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HVORFOR
DANMARK?

Kære læser,
Mange tak for din interesse i Dansk Konkurrenceevneråd og denne tredje ’tilstandsrapport’ om Danmarks position i en ny global konkurrence.
For det er her vi er. På bagsiden af en altoverskyggende global pandemi, der har præget Danmark, dansk
erhvervsliv og hele verden. Og midt i en storkrig i
Europas hjerteland. En krig der allerede har og i de
kommende årtier vil få enorme geopolitiske og -økonomiske konsekvenser.
Aldrig så snart havde vi i Danmark sat Covid-19 bag
lås og slå, førend en ny global krise bankede på vores
dør. Og de to kriser synes blot yderligere at bekræfte
den antagelse Dansk Konkurrenceevneråd er grundlagt på: Den verden og globale konkurrence vi venEr Danmark klar til fremtiden?
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der tilbage til efter Corona er radikalt anderledes end
den vi lod tilbage, da Danmark lukkede ned i 2020.
Spørgsmålet er: Er Danmark parat til den nye globale
konkurrence? Det skal vi være. For som Ruslands invasion af Ukraine viser, så er forandringerne allerede
i fuld gang. Og meget mere er på vej.
Førende teknologitænkere peger på, at 2020’erne bliver historiens mest disruptive årti, hvor erhvervslivet
forandres med høj fart og omsiggribende følgevirkninger.
Coronakrisen katapulterede digitaliseringen og mens
vi har siddet bag mundbind og skærme har en global energirevolution fundet sted. Vedvarende energi
NOMO - Nordic Model Institute

er nu billigere end den fossile og det kunne vidne om
en verden på rette vej. Men billedet mudres til af krig,
forsyningskædekaos, ressourcemangel og klimakrise.
Uanset hvilken vej forandringens vinde blæser, så må
ambitionen være, at Danmark og dansk erhvervsliv
skal ligge forrest i den globale konkurrence.
Men hvordan skaber vi et Danmark, som verden vælger til? Hvordan sikrer vi, at talenter, kunder og investorer også i fremtiden foretrækker Danmark og danske løsninger fremfor andre gode alternativer?
Eksponentielle udfordringer fordrer eksponentielle
svar. Netop derfor stiftede vi i 2020 den åbne samfundstænketank Dansk Konkurrenceevneråd, hvor
rådets 20 medlemmer løbende samler inspiration og
indsigter gennem egne netværk på sociale medier for
at besvare ét centralt spørgsmål: Hvorfor Danmark?
I løbet af sit første leveår har Dansk Konkurrenceevneråd modtaget mere end 60 nytænkende bud på,
hvorfor verden bør vælge Danmark til i fremtiden.
Budene kommer vidt omkring og tegner et positivt
billede af dansk konkurrenceevne og danske styrker
set i et aktuelt perspektiv. Vi har en veluddannet arbejdsstyrke, et fleksibelt arbejdsmarked, en høj grad
af tillid, et højt digitaliseret samfund, en effektiv offentlig sektor, lav korruption, et godt erhvervsklima
og høj social mobilitet.
Men fordums styrke skaber ikke fremtidens konkurrencekraft. Der skal mere til og det kredser de mange
fremadskuende bud også om. Behovet for nye kompetencer, bedre teknologianvendelse i erhvervslivet
og mere talenttiltrækning fra udlandet.
Hvor står vi så nu?
Rådets første tilstandsrapport så tilbage i tid og dokumenterede, hvordan Danmark må regnes for en af
de helt store ”vindernationer” af de foregående 40
års globalisering og internatonale konkurrence. Få
lande har haft større gavn, glæde og gevinst af globaliseringen end netop Danmark. Og det uanset om
”målscoren” opgøres økonomisk eller socialt.
Den næste tilstandsrapport vendte blikket mod fremtiden, og viste hvordan globale mega-trends forventes, at skabe nye globale ”mega-markeder” for løsninger på komplekse samfundsudfordringer. Og hvordan
20 potentielle nye gennembrudsteknologier, kan bliEr Danmark klar til fremtiden?
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ve de ”nøgler” der låser op for markederne og forløser fremtidens vækst.
Men hvor godt rustet står Danmark så i nutiden til en
ny tids stærkt skærpede konkurrence?
Det giver denne tredje tilstandsrapport et første,
foreløbigt svar på. Her opstiller vi nemlig for første
gang et ”Globalt Parathedsindeks”, der kigger på emner som uddannelse, bæredygtig produktion, nye
teknologier og internationalisering.
Med afsæt i de mange bidrag fra samfundssamtalen
har vi indsamlet, analyseret og sammenfattet i alt 50
internationale indekser og indikatorer i ét tværgående metaindeks, der belyser landes relative performance på fremtidens konkurrenceparametre.
Indekset muliggør et 360-graders eftersyn af Danmarks parathed overfor den nye globalisering. Og
det er et tiltrængt eftersyn. Indekset viser nemlig at
dansk konkurrenceevne er under pres og peger på
adskillige områder hvor Danmark, noget uvant, falder uden for den globale top-10, og hvor vi, som erhvervsliv og samfund, er nødt til at agere.
Dansk konkurrencekraft skal kort sagt nytænkes til en
ny tid – og sættes øverst på dagsordenen, hvis vi også
i fremtiden ønsker et samfund i fremgang. Det gør
Dansk Konkurrenceevneråd, der fortsat kommer til at
drive og understøtte den igangværende samfundssamtale for at finde løsninger og nye veje.
Med hashtagget #WhyDK kan alle deltage i samtalen med input og idéer via sociale medier. Vi håber,
at mange vil deltage, så vi sammen kan stille skarpt
på dansk konkurrenceevne og skabe et Danmark, verden vælger til.

God læselyst,
Thomas Hofman-Bang,
CEO, Industriens Fond
Martin Møller Boje Rasmussen,
CEO, Nordic Model Institute
Strategisk partner for
Dansk Konkurrenceevneråd
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DANSK
KONKURRENCEEVNERÅD

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

Hvert rundbordsmøde er dedikeret til et centralt
spørgsmål:

Rådet er sat i verden for at kickstarte en samfundssamtale om spørgsmålet Hvorfor Dannmark?

1. Hvad konkurrerer Danmark for i fremtiden?
Nye Mål for Danmark

Hvorfor skal verdens 8 mia. forbrugere, virksomheder, investorer og talent vælge Danmark, danske varer, viden og værdier til i den nye, post-pandemiske
konkurrence?

2. Hvad konkurrerer Danmark om i fremtiden?
Nye Markeder
3. Hvad konkurrerer Danmark på i fremtiden?
Nye konkurrenceparametre

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

Denne tredje tilstandsrapport Er Danmark klar til
Fremtiden: Globalt Parathedsindeks 2022 danner
grundlag for drøftelserne på rådets kommende rundbordsmøde, der afholdes d. 31 marts 2022.

Fra 2020 har 20 danske ildsjæle 20 måneder til at indsamle inputs og bidrage fra deres egne danske og internationale netværk om hvorfor verden skal vælge
Danmark til i fremtiden?

Du kan deltage i debatten med Dansk Konkurrenceevneråd, hente rådets tilstandsrapporter og læse mere
om arbejdet på rådets hjemmeside: www.why.dk.

Rådet træder i perioden 2020-2022 sammen til i alt
3 rundbordsmøder og vil foreløbigt konkludere sit
arbejde ved rådets sommertopmøde i 2022
Er Danmark klar til fremtiden?
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TAK!
Dansk Konkurrenceevneråd arbejder som Danmarks første
”åbne” samfundstænketank.
Siden 2020 har rådets 20 medlemmer rakt ud til en lang række personer
fra deres danske og globale netværk for at modtage netop deres input
og inspiration til at besvare spørgsmålet ’Hvorfor Danmark?’
Dansk Konkurrenceevneråd er taknemmelige for indtil videre at have
modtaget inputs og inspiration fra:

1. Christian Motzfeldt, Better Energy

24. Christian Th. Kjølbye, Plesner

45. Anne Jensen, AGF Fodbold

2. Lars Frølund, MIT

25. Rasmus Nørgaard, Home.Earth

46. Kasper Hjulmand, DBU

3. Viktor Axelsen, Pro Badminton

26. Tom Behrens-Sørensen,
Danish-Chinese Business Forum

47. Klaus Holse, Simcorp og DI

4. Martin Møller, McKinsey & Co
5. Ida Ebbensgaard, Zetland
6. Ralf Lodberg, Advice
7. Elizabeth Teisberg,
University of Texas,
8. Thomas Riisgaard Hansen, DIREC
9. Astrid Simonsen Joos, Signify
10. Nille Klæbel, Philips
11. Dorte Zacho Martinsen, BM Silo
12. Jukka Pertola, Tryg
13. Christian Tang-Jespersen, ACME

27. Jesper Grønbæk, Health Tech Hub
28. Steen Thomsen, CBS
29. Bjørnstjerne Christiansen, Rasmus
Nielsen og Jakob Fenger, SuperFLex.
30. Per Michael Johansen,
Aalborg Universitet
31. Pia Sølftoft, Christianskirken,
32. Kristan Willumsen, Coloplast
33. Anders Runevad, fhv. Vestas
34. Claus Jensen, Dansk Metal

14. Scott Bonham, NGP Capital

35. Marie Louise Boisen Lendal,
Tænketanken Frej

15. Nils Smedegaard Andersen, Unilever

36. Heidi Østergaard, Ørsted

16. Kinga Szabo Christensen,
Dansk Industri

37. Christian Borelli-Sejersen, Corti

17. Betina Hagerup, Dansk Erhverv
18. Mark Jagiela, TeraDyne Inc.
19. Kent Damsgaard, Forsikring & Pension
20. Philip Khokhar, DR
21. Juha Christensen, B&O

38. Nina Fisker Olesen, Kirk Capital
39. Andreas Björnsson, DFDS
40. Christina Krogsgaard Nielsen,
McKinsey & Co
41. Christian Smedegaard Andersen,
GN Audio / Jabra

48. Helen Kobaek, Estaid ApS
49. Stephen Alstrup, SupWiz
50. Henrik Drusebjerg, Quintet Denmark
51. Claus Valentin Hemmingsen,
Maersk Drilling, DFDS,
A.P. Moller Maersk
52. Jesper Geisler, Avenida Consult
53. Frederikke Antonie Schmidt,
Roccamore
54. Tom Jacobsgaard,
Bestyrelsesforeningen
55. Klaus Holse, EG A/S
56. Simona Maschi,
Copenhagen Institute of
Interaction Design
57. Rune Meyer, LMI Denmark
58. Martin Collignon,
59. Anders Bjarklev, DTU
60. Liselotte Højgaard, Rigshospitalet
61. Inge Berneke, Lundbeckfonden
62. Mads Taudal Nyeng, CBS Students

22. Jakob Baruël Poulsen,
CPH Infrastructure Partners

42. Stephanie Lose, Danske Regioner

63. Jesper Rhode Andersen, Hyper Island

43. Henrik Wulff, Novo Nordisk

23. Anne Mette Toftegaard, LB Forsikring,

44. Linea Svensen, KPMG NewTech

64. Ben Rhodes, Former member of
The Barack Obama Administration

Er Danmark klar til fremtiden?
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EXECUTIVE
SUMMARY

Den verden, der venter Danmark efter Covid-19, er
en anden, end den vi forlod, da pandemien ramte.
Hvis ikke det allerede stod klart inden, så slog Vladimir Putin det fast med umisforståelige syvtommersøm, da han i februar invaderede Ukraine og kastede
hele verden ud i en ny krise.
Ruslands krig i Ukraine er ligesom Covid-19 allerede
nu verdenshistorie. En ny tidsregning er begyndt. I
fremtiden er det et før og et efter d. 24 februar 2022.
Men hvor gruopvækkende invasionen end er, så er
såvel pandemi som krig blot de seneste meget manifeste symptomer på, at en ny post-pandemisk verdensorden er i støbeskeen.
Globalt forsyningskædekaos, ressourcemangel og rekordinflation er andre mindst lige så tydelige tegn.
Er Danmark klar til fremtiden?
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Og fjernt fra frontlinjen og mediernes nyhedsbjælker,
finder der i disse år dybereliggende, nærmest tektoniske globale transformationer og strukturskift sted.
For eksempel er digitaliseringen accelereret voldsomt
som følge af indsatsen for at inddæmme Covid-19.
Ifølge CEO for Microsoft Satya Nadella har verden hastigt kurs imod en ”world of remote everything”, hvor
alle produkter og services potentielt bliver tilgængelige for alle uanset afstand. Og hvor konkurrencen om
at levere dem tilsvarende skærpes mangefold.
Samtidig finder en global ”energirevolution” sted
i skyggen af både krig og pandemi. 2020 blev skæringsåret, hvor prisen på vedvarende energi faldt
under prisen på fossilt brændsel. Et epokegørende
nybrud, der betyder at nye sol-, vind- og batteriteknologier fra nu vil udfordre og endda udkonkurrere
olie, gas og atomkraft som den mest omkostningsefNOMO - Nordic Model Institute

DANMARK

Tony Seba,
Founder, RethinkX

Den globale økonomis
fem fundamentale
sektorer – information,
energi, transport, fødevarer og materialer – bliver
i dag disruptet i et hidtil
uset tempo og omfang.
Konsekvenserne for
økonomi, samfund og
selve vores civilisation er
enorme. 2020’erne bliver
historiens mest disruptive årti. Covid-19 har
blot afsløret eksisterende
produktions- og ledelsesmodellers sårbarhed..

Peter Diamandis,
Founder, Singularity
University

I dette årti vil vi opleve
større fremskridt end
i de sidste 100 år. I de
næste 10 år genopfinder
vi enhver eksisterende
industri på planeten.
Men forandringen bliver
til fordel for den brede
befolkning, hvad end det
bliver i form af længere
levetid, sundere fødevarer eller bedre finansielle
tjenester.

MED KURS MOD

Satya Nadella,
CEO, MicroSoft

Vi har oplevet 2 års
digital transformation
på blot 2 måneder. Fra
telearbejde til online
læring, salg og kundeservice. Fra kritisk Cloud
infrastruktur til cybersikkerhed. I dag arbejder vi
alle for at hjælpe vores
kunder og partnere med
at omstille sig til ”a World
of Remote Everything.

Vladimir Putin,
præsident, Rusland

Kunstig Intelligens er
fremtiden ikke blot for
Rusland men for hele
menneskeheden. Der er
enorme muligheder, men
også trusler som er svære
at forudse i dag. Hvem
der end bliver førende
indenfor denne sfære,
kommer til at herske over
hele verden.

GLOBALISERING
2.0
11
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FREMHERSKENDE
FEJLANTAGELSER OM
FREMTIDENS KONKURRENCE
I 2021 mødtes Dansk
Konkurrenceevneråd på Kronborg
Slot for at drøfte den nye,
globale konkurrence, der venter
efter Covid-19. Drøftelserne
resulterede bl.a. i udpegningen
af 10 udbredte fejlantagelser om
fremtidens konkurrence i den
danske offentlige debat:
1. Globale mega-trends er trusler,
som Danmark bør beskytte og
skærme sine borgere imod.
2. Danmark beskytter bedst
borgerne ved at beskytte de
virksomheder, industrier og
sektorer, der beskæftiger dem.
3.

