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HVORFOR DANMARK?

Kære læser, 

Mange tak for din interesse i Dansk Konkurrence-
evneråd og denne første ’tilstandsrapport’ for Dan-
marks holdbare konkurrencekraft.

I snart halvandet år har Covid-19 pandemien holdt 
Danmark og hele verden i sit jerngreb. Og  beslut-
ningstagere i toppen af dansk politik og erhvervs-
liv har med rette haft fokus på at bringe samfundet 
godt igennem krisen.

Men i et større perspektiv er Covid-19 dog også kun 
et symptom på den nye, post-pandemiske globale 
konkurrence, der venter Danmark og danske virk-
somheder efter krisen.

Brexit, stigende rivalisering mellem USA og Kina, 
kapløbet om kunstig intelligens og klimaforandrin-
ger er andre mindst lige så tydelige eksempler på, at 
Danmark hastigt har kurs mod en ny og stærkt for-
andret international konkurrence.

Det er vi langtfra tilstrækkeligt opmærksomme og 
forberedte på. For manglende fokus på tiden efter 
Covid-19 kan komme os dyrt at stå i form af tabt vel-
færd, velstand og mistede muligheder for nye sam-
fundsfremskridt. 
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Men det gode udgangspunkt til trods, er der ikke 
desto mindre bredt i rådet den bekymring, at Dan-
marks gode resultater kun er til låns. Men medmin-
dre vi i netop disse år formår at omstille og bringe 
Danmark på omgangshøjde med omverdenen – tek-
nologisk, økonomisk, erhvervs- og samfundsmæssigt 
– bliver de næste 40 års globalisering næppe lige så 
gunstige som de foregående.  

Dansk Konkurrenceevneråds arbejde forsætter indtil 
til sommer 2022, hvor rådet foreløbigt konkluderer 
sit arbejde ved en offentlig slutkonference på Kron-
borg slot. 

Jeg håber, at du indtil da vil følge og forhåbentlig 
også bidrage med gode ideer til, hvordan vi i fælles-
skab kan realisere Dansk Konkurrenceevneråds vison 
om et Danmark verden vælger til i fremtiden.  

God læselyst, 

Thomas Hofman-Bang, CEO
Industriens Fond. 

Netop dén erkendelse – at den verden, vi vender til-
bage til efter Covid-19, er en ganske anden end den 
vi forlod – er motivationen for at 20 danske ildsjæle 
siden 2020 har engageret sig i Dansk Konkurrence-
evneråd på initiativ fra Industriens Fond.
 
Med Dansk Konkurrenceevneråd er det vores am-
bition, at rejse en fornyet og meget tiltrængt  sam-
fundsdebat om spørgsmålet ’Hvorfor Danmark?’ 
Altså hvorfor skal internationale kunder, virksom-
heder, investorer og talenter overhovedet vælge 
Danmark til i fremtiden? 

Som noget nyt er Dansk Konkurrenceevneråd orga-
niseret som en åben og involverende samfunds-tæn-
ketank, hvor alle er inviterede til at byde ind. Så hvis 
du har gode forslag til initiativer, der kan løfte Dan-
marks fremtidige konkurrencekraft, vil jeg med det 
samme opfordre dig til at indsende dem. Du kan 
gøre det lige her i rådets åbne LinkedIn-gruppe. 

Vi har allerede modtaget mange inspirerende og 
meget visionære bud på, hvorfor verden skal væl-
ge Danmark til i fremtiden. Til din inspiration har 
vi samlet de første 20 indspark i den gratis e-bog 
’Derfor Danmark #1’, som du kan hente lige her. 

I e-bogen fremhæves så forskellige aspekter som et 
stærkt digitaliseret sundhedsvæsen, nye cirkulære 
og bæredygtige forretningsmodeller, en god datain-
frastruktur, almendannelse og endda dansk humor 
på skift som fremtidens vigtigste nye danske konkur-
renceparametre.  Men vi har brug for at få alle gode 
ideer på bordet. Derfor vil vi som sagt også meget 
gerne høre dit svar på hvorfor Danmark? Så hold dig 
ikke tilbage.

Med afsæt i de mange gode indspark og den til-
standsrapport, du læser lige nu, mødtes Dansk 
Konkurrenceevneråd første gang d. 11 marts for at 
drøfte, hvilke nye mål Danmark kunne sætte sig i 
fremtidens konkurrence. 

Som rapporten viser, er Danmark ikke blot en af 
verdens mest globaliserede nationer. Det er også 
blandt de lande, der har opnået allerstørst gevinst af 
de seneste 40 års globale konkurrence. Og det uan-
set om det opgøres ved økonomiske succeskriterier 
eller måltal for brede samfundsfremskridt.

https://www.flipsnack.com/nordicmodelinstitute/whydk-booklet.html
https://www.linkedin.com/company/71453194/admin/
https://www.flipsnack.com/nordicmodelinstitute/whydk-booklet.html
https://www.linkedin.com/company/71453194/admin/
https://www.flipsnack.com/nordicmodelinstitute/whydk-booklet.html
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#1 Hvad konkurrerer Danmark for i  
 fremtiden? Nye mål og drømme for   
 Danmark 

 Marts 2021 

#2 Hvad konkurrerer Danmark om i  
 fremtiden? Morgendagens markeder 

 September 2021 

#3 Hvad konkurrerer Danmark på i  
 fremtiden? Nye konkurrencefaktorer  

 Marts 2022

Denne tilstandsrapport Danmark: Kurs mod nye 
mål dannede vidensgrundlag for rådets første  
rundbordsmøde. 

Du kan læse mere om rådets konklusioner på 
først rundbordsmøde i dette særnummer af  
Ugebrevet Mandag Morgen (kræver abonne-
ment.)  

Du kan følge og deltage i debatten med Dansk  
Konkurrenceevneråd her og læse mere om  
rådets arbejde på hjemmesiden www.why.dk

Dansk Konkurrenceevneråd deler visionen om et 
’Danmark verden vælger til i fremtiden’. 

Rådet er sat i verden for at kickstarte en bredt fun-
deret samfundssamtale om spørgsmålet Hvor-
for Dannmark? Hvorfor skal verdens 8 mia. for-
brugere, virksomheder, investorer og talent vælge 
Danmark, danske varer, viden og værdier til i den 
nye, post-pandemiske konkurrence? 

Du kan læse rådets første kronik her

Dansk Konkurrenceevneråd er en ny form for åben 
samfundstænketank initieret af Industriens Fond 
og Nordic Model Institute.  

Fra 2020 og 20 måneder frem vil 20 danske ildsjæle 
hver spørge 20 andre selvvalgte danske og interna-
tionale thought-leaders til rådsom hvorfor verden 
skal vælge Danmark til i fremtiden?  

Rådet træder sammen til 3 Kronborg-rundbords-
møder og afslutter foreløbigt sit arbejde ved en 
større offentlig slutkonference sommer 2022. Hvert 
Kronborgmøde er dedikeret til et spørgsmål og 
tema:

DANSK 
KONKURRENCEEVNERÅD

https://www.why.dk/
https://www.why.dk/vision
https://www.mm.dk/artikel/hvorfor-danmark
http://www.why.dk/
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11. marts 2021 var historisk. Herhjemme husker vi 
den som årsdagen for Danmarks nedlukning. Men 
verden husker den anderledes. 

For samme dag vedtog Kinas Kommunistiske Parti 
deres 14. femårsplan. Planen løfter bl.a. sløret for 
Kinas ambitioner om at udvikle verdens kraftigste 
kunstige intelligens, en kinesisk krypto-valuta og 
en fuldt elektrificeret og hybrid kinesisk bilpark før 
2035.  På den anden side af Stillehavet vedtog præ-
sident Joe Biden samme dag den gigantiske hjælpe-
pakke ’the American Rescue Plan Act’. Og samme 
måned fulgte innovationsstrategien ’American Jobs 
plan’, hvis erklærede mål er ’at positionere USA til at 
udkonkurrere Kina’. 

Til lands, til vands og i luften. I byen, kroppen og 
rummet. På planeten, nettet og bunden af Dyb-

havet. USA og Kina har kastet handsken i en ny 
post-pandemisk global konkurrence, hvor omstillin-
gen aktuelt sker i hæsblæsende tempo. 

I april 2020 konstaterede Satya Nadella, CEO for 
Microsoft, at verden har gennemført 2 års digital 
transformation på bare 2 måneder. Ifølge McKinsey 
& Co er amerikansk e-handel på 3 måneder vokset 
med samme styrke som de sidste 10 år! En ekstremt 
hurtig omstilling, der vidner om, at ikke kun vira 
men også varer, viden, virksomheder og velstand 
med overrumplende eksponentiel fart skifter værter 
og værtslande, hoveder og hænder i den nye ver-
den, der venter os efter Covid-19. Se figur og s. 10.

