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HISTORISKE FORKLARINGER PÅ 
DEN LAVERE PRODUKTIVITET

SÆRANALYSE AF 
VIRKSOMHEDERNES 
PRODUKTIONSBEGRÆNSNINGER

Indholdsfortegnelse og rapportens konklusioner

• Produktiviteten i serviceerhvervene 
er faldet i forhold til de øvrige 
regioner. Produktiviteten i 
serviceerhvervene lå i 2016 13% 
under landsgennemsnittet

• Produktiviteten i serviceerhvervene 
er halvt så høj som i industrien og de 
primære erhverv i Region Sjælland

• Produktiviteten har udviklet sig 
særligt svagt inden for handel og 
transport

• Produktiviteten er steget mest for 
information og kommunikation og 
finansiering og forsikring, men her 
har stigningen været lavere end 
landsgennemsnittet

• Den svage udvikling skyldes mangel 
på arbejdskraft og finansielle 
begrænsninger

• Arbejdskraftmanglen er stigende, 
og er størst inden for specialiserede 
erhverv med højtuddannede 
medarbejdere.



Sammenfatning

PRODUKTIVITETSUDFORDRINGEN 

I REGION SJÆLLAND

Mens produktiviteten er steget med 2% årligt i øvrige 
erhverv i Region Sjælland, er produktiviteten i 
serviceerhvervene set som samlet gruppe næsten 
ikke steget i de seneste 20 år. Siden midt-00’erne er 
produktiviteten i serviceerhvervene i Region 
Sjælland derfor faldet markant bagefter 
serviceerhvervene i de øvrige regioner i Danmark. 

Udfordringen er stor. Hvis produktiviteten i 
regionens serviceerhverv havde udviklet sig som i de 
øvrige regioner siden 2005, havde den årlige 
værditilvækst (~BNP-bidrag) i dag været ca. 50.000 
kr. større per beskæftiget i serviceerhvervene, og 
regionens BNP havde været ca. 6% større.

Udviklingen i produktiviteten i serviceerhvervene er 
afgørende for den samlede produktivitet og velstand 
i Region Sjælland. De private og offentlige 
serviceerhverv står tilsammen for ca. 3/4 af 
økonomien i Regionen Sjælland målt ved 
bruttoværditilvæksten. Produktiviteten i 
serviceerhvervene er ligeledes afgørende for 
industriens konkurrenceevne, da serviceerhvervene 
leverer mange inputs til industrien. 

FORKLARINGER PÅ DEN LAVERE 

PRODUKTIVITET

Produktivitetsfaldet i Region Sjælland skete særligt 
inden for handel, og transport, overnatning og 
restauration (set som samlet gruppe) i årene op til 
finanskrisen. I denne periode var der højkonjunktur 
og mangel på kvalificeret arbejdskraft i Danmark. 
Fra 2005-2008 steg beskæftigelsen kraftigt, og 
regionens virksomheder har i denne periode ansat 

nye medarbejdere fra andre virksomheder, andre 
brancher og fra ledighed. Hvis de mange nye 
personer i beskæftigelse og i nyt job var mindre 
produktive end personer, der allerede er i 
beskæftigelse, kan det forklare en stor del af 
produktivitetsfaldet.

Siden har serviceerhvervene i Region Sjælland aldrig 
indhentet de øvrige regioner. Der er to årsager til. 

For det første er virksomhederne inden for de mest 
produktive erhverv i regionen, herunder information 
og kommunikation samt finansiering og forsikring, 
begrænset af mangel på arbejdskraft og finansielle 
begrænsninger. Selvom disse erhverv er blandt de 
mest produktive i regionen, er det samtidig dem, der 
har haft den svageste produktivitetsvækst 
sammenlignet med de øvrige regioner. Det er derfor 
disse erhverv, der har det største potentiale for en 
højere produktivitetsvækst.

Manglen på kvalificeret arbejdskraft er særlig stor 
inden for højt specialiserede erhverv, fx hos 
revisorer, advokater, og rådgivnings- og 
ingeniørvirksomheder. At det netop er i disse 
brancher, at der er størst arbejdskraftmangel kan 
indikere, at det generelt er svært for virksomhederne 
i Region Sjælland at tiltrække og fastholde 
højtuddannede medarbejdere. De interviewede 
virksomheder efterspørger på denne baggrund et 
større udbud af uddannelser i nærområdet. 