Kunstig intelligens (AI) er en
trussel mod mennesker.

4. Fremtiden kan fremskrives
lineært af fortiden.
5.

Danmark har verdens bedste
sundhedsvæsen.

6. Danmark er reelt et grønt
samfund.
7. Danmark er i front når det
gælder livslang læring.
8. Danmark er attraktivt for
internationale talenter.
9. Danmark er et ”stort” land med
”store” virksomheder, ”stor”
gennemslagskraft og ”store”
globale ambitioner – især
sammenlignet med Kina og USA.
10. Velfærdssamfundet er fint som
det er, og bør blot bevares i sin
nuværende form.
Kilde: Nordic Model Institute på baggrund
af Dansk Konkurrenceevneråd

Er Danmark klar til fremtiden?

fektive energikilde. Ikke af hensyn til klimaet eller det sikkerhedspolitiske behov for uafhængighed af Rusland, men af rent økonomiske årsager.
I det hele taget vurderer nogle af verdens førende teknologitænkere, at de "Post-Pandemiske 2020’ere” bliver det mest disruptive tiår siden 2. Verdenskrig – hvis ikke nogensinde. (Se tekstboks.)
Dén erkendelse har dog langtfra indfundet sig og slået rod bredt
i Danmark. Den offentlige debat er mange steder hjemsøgt af
store misforståelser om den nye internationale konkurrence, der
venter Danmark i fremtiden.
Erkendelsen af at Danmark har kurs mod en ny, radikalt forandret
og stærkt skærpet international konkurrence var netop baggrunden
for at 20 toneangivende danskere allerede ved pandemiens udbrud
trådte ind i samfundstænketanken Dansk Konkurrenceevneråd.
HVORFOR SKAL VERDEN VÆLGE DANMARK TIL
I FREMTIDEN?
Med afsæt i en fælles vision om ’et Danmark verden vælger til’
efter Covid-19, har rådets 20 medlemmer sammen søgt nye svar
på spørgsmålet ’Hvorfor Danmark?’. Hvorfor skal klodens snart
8 milliarder mennesker vælge danske varer, services og viden til i
en ny global konkurrence? Hvad kan Danmark i fremtiden tilbyde
verden, som den ikke kan få bedre, billigere, nemmere, hurtigere,
mere sikkert og pålideligt andre steder? Hvad bliver fremtidens
nye ”vindende” konkurrenceparametre? Og er Danmark overhovedet parat til at konkurrere på dem
Siden december 2020 har rådet via sociale medier indsamlet
og indhentet ny inspiration, indsigt og viden fra håndplukkede
nøglepersoner i deres egne danske og internationale netværk.
Tilsammen har 65 udvalgte erhvervsfolk, eksperter, beslutnings-
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VORES SAMFUNDSMODEL

Verden skal vælge Danmark til,
fordi Danmark er et af de bedste
globale bud på hvordan man
skaber et sammenhængende og
bæredygtigt samfund … Flere og
flere mennesker i udlandet ser
til Danmark for inspiration – og
Danmark har gode og troværdige
bud på en bæredygtig vej frem for
verden. Vores samfundsmodel og
vores værdier er vores fremmeste
konkurrencefordel. Verdens behov
og verdens befolkninger bevæger
sig i Danmarks retning.

Pia Søltoft,
Sognepræst,
Christianskirken

Danmarks styrke er det fokus, vi
lægger på værdibaseret ledelse og
på den enkelte leders personlige
ansvarlighed. Ordentlighed er
den værdi, de fleste danske ledere
sætter højest … At ordentlighed
rangerer så højt i Danmark
betyder, at vi rent faktisk har en
fornemmelse af, at der i dag hører
en etisk stræben og et ideal, der
er højere end bundlinjen til det at
være leder.

Claus V. Hemmingsen,
Formand, DFDS m.v.

Vi har, som danskere, altid følt os
meget komfortable og trygge ved,
at vi kunne bryste os af et fantastisk brand ude omkring i verden.
Det skal vi fortsat sætte pris på,
men vi skal værne meget mere
om det. … verden er under forandring, de nye forbrugere kommer
fra den digitale net-tidsalder, og
de har ikke samme veneration og
opvækst med forskellige landes
kvaliteter forud-ind-printet i deres
hoveder. Hvis dette fortsat skal
være en årsag, så skal der arbejdes
aktivt med at profilere Danmark.

Ralph Lodberg,
Partner, Advice

På en god dag har Danmark det
rette niveau af storhedsvanvid,
som gør, at vi kan bokse i en
meget højere vægtklasse end
vores størrelse og indbyggerantal
tilsiger. Det gælder fx inden for
grøn energi, robotics, kreativt
legetøj, design, arkitektur, film
– og en sjælden gang imellem
inden for sport.

OG VORES VÆRDIER

ER VORES FREMMESTE

KONKURRENCEFORDEL

Rasmus Nørgaard,
Founder Home.Earth;
co-founder NREP

Hvorfor vil Danmark også stå stærkt i fremtiden?
Fordi vi fortsat vil værne om tilliden i samfundet.
Derfor vil vi lede med anstændighed, der igen kræver at vi er
båret af et større formål end blot at tjene penge.
Vi vil se ledere tage ansvar og drage omsorg for
”people and planet before profit” ud fra en anerkendelse
af at ordentlighed ikke stammer fra et nulsumsspil,
men et win-win-win, hvor både jeg, du og de andre vinder.
Rune Meyer, LMI Denmark
tagere og analytikere fra ind- og udland budt ind med
fremsynede, nytænkende og foruroligende diagnoser
af Danmarks aktuelle konkurrencesituation.
En fællesnævner for de mange indspark er behovet
for, at få foretaget et ”360 graders serviceeftersyn” af
Danmarks akutelle ”globale parathed.” I særdeleshed
efterspørger de mange bidragsydere en opdateret revurdering af den samlede danske samfundsmodels
forudsætninger for at kunne konkurrere i fremtiden. I
årtier har Danmark med succes konkurreret i kraft af
veletablerede og velkendte nationale fordele og styrkepositioner. Men som de mange bidrag også vidner om, så har Danmark hastigt kurs mod globalisering 2.0. En ny global konkurrence, der udspiller sig
på 4 nye disruptionsfronter”: People, Planet, Tech
og Trade. Og trods et godt udgangspunkt, står Danmark langtfra så godt positioneret, som de fleste ellers tror.
Med afsæt i de mange inputs opstiller denne rapport for første gang et samlet ”Globalt parathedsindeks” for Danmark. Indekset har kortlagt, analyseret
og sammenfattet data fra mere end 50 internationale
indeks, der sammenligner landes relative grad af parathed til at konkurrere på nye vilkår. Parathedsindekset
skaber dermed overblik og kaster nyt lys over de områder, hvor Danmark anno 2022 fremstår parat – og mindre parat - sammenlignet med verdens bedste lande.
På den ene side bekræfter indekset, at Danmark står
stærkt. En højt uddannet arbejdsstyrke, et fleksibelt
arbejdsmarked, et højt digitaliseret samfund, en veludEr Danmark klar til fremtiden?
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viklet datainfrastruktur, en effektiv offentlig sektor, en
lav grad af korruption, et liberalt erhvervsklima, en god
work-life balance, lige muligheder, høj social mobilitet
og danske værdier som ordentlighed, dannelse, pragmatisme, samarbejdsevne og tolerance. Alle fremhæves de i indlæggene, som parametre Danmark traditionelt har stået stærkt på. Og hvor der med fordel kan
og bør bygges videre.
På den anden side bekræfter indekset, også de mange indspark, der udtrykker bekymring for, at Danmark
ikke er tilstrækkelig parat. Flere indlæg peger eksempelvis på, at den danske befolknings fysiske og psykiske sundhed udgør et vigtigt fremtidigt konkurrenceparameter, men at Danmark langtfra præsterer godt
nok på dette felt. Danmark vurderes også langtfra at
være verdensførende, når det gælder opbygningen
og ”vedligeholdelsen” af samfundets vigtigste, knappe ressource: kompetente hænder og hoveder. Atter
andre peger på et stort mismatch imellem arbejdsstyrkens aktuelle kompetencer og fremtidens behov - og at det danske uddannelsessystem tilsyneladende ikke evner at lukke kompetencegabet ved
hjælp af ny teknologi. Udviklingen og anvendelsen af
nye, potentielle gennembrudsteknologier – indenfor
f.eks. kunstig intelligens, 5G, cybersikkerhed, Smart
Grids, Smart Cities, automatiserings- og teleteknologi - fremstår heller ikke som Danmarks spidskompetence. Og erhvervslivets barrierer for at tiltrække og
fastholde internationalt talent, entreprenører, kapital
og arbejdskraft har igennem årtier været for høje.

NOMO - Nordic Model Institute

Konkurrencen imellem virksomheder og lande er som
kapløbet med den Røde Dronning fra Alice i Eventyrland. Du er nødt til at løbe alt hvad du kan, blot for at
blive på samme sted. Hvis du vil avancere må du løbe
dobbelt så hurtigt.

Astrid S. Joos, CEO, Glamox

Vi har en unik tilgang til worklife-balance, der burde sætte
os i stand til at tiltrække højt kvalificeret international
arbejdskraft. Desværre oplever jeg en tendens til et for
indadvendt fokus og at vi bliver for selvcentrerede.

VENTER

Christian Motzfeldt, Bestyrelsesformand, BetterEnergy

KONKURRENCE
Linea Svendsen, Manager, KPMG, NewTech

EN NY

Hver gang man hører nogen der flytter til Danmark
bliver de overraskede over hvor smooth det offentlige
digitale system kører. … Men der er ikke tid til at hvile på
NemID-laurbærrene, vi skal fortsat uddanne i teknologi
og satse på forskning i digitalisering, hvis vi vil være med.

Martin Møller, Board Member, Advisor, Senior Partner, McKinsey & Co

Om vi er nummer 1, 2 eller 3 på enkelte parametre er nok
ikke så afgørende. Men det er problematisk, hvis man på
længere sigt flytter sig nedad, og ender med at stå og
rode i midten af tabellen på de ting, der betyder noget.

Thomas Riisgaard Hansen, Managing Director, DIREC

Vi må ikke glemme, at der i Danmark er statsmonopol på
at levere sundhedsydelser. Jeg ser det ikke nødvendigvis
som et problem, men det vil hæmme innovation på området, medmindre vi gør noget for at håndtere problemet.

Er Danmark klar til fremtiden?
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GLOBALT PARATHEDS-INDEKS FOR DANMARK 2022
Førende internationale analysehuse udgiver i disse år en række teknologiske ”Readiness”
indeks. Dvs. målinger af landes – men også byers - grad af parathed til ny teknologi,
grøn produktion m.v. Med afsæt i Dansk Konkurrenceevneråds arbejde opstilles her et
”Globalt Paratheds Indeks”, som sammenfatter Danmarks præstationer på 50 kritisk
vigtige nye konkurrenceparametre.
Placering i top 3

Placering i top 4-10

Placering i top 11-15

Placering udenfor top-15

Danmarks Placering

DISRUPTIONSFRONT #1: PEOPLE

SUND ARBEJDSSTYRKE
Global Health Security Index

12

Global Health Index

25

Euro Health Consumer Index

4

Global Digital Health Index

3

DIGITALE UDDANNELSER OG KOMPETENCER
Digital Skills Gap Index

17

E-Learning Index

1

Index of Readiness for Digital Lifelong Learning

17

DIVERSITET OG LIGE MULIGHEDER
Global Gender Gap Report

29

The Female Opportunity Index

7

Gender Equality Index

2

Gender Diversity Index

7

Gender Inequality Index

2

DISRUPTIONSFRONT #2: PLANET

GRØN OMSTILLING
Climate Change Performance index

1

Environmental Performance Index

1

Net Zero Readiness Index

4

Eco-Innovation Index

4

CO2 per indbygger

16

CO2 produktivitet

4

RESSOURCER
Materialeforbrug pr. Indbygger

25

Waste Recycling Rate

7

Global Waste Index

11

Food Sustainability Index

6

Food Waste Index

25

Ocean Health Index

17

SMART VEDVARENDE ENERGI
Energy Transition Index

3

Smart Grid index

14

Solenergi pr. indbygger

16

Er Danmark klar til fremtiden?
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Placering i top 3

Placering i top 4-10

Placering i top 11-15

Placering udenfor top-15

Danmarks Placering

DISRUPTIONSFRONT #3: TECH

DIGITALISERING
Digital Economy and Society Index

1

Digital Readiness Index

4

Network Readiness Index

3

5G Readiness Index

4

Global Cybersecurity Index

32

KUNSTIG INTELLIGENS
AI Index

19

Government AI Readiness Index

9

AUTOMATISERING
Robotter pr. 10.000 beskæftigede

10

Autonomous Vehicles Readiness Index

10

Electric Vehicles Readiness Index

13

SMART CITIES
Smart City Government Rankings

35

Smart City Index

7

Global Cities Index

21

DISRUPTIONSFRONT #4: TRADE

GLOBAL ÅBENHED
Globalization Index

8

Globalization Report

7

GLOBALE SCALEUPS
Global Startup Ecosystem Report

42

Global Innovation Index

9

Global Entrepreneurship Index

4

Venture Capital Attractiveness Index

14

GLOBALT TALENT OG INTEGRATION
World Talent Ranking

5

Global Talent Competitiveness Index

4

Ease-of-Settling-In-Index

57

Migrant Integration Policy Index

28

Er Danmark klar til fremtiden?
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ET ”GLOBALT PARATHEDSINDEKS”
FOR DANMARK
Som det globale parathedsindeks viser indtager Danmark ganske rigtigt i 2022 en række globale topplaceringer. Danmark placerer sig for eksempel som nr. 1
i Environmental Performance Index fra Yale University, den tyske tænketanks GermanWatch’s Climate
Change performance index samt Europakommissionens Digital Economy and Society Indeks, ligesom
Danmark også opnår top-3 placeringer i f.eks. Bertelsmanns Stiftungs Digital Health Index, i World Economic Forums Energy Transition Index og FN’s Gender
Inequality Index.
Men Danmark halter ikke desto mindre langt efter på
andre og mindst lige så vigtige områder. På alle fire
disruptionsfronter står Danmark med unikke udfordringer og ofte store efterslæb. I hele 21 af de 50 indeks falder Danmark udenfor den globale top-10.
Danmark er for det første udfordret på disruptionsfronten ”People”. Danmark står svagt når det gælder
opbygning af digitale kompetencer samt digitaliseEr Danmark klar til fremtiden?
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ring af uddannelser. Danmarks digitale kompetencegab rangerer som nr. 17 og er således blandt Europas
største ifølge Wileys Digital Skills Gap Index. Danmark placerer sig som Europas blot 17. bedste land
i CEPS’ Index of Readiness for Digital Lifelong Learning, der rangordner europæiske landes relative succes med at digitalisere deres voksen-, efter- og videre-uddannelsessystemer. Danmark får tilsyneladende
heller ikke nok sundhed for pengene. På trods af Danmarks relativt store offentlige sundhedsvæsen, indtager Danmark pladser som nr. 25 i Bloombergs Global
Health Index og nr. 12 i Johns Hopkins University Global Health Security Index.
Samtidig antyder indekset også, at Danmark langtfra
formår at forløse hele arbejdsstyrkens fulde potentiale – og særligt har udfordringer, når det gælder kønsdiversitet på arbejdsmarkedet. Med en placering som
nr. 10 i European Women On Boards Gender Diversity Index og som nr. 29 i World Economic Forums Global Gender Gap Report har Danmark stadig et stykke
vej op til de lande, der høster de fulde gevinster ved
kønsdiversitet i virksomheder og på ledelsesgange.