11. marts var med andre ord ikke kun 1-årsdagen for 
Danmarks nedlukning. Det var også dag 1 i år 0 af en 
ny global virkelighed. En ny konkurrence som denne 

EXECUTIVE 

SUMMARY

https://crsreports.congress.gov/product/pdf/IF/IF11684
https://edition.cnn.com/2021/03/11/politics/biden-sign-covid-bill/index.html
https://www.whitehouse.gov/american-jobs-plan/
https://www.whitehouse.gov/american-jobs-plan/


https://www.linkedin.com/pulse/why-denmark-mark-jagiela-thomas-visti-jensen/?trackingId=W8I9O0pgS%2BKudMv7hZL3pw%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/why-denmark-juha-christensen-steen-thygesen/?trackingId=NHb3NdE4RuuETjDvDghCDg%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/why-denmark-juha-christensen-steen-thygesen/?trackingId=NHb3NdE4RuuETjDvDghCDg%3D%3D
https://www.cowi.dk/om-cowi/organisation-og-ejerskab/om-jukka-pertola
https://www.cowi.dk/om-cowi/organisation-og-ejerskab/om-jukka-pertola
https://borsen.dk/nyheder/opinion/tillid-til-danske-varer-og-virksomheder
https://www.linkedin.com/pulse/hvorfor-danmark-martin-m%25C3%25B8ller-matias-m%25C3%25B8l-dalsgaard/?trackingId=7T8C7YqxSNOUWY261ewRGA%3D%3D
https://www.linkedin.com/pulse/why-jack-dullard-aka-klods-hans-can-future-denmarks-christensen/?trackingId=fdQU4u1lRbC1cAwSzqhPJQ%3D%3D
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6758390837501050880/


NOMO - Nordic Model Institute10Danmark kurs mod nye mål

25 MÅL FOR DANMARKS KONKURRENCEKRAFT?

*Verden

**EU

***OECD  

****45 lande (primært udviklet lande) 

Placering i top 5 

Steget mere end 1 placering

Hverken faldet eller steget mere end 1 placering

Faldet mere end 1 placering

Indikator/Index

Danmarks 
placering 2020 

(eller seneste år)

Ændring i 
placering 

seneste 5 år 
Ændring  

seneste 5 år 

K
on

ku
rr

en
ce

kr
af

t 1. Global Competitiveness Index* (WEF) 10 2

2. World Competitiveness Index* (IMD) 2 4

3. Ease of Doing Business* 4 -1

4. Globalization Index**** 7 0

5. EU Single Market Integration** 4 N/A

Ø
ko

no
m

i

6. Nettoeksport N/A N/A

7. Globale markedsandele N/A N/A

8. Bruttonationalprodukt (BNP) * 11 4

9. Bruttonationalindkomst (BNI) * 10 0

10. Nettonationalindkomst (NNI) *** 5 -1

11. Produktivitet*** 4 2

Su
nd

he
d

12. Arbejdstimer pr. år*** 1 1

13 .Længde af arbejdsliv** 31 -1

14. Forventet levetid* 30 1

15. Forventet sund levetid** 18 0

B
æ

re
dy

gt
ig

he
d

16. CO2 emissioner* 141 21

17. Energieffektivitet** 2 -1

18. CO2 emissioner per enhed BNP* 31 15

19. Environmental Perfomance Index* 1 N/A

20. Grønt BNP* 4 0

Sa
m

fu
nd

21. Ginikoefficient*** 7 -3

22. Human Development Index* 10 -1

23. Global Social Mobility Index* 1 N/A

24. Sustainable Development Goals Index* 2 0

25. Social Progress Index* 2 1
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største dagsordener: grøn omstilling, digitalisering 
og sundhed/velfærd. Christian Motzfeldt, formand 
i Better Energy, vurderer at en fremvoksende iværk-
sætterkultur, velfungerende økosystemer og mar-
keder for risikovillig kapital markant har løftet Dan-
mark  – men også at der er et stykke op til de bedste.  
Og fra det bredere #whydk-community påpeges at 
også Danmarks lave grad af korruption, høje politi-
ske stabilitet, det sociale sikkerhedsnet, work-life-ba-
lance samt respekten for og diversiteten af danske 
virksomheders ejerformer (herunder udbredelsen af 
andelsvirksomheder og fondsejede selskaber) er en 
medvirkende forklaring på Danmarks konkurrence-
kraft. I alt godt 30 gode grunde til, at verden skulle 
vælge Danmark til. Og arbejdet er kun lige begyndt! 

d. 11. marts mødtes Dansk Konkurrenceevneråd for 
første gang. Temaet for rådets første rundbordsmøde 
var ’nye mål for Danmark’. 

Ifølge den verdenskendte markedsføringsekspert 
Simon Sinek: ”køber andre ikke hvad du gør, eller 
hvordan du gør det. De køber hvorfor du gør det”. Der-
for er ’mål og drømme’ valgt som tema, idet et fyldest-
gørende og systematisk svar på ’hvorfor Danmark’ bl.a. 
forudsætter et klart, inspirerende og motiverende svar 
på, hvorfor vi i Danmark og dansk erhvervsliv overho-
vedet gør, som vi gør. Hvilke mål, drømme og visioner 
ønsker vi i Danmark og dansk erhvervsliv, at indfri i og 
for verden – og for os selv som samfund? 

Denne digitale rapport ’Danmark mod nye mål’ – 
den første af tre, som Nordic Model Institute udar-
bejder for Dansk Konkurrenceevneråd – danner 
udgangspunkt og viden-grundlag for en bredere drøf-
telse af dét spørgsmål.

Arbejdet bygger på flere inspirationskilder. Udgangs-

punktet er den faglige videnskabelige litteratur om 
konkurrencekraft (se s. 23), men hertil har vi ladet os 
inspirere dels af World Economic Forums ’Build Back 
Better’ agenda, FN’s 17 Sustainable Development 
Goals og OECD’s arbejde med ’Beyond GDP’-dags-
ordenen og sidstnævntes samfundsøkonomiske ana-
lyse- og forståelsesramme (se s. 44). Dels af debatten 
på #whydk. Som det fremgår, fremhæver bidrag-
yderne både ”klassiske” konkurrenceparametre – f.eks. 
uddannelse, innovation, iværksættere og økosystemer 
– men også en række bredere og (måske) ”blødere” mål 
for konkurrencekraft som f.eks. Danmarks ’liveability’, 
bæredygtighed, work-life-balance m.v. 

På den baggrund introducerer rapporten ideen om 
Danmarks ’holdbare konkurrencekraft’ , der define-
res som ”det sæt af institutioner, rammevilkår og fakto-
rer, der fremmer et lands produktivitet på langt sigt uden 
samtidig at forringe samfundets sociale og miljømæssige 
holdbarhed, sammenhængskraft og bæredygtighed.” (se 
s. 23) 

Med det som afsæt identificerer rapporten 10 øko-
nomiske og samfundsmæssige nøgletal for holdbar 
konkurrencekraft. Disse er suppleret med yderligere 
tematiske nedslag i for Danmark særligt interessante 
emner som f.eks. forventet (sund) levetid, CO2-pro-
duktivitet, grønt BNP m.v. 

Samlet sammenfatter rapporten på tværs af de fire 
kategorier økonomi, sundhed, bæredygtighed og sam-
fund mere end 30 internationale måltal, indikatorer og 
indeks, som Danmarks konkurrencemæssige resultater 
’benchmarkes’ på overfor omverdenen. Se dashboard.     

Rapporten kan dermed læses som en art ”tilstands-
rapport” for Danmarks hidtidige resultater i ”første 
runde af globaliseringen” (dvs. perioden ca. 1980-2020.) 

https://www.linkedin.com/pulse/why-denmark-christian-motzfeldt-ulrik-juul-christensen/?trackingId=guBNncJKfxlqKAjsbuzdoA%3D%3D
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Læser man på tværs af rapportens mange ”KPI’er”, er 
det svært ikke at blive optimistisk begejstret for glo-
baliseringens konsekvenser for Danmark. Danmark er 
tydeligt en af globaliseringens absolutte ”vindernatio-
ner.” Ikke alene er Danmark et af verdens mest globa-
liserede lande. Det har også indtil nu været et af de 
mest konkurrencedygtige og høstet nogle af de stør-
ste økonomiske og samfundsmæssige gevinster. (se s. 
14 og 16)  

Danmark står f.eks. noteret for verdens 11. højeste 
BNP. Produktiviteten er næsten fordoblet siden 1980 
og er i dag Europas 4. højeste. Eksporten slår år efter 
år nye rekorder. (se s. 28 og 34) 

Betragter man bredere mål for holdbar konkurrence-
kraft tegner sig samme billede. Danmark indtager f.eks. 
førstepladsen i både Yale University’s ’Environmen-
tal Performance Index’ og World Economic Forum’s 
’Global Social Mobility Index’, og er nr. 2 i Bertelsmann 
Stiftungs SDG Index og Social Progress Index. Ifølge 
Verdensbanken har Danmark verdens fjerde høje-
ste ’grønne BNP’. Hvis globalisering udgør en trussel, 
er det snarere Danmark, der truer omverdenen end 
omvendt. Og Danmark træder ind i den post-pande-
miske konkurrence fra et stærkt udgangspunkt. (se s. 
48-65)   

Men som Christian Motzfeldt slår fast i det allerfør-
ste svar på ’hvorfor Danmark?’ så er fremtidens kon-
kurrence mellem lande og virksomheder, som et kap-
løb med den røde dronning fra Alice i Eventyrland: ”du 
skal løbe så hurtigt du kan, for at fastholde din placering. 
Vil du frem må du løbe mindst dobbelt så hurtigt."

I det lys kan det bekymre, at Danmark på flere områ-
der stagnerer. F.eks. har Danmark de seneste 5 år ikke 
formået at forlænge danskernes forventede (sunde) 
levetid mere end andre lande - og dét selvom dansker-
nes arbejdsliv samtidig er blandt Europas længste. Og 
selvom CO2-emissionerne falder og CO2-produktivi-
teten stiger, hører Danmark stadig til blandt den tred-
jedel af verdens mest CO2-udledende lande. (se s. 54) 

Mere alarmerende taber Danmark også terræn på vig-
tige områder. Selvom den samlede eksport er steget, 
har alle danske eksportsektorer (undtagen pharma) 
ifølge Harvard Growth Lab tabt globale markedsan-
dele siden 1995. Det samme ses i andre OECD-lande, 
imens lande som f.eks. Kina vinder store markedsan-
dele. En stigende andel (fra 2 pct. i 2005 til 14 pct. 
i 2016) af dansk værdiskabelse sker ”uden for Dan-

mark” og uden at produktionen rører dansk jord eller 
hænder. Og endelig er der også tegn på svagt sti-
gende indkomstulighed. (se s. 31, 33 og 60)

Men måske mest foruroligende er World Economic 
Forums diagnose af Danmarks fremtidsudsigter. Til 
trods for selvforståelsen som digital frontløber, falder 
Danmark f.eks. i den seneste udgave af Global Com-
petitiveness Report 2020 uden for top-10 i 2 ud af 
4 digitale kategorier – ICT Adoption, Flexible Work 
Arrangements, Digital skills, digital legal framework - 
der vurderes kritisk vigtige i fremtidens konkurrence. 
I den kuriøse men dog ildevarslende ende finder 
World Economic Forum’s nye Strategic Intelligence 
Tool – der benytter kunstig intelligens i analysen af 
landes strategiske udfordringer – at Danmark range-
rer som nr. 23 i kategorien ’regeringens orientering 
mod fremtiden.’  (se s. 18)

Som virksomhed skal man som bekendt genopfinde 
sig selv fra en styrkeposition og imens det stadig går 
godt. Der gælder ikke andre regler for et land. Og 
nok træder Dannmark ind i 2. generations globalise-
ring fra en solid international styrkeposition. Men der 
er også bekymrende tegn på stagnation og endda til-
bagegang på kritisk vigtige områder.

