemv.,

jernbane og busdrift, kreditinstitutter, forsikring og pen

sion, almene boligselskaber, offentlig administration mv. 

indgår ikke i datagrundlaget. Desuden frasorteres bran

cher med færre end 20 virksomheder i mindst ét af årene 

200015 for at kunne beregne de relevante percentiler af 

produktivitetsfordelingen. Det samme gælder nogle sær

ligt kapitalintensive brancher i serviceerhvervene, hvor 

den opgjorte arbejdsproduktivitet ikke anses for at være 

repræsentativ for de øvrige serviceerhverv. I analysen 

fokuseres på industrien og serviceerhvervene.

I lighed med Produktivitetskommissionen (2013a) 

frasorteres virksomheder med negativ værditilvækst i 

selve året, året før eller året efter. Virksomheder med 

ikkeplausible regnskabsoplysninger frasorteres også, 

fx virksomheder med ikkepositiv omsætning og aktiver, 

ligesom ikkeaktive virksomheder med mindre end 0,5 

fuldtidsbeskæftigede heller ikke medtages. I den endeli

ge stikprøve indgår omkring 1.900 industrivirksomheder 

og 4.900 servicevirksomheder i gennemsnit pr. år.

Produktivitet opgøres som arbejdsproduktivitet, dvs. 

værditilvækst pr. fuldtidsbeskæftiget. Produktivitetsvækst 

opgøres som ændringer i real værditilvækst pr. fuldtids

beskæftiget, hvor værditilvæksten er korrigeret for den 

branchespecifikkeprisudviklingvedbrugafdeflatorerfra

nationalregnskabet på 69brancheniveau.
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Enrepræsentativtopvirksomheddefineresihvert
år som 95. percentil i en given branche opgjort på 
baggrund af arbejdsproduktivitet. Det er derfor 
ikke nødvendigvis de samme virksomheder, der er 
topvirksomheder i alle årene. Topvirksomheden er 
således mere produktiv end 95 pct. af virksomheder
ne i samme branche, mens 5 pct. af virksomhederne 
i branchen er mere produktive. For medianvirksom
heden gælder det, at den er mere produktiv end 
halvdelen af virksomhederne i branchen, mens den 
resterende halvdel af virksomhederne er mere pro
duktive.

Påbaggrundafdebranchespecifikkeresultater
definerestop-ogmedianvirksomhederindenfor
henholdsvisindustriogservice.Debranchespecifik
ke top og medianvirksomheder sammenvejes med 
branchernes andele af den samlede BVT i henholds
vis industri og service.

Også fremgang i midterfeltet af virksomheder
I industrien er den repræsentative topvirksomhed 
i 2015 omtrent 77 pct. mere produktiv end den 
repræsentativetopvirksomhedi2000,jf.figur3.For
medianvirksomheden er produktiviteten steget med 
56 pct. i samme periode. Det adskiller sig markant 
fra studiet af OECD, som fandt, at produktiviteten for 
den brede masse af virksomheder i OECDlandene 
harliggetstortsetfladtoverenlængereårrække.4  
Det kan indikere, at den pæne vækst i industriens 
produktivitet herhjemme bl.a. afspejler, at ny viden 
og teknologi er blevet bredt ud på tværs af virksom
hederne.

I serviceerhvervene er udviklingen betydeligt svage
re. Mens topvirksomheden er 16 pct. mere produktiv 
i 2015 end i 2000, er medianvirksomhedens produkti
vitetstegetmed9pct.,jf.figur4.OECD’skonklusion
om, at de mest produktive servicevirksomheder er 
blevet markant mere produktive, mens produktivi
teten i de øvrige virksomheder er stagneret, kan 
såledesikkegenfindesidedanskedata.

4 Metoden adskiller sig en smule fra OECDstudiet, hvor toppen er 
defineretsomdengennemsnitligeproduktivitetblandtde5pct.mest
produktive virksomheder i hver branche i hvert år, hvilket holdes 
op imod den gennemsnitlige produktivitet blandt de resterende 
virksomheder. Analysens konklusioner afhænger dog ikke af denne 
metodeforskel, da der opnås lignende resultater ved at benytte 
samme metode som OECD. Den markante fremgang for såvel den 
repræsentative topvirksomhed som den repræsentative medianvirk
somhed kan delvist afspejle et fald i antallet af industrivirksomheder i 
stikprøven i løbet af perioden 200015.