NOMO - Nordic Model Institute

På den anden disruptionsfront ”Planet”, har Danmark
ligeledes problemer. Trods en stærk grøn selvforståelse og flotte indeksplaceringer udleder Danmark
ifølge OECD fortsat relativt meget CO2 pr. indbygger. Ligeledes har Danmark et relativt højt materialeforbrug, en relativt lille forsyning af vedvarende
energi fra solceller og rangerer i kraft af et stort madspild som nr. 25 i UNEP’s Globale Food Waste Index.
Det samme gør sig gældende på den tredje disruptionsfront ”Tech”. Trods en høj digitaliseringsgrad rangerer Danmark lavt i indeks, der sammenligner landes
relative evner til at udvikle og anvende kritisk vigtige,
nye ”vinderteknologier”. Danmark indtager en lidet
flatterende 19. plads i Stanford University’s AI Index
og placerer sig blot som nr. 32 i ITU’s Global Cybersecurity Index - imellem Kina og Kasakhstan! København rangerer - som eneste danske by – som nr. 35 i
Eden Strategy Institutes Smart City Government Rankings og er verdens 42. mest attraktive økosystem for
startups ifølge Global Startup Ecosystem Report.

adskillige områder langtfra så globalt orienteret,
åbent og imødekommende overfor omverdenen,
som man burde forvente af en lille, åben og globaliseringsafhængig handelsnation.
Trods forbedringer søger internationale investorer
ikke som førstevalg mod danske startups. Danmark
placerer sig blot som nr. 14 i IESE Business Schools
Venture Capital Attractiveness Index. Danmark har
også store udfordringer med at tiltrække og ikke
mindst fastholde internationalt talent. Nok fremstår Danmark på overfladen attraktivt, og placerer
sig i top 5 i både INSEAD’s Global Talent Competitiveness Index og IMD’s World Talent Ranking. Men
som den danske bundplacering som nr. 57 i InterNations Ease-of-Settling-In-Indeks indikerer, så har talent og international arbejdskraft svært ved at falde
til og forblive i Danmark. Et billede der kun yderligere bekræftes af Danmarks bundplacering som nr. 28 i
Europakommissionens Migrant Integration Policy Index, der måler landes dygtighed til at integrere ny international arbejdskraft, flygtninge og indvandrere.

Endelig er Danmark måske længst væk fra den fjerde disruptionsfront ”Trade”. Danmark fremstår på
Er Danmark klar til fremtiden?
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DANMARK HAR 10 PROBLEMER
Kort sagt viser det ”globale parathedsindeks”, at Danmark før
”startskuddet” til Globalisering 2.0 befinder sig i stor afstand fra
fremtidens fire disruptionsfronter: People, Planet, Tech og Trade.

PROBLEMER
FOR DANMARK I
GLOBALISERING 2.0

Nok står Danmark som en af globalisering 1.0’s absolutte vindernationer. Og nok har Danmark velkendte styrkepositioner, der
rummer potentiale i globalisering 2.0. Men på adskillige områder
fremstår Danmark alligevel ikke tilstrækkeligt parat.

Dansk Konkurrenceevneråds
drøftelser og den åbne
samfundssamtale har afdækket
10 overskyggende problemer for
Danmark i fremtidens globale
konkurrence:
1. Den danske arbejdsstyrkes fysiske
og psykiske sundhed og trivsel er
for svag.
2. Mismatchet mellem den danske
arbejdsstyrkes kompetencer og
fremtidens behov er for stort.
3.

Digitaliseringen af de danske
uddannelser går for langsomt.

4. Diversiteten i danske
virksomheders ledelser,
bestyrelser og arbejdsstyrker er
for lav.
5.

Danske virksomheders CO2udledning er for høj og
ressourceproduktivitet for svag.

6. Danske virksomheder anvender
ikke dygtigt nok nye teknologier.
7. Danske vækstvirksomheders
adgang til risikovillig kapital er
for dårlig.
8. Danske virksomheder tiltrækker
og fastholder ikke nok
internationalt talent.
9. Danmark tiltrækker, rekrutterer
og integrerer ikke nok
international arbejdskraft.
10. Samarbejdet mellem den
offentlige og private sektor i
Danmark er for svagt.
Kilde: Nordic Model Institute pba. af
Dansk Konkurrenceevneråds drøftelser

Er Danmark klar til fremtiden?

Om det så gælder forløsning af samfundets fulde menneskelige
potentiale (læs mere s. 22), bæredygtig omsætning af planetens
begrænsede ressourcer (læs mere s. 30) udvikling og anvendelse
af nye potentielle gennembrudsteknologier (læs mere s. 40) eller
globalt udsyn, åbenhed og attraktivitet (læs mere s. 48), har Danmark på alle fronter særskilte, dybe udfordringer. Sammenfattende - og lettere forsimplet- afslører det globale parathedsindeks,
at Danmark står konfronteret med hele 10 uadresserede – og uerkendte – udfordringer. (se tekstboks)
Hvis så blot verdens øvrige lande bevægede sig i samme tempo
som Danmark. Men det er ikke tilfældet. En række lande har anvendt pandemien som anledning til at lancere omfattende strategiske transformationsplaner.
Kina lancerede i 2021 sin hidtil mest ambitiøse 14. femårsplan.
Planen afslører etpartisystemets ambition om at udvikle verdens
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kraftigste kunstige intelligens, en kinesisk krypto-valuta, at blive teknologisk førende på kvantecomputere, kampdroner, kloge energisystemer og vedvarende energi samt en fuldt elektrificeret kinesisk
bilflåde før 2035. Derudover også teknologisk – og
ikke mindst erhvervsmæssig - oprustning indenfor
en række af Danmarks traditionelle erhvervsmæssige styrkepositioner såsom health- og lifescience,
samt agro-, clean- og biotech.

bare grønnere og mere digital end Danmark. Svenskerne er også dygtigere til at integrere arbejdskraft.
(Se tekstboks)

USA har ligeledes brugt krisen som platform til at
lancere enorme teknologiske udviklingsprogrammer
som ’the American Rescue Plan Act’ og ’American
Jobs Plan’, der med vægt på bl.a. kunstig intelligens
og cybersikkerhed, har som erklæret mål ’at positionere USA til at udkonkurrere Kina’.

Det er på høje tide, at Danmark samler den op med
et klart svar på, hvordan vi vil entrere i globalisering
2.0’s stærkt skærpede konkurrence.

4 andre ”mindre” frontløbernationer accelererer deres transformation, med det mål at komme første til
fremtidens globale konkurrence-”nicher.” Singapore
stiler mod at blive verdensførende indenfor smart
cities og digital læring. Schweiz er verdens ubestridte globale talentmagnet. Estland indtager positionen som Europas nordlige gateway for Tech Startups, digital læring og sundhed. Og Sverige er ikke

Kort sagt: I skyggen af Covid-19 er en ny konkurrence
begyndt. Til lands, til vands og i luften. I byen, kroppen og rummet. På planeten, nettet og bunden af havet. USA, Kina og verdens øvrige frontløberlande har
kastet handsken i en ny global kappestrid.

Netop derfor har Dansk Konkurrenceevneråd siden
2020 stillet spørgsmålet ’Hvorfor Danmark?’ For det
kan langtfra tages for givet, at verden per automatik vælger Danmark og danske virksomheder til i de
post-pandemiske 20’ere. Et svar forudsætter et opdateret ’360 graders eftersyn’ af den samlede danske samfunds- og konkurrencemodel. Som arbejdet
i Dansk Konkurrenceevneråd, de mange indspark og
det globale parathedsindeks afslører, står Danmark
på tærsklen til en ny tid. Og et behov for at sætte ind
på adskillige fronter.

VERDENS 5 MEST GLOBALT PARATE LANDE
1 1. SINGAPORE
· Nr. 1 Wiley’s Digital
Skills Gap Index
· Nr. 1 IMD Business
School Smart City
Index
· Nr. 1 Eden Strategy
Institute’s Smart
City Government
Rankings
· Nr. 1 KPMG’s
Autonomous
Vehicles Readiness
Index

2 2. SVERIGE

3 3. SCHWEIZ

· Nr. 1 Portulans
Institute Network
Readiness Index

· Nr. 1 KOF Swiss
Economic Institute
Globalization Index

· Nr. 1 World
Economic Forums
Energy Transition
Index

· Nr. 1 IMD Business
Schools World
Talent Ranking

· Nr. 1 i OECD på
CO2 per indbygger
· Nr. 1 Europakommissionens
Migrant Integration
Policy Index

4. ESTLAND
· Nr. 1 Bertelsmann
Digital Health Index
· Nr. 1 Google / CEPS
Digital Lifelong
Learning Readiness
Index

· Nr. 1 INSEAD’s
Global Talent
Competitiveness
Index

5. USA
· Nr. 1 The Economist
Intelligence Units
Global Health
Security Index
· Nr. 1 IESE
Business School
The Venture Capital
Attractiveness Index
· Nr. 1 Stanford
University’s AI Index
· Nr. 1 Oxford Insights
AI Readiness Index
· Nr. 1 International
Telecommunications Union Global
Cybersecurity Index

· Nr. 1 Cisco’s Digital
Readiness Index

Kilde: Nordic Model Institute pba. af Dansk Konkurrenceevneråds drøftelser og eksterne bidrag.

Er Danmark klar til fremtiden?
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DISRUPTIONSFRONT
#1 PEOPLE
– Forløs Alle
Menneskers Potentiale

Den første fremtidige disruptionsfront – People
- er trukket op om det enkelte menneske.
Indenfor blot få år vil nye digitale teknologier overflødiggøre millioner af jobs, kompetencer og professioner. Og alle samfund står overfor en historisk stor
opkvalificeringsopgave. Særligt øger teknologien kravene til samfundet om ikke blot at tilføre alle samfundsborgere nye, opdaterede kompetencer indenfor
f.eks. digitalisering. Men også til på omkostningseffektiv vis at udbrede uddannelse ved øget anvendelse af nye digitale læringsteknologier.

•

Danmark nr. 16
Wileys Digital Skills Gap Index

•

Danmark nr. 17
Digital Lifelong Learning
Readiness Index

•

Danmark nr. 25
Bloomberg’s Global Health Index

•

Danmark nr. 29
World Economic Forums
Global Gender Gap Report

•

Danmark nr. 10
EWOB European Women on
Boards Gender Diversity Index

Ikke blot af hensyn til den enkelte borgers ve og vel,
men også fordi det vil styrke statsfinanserne og forhindrer ”nedslidning” af den kritisk vigtige og i stigende grad knappe ressource, som et samfunds ”pool”
af kompetente og arbejdsdygtige arbejdstager udgør.
Endelig styrker det også presset for, at samfund og
erhvervsliv tilbyder alle, uanset køn, lige udfoldelsesog udviklingsmuligheder.
Kort sagt kommer samfund i fremtidens globalisering
2.0 til at konkurrere om at udvikle, forløse, bibeholde
og beskytte samtlige samfundsborgeres fulde menneskelige potentiale. (Se tekstboks)

Samtidig fordrer det også, at samfund investerer i arbejdsstyrkens fysiske og psykiske sundhed og trivsel.
Er Danmark klar til fremtiden?
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MENNESKER ER

Mennesker er det vigtigste
”råstof” for danske virksomheder – og vi er ikke
særligt gode til at tage vare
på det. Danmarks måde at
forberede de yngre generationer på livet med de rette
kompetencer og den rette
robusthed overfor livets
udfordringer, er blevet for
akademisk og for fokuseret
på perfektion. Folkeskolen
fokuserer for meget på
akademiske kompetencer
og har afkoblet sig fra den
praktiske anvendelse af de
kompetencer i arbejdslivet
og livet i det hele taget. Det
ligger langt fra det vigtigste:
”passion, leg og læring.

Er Danmark klar til fremtiden?

DANMARKS

Dorthe Zacho
Martinsen,
formand, BM Silo

Ralf Lodberg,
partner, Advice

Vi kunne starte med uddannelses- og arbejdsmarkedsområdet og gentænke hele
den måde vi organiserer det
på ift. et moderne arbejdsliv,
som har mange forskellige
faser og hvor man skal lære
hele livet. Tænk, hvis man
kunne sammenstykke sin
uddannelse af mange flere
komponenter end i dag og
dermed kunne have mange
flere jobs og karrierespor i
løbet af et arbejdsliv – måske
også med en neddrosling,
mens man havde små børn?

Martin Møller,
Board Member,
Advisor,
Senior Partner,
McKinsey & Co.

Man kan ikke overhøre, at
mængden af støj og frustrationer i vores uddannelsessystem tilsyneladende er
øget i de senere år. Hvor jeg
i sundhedssystemet fornemmer, at forskere, politikere
og ledere ser muligheder
og er grundlæggende
optimistiske om deres evne
til at skabe forbedringer,
så fornemmer jeg samtidig
en undertone af frustration
og nederlagsstemning i
uddannelsessystemet, måske
en følelse af rådvildhed og et
tab af tillid til at man har den
nødvendige indsigt og viden
til at se vejen frem. Det
bekymrer mig.

VIGTIGSTE
RÅSTOF
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ET DIGITALT UDDANNELSESSYSTEM?
For det enkelte menneske giver uddannelse mulighed for at realisere sit fulde menneskelige, økonomiske og samfundsmæssige potentiale. For samfundsøkonomien bredt understøtter gode uddannelser
bl.a. økonomisk vækst, arbejdsstyrkens produktivitet, øger indkomsterne og den økonomiske levestandard.
Danmark anses ofte for at være blandt verdens
bedste uddannelseslande, og rangerer typisk højt
i internationale uddannelsesindeks. F.eks. placerer
Danmark sig i 2020 som nr. 2 i World Economic Forums Social Mobility Indeks’ rangordning af lande
efter uddannelseskvalitet og -lighed og som nr. 10 i

Kunstig intelligens (AI), Internet of Things
(IoT), robotter og andre nye teknologier
erstatter utallige jobfunktioner.
Ifølge World Economic Forum planlægger
84% af alle virksomhedsledere at
accelerere digitaliseringen af arbejdsgange
og funktioner i kølvandet på Covid-19.
Rapporten Future of Jobs Rapport anslår at
86 mio. jobs i verdens 26 mest avancerede
lande nedlægges inden 2025. Omvendt
skaber udviklingen også 97 mio. nye jobs.
World Economic Forum skønner at 2 ud
af 3 skolebørn årgang 2022 som voksne
skal bestride jobfunktioner, der endnu
ikke er opfundet.
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Er Danmark klar til fremtiden?