Arbejdet med at genopfinde Danmark og sætte 
nye ambitiøse mål for konkurrencen bør derfor ikke 
udsættes. Verden venter ikke.

Denne rapport er ikke en udtømmende facitliste 
og udpeger heller ikke visse samfundsmæssige suc-
ceskriterier som vigtigere eller mere påtrængende 
end andre. I stedet har ambitionen været at tilveje-
bringe et faktuelt videns- og inspirationskatalog, der 
kan skærpe og kvalificere debatten om ’hvorfor Dan-
mark?’ 

For som Simon Sinek siger ”Andre køber ikke, hvad du 
producerer eller hvordan du gør det. De køber hvorfor 
du gør det.” Med denne første tilstandsrapport læg-
ges et grundlag for at drøfte hvilke mål, drømme og 
visioner vi i Danmark og dansk erhvervsliv, ønsker at 
indfri i og for verden – og for Danmark!

God debat- og læselyst! 

Martin M. B. Rasmussen, Ph.d., CEO 
Nordic Model Institute.

https://www.linkedin.com/pulse/why-denmark-christian-motzfeldt-ulrik-juul-christensen/?trackingId=SDhhkcolqByYGGi%2B9qDAgg%3D%3D
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Covid-19 har sendt chokbølger igennem international 
og dansk økonomi. Ifølge OECD skar Corona-krisen 
i 2020 hele 4,2 pct. af verdens samlede bruttona-
tionalprodukt og reducerede den samlede verdens-
handel med mere end 10 pct. Svimlende 22 billiarder 
kr. i økonomisk værdiskabelse er på verdensplan gået 
op i røg. Og det alene i 2020. 

Med et samlet BNP-tab på 7,5 pct. er Europa en af 
verdens hårdest ramte regioner. Nedgangen her er 
næsten dobbelt så stor som USA’s BNP-tab på 3,5 
pct. I det hele taget kan sådanne foreløbige estima-
ter vise sig for konservative. F.eks. har den amerikan-
ske økonom Lawrence Summers opgjort de samlede, 
samfundsøkonomiske omkostninger af Coronakrisen 
i USA til hele 90% af BNP.

DANMARK: KURS 
MOD NYE MÅL? 
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2. Generations globalisering rummer store og givet-
vis større samfundsmæssige risici end første genera-
tion. Ifølge World Economic Forums seneste Glo-
bal Risks Report fra 2021 vurderer de adspurgte 
erhvervsledere fortsat at ekstremt vejr, menneske-
skabte klimaforandringer, miljøskader, biodiversi-
tetstab samt udbredelse af smitsomme sygdomme 
udgør verdens aktuelt største risici. Men de vurde-
rer også, at verden inden for en tidshorisont på blot 
2 år må forholde sig til en voksende ’velstands’-krise 
(livelihood crisis), digital ulighed samt nye cyberri-
sici. Inden for 3-5 år forudses en ny finans- og gæld-
skrise, pris-ustabilitet og nedbrud i kritisk digital 
infrastruktur.  

Men 2. Generations globalisering skaber også en unik 
ny international konkurrencesituation, med store 
muligheder, ekspanderende markeder og potentiale 
for nye store samfundsfremskridt. Tag for eksempel 
Austin Russell, som i 2013 grundlagde virksomheden 
Luminar Technologies, der fremstiller laserscannere 
til selvkørende biler. I 2020 blev han i en alder af blot 
25 år verdenshistoriens hidtil yngste, selvgjorte dol-
larmilliardær. 

World Economic Forum har i rapporten ’Markets 
of Tomorrow: Pathways to a New Economy’ fra 
2020 identificeret 20 af morgendagens største mar-
keder bl.a. indenfor EduTech, præcisionsmedicin, 
plasticgenbrug, kunstig intelligens og omsorg. FN’s 
internationale ’Business and Sustainable Develop-
ment Commission’ anslår i rapporten ’Better Busi-
ness, Better lives’ fra 2017, at fremtidens voksende 
globale markeder for løsninger, der kan bidrage til at 
indfri FN’s 17 verdensmål, frem mod 2030 tilsammen 
vil andrage en værdi af 74 billioner kroner. Toneangi-
vende internationale organisationer som FN, OECD 
og World Economic Forum har sat sig i spidsen for 
’Build Back Better’-bevægelsen, hvor vægten læg-
ges på ikke blot at genskabe den økonomiske værdi, 
der gik tabt med Covid-19, men også på at genop-
bygge mere bæredygtige, resiliente og holdbare 
samfund, økonomier, værdikæder og virksomheder. 
En udvikling der indebærer umådeligt store mulig-
heder for de virksomheder og lande der formår at 
vende kriser til ny konkurrencekraft. Se tekstboks. 

Spørgsmålet er om Danmark, dansk økonomi og 
erhvervsliv ved indgangen til 2. Generations globali-
sering er tilstrækkelig parat til at gribe mulighederne i 
den nye internationale konkurrence, der venter efter 
Covid-19? 

På den ene side forekommer Danmark umiddelbart 
godt positioneret til at forløse potentialet. Først og 
fremmest er dansk samfundsøkonomi kendetegnet 
ved stor agilitet, adaptivitet og reformkraft. Som den 
bredt forankrede håndtering af Covid-19 nok engang 
har bekræftet, besidder den danske konkurrencemo-
del høj responskapacitet. Til forskel fra mange andre 
lande lykkedes det i Danmark på kort tid i højere grad 
at inddæmme Covid-19, mobilisere omfattende øko-
nomiske hjælpepakker, trepartsaftaler m.v. der indtil 
nu har ’afbødet’ de værste økonomiske og menneske-
lige omkostninger. Se tekstboks 

FRA KRISE TIL  
KONKURRENCEKRAFT?

Covid-19 ændrede på meget kort tid danske virk-
somheders virkelighed på internationale markeder 
gennem rejserestriktioner og nedlukninger. Pande-
mien har fungeret som en fremkaldervæske for hvor 
sammenhængende verden er, og hvordan kriser 
pludseligt kan ændre virksomheders og branchers 
eksistensvilkår. 

Katastrofer, pandemier samt klimaforandringer kan 
på kort tid forstyrre produktion og forsyningskæder 
globalt. Handelskrigen mellem verdens to største 
økonomier, USA og Kina, har sået tvivl om globa-
liseringens fremtid. Brexit har allerede markant 
ændret mange danske virksomheders vilkår på et af 
Danmarks vigtigste eksportmarkeder. I talrige lande 
og regioner ses en stadig større tendens til geopoli-
tisk ustabilitet samt protektionisme. 

På den ene side øger kriser uforudsigelighed og 
risiko: Forsyningskæder, der brydes. Forretnings-
modeller, der ikke længere er rentable. Efterspørg-
selsmønstre, der ændres radikalt på traditionelle 
afsætningsmarkeder og meget andet. På den anden 
side kan kriser og ustabilitet omfavnes offensivt. 
Produktionen kan omstilles eller omplaceres til 
andre geografiske regioner. Forretningsmodeller  
kan gentænkes. Nye markeder kan opdyrkes.

Robusthed samt evnen til at omfavne krisernes 
muligheder aktivt er nøgleprincipper, hvis danske 
virksomheder skal forblive konkurrencedygtige i en 
ustabil verdensøkonomi – også på den helt lange 
bane. Derfor har Industriens Fond i 2021 indkaldt 
ansøgninger, til nye projekter, der konkret og 
virksomhedsnært kan styrke danske virksomheders 
evne til at imødegå fremtidens usikkerheder og 
kriser til både at blive mere robuste og til at skabe 
og udnytte nye forretningsmuligheder.
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Men også set over en længere tid, har Danmark via 
vedvarende reformer, omstilling og investeringer 
formået at tilpasse sig globaliseringen og vendt et 
stigende konkurrencepres til egen fordel. I 2021 er 

Danmark ikke blot et af verdens mest globaliserede 
lande. Det er også et af de lande, der har opnået de 
største økonomiske gevinster af selvsamme globali-
sering. Se tekstboks. 
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På den anden side, er det ikke givet, at den vinderops-
krift, der har virket for Danmark hidtil også vil bringe 
fremgang og succes i globaliseringens anden ”runde”. 
Ikke alene forudsætter den traditionelt åbne, inter-
nationalt orienterede og globaliseringsvenlige danske 
tilgang til verden, at denne nyder opbakning bredt i 
befolkningen. I det lys kan det bekymre, at mange 
danskere ser med stigende skepsis på globalisering. 
Selvom Danmark er et globalt ”vinderland”, vurderer 
kun 42 pct. af danskerne at ”globaliseringen har påvir-
ket dansk økonomi positivt”.

Desuden er det langtfra givet, at 2. Generations vin-
dende konkurrenceparametre er de samme som 
første generations. Nok har Danmark igennem en 
årrække indtaget topplaceringer i internationale 
konkurrenceevneindeks som f.eks. World Econo-
mic Forums ’Global Competitiveness Index’ og 
IMD’s ’World Competitiveness Rankings. I årene 
op til Covid-19 forbedrede Danmark endda sin per-
formance i disse indeks markant. Se tekstboks 

Men er det også er tilstrækkeligt i en ny konkurrence? 
Svaret er ikke givet på forhånd. F.eks. vurderer World 
Economic Forum i den seneste Global Competitit-
veness Report fra 2020 at økonomisk digitalisering, 
finanspolitisk holdbare sociale sikkerhedsnet, gover-
nance samt velfungerende sundhedsvæsener udgør 
vigtige ”nye” konkurrenceparametre for de lande, der 
har håndteret pandemi-udbruddet bedst. 