Produktivitetsvækst i industrien Figur 3
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Produktivitetsvækst i service Figur 4
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Der er betydelige udsving i den opgjorte produk
tivitet fra år til år. En del af dem afspejler konjunk
turelle forhold. Eksempelvis skete der en afmatning 
i produktivitetsudviklingen i forbindelse med det 
økonomiske tilbageslag i 2008. I situationer, hvor 
efterspørgslen pludselig falder, kan det være van
skeligt at tilpasse medarbejderstaben hurtigt nok. 
Nogle virksomheder vil desuden fastholde medar
bejdere under et tilbageslag for at være parat til 
hurtigt at øge produktionen, når efterspørgslen igen 
stiger. Det giver sig udslag i en svækkelse af arbejds
produktiviteten. En del af udsvingene fra år til år af
spejler også, at det ikke er de samme virksomheder, 
der indgår i analysen i alle årene. På den baggrund 
er det vigtigt primært at fokusere på tendenserne 
frem for på udviklingen i enkelte år.

De samlede stigninger i produktiviteten for top og 
medianvirksomhederne afhænger af tidsperioden, 
der i analysen er begrænset til årene efter 2000. Det 
betyder, at man skal være varsom, når man drager 
konklusioner af analysen. Det er dog et meget klart 
resultat, at væksten i den samlede produktivitet ikke 
udelukkende trækkes af en lille gruppe af højpro
duktive virksomheder.

Væksten i produktiviteten, som beregnes på regi
sterdata, afviger fra den vækst i arbejdsproduktivi
teten, der fremgår af Danmarks Statistiks branche
fordelte nationalregnskab. Det afspejler bl.a., at 
gruppen af virksomheder, der indgår i analysen, ikke 
er fuldt repræsentativ. Små virksomheder er under
repræsenteret i datasættet, ligesom brancher med 
få virksomheder er udeladt. Konklusionen om, at 
topvirksomhederne ikke i afgørende grad er løbet 
fra resten, vurderes dog ikke at være en konsekvens 
af stikprøvens sammensætning.

Flere forhold sikrer spredning af viden
Der er en række mulige årsager til, at det brede 
udsnit af virksomheder i Danmark ikke i samme grad 
er sakket bagud i forhold til de højproduktive. Viden 
spredes på tværs af virksomheder i forbindelse med, 
at de ansatte skifter job. Jobomsætningen er høj i 
Danmarksammenlignetmeddeflesteandrelande,jf.
figur5.5 Det kan være medvirkende til, at viden spre
des, både inden for brancher og mellem brancher.

5 Se også Kristoffersen (2016).

Samspillet mellem offentlig og privat forskning samt 
innovation er en anden vigtig kanal til spredning af 
viden. Innovation dækker fx nye eller forbedrede 
produkter, smidigere arbejdsprocesser, bedre orga
nisering og mere effektiv markedsføring.6 Industrien 
står for omkring 58 pct. af de private investeringer 
i forskning og udvikling og spiller således en vigtig 
rolle i at udvikle ny viden i Danmark, jf. Regeringen 
(2017).

Danmark er det OECDland, der udfører mest of
fentlig forskning i procent af BNP. I 2015 udgjorde 
offentlig forskning 1,1 pct. af BNP, jf.  Uddannelses  
ogForskningsministeriet(2017).Cassimanmfl.
(2008)finderpåbaggrundafetstudieafbelgiske
virksomheder, at innovationer i private virksomheder 
(patenter og lignende), der er baseret på offentlig 
forskning, medfører større spredning af viden end 
andre innovationer.

Ifølge European Innovation Scoreboard, EIS, ligger 
Danmark højt blandt EUlandene, hvad angår inno
vation, kun overgået af Sverige.7  EIS vurderer hvert 
år EUlandenes innovationssystemer på baggrund 
af rammebetingelser, investeringer i forskning og 

6 Se Produktivitetskommissionen (2013b).

7 Se EuropaKommissionen (2017).

Høj jobomsætning i Danmark Figur 5
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innovation samt virksomhedernes innovationsaktivi
teter og effekten deraf. På globalt niveau er EU dog 
mindre innovativ end eksempelvis USA og Japan.
Regulatoriske barrierer kan hæmme, at viden 
spredes mellem virksomheder. Danmark er ifølge 
Verdens banken (2017) et af de lande, hvor det er 
nemmest at etablere og drive virksomhed målt ud 
fra ti væsentlige virksomhedsaktiviteter, herunder 
opstart, byggetilladelse og adgang til kredit. Des
uden kan indsatsen i retning af at skabe ”klynger” 
af virksomheder inden for samme branche have 
medvirket til at sprede ny teknologi og viden, jf. fx 
Uddannelses og Forskningsministeriet (2016).