Desværre er den hellige danske e-læringsgrav næppe velforvaret. Ifølge DESI mangler hele 25 pct. af
den danske arbejdsstyrke stadig basale digitale kompetencer. Blot 5,5 pct. af arbejdsstyrken består af
ICT-specialister og 58 pct. af danske virksomheder
melder, at det er svært at rekruttere arbejdskraft med
ICT specialist kompetencer. At Danmark stadig har
betydelige udfordringer med at opbygge tilstrækkelige digitale kompetencer i arbejdsstyrken bekræftes
også af andre data.
Ifølge det globale forlagshus Wiley’s Digital Skills
Gap index havde Danmark 2021 et stort digital kompetencegab. Indekset måler landes evne til at lukke
deres respektive arbejdsstyrkes ”digitale kompetencegab” dvs. deres evne til at bibringe deres befolkninger nødvendige fremtidige digitale kompetencer.
Indekset måler bl.a. digitaliseringen af uddannelsesinstitutioner, udbud af uddannelser målrettet IT og
digitalisering, regeringsstrategier, dataetik og forskningsintensitet m.v. I den seneste udgave placerer

HVAD NU HVIS
DANMARK?

Ny global
konkurrence

Det betyder dog ikke, at Danmark ikke også har særskilte udfordringer på uddannelsesområdet bl.a. ift.
digitalisering af uddannelser og uddannelsesinstitutioner samt opbygningen og kvaliteten af IT-kompetencer i befolkningen. Den digitale udvikling påvirker i disse år den internationale uddannelsessektor
kraftigt. Nye læringsteknologiske løsninger udbredes globalt; internationale uddannelsesinstitutioner
kappes om at udbyde uddannelser online via såkaldte MOOC’s ligesom behovet for arbejdstagere med
IT-kompetencer og adgang til løbende, opdateret opkvalificering stiger voldsomt.
Umiddelbart kunne det forekomme, at Danmark også
står godt rustet til en fremtid, hvor efterspørgslen på
digitale kompetencer accelererer voldsomt og hvor
uddannelsessystemers grad af digitalisering og global tilkobling bliver et vigtigt konkurrenceparameter.
F.eks. indtog Danmark i 2021 1. pladsen i e-læringsvirksomhedens Preply’s E-Learning Index, der rangordner landes samlede e-læringskapacitet herunder bl.a.
kvalitet af den digitale e-læringsinfrastruktur, antallet
af digitale kurser, markedets grad af modenhed overfor e-læring m.v. Tilsvarende rangerer Europa-kommissionens Digital Economy and Society Index
(DESI) i 2021 Danmark som nr. 4 ud af 27 EU-lande,
når det gælder opbygning af digital human kapital.

NY VERDEN, NY
TEKNOLOGI, NYT JOB?

2021 startskud for
ny post-pandemisk
konkurrence (s. 10)

det uddannelsesindeks, der indgår i FN’s årlige Human Development Report.

Læs mere i
Dansk Konkurrenceevneråd
2. tilstandsrapport her.
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Danmark sig blot som nr. 16. Omvendt er Singapore aktuelt det bedste land til at lukke det ”digitale
kompetencegab”.
Et tilsvarende billede tegner tænketanken Center for
European Policy Studies i deres Digital Lifelong
Learning Readiness Index. Indekset, der er udviklet i samarbejde med Google, vurderer 27 europæiske
landes grad af digitalisering af deres uddannelsessy-

Er Danmark klar til fremtiden?
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stemer herunder systemer for voksen- og efteruddannelse. Bl.a. indeholder indekset indikatorer for
tilgængeligheden af digitale læringsløsninger, institutionernes brug af digital læringsteknologi, regulering
og akkreditering af digitale uddannelser m.v. I den seneste udgave af indekset fra 2019 indtager Danmark
en 17. plads imens Estland indtager første pladsen.
(se figur 1)
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Vi ser tit forskelle som konkurrence eller en trussel,
i stedet for at se diversitet som en mulighed for
krydsbefrugtning, udvikling af nye perspektiver,
services, løsninger osv.
Simona Maschi, CEO,
Copenhagen Institute for Interaction Design

EN SUNDERE DANSK ARBEJDSSTYRKE?
Længden på et liv og hvorvidt det leves i god eller
dårlig sundhedstilstand har ikke alene betydning for
den enkeltes livskvalitet. Et godt helbred samt lang
levetid påvirker også, hvor længe og hvor produktivt
en person kan stå til rådighed og bidrage på arbejdsmarkedet. Og bl.a. OECD og World Economic Forum
har i de senere år udpeget netop sundhed – herunder
kvaliteten af nationale sundhedssystemer - som en
kritisk vigtig fremtidig konkurrenceparameter.
Også på dette område synes Danmark aktuelt at have
endog meget betydelige udfordringer. Danskenes generelle sundhedstilstand er langtfra den bedste i verden, OECD eller Europa. Nok er danskernes forventede gennemsnitlige levetid steget, og en dansker
kan i dag forvente at leve ca. 81 år
i gennemsnit. Men den forventede sunde levealder er faldet. Tilbage i 2004 kunne en nyfødt dansker i gennemsnit se frem til ca. 69
sunde leveår. I dag kan en dansker
født i 2018 forvente blot 61 sunde
leveår. Og imens danskernes sunde levealder er faldet igennem en
årrække, er den omvendt steget
i en række lande vi normalt sammenligner os med. (Se figur 2).

Health Consumer Powerhouse’ årlige Euro Health Consumer Index. Et Indeks der benchmarker 35
europæiske lande i forhold til patientrettigheder- og
information, sundhedsydelserne grad af tilgængelighed, succesraterne for behandling, forebyggelse, medicin forbrug. m.v. Samtidig vurderer den tyske tænketank Bertelsmann Stiftung, at Danmark ligger i
front, når det gælder digitaliseringsgraden af sundhedsvæsenet. Ud af 17 lande placerede Danmark sig i
2018 som nr. 3 i tænketankens Digital Health Index.
Men Danmark rangerer ikke desto mindre lavt i opgørelser over befolkningers generelle sundhedstilstand.
Et større videnskabeligt studie publiceret i the Lancet
i 2017 - der rangordner sundhedssystemers evne til at
undgå dødsfald som følge af en lang række sygdomme – placerede det danske sundhedsvæsen som nr. 24

Danskernes relativt dårlige sundhedstilstand bekræftes også af
en række sundhedsindeks. I nogle
analyser vurderes kvaliteten af det
danske sundhedsvæsen ganske
vist umiddelbart høj. F.eks. rangerede Danmark i 2018 som nr. 4
i sundhedsanalysevirksomhedens
Er Danmark klar til fremtiden?
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EN SUND

En prioritet bør være at skabe nye
sundhedsløsninger og forbedre
patienttilfredsheden. Vi bør
have modet til også at fokusere
på forebyggelse, at sætte mål
for behandling i hjemmet og til
at sætte patienter i stand til at
kunne tage vare på egen sundhed.
Sundhed er knyttet til mange
andre samfundssektorer, og bør
ikke ses som en silo, som det i for
høj grad er tilfældet i dag.

I lyset af det stigende antal
kronikere, så er vi nødt til at
gennemføre gennemgribende,
strukturelle forandringer, for det
nuværende system er ikke i stand
til at håndtere det … Danmark har
fordelen af at være et digitaliseret
samfund. Problemet er blot, at
vi ikke bruger det som løftestang
når det gælder sundhed.

SAMFUND

Jesper Grønbæk,
Founder & CEO,
HealthTech Hub
Copenhagen

Sundhedssektoren står overfor
massiv digitalisering. Danmark
står godt positioneret til at føre
an i den udvikling, der er et
vindue nu og vi er nødsaget til at
agere hurtigt. Kunder og patienter forventer ikke længere blot at
få deres medicin, men forventer
en fuldt digitalt understøttet
sundhedsrejse og service.

Er Danmark klar til fremtiden?

FORRETNING

Nille Klæbel,
CEO, Atlas Antibodies

Kristian Villumsen,
CEO, Coloplast

Simona Maschi,
CEO, CIID

Vi bør ikke være så bekymrede
for at integrere digitale løsninger
for varme hænder vil ikke være
i stand til at løse enhver udfordring. På områder som psykisk
sundhed, søvnforstyrrelser
og selvmonitorering af egen
sundhed, er det interessant at se
nærmere på, hvordan Danmark
kan forberede sig på at anvende
digitale services på en større,
global skala.

I ET 27SUNDT
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i verden. Tilsvarende offentliggør det globale finansmedie Bloomberg hvert år et Global Health Index,
som sammenvejer og sammenligner data for befolkningers sundhedstilstand som opgjort ved sundhedsrisici, KRAM-faktorer, forventet levetid, fejlernæring
samt dødsårsager. I den seneste udgave af Global Health Index fra 2019 placerer
Danmark sig blot som nr.
25 på dette indeks.

blive en ”vindende” konkurrenceparameter. Som de
ovenstående indeks indikerer er Danmark langtfra at
kunne kalde sig en global ”frontløber” nation, når det
gælder sundhed. (Se figur 3)

Vi ser tit forskelle som
konkurrence eller en
trussel, i stedet for at se
diversitet som en mulighed
for krydsbefrugtning,
udvikling af nye
perspektiver, services,
løsninger osv.

STØRRE DIVERSITET
OG LIGE MULIGHEDER
FOR KVINDER?
En høj grad af diversitet –
herunder særligt lige muligheder for kvinder og
mænd - bliver også i stigende grad en kritiske vigtig konkurrenceparameter
for både virksomheder og
nationer.

The Economist Intelligence Unit udgiver også
i samarbejde med det anerkendte Johns Hopkins
University et Global Health Security Index. Indekset indeholder 34 indikatorer fordelt på seks
Graden af diversitet påkategorier, som måler lanvirker bl.a. innovationskades sundhedssystemers
paciteten, produktiviteten
Simona Maschi, CEO,
generelle grad af robustog styrker evnen til kreativ
Copenhagen Institute for Interaction Design
hed og parathed til at
problemløsning i kraft af
håndtere større sundhedsen flerhed af perspektiver
mæssige og biologiske begivenheder som f.eks. pan- ligesom det helt basalt bringer et samfunds eller en
demi, et biologisk terrorangreb m.v. De seks katego- organisations fulde pool af humane ressourcer i spil.
rier er ’Prevention’, ’Detection and Reporting’, ’Rapid
Response’, ’Health System’, ‘Compliance with Inter- Trods en udbredt selvforståelse som et af ligestillinnational Norms’ og ‘Risk Environment’. I den seneste gens historiske foregangslande er der ikke desto minudgave af Global Health Security Index fra 2021 ran- dre adskillige indikationer på, at Danmark langtfra
gerer Danmark som nr. 12.
formår at forløse potentialet og høste de fremtidige
konkurrencefordele, der udspringer af tilstrækkelig
Befolkningers sundhed og sundhedssystemers ef- diversitet i samfund og erhvervsliv. Ganske vist ranfektivitet, kvalitet og sikkerhed er hastigt på vej til at gerer Danmark højt i en række globale indeks for ligestilling bredt i samfundet. F.eks.
rangerer Danmark som nr. 2 i såvel
FN’s Gender Inequalty index og
i European Institiute for Gender
Equlitys Gender equality index.
Men i andre indeks, der mere specifikt forholder sig til graden af ligestilling på arbejdsmarkedet,
i erhvervslivet og politik, blegner Danmarks billede som en ligestillingens supermagt. F.eks.
udgiver den globale ligestillingsorganisation N26 hvert år The
Female Opportunity Index, der
sammenligner lande i forhold til
kvinders repræsentation i poliEr Danmark klar til fremtiden?
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tik, erhvervslivet, ledelse, iværksættere, STEM-uddannelser, ligeløn m.v. I den seneste udgave fra 2021
rangerer Danmark på en samlet 7. plads.
Billedet af Danmark, som et ”halvlunkent” ligestillingsland, genfindes også i the Gender Diversity Index, der udgives af den europæiske interesseorganisation European Women on Boards (EWOB) hvert
år. Indekset sammenligner kønsbalancen i større,
europæiske virksomheders ledelser og bestyrelser.
I den seneste udgave af indekset fra 2020 placerer
Danmark sig på en samlet 10. plads ud af 18 europæiske lande. Specifikt besad kvinder i de undersøgte
større danske virksomheder i 2020 34 pct. af bestyrelsesposterne, 15 pct. af ledelsesposterne imens hhv. 13 og 8 pct. af
virksomhederne havde en kvindelig CEO eller bestyrelsesforkvinde.

går Danmark 15 pladser tilbage til en placering som
verdens nr. 29. Danmark præsterer forholdsvis dårligt
i underkategorierne ’Health and Survival’, hvor Danmark placerer sig som nr. 119. Danmark rangerer også
blot som nr. 42 og 32 på kategorierne ’Economic Participation and Opportunity’ og ’Political Empowerment’. F.eks. rangerer Danmark særdeles lavt, når det
gælder andelen af kvindelige chefer. Her er Danmark
placeret som nr. 101! Til sammenligning befinder Island, Norge, Sverige og Finland sig alle i top-5. Trods
visse fremskridt for ligestillingen, har Danmark altså også på dette område et ikke ubetydeligt forbedringspotentiale for bedre at forløse alle menneskers
fulde potentiale. (Se figur 4)

Men værst fremtræder Danmark
dog i World Economic Forum
Global Gender Gap Report. Rapporten sammenligner kønsparitet
(dvs. forskellen mellem køn) på en
lang række faktorer på tværs af 156
lande. Indekset sammenligner lande på de fire kategorier ’Economic
Participation and Opportunity’,
’Educational Attainment’, ‘Health
and Survival’ og ‘Political Empowerment’. I seneste udgave fra 2021
Er Danmark klar til fremtiden?
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DISRUPTIONSFRONT
#2 PLANET
- Brug Begrænsede
Ressourcer Bæredygtigt

Den anden fremtidige disruptionsfront – PLANET
– står alle samfund allerede på.
Globale klimaforandringer udgør en af samtidens
største, globale samfundsmæssige udfordringer.
Klimaforandringer figurerer fortsat som en af de
største risici i World Economic Forums Global Risks
Report.
Skal Paris-aftalens mål om en begrænsning af globale
temperaturstigninger til under 1,5°C over præ-industrielt niveau indfris, forudsætter det fortsat gennemgribende transformationer af samfund, økonomier og
erhvervsliv. Samtidig har efterhånden alle erkendt at
C02-produkive og energieffektive økonomier og virkEr Danmark klar til fremtiden?
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•

Danmark nr. 14
i OECD på mindst
CO2-udledning per indbygger

•

Danmark nr. 14
i SP Groups Smart Grid Index

•

Danmark ressource- og materialeforbrug 7. højest i EU

•

Danmark nr. 11
i Sensoneo’s Global Waste Index

•

Danmark nr. 12
Conservation Internationals
Global Ocean Health Index

somheder opnår fremtidige konkurrencefordele for
eksempel i kraft af lavere følsomhed overfor f.eks.
energiprisudsving.
Men fronten står ved mere end ”blot” at redde klimaet. Tiltagende global ’ressourceknaphed’ – hvad
end det gælder rene fødevarer, rent drikkevand, ren
energi, råstoffer, sjældne jordarter, metaller, mikrochips eller basale byggematerialer som sand og træ
– vil sætte et meget stærkt præg på fremtidens konkurrence. De samfund og virksomheder som kultiverer evnen til at udvinde, anvende, genanvende eller
udvikle helt nye ressourcer, opnår indlysende konkurrencefordele i en ressourceknap fremtid.
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ET

SILICON VALLEY
Nille Klæbel,
CEO,
Atlas Antibodies

Vi er nødsaget til at integrere bæredygtighed i måden vi tænker vækst.
Som jeg ser det, så krydsbestøver bæredygtighed og vækst hinanden
og vil tiltrække investeringer, talenter og private virksomheder.