Ligeledes har World Econonic Forum – ved brug 
af kunstig intelligens - udviklet et ’Strategic Intel-
ligence’ værktøj, der analyserer og fremhæver et 
lands vigtigste strategiske udfordringer. For Dan-
mark fremhæver World Economic Forum særligt en 
utilstrækkelig grad af 'orientering mod fremtiden’ 
– herunder rammer for nye, digitale forretnings-
modeller som en af Danmarks primære fremtidige 
udfordringer. Også udfordringer i form af dalende 
åbenhed overfor omverden og samhandel, den 
offentlige sektors performance og lav dansk inno-
vationskapacitet fremhæves af den kunstige intel-
ligens, som vigtige fokuspunkter for Danmark. Se 
figur samt opslag næste side. 

Kort sagt, kan det forventes at en række nye områ-
der og konkurrenceparametre vil få afgørende 
betydning for nationers, økonomiers, samfunds 
og virksomheders succes fremadrettet. Områder 
Danmark muligvis overser eller ikke forfølger med 
samme ildhu som internationale konkurrentlande. 

Covid-19 er med andre ord ikke blot en akut og 
historisk voldsom sundhedskrise. Den er også for-
varsel om fremtidens eksponentielle globalisering. 
Og dermed en anledning til at revurdere hvorvidt 
Danmarks samlede konkurrence- og samfunds-
model er tilstrækkeligt ”rettet mod fremtiden”. En 
revurdering der forudsætter en mere sammenhæn-
gende og systematisk belysning af Danmarks og 
dansk erhvervslivs holdbare konkurrencekraft. 

WORLD ECONOMIC FORUM:  
VINDENDE KONKURRENCEPARA- 
METRE I  PANDEMIBEKÆMPELSE

World Economic Forum identificerer i sin seneste 
Global Competitiveness Report fra 2010 fire kritisk 
vigtige konkurrenceparametre, der har været 
vigtige bygge-sten i de mest succesrige landes  
svar på Corona-pandemien:    

1. Economic digitalization and digital skills:  
Social distancing has been the most immediate 
response to COVID-19;therefore, countries that 
could continue running significant segments of 
their economy remotely were better placed to go 
through the pandemic than those who could not.

2. Safety nets and financial soundness.  
Since multiple segments of the economy 
had to cope with full lock-downs or reduced 
business activity, countries that already had in 
place strong safety nets to support those who 
could not work through the pandemic, were 
better placed to salvage livelihoods.

3. Governance and Planning.  
Balancing public health policies with economic 
and social policies requires adopting second-best 
solutions, which are difficult to assess. Countries 
that could better plan and coordinate health 
measures with fiscal and social policies have 
been relatively more successful in mitigating the 
effects of the crisis. 

4. Health system and research capacity.  
A health system is not only defined by the capa-
city of its healthcare sector (hospitals, doctors, 
beds) but also by the accessibility of these ser-
vices by a large fraction of the population, by the 
protocols in place to manage public health issues 
and by the capacity to develop and deploy a 
technological response (vaccine). 
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ER DANMARK 
KLAR TIL

FREMTIDEN?

World Economic Forums nye 
’Strategic Intelligence’(SI)-værktøj 
anvender kunstig intelligens til 
at indsamle viden og analysere 
globaliseringstrends og landes 
udfordringer. Ifølge SI-analysen 
af Danmarks aktuelle strategiske 
udfordringer fremhæves særligt seks 
områder, der fremadrettet kræver 
fornyet og forstærket fokus.
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Future Orientation  
of Government 

Kategorien ”Future 
Orientation of 
Government” måler 
et lands evne til at 
tilpasse sig nye digitale 
forretningsmodeller 
samt nye teknologiske, 
sociale eller demografi-
ske forandringer. Dan-
mark opnår en samlet 
placering som nr. 6 
med en score på 75. 
Dog viser SI også, at 
Danmark blot er nr. 22 
når det gælder evnen 
til, at tilpasse lokale 
retslige rammer til nye 
digitale forretningsmo-
deller. På indikatoren 
’regeringens langsig-
tede visioner’, placerer 
Danmark sig som nr. 23 
ud af 140 lande. 

Den offentlige sek-
tors performance 

Denne kategori måler 
beskriver regeringens 
evne til at udforme 
regler der fungerer for 
alle, stille information 
til rådighed for offent-
ligheden, planlægge 
for fremtiden og 
opretholde ordentlige 
juridiske rammer. 
Danmark rangerer 
12 ud af 141 lande i 
kategorien med en 
score på 73 ud af 100. 
På de indikatorer som 
kategorien udgøres af, 
kan Danmark forbedre 
sig mest på kategorien 
statslig regulering, hvor 
Danmark placerer sig 
på en 42. plads ud af 
141 lande. 

Åbenhed overfor  
handel 

Åbenhed for handel 
(Trade Openness) 
vurderer et lands 
evne til at indgå og 
understøtte internatio-
nal handel. I kategorien 
opnår Danmark en 
placering som nr. 21 ud 
af 141 med en score på 
66. Danmark har mest 
plads til forbedring på 
indikatoren komplek-
sitet af afgifter/told, 
hvor Danmark rangeret 
som nr. 113. 

Arbejdsmarked 

 
Kategorien ar-
bejds-marked vurderer 
et lands indsats for 
at sikre lige og fair 
arbejdsforhold for 
arbejdstagere og ar-
bejdsgivere. Danmark 
opnår en placering som 
nr. 3 ud af 141 lande 
med en score på 78. 
Den indikator, hvor der 
er mest plads til for-
bedring for Danmark, 
er brug af udenlandsk 
arbejdskraft, hvor 
Danmark rangerer sig 
som nr. 105 med en 
score på 45. 

Corporate  
Governance

Kategorien Coporate 
Governance vurderer 
relevante aspekter 
for hvert land så som 
revision og regnskabs-
standarder, regulering 
af interessekonflikter 
og aktionærstyring. 
Danmark opnår en pla-
cering som 29 ud af 141 
lande med en score på 
71. Der er mest plads 
til forbedring på indi-
katorerne regulering af 
interessekonflikter og 
aktionærstyring, hvor 
Danmark rangerer hhv. 
34 og 37. 

Innovation  
Capability 

Kategorien Innovation 
Capability vurderer 
et lands innovations 
evner herunder bl.a. 
mængden og kvaliteten 
af forskningsindsatsen, 
overførsel af viden til 
erhvervslivet, indsats 
for at opnå beskyt-
telse af intellektuelle 
ejendomsrettigheder. 
Danmark opnår en pla-
cering som nr. 11 ud af 
141 lande med en score 
på 76. Størst fremskridt 
kan Danmark gøre på 
indikatoren for hjemlige 
forskningsinstitutioners 
internationale prestige 
og status. Med en score 
på 16.8 ud af 100 muli-
ge, placerer Danmark 
sig som blot nr. 30 i 
denne delkategori. 

#1 #2 # #4 #5 #6
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Hvordan kan man på systematisk vis belyse et lands 
nuværende – og fremtidige - konkurrencekraft? 
Hvordan måler man bedst resultaterne eller succes-
kriterierne, for en konkurrencedygtig samfundsøko-
nomi? Hvilke drivkræfter ligger bag? Og hvordan er 
disse afstemt i forhold til den aktuelle globale kon-
kurrencesituation? 

For virksomheder gælder det forholdsvist simpelt: 
”en virksomhed er konkurrencedygtig, hvis den kan 
producere bedre eller billigere produkter og tjene-
steydelser end dens hjemlige og internationale kon-
kurrenter.” 

HOLDBAR  
KONKURRENCEKRAFT  
I 2. GENERATIONS 
GLOBALISERING? 
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Men kan det samme siges om en hel samfundsøko-
nomi? Er dansk erhvervslivs konkurrencekraft sikret så 
længe, at det man eksporterer, er billigere eller bedre, 
end det som importeres fra omverdenen? Selvom der 
ofte tales om ’Danmarks konkurrencekraft’ er det 
sjældent klart, hvad det betyder.

I den videnskabelige litteratur findes flere forskellige 
forståelser af konkurrencekraft. Og disse har også 
udviklet og forandret sig en del over tid. Se tekstboks 

I dansk fagøkonomisk debat skelnes typisk mellem 
konkurrenceevne og konkurrencekraft. Hertil er man 
blandt internationale organisationer som f.eks. World 
Economic Forum begyndt at rette fokus på på resili-
ent, bæredygtig eller holdbar konkurrencekraft: 

1. Konkurrenceevne (eller lønkonkurrenceevne) beteg-
ner forholdet mellem danske virksomheders omkost-
ninger og produktivitet overfor udlandet. 

Stiger omkostninger (løn, skat, energi- og ressource-
priser osv.) hurtigere end produktiviteten, bliver det 
dyrere for danske virksomheder at producere. De 
mister derfor konkurrenceevne i forhold til udenland-
ske konkurrenter. Sådanne konkurrenceevne-proble-
mer er dog altid midlertidige og vil (hvis arbejdsmar-

kedets strukturer er tilpas fleksible) ”gå væk af sig 
selv.” Se tekstboks næste side. 

2. Konkurrencekraft betegner et lands evne til at 
producere og afsætte varer og tjenesteydelser effek-
tivt i konkurrence med virksomheder i andre lande. 

Konkurrencekraft dækker altså bredere end konkur-
renceevne og henviser til de strukturer og instituti-
oner i en samfundsøkonomi, der understøtter virk-
somhedernes produktivitet og forudsætninger for 
økonomisk værdiskabelse. (f.eks. uddannelsesin-
stitutioner, produkt-, kapital- og arbejdsmarkeders 
fleksibilitet, økosystemer for teknologioverførsel, 
innovation og iværksættere, fysisk, digital- og forsy-
nings-infrastruktur m.v.) 