De finansielle begrænsninger er størst inden for 
finansierings- og forsikringsbranchen, hvilket kan 
skyldes de regulatoriske krav, der blev indført i 
kølvandet på finanskrisen. 

For det andet skyldes den svage 
produktivitetsudvikling i serviceerhvervene set som 
én samlet gruppe, at beskæftigelsen i regionen er 
skiftet fra relativt højproduktive brancher til relativt 
lavproduktive brancher. Siden midt-00’erne er 
beskæftigelsen steget i relativt lavproduktive 
brancher som erhvervsservice, handel og transport 
samt kultur og fritid, mens beskæftigelsen samtidig 
er faldet i relativt højproduktive brancher som 
ejendomshandel, finansiering og forsikring og bygge 
og anlæg. Tilsammen har disse skift i 
erhvervsstrukturen bidraget til ca. en tredjedel af 
produktivitetstabet i serviceerhvervene siden 2005.

INDKOMSTERNE ER HØJE TRODS 

DEN LAVE PRODUKTIVITET

For alle erhverv tilsammen var produktiviteten i 
Region Sjælland i 2016 7% lavere end 
landsgennemsnittet målt ved bruttoværditilvæksten 
per beskæftiget. Trods den lave produktivitet blandt 
regionens virksomheder var de disponible 
indkomster blandt husholdningerne i Region 
Sjælland i 2016 faktisk højere end i både 
Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland. Det 
skyldes blandt andet, at der sker en betydelig 
nettopendling af relativt højtuddannede og 
højproduktive medarbejdere fra Region Sjælland til 
Region Hovedstaden. Disse højtuddannede personer 
trækker op i Region Hovedstadens produktivitet i 
stedet for i Region Sjællands produktivitet, selvom 
de er bosiddende i Region Sjælland (og deres 
indkomster derfor registreres i Region Sjælland). 
Dette statistiske forhold ændrer imidlertid ikke på, 
at den svage produktivitetsudvikling i Region 
Sjælland har haft betydelige konsekvenser for 
velstandsniveauet hos regionens borgere.
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Anbefalinger

Serviceerhvervene spænder over en bred vifte af forskelligartede 
områder, fx banker, arkitektfirmaer, forretninger, transportfirmaer, 
advokater og rengøringsselskaber. Et fælles træk ved alle disse 
forskellige serviceydelser er, at de er sværere at handle med 
internationalt end fysiske varer, bl.a. fordi de i højere grad kræver 
interaktion mellem kunde og producent. En frisør skal fx være fysisk til 
stede for at kunne klippe en kunde.

Den lille grad af internationalisering betyder, at de private 
serviceerhverv er relativt lidt udsatte overfor udenlandsk 
konkurrencepres. Det mindsker virksomhedernes tilskyndelse til at 
hæve produktiviteten. Samtidig bringer øget internationalisering også 
ny viden, ny teknologi og nye forretningskoncepter til landet. 

I en virksomhed hæves produktiviteten ved at tænke nyt. Det kan fx 
ske  gennem ny teknologi, nye forretningsmodeller eller nye 
arbejdsgange. Men det sker ikke i samme grad i alle virksomheder. For 
produktiviteten i samfundet som helhed er det vigtigt, at 
virksomheder, der tænker nyt, kan vokse sig store, og at de udygtige 
skalerer ned eller lukker. 

Region Sjælland kan generelt styrke den fremtidige 
produktivitetsudvikling i serviceerhvervene ved at fokusere indsatsen 
på

• tiltag, der øger internationaliseringen og konkurrencen
• tiltag, der øger arbejdsstyrkens kvalifikationer og mobilitet
• at ændre uhensigtsmæssig regulering, der forhindrer virksomheder 

i at vokse eller i at konkurrere med hinanden

Tiltagene, der kan gøre en forskel for servicevirksomhederne i Region 
Sjælland, gælder dermed typisk også på landsplan. 