Servicesektoren er sammensat  
af mange underbrancher
Der er store forskelle mellem de forskellige service
erhverv. Hvor nogle leverer meget specialiserede 
ydelser på baggrund af højt uddannet arbejdskraft 
(fx advokater og rådgivende ingeniører), leverer 
andre serviceydelser af mere operationel karakter  
(fx rengøring og detailhandel). En analyse af pro
duktivitetsudviklingen i servicesektoren under ét  
kan derfor skjule væsentlige forhold.

Derforsesnærmerepåfireafdestørsteunderbran
cher inden for servicesektoren. Handel er en af de 
servicebrancher, hvor væksten er gået ned siden 
midtenaf1990’erne,jf.figur2.Nedgangendækker
imidlertid ikke over, at en stor gruppe virksomheder 
er hægtet af fronten. Inden for engroshandel har 
både medianvirksomheder og den repræsentative 
topvirksomhed oplevet en årlig produktivitetsvækst 
tætpånul,jf.figur6.Idetailhandlen,hvorden
aggregerede produktivitetsvækst har været noget 
højere, er der heller ikke noget, der indikerer, at 
højproduktive virksomheder er løbet fra de øvrige. 
Resultaterne for især detailhandlen skal dog tages 
med forbehold for, at små virksomheder er under
repræsenterede i stikprøven.

Erhvervsservice har ifølge Danmarks Statstik haft 
en negativ produktivitetsudvikling gennem en 
årrække, så branchens produktivitet i dag er lavere 
endi1995,jf.figur2.Branchenomfatterenrække
meget forskellige underbrancher. I fx rengøring mv. 
er både medianvirksomheden og den repræsenta
tive topvirksomhed mindre produktive i 2015 end i 
2000,jf.figur6.Iunderbranchenadvokater,revisorer
og virksomhedskonsulenter har den repræsenta
tive topvirksomhed derimod haft en svagt positiv 
produktivitetsudvikling over perioden som helhed, 
mens medianvirksomheden er sakket agterud.

Store forskelle i produktivitet  
på tværs af virksomheder

Der er stor forskel på produktivitetsniveauet mellem 
virksomheder. En del af forskellen afspejler forskelle i 
produktionsstrukturer mellem brancher. Eksempelvis 
vil der typisk være en relativt høj værditilvækst pr. be
skæftiget i de brancher, hvor produktionen foregår på 
basis af et stort kapitalapparat. Ligeledes vil brancher 
med en højt specialiseret arbejdsstyrke typisk have 
en højere værditilvækst pr. beskæftiget end brancher, 
hvordetgenerellekvalifikationsniveauerlavere.En
høj værditilvækst pr. beskæftiget i udvalgte brancher 
kan dog også skyldes, at konkurrencen er svag, så 
virksomhederne kan opnå høje avancer.

Der er imidlertid også store forskelle i produktivi
teten mellem virksomheder i samme branche. For 
maskinindustrien var værditilvæksten pr. beskæftiget 
i 2015 i den repræsentative topvirksomhed således 
1,2 mio. kr., mens den var 0,6 mio. kr. i medianvirk
somheden,jf.figur7.Ogforadvokater,revisorermv.
var den 1,7 mio. kr. i den repræsentative topvirksom
hed og 0,6 mio. kr. i medianvirksomheden.