Undertiden betegnes konkurrencekraft også tekno-
logisk konkurrenceevne, ’kvalitetskonkurrenceevne’ 
eller simpelthen blot produktivitet. Som sådan er 
konkurrencekraft en central drivkraft, der bidrager 
til at øge befolkningens økonomiske levestandard og 
samfundets velstand dvs. befolkningens muligheder 
for forbrug nu og i fremtiden, der er bestemt af ind-
komster og formuer.

3. Holdbar konkurrencekraft betegner det sæt af 
institutioner, rammevilkår og faktorer, der fremmer 
et lands produktivitet på langt sigt uden samtidig at 
forringe samfundets sociale og miljømæssige hold-
barhed, sammenhængskraft og bæredygtighed. 

Holdbar konkurrencekraft er dermed en stadig bre-
dere definition af konkurrencekraft. Forslag om fokus 
på holdbar konkurrencekraft er ofte funderet på kritik 
af basal konkurrencekraft som for forsimplet og kort-
sigtet en forståelse og samfundsmæssig målsætning. 

Dels tager konkurrencekraft ikke i tilstrækkelig grad 
højde for, hvordan virksomheder i samme samfunds-
økonomi påvirker hinanden positivt - og negativt. En 
virksomhed kan f.eks. øge egen konkurrencekraft via 
aktiviteter, der forurener nærmiljø, forringer arbejds-
styrkens sundhedstilstand osv. Trods umiddelbart 
styrket ’konkurrencekraft’ for den enkelte virksom-
hed, påfører den ved sine aktiviteter andre virksom-
heder og samfund indirekte meromkostninger og 
dermed ulige konkurrencevilkår. Den enkelte virk-
somhed kan dermed forringe den samlede samfunds-
økonomis konkurrencekraft, ved alene at forøge sin 
egen. På samme vis kan sektorer, brancher, virksom-
heder eller en hel samfundsøkonomi også umiddel-

ØKONOMISKE PROBLEMER DER 
GÅR VÆK AF SIG SELV? 

”Når konkurrenceevne defineres som lønkonkur- 
renceevne, er begrebet hovedsageligt interessant  
i en konjunkturmæssig sammenhæng. Hvis lønnen  
i en periode stiger mere end produktiviteten  
– så konkurrenceevnen forværres – bliver det dyrere 
for virksomhederne at producere, så de må sætte 
priserne op. Det fører til et fald i afsætningen,  
som reducerer produktionen og beskæftigelsen. 

Den medfølgende ledighedsstigning fører til en 
løntilbageholdenhed, som får virksomhederne til  
at hæve priserne mindre, end de ellers ville have 
gjort. Det bidrager til at genoprette produktionen 
og beskæftigelsen. Dermed indeholder økonomien  
en række mekanismer, som over tid styrker konkur-
renceevnen, hvis den er dårlig. Den samme meka-
nisme gør sig gældende, men i modsat retning,  
hvis konkurrenceevnen er god. Derfor er konkur- 
renceevneproblemer midlertidige.”

Kilde: Det Økonomiske Råd, Produktivitet 2017, s. 34-35. 
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bart optimere sin konkurrencekraft på kort sigt. Men 
det kan ske på måder, der undergraver eller forrin-
ger forudsætningerne, for også fortsat at udbygge og 
øge konkurrencekraften på længere sigt eksempel-
vis via mangelfuld investering i ny teknologi, forsk-
ning og opkvalificering, nedbrydning af infrastruktur, 
udtømning af knappe naturressourcer osv. 

Dels kan en stærk konkurrencekraft betyde øget 
økonomisk velstand, men ikke nødvendigvis også 
forøgelse af den bredere økonomiske velfærd. Vel-
færd afhænger af velstand, men også af forhold 
som mængden af fritid, naturen og miljøets tilstand, 
befolkningens sundhedstilstand, og i et vist omfang 
de økonomiske forskelle i et samfund. Konkurrence-
kraft og produktivitetsfremskridt er dog vigtige, for så 
vidt at de frembringer et overskud eller ’fremskridts-
råderum’, som samfundet politisk kan vælge at dispo-

nere som øget materiel velstand, mere fritid, forbed-
ret miljø og klima osv. 

Om konkurrenceevne, konkurrencekraft eller holdbar 
konkurrencekraft lægges til grund som analyseramme 
for en belysning af et lands konkurrenceposition 
afhænger bl.a. af hvilken type samfundsudfordring 
eller problem, man som samfund, erhverv eller virk-
somhed prioriterer at udvikle løsninger på. 

Ingen af de tre forståelser af konkurrencekraft er 
mere korrekte, ”bedre” eller retvisende end de andre. 
Forskellige forståelser dækker simpelthen over for-
skellige egenskaber ved en samfundsøkonomi, for-
skellige tidsperspektiver og forskellige forestillinger 
om nødvendige og tilstrækkelige betingelser for som 
samfund, erhverv eller virksomhed at begå sig profi-
tabelt på et globalt konkurrenceudsat marked. 

KONKURRENCEKRAFT OG SAMFUNDSNYTTEFUNKTION 

Karl Aiginger, økonomiprofessor ved The Austrian Institute of Economic Research (WIFO) og internationalt 
anerkendt konkurrenceevneekspert, har kortlagt måder hvorpå en samfundsøkonomis konkurrenceevne kan opgøres 
og evalueres. 
 
Ifølge Aiginger kan konkurrenceevne analyseres som en samfundsnyttefunktion, hvor en række ressource-inputs (i 
form af f.eks. arbejdskraft, produktionsapparat, viden, naturressourcer) indgår i produktionen af og omsættes til et 
økonomisk produkt, slutresultat eller bredere form for samfundsnytte. (f.eks. eksport, vækst/BNP, beskæftigelse, 
velfærd, bæredygtig udvikling m.v.) Forskellige forståelser og definitioner konkurrencekraft, adskiller sig fra hinanden i 
kraft af de inputs og outputs de lader indgå som faktorer i samfundsnyttefunktionen. Se figur. 

Økonomisk input  Økonomisk output

Omkostninger:
Arbejdskraft

Kapital
Ressourcer

Skat og afgifter
Lønkvote

Enhedslønomkostninger

Produktivitet
Time-produktivitet

Totalfaktorproduktivitet
Kapital-intensitet

Ressourceproduktivitet

Klassiske outputs
BNP/indbygger

Eksport
Globale markedsandele

Indkomst

Nye outputs
”Beyond GDP” mål

17 SDG’er
Bæredygtighed

Social sammenhængskraft
Work-life balance

Samfundsfremskridt

Drivkræfter
Innovation
Uddannelse

Iværksættere
Infrastruktur
Institutioner

?

Kilde: Nordic Model Institute pba. Aiginger, K. 2013. Competitiveness under New perspectives, s.12 
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Men uanset forforståelse og analyseperspektiv og 
definition vil konkurrencekraft af økonomer typisk 
belyses i kraft af en økonomisk samfundsnyttefunk-
tion. Dvs. en funktion hvorved et sæt samfunds-
mæssige ressourcer (inputs) omsættes til et sam-
fundsmæssigt resultat (output) i en kontekst af 
international konkurrence. En systematisk, sammen-
hængende og fyldestgørende vurdering af et lands 
konkurrencekraft bør ifølge bl.a. Karl Aiginger kunne 
redegøre for: 

1. Et eller flere måltal for den samfundsnytte, der 
udgør resultatet af (succesrig) deltagelse i inter-
national konkurrence. 

2. En vurdering af mængden, kvaliteten, holdbarhe-
den og forsyningssikkerheden af de produktive 
ressourcer og inputs der indgår samfundsnytte-
funktionen; samt 

3. En analyse af den aktuelle internationale kontekst 
og konkurrence – herunder særligt fremkomsten 
af nye konkurrentlande, nye markeder, nye tekno-
logier og produktionsmuligheder.  
Se tekstboks 

DANMARK: KURS MOD NYE MÅL?

I denne rapport ’Danmark mod nye mål’ - den før-
ste af tre analyser udarbejdet som grundlag for drøf-
telserne i Dansk Konkurrenceevneråd – sammen-
fattes og opsummeres Danmarks performance på 10 
centrale økonomiske og samfundsmæssige måltal. 
Dvs. indikatorer, der på forskellig vis belyser resulta-
terne eller udkommet af Danmarks (holdbare) kon-
kurrencekraft i perioden 1980-2020) 

De belyste indikatorer og statistiske indeks er 
udvalgt fordi de både internationalt og i dansk kon-
tekst hyppigt bruges som målestokke for (holdbar) 
konkurrencekraft. Indikatorerne, indeks og datase-
rier vedligeholdes, udarbejdes og udgives typisk en 
gang om året af bl.a. Danmarks Statistisk samt 
toneangivende og troværdige internationale videns- 
og analyseinstitutioner som f.eks. OECD, IMD, 
Verdensbanken, United Nations Development 
Programme, Eurostat, World Economic Forum, 
Bertelsmann Stiftung, Yale University m.v.

Udvalget af indikatorer dækker dels 5 konventionelle 
økonomiske nøgletal, som de figurerer i det interna-
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tionale nationalregnskabssystem (f.eks. BNP, BNI, 
nettoeksport m.v. ). Dvs. indikatorer der ofte indgår 
i evalueringer og opgørelser af konkurrenceevne og 
konkurrencekraft. Dels 5 nyere, internationalt aner-
kendte statistiske indeks (f.eks. FN’s Human Devel-
opment Index, Yale University’s Environmental Per-
formance Index), der typisk lægges til grund for 
analyser af holdbar konkurrencekraft og med rele-
vans for f.eks. World Economic Forums ’Build Back 
Better’-agenda, OECD’s Beyond GDP agenda m.v. 