Jakob B. Poulsen,
Managing Partner
Copenhagen
Infrastructure Partners

Er Danmark klar til fremtiden?

Bæredygtighed taler direkte ind
i Danmarks brand. Danmark
er førende, men vi er langt fra
alene, og vi bliver halet ind
på – hurtigt på det seneste. Det
er et godt eksempel på, at man
kan få lov at have noget lidt for
sig selv, indtil det bliver vigtigt
nok – især for store udenlandske
interesser. Vi skal fortsat satse
– og øge satsningen – indenfor
bæredygtighed. Og ikke kun
inden for energioptimering, men
i særdeleshed i produktion, i
produkter i finansielle ydelser og
i servicesektoren. Og derudover
i vores forskning.

GRØN
ENERGI
31

FOR

Danmarks position som globalt
grønt foregangsland er ikke
naturgiven. For at fastholde
vores gode position i fremtiden,
er det vigtigt, at uddannelsessektoren, virksomhederne samt
de politiske beslutninger fortsætter med at være på forkant
af udviklingen og tør investere
tid og penge i det, der kan blive
de nye ”eksporteventyr” for
Danmark. Robustheden styrkes
ved, at store dele af værdikæden, inkl. de finansielle kompetencer, fastholdes og styrkes i
Danmark. Danmark har lige nu
en unik mulighed for at udvikle
sig til den grønne energis svar
på Silicon Valley.

Claus Valentin
Hemmingsen,
DFDS, Chairman,
Mærsk Drilling,
AP Møller Fonden
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I GLOBALISERING 2.0
MANGLER ALLE ALT
Ifølge FN fordobles verdens ressourceforbrug til 190 tons per år i 2060. Og allerede i 2030 er der ifølge Accenture et globalt
”ressourcegab” dvs. et mismatch imellem
global udbud og efterspørgsel på ressourcer på 8 mia. tons om året.
Den globale efterspørgsel efter energi vil
ifølge The International Energy Agency
(IEA) stige 2% om året fra 25.000 TWh idag
til over 40.000 TWh i 2040.
Det globale forbrug af metaller og sjældne
jordarter såsom kobolt, lithium og fosfor
– der f.eks. udgør kritisk vigtige inputs i
produktionen af lithiumbatterier, brændselsceller, vindmøller og solpaneler - vokser
fra 8 mia. tons til 20 mia. tons i 2060.
Den samlede mængde plasticaffald i verdenshavene firedobles fra de nuværende 150 mio. tons til 600 mio. tons i 2040.
I 2050 vil der være flere tons plastic i verdenshavene end fisk.
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EN DANSK ”NETTONUL” ØKONOMI?
Danmark rangerer typisk højt i internationale ranglister og indeks, der rangordner landes forudsætninger, planer og målsætninger for at dæmme op
for de globale klimaforandringer. F.eks. placerer
Danmark sig som nr. 4 i KMPG’s Net Zero ReaEr Danmark klar til fremtiden?

De mange gode indeksplaceringer til trods er Danmark ikke desto mindre fortsat at finde i gruppen af
lande der udleder relativt meget Co2 per indbygger.
Ifølge Danmarks Statistik er de samlede emissioner af CO2-ækvivalenter fra indenlandske økonomiske aktiviteter i Danmark (virksomheder og
husholdninger) reduceret med 44 pct. i perioden
1990-2020. I 2020 var de samlede indenlandske udledninger 42 mio. ton CO2-ækvivalenter, hvoraf en
stor del af reduktionen var drevet af Covid-19. Medregnes emissioner fra international skibstransport
(36,1 mio. ton i 2019) samt afbrænding af biomasse
(ca. 19 mio. ton i 2020) ligger de samlede emissioner
i 2020 på ca. 97 mio. tons.
OECD opgør også OECD-landenes CO2 emissioner
samt øvrige drivhusgasser. Ifølge opgørelsen Environment at a Glance var der i 2019 12 OECD-lande, der
udledte færre CO2-ækvivalenter per indbygger end
Danmark. Med lidt godt 8 tons per indbygger placerer Danmark sig derfor i OECD’s midterfelt når det
gælder CO2-udledning. Sverige udleder færrest drivhusgasser i OECD med 5 tons per capita. Dog viser
samme opgørelse også, at Danmarks indenlandske
produktion er blandt de mest CO2-effektive. Med en
CO2-effektivitet på 0,15 kilo CO2 per USD BNP i økonomisk værdiskabelse, kan Danmark notere sig OECD’s 4. mest CO2-effektive produktion.

HVAD NU HVIS
DANMARK?

SIGN!
UP

diness Index, der sammenligner landes erklærede
ambitioner og målsætninger for grøn omstilling, deres hidtidige succes med at ”decarbonisere” deres
økonomier samt graden af ’decarbonization’ i sektorerne elektricitet og varme, transport, byggeri
og bygninger, industri og landbrug. Ligeledes rangerer Danmark også som nr. 1 på såvel Yale Universitets Environmental Performance index som
den tyske klimatænketanks GermantWatch’s årlige Climate Change Performance Index. Og som
om det ikke var nok indtager Danmark også fjerdepladsen i Europakommissionens årlige Eco-Innovation Index, der sammenligner landes forudsætninger for ”grøn innovation” på indikatorer for f.eks.
grønne investeringer, grøn kompetenceopbygning,
grøn forskning- og udviklingsaktivitet, ressource- og
CO2-effektivitet m.v.
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Dog er det langtfra kun indenlandsk producerede
produkter, danske forbrugere nyder godt af. Bl.a.
derfor opgør Klima, Energi- og Forsyningsministeriet også Danmarks forbrugsbaserede kliNOMO - Nordic Model Institute

maaftryk. Det dækker såvel de
danskproducerede varer, der forbruges i Danmark som de udenlandske varer, der importeres til
dansk forbrug. Det forbrugsbaserede klimaaftryk blev i 2019 opgjort til ca. 61 mio. ton CO2 eller
godt 11 ton CO2 pr. indbygger. 53
pct. af klimaaftrykket skyldes import mens resten er ”selvskabt.”
Målt på denne måde er det danske klimaaftryk ganske vist faldet
ca. 25 pct. siden 1990. Men Danmarks aftryk er stadig højt i internationalt perspektiv. Til sammenligning var det forbrugsbaserede
klimaaftryk i Sverige og Storbritannien i 2018 8 tons per indbygger. (se figur 5)

ET SMARTERE DANSK
ENERGISYSTEM?

skrives Danmarks relativt store andel af vedvarende
energi fra vindmøller.

En stor del af vejen til nettonul-økonomi går bl.a.
via en gennemgribende omstilling af landenes energiforsyning, -lagrings og transmissionssystemer.
Energy Transition Index udgives af World Economic Forum, og rangordner lande ift. deres omstilling til bæredygtig, vedvarende energi. Danmark
rangerer i 2021 som nr. 3 i Energy Transition Index.
Danmark placerer sig som nr. 11 på ’System Perfomance’ og indtager førstepladsen i ’Transition Readiness’. Danmark klarer det bedst på kategorien
’Energy Access & Security’. En placering der bl.a. til-

I den sammenhæng er det værd at hæfte sig ved,
at selvom vindenergi ifølge International Energy
Agency IEA siden 2019 har været mere omkostningseffektiv end fossile brændsler, så har solenergi også
overhalet vindenergi som den mest omkostningseffektive og konkurrencedygtige vedvarende energiform. Til trods for sin umiddelbart gode placering i
WEF’s Energy Transition Index, så har Danmark et
stykke op til de bedste verden, når det gælder investeringer i solcellekapacitet. I den seneste opgørelse fra International Renewable Energy Associati-
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on IRENA fra 2020, placerer Danmark sig som nr. 16
i verden målt på solcellegenerede Watts per indbygger. (se figur 6)

forsyning af strøm fra vedvarende energikilder som
sol, vind- og vandkraft, der typisk fluktuerer mere på
tværs af døgn og sæsoner.

Ligeledes kommer brug af ny såkaldt ”Smart Grid-teknologi” til at spille en stor rolle i den grønne omstilling af energisystemet. ”Smart Grids” er elektricitetsnetværk, med indbygget ”tovejskommunikation” for
brugerdata og elektricitet. Dvs. moderne data- og
sensorteknologi , der tillader netværket at opdage,
automatisk reagere og korrigere forsyningsproblemer
og udsving – herunder løbende at tilpasse lagring og

Der findes endnu ikke for nuværende indeks eller redegørelse, der estimerer og måler hastigheden af nationalstaters investeringer og omstilling til
nye SmartGrid-teknologier. Dog udgiver Singapores
Energiselskab SP Group, hvert år et Smart Grid Index, der benchmarker og sammenligner 86 elnetværk
(som opererer i 37 forskellige lande) på deres grad af
smartness. Indekset sammenligner de respektive net-
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Danmark har den største andel af vedvarende
energi, som i princippet burde gøre
netværket meget upålideligt. Men Danmarks
energinetværk er et af verdens mest
pålidelige. Danmark har også en interessant
energisektor med fokus på fremtidens
energiløsninger. Endelig har I også en styrke når
det gælder energibesparelser i bygninger.
Men hvad nu hvis bygninger på intelligent
vis kunne opfange hvornår netværket
opererede på maksimal kapacitet, og
automatisk tilpassede forbruget i titusindvis af
bygninger. Eller automatisk reducerede forbrug
baseret på energikilder.
Kort sagt: ved at kombinere eksisterende
styrker, kunne Danmark muligvis stile efter
at blive verdensførende indenfor fremtidens
”smarte” energi byer. Ja måske kunne Danmark
blive et globalt udstillingsvindue som verdens
”smart country”?
Jukka Pertola,
bestyrelsesformand,
Tryg, COWI og Siemens Gamesa
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værk på i i alt syv kategorier – herunder deres grad af forsyningssikkerhed, integration af smarte/
digitale målere og sensorer, andelen af grøn, vedvarende strøm
i netværket, netværkets cyber-sikkerhed m.v. I den seneste udgave fra 2021 placerer henholdsvis
USA og Storbritannien som verdens førende smartgrid nationer,
idet begge lande har 3 elnetværk
placeret i den globale top-10. Det
bedst rangerede dansk elnetværk
i Smart Grid Index, er Radius som
placerer sig som nr. 14 i verden.
(se figur 7)
ET MERE
RESSOURCEEFFEKTIVT
DANMARK?
Højere ressource-produktivitet,
mere cirkulære produktionsteknologier og forretningsmodeller,
samt mindre produktion af affald,
får også stigende betydning for
lande og virksomheder. Og ikke
kun som virkemiddel i den grønne
omstilling, men også som direkte
økonomisk konkurrenceparameter
i en verden kendetegnet ved tiltagende ressourceknaphed og stigende ressourcepriser.
Sammenlignet med andre europæiske lande, har Danmark et
relativt stort materielt ressourceforbrug per indbygger. Ifølge
Eurostat var Danmarks materialeforbrug med ca. 24,1 tons pr.
indbygger i 2020 EU’s 7. højeste.
Danmarks ressourceproduktivitet
er ligeledes i den lave ende i Europa. Med 16 € BNP per 10 kilo materiale anvendt i produktionen var
Danmarks ressourceproduktivitet
i 2020 blot den 17. bedste i EU.
(se figur 8)
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Danmark frembringer også
den 7. højeste genanvendelrelativt store mængder rese rate blandt europæiske
staffald sammenlignet med
lande. (se figur 9)
andre lande Global Waste
Hvorfor vil Danmark også Det betyder dog ikke at
Index udarbejdes af softstå stærkt i fremtiden?
ware-virksomheden SenDanmark ikke også har spesoneo, og rangordner 36
cifikke udfordringer hvad
At levere miljø- og
OECD-lande ift. hvor efangår spild og ineffektiv
samfundsmæssig
impact
fektivt de håndterer deres
brug af knappe ressouraffald. Indekset måler lancer. Det gælder særligt invia et klart defineret
de på hvor meget affald de
denfor fødevareprodukti‘purpose’,
der
bakkes
op
generer, hvor meget affald
on, logistik og salg. Ifølge
af konkrete handlinger,
som bliver genbrugt, hvor
the Economist Intelligenmeget affald der bliver forbliver I stigende grad vigtigt ce Units årlige Food Susbrændt eller bortskaffes via
tainability Index, hører
hvis
virksomheder
vil
opnå
losseplads, eller hvor medansk landbrug til blandt
get affald som ikke er re- konkurrencefordel og styrke verdens mere bæredygtige
degjort for. Danmark plalandbrugssektorer. (et billederes
kundeloyalitet
cerer sig som nr. 11 ud af
de som i øvrigt bekræftes i
OECD-landene på Global
f.eks. KPMG’s Net Zero InHeidi Østergaard,
Waste Index. Danmark gedex for landbrugssektoHead of Digital Strategy, Ørsted
nererer forholdsvis meget
ren, se ovenfor) I 2018 indaffald per capita sammentog dansk landbrug pladsen
lignet med andre OECD-lande. Faktisk producerer som verdens 6. mest bæredygtige fødevare sektor.
Danmark ifølge indekset næstmest affald per indbygger - kun overgået af USA. Danmark præsterer dog Imidlertid afslører data fra UNEPS Food Waste Inbedre når det gælder genbrug og forbrænding, hvor dex Report at Danmark har en særskilt udfordring
Danmark placerer sig i top-10 på begge indikatorer. med et endog meget stort årligt madspild. Med 81
Det afspejler sig også opgørelser for landes grad af kg. madspild per indbygger pr år havde Danmark ifølgenanvendelse af affald. F.eks. havde Danmark Iføl- ge UNEP OECD’s 10. største gennemsnitlige madge the European Environmental Agency EEA i 2019 spild. (se figur 10)
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ET MERE ”BLÅ” DANMARK?
I de senere år er der også kommet stigende globalt
fokus på lande og virksomheders bæredygtige brug af
marine naturressourcer og økosystemtjenester. Ifølge Ellen McArthur Foundation, er den globale plasticproduktion f.eks. vokset fra 15 mio. tons i 1964 til
311 mio. tons i 2014, og hvert år forvolder plastic skade på marine økosystemer for 13 mia. USD. I 2040 vil
produktionen være fordoblet til mere end 600 mia.
tons. Tænketanken Pew Charitable Trust anslår, at
den samlede mængde plasticaffald i havet firedobles fra de nuværende 150 mio. tons til 600 mio. tons
i 2040. I 2050 er der flere tons plastic i verdenshavene end fisk.
Til trods for Danmarks tradition som fiskerination
samt erhvervsmæssige styrkeposition indenfor maritim logistik og transport, er Danmark ikke blandt de
lande, der passer bedst på sine ”blå” naturressourcer
dvs. havmiljø, fiskebestande osv. F.eks. udgiver den
internationale miljø- og klimabeskyttelsesorganisation Conservation International hvert år et Ocean
Health Index, der måler hvor godt verdens havlande passer på deres marine ressourcer og økosystemtjenester. Indekset måler bl.a. landes arbejde for beskyttelse af habitater, fiskearter, kystlinjer, rekreation
og turisme, (fødevareproduktion)) m.v. I den seneste
udgave af indekset fra 2021 placerer Danmark sig som
nr. 12 i verden (og Grønland som nr. 2). Tyskland skønner indekset som det bedste lande til at bevare og
beskytte marine naturressourcer. (se figur 11)
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DISRUPTIONSFRONT
#3 TECH
- Klar til Fremtidens
Gennembrudsteknologier?