De store forskelle i produktivitet inden for bran
cherne afspejler, at der er et stort potentiale for at 
øge den samlede produktivitet, hvis den viden og 

Produktivitetsvækst i udvalgte  
servicebrancher

Figur 6
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.
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de arbejdsprocesser, som anvendes i topvirksom
hederne, kan overføres til deres konkurrenter. Eller 
hvis de mest produktive virksomheder kan øge 
deres markedsandele på bekostning af de mindre 
produktive, eksempelvis ved at disse udkonkurreres 

Overlevende virksomheder Figur 8
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Anm.: Ifigurernevisesandelenafoverlevendevirksomhederfordeltpåvirksomhedernesproduktivitetsniveaui2000.Højproduktivevirksom
heder havde i 2000 en produktivitet over 75. percentil i deres branche, mellemproduktive virksomheder havde en produktivitet mellem 
25. og 75. percentil, mens lavproduktive virksomheder havde en produktivitet under 25. percentil. Overlevende virksomheder dækker 
virksomheder med et uændret CVRnummer i forhold til 2000. Ikkeoverlevende virksomheder dækker både ophørte virksomheder og 
virksomheder, der er blevet opkøbt eller på anden vis har skiftet CVRnummer.

Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Store forskelle i værditilvækst inden 
for brancher

Figur 7
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og lukker. Der er da også en tendens til, at ”overle
velsessandsynligheden” er højere for de højproduk
tive virksomheder end for de lavproduktive i både 
industrienogserviceerhvervene,jf.figur8.Overle
velsessandsynligheden er opgjort som den andel af 
virksomhederne, der var aktive i 2000, som stadig 
er aktive i et givet år.

På trods af forskellene i overlevelsessandsynlighed 
var omtrent 40 pct. af de virksomheder, der var lav
produktive i 2000, stadig aktive i 2015. Det kan af
spejle, at de har øget produktiviteten i den mellem
liggende periode. Det kan også være en indikation 
på manglende konkurrence, så virksomheder kan 
generere et overskud, selv om de har lav produktivi
tet. Selv inden for brancherne er der imidlertid stor 
forskel på de ydelser, som virksomhederne leverer. 
Eksempelvis er nogle advokatydelser meget spe
cialiserede og henvender sig til store virksomheder, 
mens andre er af mere generel karakter og henven
der sig til husholdninger. Forskellige advokatvirk
somheder henvender sig dermed til forskellige mar
keder med forskellige priser. At nogle virksomheder 
kan overleve med markant lavere værditilvækst end 
andre inden for samme branche afspejler således 
også, at de leverer forskellige ydelser.
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Store og eksporterende 
virksomheder er generelt  
mere produktive

Nogle bestemte karakteristika synes at hænge sam
men med virksomhedernes produktivitet på tværs 
af brancher. Generelt er store virksomheder fx mere 
produktiveendsmå,jf.figur9.Detkanafspejle,at
stordriftsfordele spiller en rolle i mange brancher, fx 
at medarbejderne i en stor rådgivningsvirksomhed 
i højere grad kan specialisere sig. Og store industri
virksomheder har ofte et mere avanceret produk
tionsapparat end de mindre.

Der er også en tendens til, at produktiviteten i æl
dre virksomheder er højere end i de nyetablerede, 
jf.figur10.Detkantilenvisgradafspejle,atældre
virksomheder også generelt er større end de yngre. 
Store virksomheder udgør således 23 pct. af de 
yngre virksomheder i analysen, mens 42 pct. af de 
ældre virksomheder er store. Ældre virksomheder 
kan også have mere veletablerede produktions
mønstre og bedre netværk blandt leverandører og 
kunder end de nye.

De virksomheder, der i større eller mindre grad 
eksporterer, er i gennemsnit mere produktive end 
deikke-eksporterende,jf.figur11.Forføde-,drikke-
og tobaksvareindustrien var medianproduktiviteten 

Store virksomheder er generelt  
mere produktive end små

Figur 9
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Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger.

Ældre virksomheder er generelt  
mere produktive end yngre

Figur 10
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Eksporterende virksomheder er gene
relt mere produktive

Figur 11
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omkring 63 pct. højere i 2015 for eksporterende 
virksomheder end for ikkeeksporterende. Det kan 
afspejle, at kun de mest produktive virksomheder 
er i stand til at klare sig i konkurrencen på eksport
markederne. Men det kan også afspejle, at det at 
eksportere i sig selv påvirker produktiviteten posi
tivt. Det giver fx mulighed for, at virksomhederne kan 
vokse sig større med de fordele, som det indebærer. 
Det samspil med udenlandske virksomheder, som 
eksport fører med sig, giver også adgang til ny vi
den, som kan styrke produktiviteten.
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