I udvalget af de 10 ’målepunkter’ er der med andre 
ord ikke på forhånd lagt en bestemt definition eller 
forforståelse af konkurrencekraft til grund, idet ana-
lysen netop har til formål, at kunne fungere som 
grundlag for en åben og bred drøftelse - i Dansk 
Konkurrenceevneråd såvel og en bredere offentlig 
debat - om Danmarks hidtidige såvel som fremti-
dige konkurrencekraft.  

Nærværende analyse indgår, som anført ovenfor, som 
den første af i alt tre analyser, der danner grundlag 
for Dansk Konkurrenceevneråds arbejde. (Se figur.) 
De tre analyser disponeres så de tilsammen belyser 
Danmarks nuværende og fremtidige potentielle kon-
kurrencer kraft fra en række forskellige indfaldsvink-
ler og analyseperspektiver og sluttelig vil kunne læses 
som et samlet hele, der afdækker:  

1. Danmarks hidtidige performance i globaliseringen 
(denne rapport - Danmark mod Nye Mål)

2. de nye markeder og teknologier, der skønnes,  
at ville præge 2. generations globalisering, samt

3. den nye internationale konkurrences skønnede 
vigtigste nye, konkurrencefaktorer, drivkræfter og 
konkurrencemæssige virkemidler – internt i virk-
somheder såvel som samfundsmæssige ressourcer.  

DANMARK

NYE MIDLER?
(Rapport 3)

Erhverslivets 
ressourcer

Samfundets 
ressourcer

NYE MÅL?

Handels- og
velstandsevne

Holdbar
Konkurrencekraft

NYE MARKEDER?
(rapport 2)

Arbejdsplan for Dansk Konkurrenceevneråd: Hvad konkurrer DK for, om og på?

Ny geografiNy teknologi

Kilde: s. 12 https://www.oecd.org/economy/Competitiveness-under-New-Perspectives.pdf [Se figur] 

Arbejdsplan for Dansk Konkurrenceevneråd: Hvad konkurrer DK for, om og på?
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The German Sachverständigenrat, 1981

Competitiveness is the ability 
to develop specialty products 
and technical solutions which 

generate income growth under 
full employment.

World Economic Forum, 2000

Competitiveness is the set 
of institutions and economic 

policies supportive of high rates 
of economic growth in the 

medium term

OECD, 1995

Competitiveness is the ability  
of companies, industries,  
regions, nations or supra-

national regions to generate, 
while being and remaining 

opened to international 
competition, relatively high 

factor income and factor 
employment levels.

Europakommissionen, 2011

Ultimately, competitiveness is 
about stepping up productivity, 

as this is the only way to achieve 
sustained growth in per capita 
income – which in turn raises 

living standards
 Michael Porter, 1990

The only meaningful concept 
of competitiveness at the 
national level is national 

productivity

Produktivitetsrådet, 2017

Et lands konkurrencekraft 
betegner dets evne til 

producere og afsætte varer 
effektivt i konkurrence med 
virksomheder i andre lande. 

Konkurrencekraften afhænger af 
forhold som uddannelsesniveau, 
erhvervsklima og omkostnings-

niveau. Konkurrencekraften  
er konkurrenceevnen  

i bred forstand
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 · I 2019 slog dansk nettoeksport rekord med en værdi 171,6 mia. kr.
 · Dansk eksports samlede globale markedsandel var 0,75% i 2018
 · Tæt på alle danske eksportsektorer taber markedsandele. 
 · Danmarks BNP per indbygger var verdens 11. højeste i 2019
 · Dansk produktivitet steget 95 % fra 1980 til 2019
 · Dansk produktivitet 4. højest i OECD i 2019

KONKURRENCEKRAFT 
- HANDEL OG  
VELSTAND

Siden 1980 har Internationale organisationer og eks-
perter lagt mange forskellige forståelser definitioner 
af konkurrenceevne til grund for analyser af national 
konkurrenceevne eller konkurrencekraft. Danmarks 
konkurrenceevne eller konkurrencekraft kan derfor 
i forlængelse heraf opgøres og måles på forskellige 
måder og ved brug af såvel økonomiske som bredere 
samfundsmæssige indikatorer og indeks. I det føl-
gende vurderes resultatet af Danmarks deltagelse i 
international konkurrence fra ca. 1980 til 2020 på 5 
udvalgte og almindeligt anerkendte økonomiske nøg-
leindikatorer.

 
 1. EKSPORT

Den umiddelbart mest simple måde at evaluere en 
samfundsøkonomis konkurrenceevne er at se nær-
mere på om at land samlet set afsætter mere til 
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At de danske eksportsektorer siden år 2000 har tabt 
eller fastholdt globale markedsandele er dog ikke 
nødvendigvis ensbetydende med at Danmark har 
mistet evne til at handle med omverdenen eller at 
Danmark ikke også fortsat høster økonomiske gevin-
ster af globaliseringen og den internationale kon-
kurrence. F.eks. er værdien af dansk ”vare- og tjene-
steeksport”, der produceres og distribueres udenfor 
landets grænser – dvs. danske økonomiske aktivite-
ter, der aldrig rører dansk jord eller hænder – steget 
markant de senere år. Se tekstboks 

Selvom Danmark har oplevet vigende globale mar-
kedsandele er værdien af den samlede danske eks-
port ikke desto mindre mangedoblet i samme peri-
ode. F.eks. er værdien af serviceeksporten steget fra 
23 mia. USD til 66 mia. USD imens værdien af den 
pharmaceutiske eksport er steget fra 10 mia. USD til 
22 mia USD. At værdien af den samlede dansk eks-
port stiger, imens Danmark taber markedsandele, 
kan forklares ved at størrelsen på det samlede glo-
bale marked er vokset mere end den samlede dansk 
eksport i perioden. Se figur.
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”

Simon Kuznets, 1934, ”Opfinder” af BNP

Den menneskelige bevidstheds 
værdifulde evne til at forsimple 

komplekse sammenhænge i kompakte 
beskrivelser kan være farlig, når den 

ikke ledes af fastsatte kriterier.  
Et kvantitativt mål giver indtryk af, 
at det, der måles, måles præcist og 

simpelt. Det er ofte vildledende. 
Opgørelser af nationalindkomst 

lider netop under det - og kan nemt 
misbruges. De omhandler centrale 

spørgsmål i politiske konflikter mellem 
modsatrettede samfundsinteresser. 

Konflikter hvor et arguments 
overbevisningsgrad ofte også afhænger 

af graden af simplificering.
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OECD OG
BEYOND 

  GDP
Til trods for at BNP, har været anvendt 
som centralt økonomisk styringsværktøj 
siden anden verdenskrig, er det også i de 
senere år blevet mødt af stigende kritik.  

I 2008 bad Frankrigs daværende præsi-
dent Sarkozy en forskningskommission 
med nobelpris-økonomerne Joseph E. 
Stiglietz og Amartya Sen i spidsen om at 
granske BNP-begrebets tilstrækkelighed. 
Kommissionen fik mandat til at ”identifi-
cere BNP’s begrænsninger som en indi-
kator for økonomisk ydeevne og sociale 
fremskridt, herunder også hvilke proble-
mer der er forbundet med at måle BNP, 
samt overveje behovet for yderligere og 
mere relevante indikatorer til at belyse 
sociale fremskridt.” 
 
Ifølge kommissionens rapport ’Report by 
the commission on the measurement of 
economic performance and social progress’ 
fra 2009 er bruttonationalproduktet BNP - 
som samfundsmæssigt succeskriterium  
- mangelfuldt af mindste fem grunde:
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Økosystem-tjenester  Trivsel og 
fremskridt

Samfunds-tjenester

Affald

Forbrug

Investering

Naturkapital

Human Kapital

Social kapital

Bygget kapital

Produktions-
proces

Institutioner
Markeder
Forskning R&D
Infrastruktur
Regulering

Resiliens af 
ressourceforsyning  

Resiliens af 
produktionssystem  

INTERNATIONALE  "CHOK"

IN
TERN

ATIO
N

A
LE  "C

H
O

K"

Resiliens af 
resultater

Servitization? 
 

BNP bliver gradvist mindre retvisende i takt med 
strukturelle og teknologiske forskydninger. I 
velstående økonomier fylder service en stigende 
andel af produktion, eksport og beskæftigelse. 
Samtidig bliver produktionsteknologi ikke kun 
mere effektiv (hvorved der kan produceres mere 
med samme input), men også bedre. Dvs. der 
frembringes produkter af højere kvalitet. Endelig 
”smelter” fysiske produkter, services og data i 
stigende grad sammen f.eks... i form af ”smarte” 
køleskabe; førerløse ”smarte” biler. Sådanne 
kvalitetsforbedringer er for mange tjenesteydelser 
(f.eks. forsikringsprodukter) svære at indfange i det 
klassiske BNP. 

 
Det ofentlige og familiers 'produktion'?

BNP medregner ikke værdiskabelsen i alle dele  
af samfund. Dels indfanger BNP ikke ”værdien” af 
familiers ’produktion’ (f.eks. børnepasning, ældre-
pleje osv.) eller sort arbejde. Også den offentlige 
sektors produktion (f.eks. lov og orden, sikkerhed, 
retsvæsen, infrastruktur, uddannelse, sundhed, 
børnepasning, kultur og sport m.v.) driller. Offent-
lig service har naturligvis økonomisk værdi, men 
netop fordi aktiviteten er offentlig, bliver den per 
definition ikke prissat og solgt på et marked. Set 
med BNP-briller er det et problem, da BNP opgør 
værdien af produktion som bestemt af markedets 
prisdannelse. 

Befolkningens forbrugsmuligheder? 

BNP er en proxy men ikke et mål for befolkningens 
faktiske forbrugsmuligheder. BNP beskriver produk-
tionens værdi, men ikke i hvilket omfang og hvordan 
den værdi faktisk omsættes i forbrugsmuligheder 
for befolkningen. Principielt kan BNP stige imens 
hele eller dele af befolkningens forbrugsmuligheder 
falder. Ønsker man derimod data for befolkningens 
materielle levestandard, anbefaler kommissionen 
at se nærmere på gennemsnitlige bruttonational-
indkomst BNI eller den gennemsnitlige disponible 
indkomst (se ovenfor). Gennemsnitlige betragtnin-
ger som BNP, BNI og disponibel indkomst risikerer 
også at skygge for fordelingen af materiel velstand 
i en befolkning. F.eks. kan lande med høj gennem-
snitlig BNP være kendetegnet ved stor ulighed i 
fordelingen af indkomster og formuer (se nedenfor) 

 
Bæredygtighed og gode liv? 