De specifikke tiltag, der er udsprunget af denne analyse for Region 
Sjælland, er opsummeret i tabellen til højre.

Kilde: Copenhagen Economics

Branche
Identificerede 

problemer
Årsager

Mulige

løsninger

Handel, 

transport, 

overnatning og 

restauration

Produktiviteten faldt i 

årene op til finanskrisen og 

er aldrig steget igen

Udnyt mulighederne 

efter lempelserne af 

planloven og overvej 

yderligere lempelser

Information og 

kommunikation 
og

finansiering og 
forsikring

Produktiviteten er vokset 

relativt langsomt i forhold 

til de øvrige regioner

Case: Møns banks filial i 

Næstved genkender de 

finansielle begrænsninger i 

branchen (se side 22)

Virksomhederne 

indikerer store 

finansielle 

begrænsninger

Undersøg nærmere

om regionens 

finansielle institutioner 

er overeksponeret 

overfor de 

regulatoriske krav, 

der blev indført i 

kølvandet på 

finanskrisen 

Erhvervsservice

(herunder 

revisorer, 

advokater, og 

rådgivnings- og 

ingeniørvirksom

heder)

Produktiviteten er faldet

Case: Insatech A/S i Bårse 

mangler kvalificerede 

teknikere (se side 24)

Case: A/S Poul Larsen i 

Fjenneslev mangler 

faglært arbejdskraft (se 

side 25)

Mangel på 

højtuddannet 

og højt 

specialiseret

arbejdskraft

Undersøg nærmere 

om udbuddet af 

specialuddannelser i 

regionen skal øges

Der sker en stor 

nettoudpendling til Region 

Hovedstaden blandt 

højtuddannede

(Afledt effekt af 

ovenstående 

problemer)

Jobvæksten har været 

højest i de lavproduktive

erhverv

(Afledt effekt af 

ovenstående 

problemer)
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Modsat industrien er produktiviteten i serviceerhvervene stort set 

ikke steget siden 1995

Mens produktiviteten er steget i øvrige erhverv i 
Region Sjælland i de seneste år, er produktiviteten i 
serviceerhvervene set som samlet gruppe ikke steget 
nævneværdigt i de seneste 20 år.

Fra 1995 til 2016 er produktiviteten i 
serviceerhvervene i gennemsnit steget med 0,2% per 
år, mens produktiviteten i industrien og i primære 
erhverv (landbrug mm.) tilsammen er steget med 
1,9% per år i samme periode. Mens der var store 
udsving i produktiviteten i industrien i løbet af 
finanskrisen, har væksten i serviceerhvervene været 
mere stabil, men lav. 

Udviklingen har betydet, at produktiviteten i Region 
Sjælland i 2016 næsten var dobbelt så høj i 
industrien og i primære erhverv tilsammen som i 
serviceerhvervene.

Region Sjællands 2020-strategi, Den Regionale 
Vækst- og Udviklingsstrategi, indeholder planer om 
at øge produktiviteten med ca. 20% fra 2012 til 2020. 
Det kræver en årlig vækst på 4% fra 2016-2020 at 
indfri denne målsætning.

Produktivitetsudviklingen i Region Sjælland

Note: Figuren viser udviklingen i kædede værdier. Tallene for 2014-2016 er foreløbige. Serviceerhvervene inkluderer bygge 
og anlæg, handel og transport, information og kommunikation, finansiering og forsikring, ejendomshandel og udlejning af 

erhvervsejendomme, erhvervsservice, offentlig administration, undervisning og sundhed samt kultur og fritid. ‘Industri- og 
primære erhverv’ inkluderer landbrug, fiskeri og skovbrug, råstofindvinding, industri og forsyning. Branchen ‘boliger’ er 

udeladt fra opgørelsen.
Kilde: Copenhagen Economics baseret på Danmarks Statistik (tabellerne NRBP10 og NRBB10) 
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Finans-
krise

Hvad angiver produktiviteten?
Produktivitet er et mål for, hvor meget man får ud 

af de ressourcer (fx arbejdskraft, bygninger, 

maskiner og landbrugsjord), man bruger, når man 

producerer varer og serviceydelser. Produktiviteten 

er afgørende for velstands- og velfærdsnivauet. 