Nøglen til at beskytte mennesker og bevare planeten er ny teknologi. Og det er da også om udviklingen og anvendelsen af nye gennembrudsteknologier, at den tredje disruptionsfront står.
”Adgangsbilletten” til fremtiden er en række nye,
potentielle gennembruds-teknologier som f.eks.
vertikalt landbrug, ”smart cities”, præcisionsfermentering, selvkørende og elektriske biler, kunstig intelligens, Internet of Things, robotter m.v. Teknologier som når de konvergerer og smelter sammen
åbner enorme nye anvendelsesmuligheder – og ikke
mindst skaber udsigt til at kunne levere løsninger på
Er Danmark klar til fremtiden?
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•

Danmark nr. 19
i Stanford University’s AI Index

•

Danmark nr. 8
i Oxford Insights AI
readiness Index

•

Danmark nr 10
i KPMG’s Autonomus Vechicles
Readiness Index

•

Danmark nr. 32
i International
Telecommunications Unions
Global Cybersecurity Index

•

København nr. 35
i Eden Strategy Institutes Smart
City Government Rankings

f.eks. klimaforandringer, sundhedsproblemer og opkvalificering.
Men den teknologiske konkurrence blandt verdens
lande – og også byer - er intens og tager til i styrke. Stormagter som Kina og USA arbejder målrettet
på at skabe samlede teknologiske infrastrukturer,
imens mindre lande investerer kraftigt i at udfylde
fremtidige teknologiske nicher. (se tekstboks)
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DEN

OFFENTLIGE SEKTORS

Betina Hagerup,
Markedsdirektør,
Dansk Erhverv

I Danmark er vi begunstiget af,
at have en af de største opstartsrater i verden. Jeg tror, at en af
vores udfordringer er at gå fra en
startup-kultur til en scaleup-kultur.

Kinga Szabo
Christensen,
Direktør,
Dansk Industri

Jeg tror Danmark er forudbestemt
til at være frontløber for digitalisering og brugen af teknologi
i det moderne liv. Men vi skal
huske, at vi ikke kan fastholde den
position uden et konstant fokus
på digital transformation.

NY TEKNOLOGI

Claus Jensen,
formand,
Dansk Metal

Den offentlige tilgang til nye teknologier er komplet forkert. De burde
ses som midler til øget produktivitet, effektivitetsforbedring og til at flytte
medarbejderne højere op i værdikæden. Det sker ikke i den offentlige sektor.
Her ses teknologi nærmest som en forhindring der skal ”håndteres”
eller undgås.

ER KOMPLET

FORKERT

TILGANG TIL

ET KUNSTIGT INTELLIGENT DANMARK?

2020’ERNE BLIVER
VERDENSHISTORIENS
TEKNOLOGISK MEST
DISRUPTIVE ÅRTI
Fremtidens marked for telemedicinske
teknologiløsninger vokser frem mod 2030
til 130-320 mia. $. Covid-19 har accelereret
udviklingen. Ifølge McKinsey steg andelen
af forbrugere med fortrolighed til telemedicin fra 11 % i 2019, til 46 % i 2020.
Omkostningerne ved produktionen af
alternative proteiner falder og estimeres
i 2030 at falde til 5 $ per kg. Prisen på kød
forventes derimod at stige fra 4,7 $ per kg
til 5,2 $ per kg. I 2013 kostede en lab-grown
hamburger 325.000 $, hvor den i 2020
forventes at koste 2,30-4,50 $.
Kunstigt producerede fødevarer af højere
kvalitet og næringsindhold bliver billigere og
mere tilgængelig for alle. Ifølge tænketanken RethinkX falder efterspørgslen i USA på
animalsk produceret kød 70% i 2035. halvdelen af 1,2 mio. landbrugsjobs i USA forsvinder før 2030. USA’s nye fermenteringsindustri skaber 1 mio. jobs til og med 2035.
Global efterspørgsel på ny batteri- og
”smartgrid”-teknologi stiger 25 % årligt
frem til 2030. Markedet for Smart Grids
vokser til 90 mia. $ i 2026 .
I 2025 er 64 mia. enheder koblet til Internet of Things. Udrulning af ny 5G-teknologier kan supporte tilkoblingen af 1 million enheder per kvadratkilometer i 2030. Det er 16
gange mere end de ”kun” 60.000 tilkoblede
enheder per kvadratkilometer i 2022.
HVAD NU HVIS
DANMARK?
2. TILSTANDSRAPPORT
DANSK KONKURRENCEEVNERÅD

SIGN!
UP
Ny global
konkurrence

8 Globale
megatrends

5 Scenarier
for verden i 2040

20 Nye
teknologier

2021 startskud for
ny post-pandemisk
konkurrence (s. 10)

”Kinaforandringer”,
urbanisering og ressourceknaphed m.v. former
fremtiden (s. 26 – 57)

Demokratiernes
renæssance
– eller tragedie og
mobilisering? (s. 14)

Nye teknologier skaber
nyt globalt marked
på 10.000 mia. USD
i 2030 (s. 20)

Læs mere i Dansk
Konkurrenceevneråd 2.
tilstandsrapport her.
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Danmark er et teknologisk højt udviklet land. Det
afspejler sig bl.a. i en række topplaceringer i globale teknologiindeks. F.eks. indtog Danmark i 2021 førstepladsen i Europakommissionens Digital Economy and Society Index. Indekset sammenligner de
27 EU-landes digitaliseringsgrad indenfor 4 kategorier: opbygning af digitale kompetencer (digital human
kapital), kvalitet af digital infrastruktur (connectivity),
erhvervslivets brug af nye digitale teknologier og den
offentlige sektors grad af digitalisering. Danmark rangerer som nr. 4 i human kapital, nr. 1 i infrastruktur, nr.
2 i integration i erhvervslivets brug af ny digital teknologi og nr. 2 i offentlig digitalisering. Trods topplaceringen er der også plads til forbedring. Et eksempel er dansk erhvervslivs brug af nye digital teknologi.
Kun en fjerdedel af danske virksomheder gør brug af
Big Data og AI-teknologi, en tredjedel af sociale medier og blot halvdelen af Cloud-teknologi.
Billedet går igen i Network Readiness Index, der
udgives af tænketanken Portulans Institute i samarbejde med World Economic Forum, samt Cisco’s
Digital Readiness Index. I de respektive indeks placerer Danmark sig henholdsvis som nr. 2. og nr. 3.
Men dykker man dybere ned i data ser man også, at
Danmark præsterer relativt dårligt på bestemte enkeltindikatorer. F.eks. rangerer Danmark som nr. 19
for kvaliteten af det digitale tech startup økosystem,
nr. 34 målt på hightech eksport og nr. 43 indenfor
ICT-regulering.
Til trods for Danmarks høje grad af digitalisering, er
der stadig flere nye teknologiske felter, hvor Danmark
aktuelt sakker agterud i forhold til de bedste lande i
verden. Det gælder i særlig grad brugen af kunstig intelligens, selvkørende og elektriske biler, robotter, cybersikkerhed og smart city-teknologi.
F.eks. halter Danmark efter verdenseliten, når det
gælder udvikling og brug af AI (kunstig intelligens.)
Det dokumenteres bl.a. af Stanford University, der
hvert år udgiver et AI Index / Global AI Vibrancy
Tool. Indekset sammenligner 26 højtudviklede landes
AI-parathed på tre områder: Forskning og udvikling
(som måler landes forskningsproduktivitet indenfor
AI), økonomi (som bl.a. angiver investeringsniveauet i
AI-curricula, virksomheder og start-ups) samt inklusion (der angiver hvor mange kvinder, der beskæftiger
sig med AI.) I den seneste udgave af indekset fra 2020
placerer Danmark sig på en 19. plads. Danmark placeNOMO - Nordic Model Institute

rer sig bedst på kategorien R&D som nr. 17 og nr. 20 i
kategorien økonomi. Det bedste land i verden er USA
skarpt forfulgt af Singapore og Schweiz.
At Danmark har et AI-efterslæb bekræftes endda
også af Digital Economy and Society Index. Her placerer Danmark sig som nr. 16 i opgørelsen over andelen af virksomheder, som gør brug af 2 eller flere
AI-teknologier. Blot 22 procent af alle danske virksomheder gør brug af AI på denne måde. Noget
bedre placerer Danmark sig i AI Readiness Index,
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der udgives af Oxford Insights. AI Readiness Index
måler nationale regeringers parathed til at integrere AI i offentlige tjenester. Danmark rangerer som
det 8. mest parate land. Danmark gør det relativt
godt på delområder som f.eks. datatilgængelighed,
governance og datetik, og mindre godt på områder
som AI-teknologisektorens størrelse i Danmark og
samt den digitale infrastruktur til understøttelse af
AI. USA's regering indtager førstepladsen og betragtes som den regering mest parat til at implementere AI. (se figur 12)
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ET CYBERSIKKERT DANMARK?
Med øget digitalisering vokser virksomheder og samfunds digitale sårbarhed tilsvarende. De samlede globale omkostninger
ved cyberangreb antages at stige med en
faktor 10 – fra 1.000 mia. $ i 2020 til 10.000
mia. USD i 2025.
Paradoksalt nok er Danmark trods høj digitalisering langtfra et af de mest cybersikre
lande. International Telecommunications
Union udgiver hvert år Global Cybersecurity Index, som måler og rangerer landes cybersecurity evner og foranstaltninger.
I Indekset vurderes ift. fem kategorier: jura,
teknologisk kapacitet, organisation, kompetence samt samarbejde.
I den seneste udgave rangerer Danmark
som nr. 32 i verden og som nr. 19 i Europa
med en score på 92,6. Ifølge indekset har
USA den bedste cybersecurity i verden efterfulgt af Storbritannien og Saudi-Arabien, som deler andenpladsen. Danmark er
med andre ord langtfra verdens mest cybersikre land, og indtager en plads på den globale rangliste imellem Kina og Kasakhstan.
(se figur 13)
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ET SELVKØRENDE DANMARK?
Danmark har også et stykke op til de bedste i verden
når det gælder parathed og omstilling til ny mobilitetsteknologier som f.eks. elektriske og selvkørende,
autonome biler, der bl.a. spås at få afgørende betydning for den grønne omstilling. F.eks. vurderer Silicon
Valley tænketanken RethinkX at 95 % af alle kørte kilometer i USA i 2030 vil være via selvkørende biler.
Danmark er med i teknologikapløbet, men placeringerne er langt fra prangende. KPMG udgiver hvert
år Autonomous Vehicles Readiness Index , som
vurderer landes relativ parathed til brug og integration af selvkørende biler herunder landenes lovgivning, forskning og udvikling, infrastruktur samt forbrugeraccept af teknologien. I den seneste udgave
fra 2020 placerer Danmark sig som nr. 10 ud af 30 lande. Danmark har relativ høj forbruger accept (nr. 8)
men præsterer dårligt når det gælder investeringer,
nye AV-virksomheder og AV patenter (nr. 15). Verdens
bedste AV land var i 2020 Singapore – skarpt forfulgt
af de øvrige skandinaviske lande Norge, Sverige og
Finland, der alle placerer sig i top 6.
Danmark er heller ikke på omgangshøjde med verdens bedste elbilslande. Den globale leasing-koncern
for erhvervskøretøjer Leaseplan udgiver hvert år et
Electric Vehicles Readiness Index, som sammenlig-

Er Danmark klar til fremtiden?

45

ner lande på graden af modenhed af elbilmarkedet,
elbilsinfrastrukturen (ladestandere) og reguleringen
af området. I den seneste udgave fra 2021 placerer
Danmark sig som nr. 13 ud af 22. Ernst & Young udgiver også det mere autoritative EV Country Readiness
Index (hvori Danmarks placering dog ikke er beregnet.) I den seneste udgave fra 2021 placerer Kina sig
som verdens bedste elbils land, med Sverige som nr.
2 (ud af 10 lande). (se figur 14)
Danmark synes umiddelbart bedre positioneret indenfor feltet robotteknologi. Ifølge International
Federation of Robotics redegørelse for den globale
produktion, udbredelse og brug af robotter i industrien hører Danmark til blandt verdens mere automatiserede lande. Med 243 industrirobotter pr 10.000 ansatte placerer Danmark sig som nr. 6 i verden målt
på ibrugtagning af robotter. Der er dog også et stykke vej op til verdens nr. 1 – Singapore – hvor der er
mere end 3 gange så mange robotter installeret (918
pr. 10.000 medarbejdere).
Det er dog usikkert om Danmark formår at fastholde
den placering, da mange lande og virksomheder investerer massivt i robotteknologi i netop disse år. F.eks.
vurderer Teknologisk Institut i en ny fremskrivning fra
2021, at Danmark i 2030 vil være det blot 15. mest robotintensive land i verden som følge af andre landes
opskalering på området. (Se figur 15)
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ET SMARTERE KØBENHAVN?
Endelig sakker Danmark – eller rettere København –
agterud indenfor Smart City teknologi (digital byplanlægning). Globalt accelererer urbaniseringen og i takt
hermed vokser moderne storbyer og bliver mere komplekse. Som svar introducerer udviklere verden over ny
smart-city teknologi dvs. nye digitale teknologier, som
– via data indsamlet af bl.a. sensorer - optimerer og
effektiviserer trafik- og transportsystemer, belysning,
kraftværker, forsyningsselskaber, vandforsyningsnetværk, affaldshåndtering, informationssystemer m.v.
Tænketanken Eden Strategy Institute opgør hvert
år indekset Smart City Government Rankings, som
via 10 forskellige indikatorer rangordner 235 byer ift.
deres grad af ”smarthed”. Dvs. i hvor høj grad de formår at integrere smart city-teknologi i byplanlægningen. I den seneste udgave fra 2021 rangerer København som nr. 35 imellem Dubai og Guangzhou.
København klarer det blandt andet godt på at reducere emissioner af drivhusgasser, hvor København har
reduceret udledninger af drivhusgasser med 42 %, og
samtidig har oplevet en vækst på 25 % siden 2005. København klarer der mindre godt på kategorierne ’Talent Readiness’ og’ Smart Policies.’ Singapore indtager førstepladsen efterfulgt af Seoul og London.
Samme billede – af København som eneste danske by på det globale smart city verdenskort – tegner sig i tilsvarende undersøgelser. Det internatio-
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nale ledelses- og konsulenthus Kearney rangerer i
deres seneste Global Cities Outlook Report, der
rangordner byer ud fra deres potentiale til at blive
fremtidige globale hubs for økonomisk og teknologisk udvikling, København som nr. 21 i verden. Noget bedre placerer Danmark – dvs. Købehavn - sig i
seneste udgave af IMD’s Smart City Index 2021.
I undersøgelse, der er funderet på spørgeskemaer,
rangerer København som nr. 7. ud 118 byer i verden.
(se figur 16)
En kritisk vigtig katalysator for udviklingen af bl.a
Smart City Teknologi er udrulningen af ny 5G netværks teknologi. Antallet af enheder tilkoblet the Internet of Things vokser og der er i dag mere end 8
mia. enheder koblet på internettet. Forsætter udviklingen med samme tempo, vil der i 2025 være 64 mia.
enheder – herunder ikke mindst centrale dele af enhver bys kritiske infrastruktur – være koblet på nettet. Ifølge the Strategic Intelligence Council kan udrulning af nyt 5G-internet, supporte op imod 1 million
enheder per kvadratkilometer inden 2030. 5G Internet udgør med andre ord en kritisk vigtig enabling
teknologi for ikke blot smart cities men alle nye digitale gennembrudsteknologier. Danmark har et stykke vej til målet om fuld udrulning af 5G-netværk. Dog
indplacerer Danmark sig som nr. 4 i analysehusets
InCities Consultings 5G Readiness Index.
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DISRUPTIONSFRONT
#4 TRADE
- Globalt Udsyn,
Inklusion og Attraktivitet