Høj materiel levestandard, indkomst og forbrugs-
muligheder – herunder at arbejde og bidrage til en 
stabil økonomi med høj vækst, høj beskæftigelse 
og lav arbejdsløshed – udgør ifølge Stiglietz-kom-
missionen nok en nødvendig betingelse for, at en 
befolkning kan siges at have høj livskvalitet og 
trivsel. Men det er ikke tilstrækkeligt. Det gode liv 
består i mere og andet end materiel velstand og 
velbetalte jobs. Således peger kommissionen på 
mindst syv forskellige parametre – sundhed og for-
ventet levetid, uddannelses og kompetenceniveau, 

mulighed for at deltage i fritidsaktiviteter, politisk 
inddragelse og indflydelse, socialt netværk og 
sammenhængskraft, klima og miljø samt tryghed 
og sikkerhed - der alle bidrager til en befolknings 
livskvalitet, men som ikke medregnes i et konventi-
onelt vækst-regnskab. 

 
Værdi af fritid ? 

Endelig lider BNP under den helt åbenlyse 
svaghed, at det ikke sondrer mellem kvalitativt for-
skellige måder at opnå samme kvantitative BNP-ni-
veau. F.eks. er et land, hvor befolkningen arbejder 
ineffektivt mange timer om ugen målt ved BNP 
lige så velstående, som et land, hvor indbyggerne 
arbejder få timer om ugen men meget produktivt. 
Ifølge kommissionen er det simpelthen kontra-
intuitivt at kalde disse to lande lige velstående. 
Kort sagt, tilskriver vækstbegrebet ikke økonomisk 
værdi til menneskers fritid. 

I forlængelse af kommissionens arbejde har OECD 
igennem en årrække arbejdet med at udbygge og 
udvikle supplerende indikatorer, der foreløbig har 
resulteret i de to rapporter ’Beyond GDP’ og ’For 
Good Measure’. En fællesnævner for rapporterne 
er deres anbefaling om at analysere, forstå og 
reformere samfund og økonomier med afsæt i en 
bredere forståelse af en samfundsøkonomi med 
vægt på samfundsmæssig holdbarhed og bæredyg-
tighed. (se figur) 

#1

#2

#

#4

#5

Kilde: Stigletz et. al. 2008
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World Economic Forum, 2015

”
Joe Biden, 46. præsident, Amerikas Forenede Stater 

We must  
build back better

Sustainable competitiveness is the set of institutions, policies,  
and factors that make a nation productive over the longer term 

while ensuring social and environmental sustainability. 

(…) Fundamental to the concept of sustainable competitiveness 
is the notion that, although competitiveness can be equated with 

productivity, sustainable competitiveness can be linked to a broader 
concept that focuses on aspects that go beyond mere economic 

outcomes to include other important elements that render 
societies sustainably prosperous by ensuring high-quality growth. 

Another way of looking at the concept of sustainable 
competitiveness is that it aims to gauge not only whether a country 

has the potential to grow over the medium and long term,  
but whether the national development process is producing 

the kind *of society in which we want to live

”
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På baggrund af bl.a. OECD’s arbejde med ’Beyond 
GDP’ har flere internationalt anerkendte organisati-
oner og videns-institutioner igennem flere år arbej-
det med og udviklet nye indikatorer og indeks, der 
supplerer og korrigerer eksisterende problemer og 
udfordringer ved bruttonationalproduktet (BNP) som 
målestok for holdbar konkurrencekraft. Dvs. opgø-
relsesmetoder der som supplement til eksisterende 
økonomiske mål (som f.eks. BNP) forsøger at opgøre 
forskellige landes relative succes med at skabe brede 
samfundsmæssige fremskridt. Human Development 
Index, UNDP

 
6. HUMAN DEVELOPMENT INDEX

FN’s Udviklingsprogram UNDP (United Nations 
Development Programme) har siden 1990 udgivet et 
Human Development Index (HDI). Human Devel-
opment Index er udviklet som et supplerende kor-
rektiv til bruttonationalproduktet (BNP), og indekset 
indeholder indikatorer for både velstand og bredere 

samfundsmæssige fremskridt i verdens lande. Dvs. 
hvor BNP måler et lands økonomiske værdiskabelse i 
kraft af det internationale nationalregnskabssystems 
standardiserede økonomiske retningslinjer, er HDI 
netop udviklet, så det bliver muligt at sammenligne 
landes relative grad af udvikling på tværs af flere para-
metre end alene økonomiske. Dermed tegner HDI et 
mere komplet – men også mere komplekst billede – 
af forskellige landes udvikling. 

Konkret sammenvejer og sammenligner HDI tre 
indikatorer i opgørelsen af landes relative udvik-
lingsniveau: BNI per capita, gennemsnitlige forven-
tet levetid samt et uddannelsesindeks, der inde-
holder data for dels for hvor mange års uddannelse 
børn i gennemsnit forventes at gennemføre i de 
pågældende lande. Dels hvor mange års uddan-
nelse personer over 25 år i gennemsnit faktisk har 
gennemført. Data for alle indikatorer sammenvejes 
og omregnes til en skala fra 0 til 1, hvor 1 er bedst 
mulige score.  

HOLDBAR  
KONKURRENCEKRAFT 
 · Danmark nr. 10 I FN’s Human Development Index 
 · Danmark nr. 1 i WEF’s Global Social Mobility Index
 · Danmark nr. 1 i Yale’s Environmental Permance Index. 
 · Danmark har verdens 4. højeste ”grønne BNP.” 
 · Danmark nr. 2 i Sustainable Development Goals Index 
 · Danmark nr. 2 i Harvards Social Progress Index
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Danmark har siden indekset blev udgivet første gang 
udmærket sig ved relativt høje HDI-scorer. I 1990 var 
Danmark HDI på 0,806, hvilket dengang rakte til en 
placering som verdens 13. mest udviklede land. Siden-
hen har Danmark gjort yderligere fremskridt, og pla-
cerede sig i 2019 med en HDI-score på 0,94 som nr. 
10 i verden. Dvs. Danmarks HDI-score er steget 0,134 
siden 1990, og ligger også behørigt over OECD-gen-
nemsnittet (0,90) såvel som gennemsnittet for hele 
verden (0,737) Det betyder dog ikke, at Danmark 
er verdens mest udviklede land. Den ære tilfalder 
Norge, der i 2019 kunne notere sig en HDI-score på 

0,957 og dermed titlen som verdens højest udviklede 
land. 

Dykker man dybere ned i HDI-indekset kan man se, 
at Danmarks gode resultater primært skyldes en rela-
tiv god performance i HDI’s uddannelsesindeks samt 
Danmarks relativt høje velstandsniveau. Omvendt 
trækker det ned i Danmarks HDI-score, at den for-
ventede gennemsnitlige levetid i Danmark er rela-
tivt lav sammenlignet med andre lande. Ifølge HDI 
er den gennemsnitlige forventede levetid i Danmark 
blot 30. højest i verden. (Se tekstboks) 
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nemsnitlige levetid som Danmark kunne 
notere sig i 1980. 

Eurostat har også siden 2004 indsamlet 
og offentliggjort statistik for de europæi-
ske befolkningers forventede gennemsnit-
lige sunde levetid ved fødslen. Dvs. hvor 
mange år borgere i europæiske lande i gen-
nemsnit kan forvente at leve uden helbreds-
betingede fysiske begrænsninger eller handi-
cap. Til trods for at danskernes forventede 
gennemsnitlige levetid igennem årtier er ste-
get er den forventede sunde levealder imid-
lertid faldet. I 2004 kunne en nyfødt dansker 
i gennemsnit se frem til ca. 69 sunde leveår. 
Ifølge Eurostat er det tal sidenhen reduceret 
med ca. 8 år. En nyfødt dansker kunne i 2018 

i gennemsnit se frem til blot 61 sunde leveår 
uden sundhedsbetingede fysiske begræns-
ninger.  

I mange europæiske lande er den forventede 
sunde levealder i samme periode steget. Det 
samme gælder for den gennemsnitlige for-
ventede sunde levealder på tværs af EU, som 
er steget ca. 1 år fra ca. 63 år i 2004 til ca. 64 
år i 2018. Til sammenligning kunne en nyfødt 
svensker i 2018 ifølge Eurostat se frem til 
ca. 73 sunde leveår. Dermed kan svenskerne 
også notere sig Europas højeste gennem-
snitlige forventede sunde levealder. Og en 
nyfødt svensker kan i gennemsnit forvente 
at leve hele 12 sunde levealder mere end en 
nyfødt dansker.
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I 2020 har UNDP netop udviklet og offentliggjort to 
nye, reviderede og korrigerede udgaver af Human 
Development Index. Det ene reviderede indeks – 
det såkaldte ’inequality-adjusted Human Develop-
ment Index (IHDI) - foretager en række korrektioner 
for hvordan indkomster, levetid og uddannelsesmu-
ligheder er fordelt internt blandt landenes befolk-
ningsgrupper. Dvs. for hvert land beregner IHDI et 
”uligheds-fradrag”, der fratrækkes landets oprinde-
lige HDI-score. På den måde afspejler IHDI-scoren 
højere grad fordelingen i ressourcer og muligheder 
internt i samfund. 

Det andet reviderede indeks – det såkaldte ’Plane-
tary Pressures-adjusted Human Development Index 
(PHDI)’ – supplerer HDI med yderligere indikatorer 
for landenes udledning af drivhusgasser samt deres 
ressourceforbrug (”material footprint”). 