Øget produktivitet giver mulighed for at få mere af 

de ting, man kan ønske sig. Man kan producere 

mere med samme ressourceforbrug og derved 

forbruge flere af de ting, man gerne vil have. Eller 

man kan vælge at arbejde mindre uden at skulle 

skære i forbruget.

Industri- og primære erhverv

Serviceerhverv

Region Sjælland i alt
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I de sidste 10 år er serviceerhvervene i Region Sjælland faldet 

bagud i forhold til de øvrige regioner

Siden midt-00’erne er produktiviteten i 
serviceerhvervene i Region Sjælland faldet i forhold til 
serviceerhvervene i de øvrige regioner i Danmark. 

Serviceerhvervene i Region Hovedstaden har altid 
været mere produktive end i det øvrige Danmark. I 
Region Sjælland har serviceerhvervene fulgt 
Syddanmark, Midtjylland og Nordjylland set som 
samlet gruppe indtil midt-00’erne. I perioden fra 1995 
til 2005 var den gennemsnitlige årlige ændring ens på 
tværs af regionerne på omkring 1%.

I årene op til krisen, hvor der var højkonjunktur i 
Danmark, faldt produktiviteten imidlertid betragteligt i 
serviceerhvervene i Region Sjælland som den eneste 
region. Fra 2005-2008 faldt produktiviteten i 
serviceerhvervene i Region Sjælland med 2,8% per år. 

Siden da har Region Sjælland aldrig indhentet de 
øvrige regioner igen. Siden krisen har den årlige vækst 
i produktiviteten i serviceerhvervene i Region Sjælland 
været 0,5% i gennemsnit. Denne såkaldt manglende 
catching up har betydet, at produktiviteten i 
serviceerhvervene i 2016 lå 13% under 
landsgennemsnittet.

Produktiviteten i serviceerhvervene

Note: Figurerne viser udviklingen i kædede værdier. Tallene for 2014-2016 er foreløbige. Serviceerhvervene inkluderer bygge 
og anlæg, handel og transport, information og kommunikation, finansiering og forsikring, ejendomshandel og udlejning af 

erhvervsejendomme, erhvervsservice, offentlig administration, undervisning og sundhed samt kultur og fritid.
Kilde: Copenhagen Economics baseret på Danmarks Statistik (tabellerne NRBP10 og NRBB10)
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Bruttoværditilvækst (BVT) per årsværk, 1.000 kr. (2010-priser)

Hvordan måles produktiviteten?
Produktivitet kan opgøres på mange måder, der 

hver især har sine fordele og ulemper. I denne 

rapport opgør vi arbejdsproduktiviteten, som er 

bruttoværditilvækst (BVT) per beskæftiget. BVT er 

næsten det samme som bruttonationalproduktet 

(BNP) og udtrykker virksomhedernes 

lønomkostninger plus bruttooverskud. 

Arbejdsproduktiviteten er et simpelt men empirisk 

robust produktivitetsmål. 

Gennemsnitlig årlig ændring

Finanskrise

Region Sjælland
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Hovedstaden

Øvrige Regioner
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Når vi alene ser på de private serviceerhverv, er Region Sjælland 

også faldet bagud i forhold til de øvrige regioner

Serviceerhvervene står samlet set for ca. 3/4 af økonomien i Regionen 
Sjælland målt ved bruttoværditilvæksten. Udviklingen i produktiviteten i 
serviceerhvervene er derfor afgørende for den samlede produktivitet og 
velstand i Region Sjælland.

De private serviceerhverv udgør halvdelen af bruttoværditilvæksten, og 
den offentlige sektor står for ca. en tredjedel, jf. figuren herunder. Høj 
produktivitet i den offentlige sektor er en forudsætning for, at 
serviceniveauet kan opretholdes, uden at de offentlige budgetter kommer 
under pres. Høj produktivitet i den offentlige sektor giver også højere 
produktivitet i den private sektor (fx som følge af mindre administrativt 
besvær og kortere sagsbehandlingstider). Det er imidlertid meget 
vanskeligt at måle produktiviteten i den offentlige sektor. Da de offentlige 
ydelser oftest stilles til rådighed for borgerne gratis, er det en udfordring 
at måle den værdi, borgerne tillægger ydelserne. 