Intet menneske er en ø. Intet land kan alene redde
planeten fra klimaforandringer. Og ingen teknologi
udvikles i isolation. Uanset om det gælder udvikling
af mennesker, bæredygtig udvikling eller nye teknologi er alle samfund i verden dybt afhængige andre
samfund i udvekslingen og udviklingen af nye ideer, værdier, teknologier, talenter, investeringer og arbejdskraft. Det gælder ikke mindst små, åbne og handelsorienterede samfund som det danske.

•

Danmark nr. 8
i KOF Swiss Economic I
nstitutes Globalization Index

•

København nr. 42
i StartupGenomes Global
Startup Ecosystem Report

•

Danmark nr. 14
i The Venture Capital
Attractiveness Index

•

Danmark nr. 57
i Ease-of-Settling-in-Index

•

Danmark nr. 28
i Migrant Integration
Policy Index

Graden af globalisering af et lands økonomi og samfund har enorm betydning for bl.a. økonomisk værdiskabelse, det enkelte menneskes dannelses, uddannelses- og udfoldelsesmuligheder, den enkelte
virksomheders adgang til globale markeder, teknologi, talent og ressourcer – og selvsagt muligheden for
at adressere klimaforandringer. (se tekstboks)

Følgelig er den sidste men måske vigtigste fremtidig
disrutptionsfront TRADE. Nærmere bestemt et samfunds grad af global åbenhed og evne til at gøre fælles front med resten af verden.
Er Danmark klar til fremtiden?
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STOR
For starters: det er vigtigt at forsøge at forstå hvordan
verden vil se ud om 10 år og hvordan vi proaktivt kan så
frø, der sikrer, at vi forbliver relevante i en stadig mere
konkurrencepræget verden. De trusler og muligheder som
udspringer fra Asien og Kina er særligt vigtige at forstå. I
2030 forventes 2/3 af verdens middelklasse at leve i Asien
og i 2040 tegner Asien sig for halvdelen af det globale BNP.

Astrid Simonsen Joos, CEO, Glamox

Vi bør tage udgangspunkt i nogle af vores nuværende
globale udfordringer. … Hvordan kan vi udvikle løsninger på
de udfordringer som knytter sig til 1) sundhed og sikkerhed,
2) klimaforandringer og 3) Fødevare mangel. Vi skal gå til
de udfordringer, som vi ville gøre det i den private sektor.
Etablere en struktureret vækstplan for Danmark med konkrete mål (KPI’er) baseret på finansierede Offentlig-Private
Partnerskaber. Jeg tror ikke den offentlige sektor kan løse
problemerne på egen hånd.

LAND

Christian Smedegaard Andersen, Head of Strategy, GN Audio

“Vi står sandsynligvis overfor et betydeligt ”talent gab” i de
kommende år. Mange danske virksomheder mangler allerede kritisk vigtige talenter (f.eks. inden for AI, Advanced
Analytics) og jagten på talent vil kun blive mere intens, fordi
alle virksomheder konkurrerer om de samme ressourcer på
tværs af landegrænser.

Stephen Alstrup, CEO, SupWiz

Selv hvis vi begyndte, at investere massivt i talentudvikling allerede idag, så er jeg virkelig bekymret for
Danmark og hvordan, det vil undgå at falde bagud.

LILLE

VERDEN

Tom Behrens-Sørensen, formand, Danish-Chinese Business Forum

ET MERE GLOBALT ORIENTERET DANMARK?

UANSET
SPØRGSMÅLET.
SVARET ER
GLOBALISERING.
Siden 2. verdenskrig er globaliseringen accelereret foranlediget
af stigende internationalt samarbejde, frihandelsaftaler, EU’s
indre marked, liberaliseringer, harmonisering af toldsatser m.v.
Ifølge Peterson Institute er globaliseringen siden 2008 dog gået
i bakgear og verden befinder sig
aktuelt i en tilstand af såkaldt
”Slowbalization.”. Ét aktuelt symptom er den stadig verserende
amerikansk-kinesiske handelskrig.
Brookings Institution skønner at
konflikten alene i 2020 har kostet
USA 300.000 jobs og 0,7 pct. af
BNP.
Såvel USA, Kina og mange andre
lande – bl.a. foranlediget af stigende globaliseringsskepsis i
befolkningerne - er det seneste
tiår begyndt at orientere sig indad.
F.eks. introducerede USA under
præsident Trump sin ’America First”-politik, ligesom Kina er begyndt
omstillingen til en indenlandsk forbrugsdrevet vækstmodel. På 10 år
er eksportandelen af Kinas BNP
faldet fra 31 til 17 pct.

HVAD NU HVIS
DANMARK?
2. TILSTANDSRAPPORT
DANSK KONKURRENCEEVNERÅD

SIGN!
UP
Ny global
konkurrence

8 Globale
megatrends

5 Scenarier
for verden i 2040

20 Nye
teknologier

2021 startskud for
ny post-pandemisk
konkurrence (s. 10)

”Kinaforandringer”,
urbanisering og ressourceknaphed m.v. former
fremtiden (s. 26 – 57)

Demokratiernes
renæssance
– eller tragedie og
mobilisering? (s. 14)

Nye teknologier skaber
nyt globalt marked
på 10.000 mia. USD
i 2030 (s. 20)

Er Danmark klar til fremtiden?

Læs mere i
Dansk Konkurrenceevneråd 2.
tilstandsrapport her.

Den tyske tænketank Bertelsmann Stiftung udgiver hvert år
et globaliseringsindeks, som sammenligner 45 landes relative
globaliseringsgrad på en række økonomiske, sociale og politiske indikatorer. Med en globaliseringsscore på 77 var Danmark i 2020 verdens 7. mest globaliserede land. Også den
schweiziske tænketank KOF Swiss Economic Institute udgiver hvert år et globalization Indeks. I seneste udgave fra
2020 rangerer Danmark ligeledes højt som verdens 8. mest
globaliserede land. Dog rangerer Danmark i dette indeks lavere i delindekserne ’sociokulturel globalisering’ (nr. 18) samt
’politisk globalisering’ (nr. 14), der beskriver hhv. befolkningernes grad af adgang og forbindelse til global information, kultur og andre befolkninger samt det politiske beslutningsniveaus internationale engagement. Schweiz er ifølge indekset
det mest globaliserede land i verden. (Se figur 17)

ET MERE ENTREPRENANT KØBENHAVN?
Et andet centralt parameter for et lands globaliseringsparathed er evnen til at frembringe globale ScaleUps. Nye hurtigt voksende vækstvirksomheder med globalt vækst- og skaleringspotentiale. Danmark har i mange år haft meget høj
iværksætteraktivitet.
Men Danmark er også udfordret af en begrænset evne til at
frembringe nye, hurtigt voksende og innovative scale-ups. Til
trods for mange års arbejde med at styrke innovation i danske
virksomheder, rangerer Danmark f.eks. blot som nr. 9 i den se-
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Christian Motzfeldt,
bestyrelsesformand,
Better Place

Henrik Drusebjerg,
Chief Strategist
Nordics,
Quintet Denmark

Vi er nødt til at bygge en
langt stærkere kapacitet
til at træffe velkalkulerede
risici. Der er stadig for
mange af vores mest ambitiøse og dygtige iværksættere og vækstvirksomheder,
der må kigge – og ofte søge
- udenlands for at rejse
nok kapital til at kunne
følge med i konkurrencen.
Danmark har nogle af de
højeste opsparingsrater i
verden. Der skal blot en
brøkdel af denne opsparing
til at bakke op om vores
potentielle globale vindere.
På et systemisk niveau er
dette det modsatte af at
løbe en stor risiko.

Er Danmark klar til fremtiden?

Desværre så er de fleste
større danske erhvervsmæssige succeshistorier
i de seneste år først
begyndt, når grundlæggerne er flyttet til Silicon
Valley … Lad os være
ærlige: meget få selskaber
excellerer som datterselskab til et konglomerat.
Kritisk masse er, well,
kritisk, og dette opnås
ikke ofte nok I Danmark.
Danmark har for tiden
ikke nogen stærk tradition
for at understøtte vækstvirksomheder, og derfor
søger de virkeligt attraktive
virksomheder til udlandet
for funding.

AF

Medmindre man er en
C25 virksomhed, så er
Kapitalmarkedet i dag for
lille til succesfulde danske
vækstvirksomheder.
Enten børsnoterer de
sig i Sverige, eller også
sælges virksomheden til
en udenlandsk kapitalfond
– og alle arbejdspladers
flyttes til kapitalfondens
hjemland. Vi kan have nok
så mange dygtige vækstvirksomheder. Men hvis
vi bliver ved med at stille
dem i en situation, hvor
de ikke kan komme videre,
så vil vi fortsætte med at
sende potentielt mange,
gode arbejdspladser ud af
landet.

Scott Bonham,
Investor, NGP
Capital & Christian
Tang-Jespersen, ACME

UD
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markedsværdi på 1 mia. USD eller mere. Heraf var 889 amerikanske, 414 asiatiske, 143 europæiske
og 4 af dem danske. Billedet går
igen i bl.a. en analyse af de 1.000
mest hurtigvoksende europæiske
scaleups, som McKinsey & Co har
foretaget i 2021. Af de 1.000 hurtigst voksende europæiske virksomheder, grundlagt efter 2000,
var blot 25 af disse danske. Dermed tegner Danmark sig for blot
3% af alle europæiske vækstvirksomheder. (se figur 18)

neste udgave af Global Innovation Index Ranking
fra World Intellectual Property Organization.
Ganske vist rangerer Danmark aktuelt højt i Global
Entrepreneurship Index, der udgives af Global Entrepreneurship Development Institute (GEDI). I
indekset rangeres lande indenfor i alt 14 indikatorer
der på forskellig vis belyser kvaliteten af de nationale iværksætter- og scaleup-økosystemer. I den seneste udgave fra
2019 placerer Danmark sig som
nr. 4 bl.a. båret frem af danske
iværksættervirksomheders høje
teknologiintensitet. Men Danmark er hjemmehørende i en region – Europa – der sammenlignet med USA og Kina/Asien har
notorisk store udfordringer med
at frembringe nye, globale og teknologisk førende vækstvirksomheder. Ifølge Forbes seneste opgørelse over verdens 20 største
og mest værdifulde techselskaber
i 2021 var de 13 fra USA, 5 fra Asien og blot 2 techselskaber – SAP
og Accenture – fra Europa.

Der kan være flere forklaringer
på, at Danmark har svært ved at
opfostre nye globale vækstvirksomheder. En af dem er det i internationaltperspektivmindreattraktive økosystem for tech startups.
Den internationale organisation
for Tech virksomheder StartUp Genome, udgiver
hvert år deres Global Startup Ecosystem Rankings,
der rangordner byers relative attraktivitet for tech
start-ups på indikatorer som funding, markedsadgang,
videns- og teknologiintensitet og adgang til talent.
I den seneste udgave af indekset fra 2021 rangordnes også de to danske økosystemer København og
Western Denmark. Der er dog ingen af de to der op-

Ifølge DealRoom var der i 2021
1652 Unicorn-virksomheder i verden – dvs. virksomheder med en
Er Danmark klar til fremtiden?
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når en placering indenfor den globale top 40. Bedste placeret er København som nr. 42 imens Western Denmark er placeret som nr. 121.
En anden medvirkende faktor er mangel på risikovillig kapital. Det fremgår bl.a. af The Venture Capital
Attractiveness Index, der udgives af IESE Business
School. Indekset sammenligner landes attraktivitet
for venture- og kapitalfondsinvestorer på de 6 indikatorer ‘Economic Acitvitity’, ’Capital Market’, ’Taxation’, ’Investor Protection & Corporate Governance’,
’Human & Social Environment’ og ’Entrepreneurial Opportunities’. Med en attraktivitetsscore på 80,8
placerer Danmark sig som nr. 14 i den seneste udgave
fra 2021. Danmark præsterer bedst på indikatorerne
’Taxation’ (som måler hvor gunstige de skattemæssige incitamenter er for iværksætteri). Danmark scorer
dårligst på indikatoren ’Depth of Capital Market’ der
bl.a. opgør størrelse samt likviditet af aktiemarkedet,
antallet af IPO’s m.v. Her placerer Danmark sig som
nr. 27. Det med længder mest attraktive land er USA.
(Se figur 19)
DANMARK SOM GLOBAL TALENTMAGNET?
Adgang til den globale ”pool” af specialiserede internationale kompetencer samt tiltrækning og fastholdelsen af internationale talenter bliver stadig mere vigtig for globalt orienterede danske vækstvirksomheder.
Umiddelbart fremstår Danmark relativt attraktivt for
international specialiseret arbejdskraft og talenter.
IMD Business School udgiver hvert år World Talent Ranking, som rangordner lande på tre kategorier af relevans for tiltrækning af internationalt talent:
’Investment & Development’, ’Appeal’ og ’Readiness’.
Er Danmark klar til fremtiden?