Alle landes samlede HDI-score reduceres der gen-
nemføres korrektioner for økonomisk ulighed såvel 
som korrektioner for landenes drivhusgasudledninger 

og ressourceforbrug. Det gælder også for Danmark. 
Hvor Danmark opnår en ”klassisk” HDI-score på 0,94 
i 2019 falder Danmarks ”ulighedskorrigerede” IHDI-
score samme år til 0,88 og Danmarks ”udledningskor-
rigerede” PHDI-score falder til 0,82. Ikke desto min-
dre opnår Danmark bedre placeringer i såvel IHDI- og 
PHDI-indeksene. Hvor Danmark placerede sig som 
det 10. mest udviklede land i det ”klassiske” HDI-in-
deks, opnår Danmark en placering som verdens 6. 
mest udviklede land, når der korrigeres for ulighed 
(IHDI), og som verdens 4. mest udviklede land, når 
der gennemføres korrektioner for udledninger og res-
sourceforbrug (PHDI). 

I det ulighedskorrigerede Indeks bevarer Norge sin 
førsteplads som verdens mest udviklede land. I det 
ressource-korrigerede PHDI-indeks falder Norge dog 
en del fra førstepladsen til nr. 16. Til gengæld indta-
ger Irland indtager førstepladsen som verdens mest 
udviklede land, når der korrigeres for udledninger og 
ressourceforbrug. Se tekstboks
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ringspotentiale og miljø- og klimaproblemer for 
Danmark. F.eks. opnår Danmark relativt lave scorer 
for indikatorerne for Ecosystem Services og Fiskeri. 
Med en score på 30,2 i Ecosystem Services – der 
dækker over tab af naturligt skovareal, hedeland og 
vådområder – placerer Danmark sig som nr. 108 i 
verden. Og med en score på blot 13,2 i Fiskeri – en 
indikator der dækker over fisk fanget ved trawling 
og samt tab af fiskebestande – placerer Danmark sig 
som nr. 62 i verden. 

I forlængelse af den bredere miljøproblematik har 
klimaforskere, statistikere og økonomer m.fl. også 

igennem de senere år rejst kritik af netop brutto-
nationalproduktet (BNP) for ikke i tilstrækkelig grad 
at rumme information om den økonomiske produk-
tions miljøpåvirkning. Og om denne f.eks. bidrager 
til klimaforandringer, udtømmer ikke-genoprettelige 
naturressourcer eller på anden vis påvirker klima og 
miljø negativt. Kort sagt, kritiseres BNP til tider for 
ikke i tilstrækkelig grad, at belyse hvorvidt et land fak-
tisk opnår bæredygtig velstand. 

I et forsøg på at kompensere for dette har økonomer, 
statistikere, klimaforskere m.v. udviklet en række 
supplerende og mere ”bæredygtige” BNP-mål. Et 
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lige muligheder og social mobilitet. F.eks. udgav World 
Economic Forum frem til 2018 publikationen ’Inclusive 
growth and development report’. Og i 2020 har de 
netop opdateret deres opgørelsesmetode og udgivet 
et nyt ’Global Social Mobility Index.’ Fællesnævne-
ren for disse indeks er en bagvedliggende ambition om 
supplere og korrigere det økonomiske BNP-mål, med 
yderligere indikatorer og mål, der bedre indfanger og 
belyser bredere samfundsfremskridt, hvad angår social 
inklusion og social mobilitet. Dvs. forhold som ikke 
direkte reflekteres i BNP, men som mange ikke desto 
mindre tillægger stor betydning og forbinder med 
samfundsmæssige fremskridt.  

I World Economic Forums ’Inclusive Develop-
ment Index’ fra 2018 sammenlignes 103 lande på 
11 indikatorer udover BNP. Indekset består af tre 
underindeks. Det første underindeks (Vækst og 
Udvikling) indeholder indikatorer for BNP, beskæf-
tigelse, produktivitet samt sund gennemsnitlig leve-
tid. Det andet underindeks (inklusion) indeholder 
indikatorer for indkomster, fattigdom og økonomi-
ske forskelle i indkomster og formuer. Det tredje 
under indeks ’generationslighed og bæredygtighed’ 
indeholder indikatorer for offentlige finanser og 
CO2-produktivitet m.v. For hvert indeks beregnes 

en score, der for hvert land sammenvejes til en sam-
let score mellem 1 og 7. 

Med en score på 5,81 placerede Danmark sig i 2018 
som det 5. bedste land ud af 103 i ’Inclusive Develop-
ment Index.’ Norge lå med en score på 6,08 på indek-
sets førsteplads skarp efterfulgt af Island og Luxem-
bourg, som begge har en score på 6,07. Schweiz er 
placeret som nr. 4 med en score på 6,05. Dykker man 
dybere ned i indeksets indikatorer, står det klart, at 
Danmarks gode placering bl.a. skyldes Danmarks 
gode performance på indikatorer relateret til social 
inklusion. F.eks. placerer Danmark sig som opgørel-
sens tredjebedste land for indikatoren indkomstulig-
hed og som det femte bedste land for indikatoren 
Co2-produktivitet. 

Omvendt præsterer Danmark mindre godt, når man 
ser nærmere på indeksets indikator for formueulig-
hed. Næstefter USA, Irland og Sverige markerer Dan-
mark sig ifølge World Economic Forum som landet 
med den fjerde højeste formueulighed. (se tekstboks) 
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I 2020 udgav World Economic Forum et nyt ’Glo-
bal Social Mobility Index.’ Som sin forgænger stiller 
dette indeks skarpt på såvel samfundsmæssige for-
udsætninger som barrierer for social mobilitet internt 
i 82 velstående økonomier. ’Global Social Mobility 
Index’ tegner et mere komplet – men også mere 
komplekst – billede af landenes evner til at fremme 
social mobilitet. Og indekset identificerer 5 over-
ordnede drivkræfter bag social mobilitet: sundhed, 
uddannelse, adgang til teknologi, fair og lige mulig-
heder for beskæftigelse, løn og arbejdsforhold samt 
social beskyttelse og inklusion. 

Med en samlet score på 85,2 ud af 100 indtager Dan-
mark i 2020 førstepladsen i ’Global Social Mobility 
Index’ som det land, hvor den sociale mobilitet er 

størst. Danmarks placering som nr. 1 skyldes bl.a. at 
Danmark scorer højt i en række underindeks. Med 
scorer på hhv. 94,1 og 89,8 indtager Danmark første-
pladsen i under-indeks for hhv. Adgang til teknologi 
adgang og social beskyttelse. Med en score på 82,7 
på gode arbejdsmarkedsforhold placerer Danmark sig 
som nr. 2 ligesom landet indtager tredjepladsen når 
det gælder ’fair lønninger’ med scoren 80,7. Se figur.

Ifølge World Economic Forum har Danmark størst 
potentiale for at forbedre sig på indikatorerne for 
”livslang læring”. På denne indikator scorer Danmark 
sine laveste score med hhv. 75,1. Det rækker til en 
samlet 8. plads. Schweiz præsterer med en score på 
81,1 bedst i kategorien ’livslang læring’. 
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Eurostat udgiver hvert år rapporten ”Sustai-
nable Development in the European Union”. 
Rapporten fremstiller og sammenfatter en 
række indikatorer, der belyser og sammen-
ligner europæiske landes respektive frem-
skridt ift. at opfylde FN’s 17 Bæredygtigheds-
mål (SDG). For SDG 4: Kvalitetsuddannelse 

sammenlignes 35 euro-
pæiske lande på i alt på 
seks uddannelsesindika-
torer herunder en indika-
tor for ’livslang læring’.

På uddannelsesindikato-
ren ”Adult participation 
learning” (der måler ande-
len af 25-64-årige, der for 
nyligt har deltaget i vok-
sen-, efter- eller videreud-

dannelse) rangerer Danmark som det fjerde-
bedste land i Europa. I Danmark angav mere 
end hver fjerde (25,3 pct.) i 2019 for nyligt at 
have deltaget i Voksen, efter- eller videreud-
dannelse. (VEU) Til sammenligning havde ca. 
11 pct. af alle europæere i gennemsnit delta-
gelse i VEU-uddannelse.

KONKURRENCEFAKTOR?: LIVSLANG LÆRING
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lande. Spillover-scoren angive hvilken indflydelse et 
land har på andre landes muligheder for at opnå de 
17 verdensmål. Her klarer Danmark sig forholdsvis 
dårligt ved at opnå en spillover-score på 66,4, hvil-
ket placerer Danmark som nr. 141 ud af de 166 lande. 
Norge og Sverige placerer sig som hhv. nr. 156 og 
137. Danmark klarer sig relativt fint i forhold til lande 
med samme indkomstniveau, men overordnet set 
dårligt. Men den relativt lave spill-over score indi-
kerer, at Danmark og andre velstående, kan være 
med til at modarbejde at andre lande kan indfri ver-
densmålene bl.a. som følge høj ressourceintensitet i 
Danmarks import. 

 
10. SOCIAL PROGRESS INDEX, 

Med Udgangspunkt i bl.a. OECD og Stiglitz-kommis-
sionens arbejde med ’Beyond GDP’-dagsordenen, har 

også den Washington-baserede tænketank Social 
Progress Imperative, der udspringer fra Harvard 
Business School under ledelse af professor Michael 
Porter, siden 2011 udviklet og udgivet et internatio-
nalt Social Progress Index (SPI). 

Social Progress Index opgør og sammenligner i hvil-
ket omfang verdens lande lykkes med at tage hånd 
om og indfrier deres befolkningers bredere sociale og 
miljømæssige behov. Med andre ord hvorvidt sam-
fundene gør sociale fremskridt eller ikke. Derved 
adskiller Social Progress Index sig fra f.eks. UNDP’s 
Human Development Index og World Economic 
Forum’s ’Global Social mobility Report’ ved ikke at 
inkludere økonomiske indikatorer (f.eks. BNP, ind-
komst, formuer, økonomisk ulighed m.v.) i deres 
opgørelsesmetode. Dog er der meget stor korrelation 
imellem lande med høj SPI-score og lande med høj 
velstand (som opgjort ved BNP). 
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