Når vi alene ser på de private serviceerhverv, gælder samme konklusion 
som for de samlede serviceerhverv: Produktiviteten i Region Sjælland er 
faldet bagud i forhold de øvrige regioner siden midt-00’erne. 

Produktiviteten i de private serviceerhverv

Note: Figuren viser udviklingen i kædede værdier. Tallene for 2014-2016 er foreløbige. De private 
serviceerhverv inkluderer bygge og anlæg, handel og transport, information og kommunikation, 
finansiering og forsikring, ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme, erhvervsservice 

samt kultur og fritid.
Kilde: Copenhagen Economics baseret på Danmarks Statistik (tabellerne NRBP10 og NRBB10)
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Bruttoværditilvækst (BVT) per årsværk, 1.000 kr. (2010-priser)

Finans-
krise

Sammensætningen af Region Sjællands økonomi 

i 2016

Fordeling af bruttoværditilvæksten (BVT)

Note: Tallene er foreløbige. Branchen ‘boliger’ er udeladt fra opgørelsen. 
Kilde: Copenhagen Economics baseret på Danmarks Statistik (tabellerne 

NRBP10 og NRBB10)
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Beskæftigelsen steg, da produktiviteten faldt, hvilket kan indikere 

mangel på kvalificeret arbejdskraft

Mens produktiviteten faldt i serviceerhvervene i 
Region Sjælland under højkonjunkturen i 2005-
2008, steg beskæftigelsen samtidig. Beskæftigelsen i 
serviceerhvervene i Region Sjælland steg med 3% 
årligt fra 2005-2008.

I denne periode har regionens virksomheder manglet 
arbejdskraft og har ansat nye medarbejdere fra andre 
virksomheder, brancher og fra ledighed. Det 
afspejler sig blandt andet i, at ledigheden i regionen i 
2007-2008 var 3,5%, mens ledigheden siden da har 
ligget på et stabilt højt niveau på 6,4% i gennemsnit. 

Samtidig er medarbejdere flyttet fra det offentlige 
over i det private, hvilket afspejler sig i en faldende 
andel af den samlede beskæftigelse i det offentlige. I 
2005 beskæftigede det offentlige 35% af alle 
beskæftigede i Region Sjælland. I 2008 var dette tal 
faldet til 33%, jf. den nederste figur til højre. 

Hvis de mange nye personer i beskæftigelse og i nyt 
job var mindre produktive end de eksisterende 
personer i beskæftigelse, kan det forklare en stor del 
af produktivitetsfaldet fra 2005-2008. Mange af de 
nye beskæftigede har skulle gennemgå en 
optræningsperiode, og mange har måske mindre 
relevant erfaring og mindre branchespecifik viden at 
trække på. 

Den nederste figur viser desuden, at den offentlige 
sektor beskæftiger en større andel af arbejdsstyrken i 
Region Sjælland end i de andre regioner. Det 
betyder,  at den private sektor i Region Sjælland er i 
større konkurrence med det offentlige om den 
højtuddannede arbejdskraft end i de øvrige regioner, 
hvilket kan hæmme produktiviteten i det private.

Gennemsnitlig årlig ændring i beskæftigelsen i serviceerhvervene
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Note: Serviceerhvervene inkluderer bygge og anlæg, handel og transport, information og kommunikation, finansiering og 
forsikring, ejendomshandel og udlejning af erhvervsejendomme, erhvervsservice, offentlig administration, undervisning og 

sundhed samt kultur og fritid.
Kilde: Copenhagen Economics baseret på Danmarks Statistik (tabellerne NRBP10 og NRBB10)
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Trods den lave produktivitet er de disponible indkomster i Region 

Sjælland højere end alle øvrige regioner end Region Hovedstaden

Produktiviteten viser, hvor meget der bliver 
produceret på arbejdspladserne, og ikke hvor meget 
indbyggerne tjener. Når en person pendler til en 
anden region, måles personens produktion i den 
anden region, mens personens indkomst registreres i 
bopælsregionen.