53

I den seneste udgave fra 2021 rangerer Danmark som
nr. 5. Danmark opnår tilsvarende en god placering i
Global Talent Competitiveness Index, der udgives
af INSEAD Business School. I 2021-udgaven rangerer Danmark som nr. 4.
Danmark placerer sig forholdsvist højt i begge indeks.
Dog peger begge undersøgelser også på, at Danmark
er relativt mindre attraktivt for talenter som følge af
en forholdsvis høj cost-of-living, en general negativ
attitude overfor indvandring samt dårlig performance hvad angår ligestilling.
Hertil kommer, at Danmark tilsyneladende har ret
betydelige udfordringer med at fastholde globale talenter og international arbejdskraft, når de først en
gang er kommet til landet. Det globale Ease-of-settling index rangordner lande efter hvor nemt tilflyttere har ved at falde til, finde venner og føle sig hjemme, og udgives hvert år af det globale expat-netværk
InterNations. I den seneste udgave af indekset fremstår Danmark som det tredjeværste sted i verden at
flytte til for udefrakommende talenter. Danmark er
nr. 57 på indekset ud af i alt 59 lande.
Danmark placerer sig blandt de fem dårligste lande
på kategorierne ’Feeling at home’, ’Finding Friends’ og
’Friendliness’ og klarer sig forholdsvis dårligt på alle
kategorier. 60 % af expats rapporterer at det er svært
at finde lokale venner, hvor den gennemsnitlige score er 36 % for alle lande. Samtidig rapporterer 40 %
af de føler danskere er uvenlige overfor udenlandske
beboere sammenlignet med 18 % globalt. Derudover
svarer 38 % af expats i Danmark, at de har svært ved
at finde sig hjemme i den lokale kultur i forhold til
20 % globalt.
NOMO - Nordic Model Institute

ET MERE INKLUDERENDE DANMARK?
Endelig skal Danmarks globaliseringsparathed også
måles på landets parathed til at modtage og integrere flygtninge og indvandrere i samfundet og på arbejdspladsen. Ikke alene er integration af migranter
en indikator for et lands evne
til globalt samarbejde og vilje
til at løse fælles grænseoverskridende udfordringer. Det
har også stort betydning for
et lands langsigtede demografiske udvikling, den fremtidige arbejdsstyrkes størrelse,
kvalifikationer og produktivitet, og dermed også økonomisk vækst og velstand.

I den seneste udgave fra 2020 opnår Danmark en
score på 49, hvilket resulterer i en placering som nr.
28. Den gennemsnitlige score for OECD-lande er 56.
Sverige indtager førstepladsen på indekset og deres
politikker bedømmes at være mest velkomne overfor immigranter. Danmarks skandinaviske naboer placerer sig alle i den bedre
halvdel i top-15.

Danmarks migrationspolitik beskrives i indekset som
’Temporary integration –
Halfway unfavourable’ og
placeres i samme integrationsklasse som Østrig og
Schweiz. Danmark opnår
klart lavest score med 25
på kategorien ’Family ReOgså på dette felt præsterer
union’, som beskriver hvor
Danmark dårligt i en internalet det er for immigranter
tional sammenligning. Euroat bringe deres familie til
Claus Jensen, formand, Dansk Metal
pakommissionen udgiver i
et land. Danmark opnår lasamarbejde med Barceloveste score på ’Permanent
na Centre for International Affairs hvert år et Mi- Residence’, som beskriver hvor let det er for immigrant Integration Policy Index (MIPEX). Indekset granter at få permanent opholdstilladelse. Danmark
rangordner i alt 52 lande på 8 områder med betyd- opnår den laveste score af alle lande inkluderet i inning for succesfuld integration: ’Labour Market Mo- dekset på denne kategori. Omvendt opnår Danmark
bility’, ’Family Reunion’, ’Education’, ’Health’, ’Political sine bedste placeringer i kategorierne ’Political PartiParticipation’, ‘Permanent Residence’, ‘Access to Na- cipation’ og ’Labour Market Mobility’ hvor Danmark
tionality’ og ‘Anti-Discrimination’.
rangerer henholdsvis nr. 8 og 12. (se figur 20 )

Danmark har et image
problem, der forhindrer
tiltrækning af global
arbejdskraft og vi er nødt
til at gøre noget
ved det også.

Er Danmark klar til fremtiden?
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SÅDAN HAR
VI GJORT
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 bæredygtig konkurrencekraft:
Hvordan kan man på systematisk vis belyse et lands
nuværende – og fremtidige - konkurrencekraft? Hvordan måler man bedst resultaterne eller succeskriterierne, for en konkurrencedygtig samfundsøkonomi?
Hvilke drivkræfter ligger bag? Og hvordan er disse afstemt i forhold til den aktuelle globale konkurrencesituation?

1. Konkurrenceevne (eller lønkonkurrenceevne)
betegner forholdet mellem danske virksomheders
omkostninger og produktivitet overfor udlandet.

For virksomheder gælder det forholdsvist simpelt: ”en
virksomhed er konkurrencedygtig, hvis den kan producere bedre eller billigere produkter og tjenesteydelser end dens hjemlige og internationale konkurrenter.”

Stiger omkostninger (løn, skat, energi- og ressourcepriser osv.) hurtigere end produktiviteten, bliver det
dyrere for danske virksomheder at producere. De mister derfor konkurrenceevne i forhold til udenlandske
konkurrenter. Sådanne konkurrenceevne-problemer
er dog altid midlertidige og vil (hvis arbejdsmarkedets strukturer er tilpas fleksible) ”gå væk af sig selv.”
Se tekstboks næste side.

Men kan det samme siges om en hel samfundsøkonomi? Er dansk erhvervslivs konkurrencekraft sikret så
længe, at det man eksporterer, er billigere eller bedre,
end det som importeres fra omverdenen? Selvom der

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

Er Danmark klar til fremtiden?
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Konkurrencekraft dækker altså bredere end konkurrenceevne og henviser til de strukturer og institutioner i en samfundsøkonomi, der understøtter virksomhedernes produktivitet og forudsætninger for
økonomisk værdiskabelse. (f.eks. uddannelsesinstitutioner, produkt-, kapital- og arbejdsmarkeders
fleksibilitet, økosystemer for teknologioverførsel,
innovation og iværksættere, fysisk, digital- og forsynings-infrastruktur m.v.)
Undertiden betegnes konkurrencekraft også teknologisk 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 indkomster og formuer.
3. Bæredygtig 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 holdbarhed, sammenhængskraft
og bæredygtighed.
Er Danmark klar til fremtiden?
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Holdbar konkurrencekraft er dermed en stadig bredere definition af konkurrencekraft. Forslag om fokus
på holdbar konkurrencekraft er ofte funderet på kritik
af basal konkurrencekraft som for forsimplet og kortsigtet en forståelse og samfundsmæssig målsætning.
Dels tager konkurrencekraft ikke i tilstrækkelig grad
højde for, hvordan virksomheder i samme samfundsøkonomi påvirker hinanden positivt - og negativt. En
virksomhed kan f.eks. øge egen konkurrencekraft via
aktiviteter, der forurener nærmiljø, forringer arbejdsstyrkens sundhedstilstand osv. Trods umiddelbart
styrket ’konkurrencekraft’ for den enkelte virksomhed, påfører den ved sine aktiviteter andre virksomheder og samfund indirekte meromkostninger og
dermed ulige konkurrencevilkår. Den enkelte virksomhed kan dermed forringe den samlede samfundsøkonomis konkurrencekraft, ved alene at forøge sin
egen. På samme vis kan sektorer, brancher, virksomheder eller en hel samfundsøkonomi også umiddelbart optimere sin konkurrencekraft på kort sigt. Men
det kan ske på måder, der undergraver eller forringer forudsætningerne, for også fortsat at udbygge og
øge konkurrencekraften på længere sigt eksempelvis via mangelfuld investering i ny teknologi, forskNOMO - Nordic Model Institute

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. Velfærd
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. Konkurrencekraft og
produktivitetsfremskridt er dog vigtige, for så vidt at
de frembringer et overskud eller ’fremskridtsråderum’,
som samfundet politisk kan vælge at disponere som
øget materiel velstand, mere fritid, forbedret 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 virksomhed 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 forskellige egenskaber ved en samfundsøkonomi, forskellige tidsperspektiver og forskellige forestillinger
om nødvendige og tilstrækkelige betingelser for som
samfund, erhverv eller virksomhed at begå sig profitabelt 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.
Kilde:, Nordic Model Institute pba. Aiginger, K. 2013. Competitiveness under New perspectives, s.12

Økonomisk input

Økonomisk output

Omkostninger:
Arbejdskraft
Kapital
Ressourcer
Skat og afgifter
Lønkvote
Enhedslønomkostninger

Klassiske outputs
BNP/indbygger
Eksport
Globale markedsandele
Indkomst

Produktivitet
Time-produktivitet
Totalfaktorproduktivitet
Kapital-intensitet
Ressourceproduktivitet
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Drivkræfter
Innovation
Uddannelse
Iværksættere
Infrastruktur
Institutioner
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Nye outputs
”Beyond GDP” mål
17 SDG’er
Bæredygtighed
Social sammenhængskraft
Work-life balance
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menfattes og opsummeres Danmarks relative
performance på 50 toneangivende internationale statistiske indikatorer
og indeks for ressourcer, der af bidragsydere
til samfundssamtalen er
udpeget som potentielt
”vindende” nye konkurrencefaktorer.

Uanset forforståelse og analyseperspektiv vil konkurrencekraft af økonomer typisk belyses i kraft af en
økonomisk samfundsnyttefunktion. Dvs. en funktion
hvorved et sæt samfundsmæssige ressourcer (inputs)
omsættes til et samfundsmæssigt resultat (output) i
en kontekst af international konkurrence. En systematisk, sammenhængende 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 international konkurrence.
2. En vurdering af mængden, kvaliteten,
holdbarheden og forsyningssikkerheden af de
produktive ressourcer og inputs der indgår
samfundsnyttefunktionen; samt
3. En analyse af den aktuelle internationale
kontekst og konkurrence – herunder særligt
fremkomsten af nye konkurrentlande,
nye markeder, nye teknologier og produktionsmuligheder. (Se tekstboks)
I denne rapport ’Er Danmark klar til fremtiden? den tredje af tre analyser udarbejdet som grundlag
for drøftelserne i Dansk Konkurrenceevneråd – samEr Danmark klar til fremtiden?
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De belyste statistiske indikatorer og indeks er
udvalgt fordi de både internationalt og i dansk
kontekst hyppigt anvendes, som værkøjer
til analyse og belysning
af bæredygtig konkurrencekraft. Indikatorerne, indeks og dataserier
vedligeholdes, udarbejdes og udgives typisk på
årsbasis af førende internationale videns-organisationer, tænketanke og analysehuse som f.eks. World
Economic Forum, OECD, Europakommissionen, International Energy Agency IEA, Stanford University,
Yale University, Bertelsmann Stiftung, KPMG, IESE
Busieness School m.m.
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
konkurrencer kraft fra en række forskellige indfaldsvinkler sluttelig vil kunne læses som et samlet hele,
der afdækker:
1. Danmarks hidtidige performance i
globaliseringen. (Læs mere i rapporten Danmark:
Kurs mod Nye Mål)
2. De nye markeder og teknologier, der skønnes
at præge globalisering 2.0 (Læs mere i rapporten
Hvad nu Hvis Danmark? her)
3. Den nye konkurrences skønnede vigtigste nye,
konkurrencefaktorer, drivkræfter og konkurrencemæssige virkemidler. (Denne rapport:
Er Danmark klar til fremtiden)
NOMO - Nordic Model Institute
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Liste over Indeks
1. Global Health Security Index,
Johns Hopkins Center for Health
Security, Bloomberg School of
Public Health (2021)

18. Environment at a Glance,
OECD (2019)

36. Autonomous Vehicles Readiness
Index, KPMG (2020)

19. Materialeforbrug tons pr. indbygger,
Eurostat (2020)

37. Electric Vehicles Readiness Index,
Leaseplan (2021);

20. Waste Recycling Rate, European
Environmental Agency (2019)

38. Smart City Government Rankings,
Eden Strategy Institute (2021)

21. Global Waste Index, Sensoneo (2019)

39. Smart City Index,
IMD/Singapore University of
Technology and Design (2021)

2. Global Health Index, Bloomberg (2019)
3. Euro Health Consumer Index, Health
Consumer Powerhouse (2018)
4. Global Digital Health Index,
Bertelsmann Stiftung (2018)

22. Food Sustainability Index,
The Economist Intelligence Unit (2018)

5. Digital Skills Gap Index, Wiley (2021)
6. E-Learning Index, Preply (2021)
7. Index of Readiness for Digital Lifelong Learning, Centre for European
Policy Studies/Google (2019)
8. Global Gender Gap Report,
World Economic Forum (2021)

40. Global Cities Index, Kearney (2021)
23. Food Waste Index, United Nations
Environmental Programme (2021)
24. Ocean Health Index, Conservation
International (2021)
25. Energy Transition Index, World
Economic Forum/McKinsey (2021)

41. Globalization Index,
KOF Swiss economic Institute (2021)
42. Globalization Report,
Bertelsmann Stiftung (2020)
43. Global Startup Ecosystem Report,
StartUpGenome (2021)

26. Smart Grid index, SP Group (2021)
9. The Female Opportunity Index,
N26 (2021)
10. Gender Equality Index, European
Institute for Gender Equality (2021)
11. Gender Diversity Index, European
Women on Boards (2021)
12. Gender Inequality Index,
United Nations Development
Programmed (2020)
13. Climate Change Performance index,
GermanWatch (2022)

27. Solenergi pr. indbygger, International
Renewable Energy Agency (2019)
28. Digital Economy and Society Index,
Europakommissionen (2021)

44. Global Innovation Index Ranking,
World Intellectual Property
Organization (2021)
45. Global Entrepreneurship Index,
The Global Entrepreneurship and
Development Institute (2019)

29. Digital Readiness Index, Cisco (2019)
30. Network Readiness Index, Portulans
Institute (2021)
31. 5G Readiness Index,
InCities Consulting (2020)

46. The Venture Capital & Private
Equity Country Attractiveness Index,
IESE Business School,/Lyon Business
School (2021)
47. World Talent Ranking, IMD (2021)

14. Environmental Performance Index,
Yale University (2020)

32. Global Cybersecurity Index,
The International Telecommunication
Union, FN (2021)

15. Net Zero Readiness Index,
KMPG, (2021)

33. Artificial Intelligence Index,
Stanford University (2021)

16. the Eco-Innovation Index,
Europakommissionen (2021)

34. Government AI Readiness Index,
Oxford Insights (2021)

50. Migrant Integration Policy Index,
Barcelona Centre for International
Affairs (2020)

17. Tons CO2 ækvivalenter per capita
samt CO2-produktivitet
(kilo CO2- ækvivalenter/USD BNP)

35. Robotter pr. 10.000 beskæftigede,
International Federation of
Robotics (2020)

Redaktion afsluttet 1. marts 2022.s
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48. Global Talent Competitiveness Index,
INSEAD (2021)
49. Ease-of-Settling-In-Index,
InterNations (2021)
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