Blandt andet fordi at mange personer pendler til 
Region Hovedstaden, er BNP pr. indbygger i Region 
Hovedstaden 28% højere end landsgennemsnittet. I 

Region Sjælland er BNP per indbygger 30% lavere 
end landsgennemsnittet. Det skyldes blandt andet, at 
mange af pendlerne til hovedstaden er indbyggere i 
Region Sjælland.

De regionale forskelle i velstandsniveauet målt ved 
husholdningernes disponible indkomster, som 
opgøres på bopælsniveau, er mindre end forskellene i 
produktiviteten. Mens indkomsterne i Region 
Hovedstaden er 5% højere end landsgennemsnittet, 

ligger indkomsterne i Region Sjælland på 
landsgennemsnittet, hvilket er højere end hver af de 
øvrige regioner.

Foruden pendling er der en række andre udlignende 
faktorer i spil, såsom sociale overførsler og 
skattesystemets indretning.

Bruttonationalprodukt (BNP) per indbygger i 2016

Note: Disponibel indkomst dækker indkomst efter skat og renter tillagt beregnet lejeværdi af egen bolig. Lønnen er efter fradrag arbejdsgiveradministrerede pensionsordninger og ATP 
(både arbejdsgivers og arbejdstagers bidrag til pensionsordningerne er fratrukket).

Kilde: Copenhagen Economics baseret på Nyt fra Danmarks Statistik nr. 494, 15. december 2017
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En betydelig nettopendling til Hovedstaden blandt højtuddannede 

sænker produktiviteten, men ikke indkomsterne, i Region Sjælland
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Pendling er mere udbredt blandt 
personer med længere 
uddannelse. Mens 41% af 
ufaglærte bor og arbejder i 
forskellige kommuner, er det 
tilsvarende tal for personer med en 
lang videregående uddannelse 
55%.

Indkomsterne for pendlere fra 

Region Sjælland til Region 

Hovedstaden var 44% højere end 

for ikke-pendlere i Region Sjælland. 

For pendlere var den 

gennemsnitlige erhvervsindkomst 

36.900 kr. i 2015, mens den var 

25.600 kr. for borgere med både 

bopæl og arbejdssted i Region 

Sjælland. 
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Der er betydelig pendling mellem Region Sjælland og Region 
Hovedstaden. Hver dag krydser 95.700 personer med bopæl i 
Region Sjælland grænsen til Region Hovedstaden for at 
arbejde. Tallet for pendling i den modsatte retning er 31.500.

Forskellen i BNP per indbygger mellem regionerne afspejler 
blandt andet, at de varer og tjenester, som produceres af de 
64.200 nettopendlere fra Region Sjælland til Region 
Hovedstaden, opgøres i Region Hovedstaden i stedet for i 
Region Sjælland. 

Det samme gælder imidlertid beskæftigelsen. Pendlere fra 
Region Sjælland til Region Hovedstaden opgøres som 
beskæftigede i Region Hovedstaden i Danmarks Statistiks 
nationalregnskab. Den stor nettopendling til Region 
Hovedstaden burde derfor alt andet lige ikke afspejle sig i en 
højere produktivitet i Region Hovedstaden målt som 
bruttoværditilvæksten per beskæftiget – medmindre at de 
personer, der pendler i gennemsnit er mere produktive end 
den øvrige befolkning. 

Der er dog meget, der tyder på, at de personer, der pendler 
netop er mere produktive end gennemsnittet. For det første er 
pendling mere udbredt blandt personer med længere 
uddannelse. For det andet er indkomsterne for pendlere fra 
Region Sjælland til Region Hovedstaden markant højere end 
for ikke-pendlere i Region Sjælland.

For alle erhverv tilsammen var produktiviteten målt ved 
bruttoværditilvæksten per beskæftiget i Region Sjælland i 
2016 7% lavere end landsgennemsnittet. En stor del af denne 
forskel skyldes, at mange af de mest produktive personer, der 
er bosiddende i Region Sjælland, trækker op i Region 
Hovedstadens produktivitet i stedet for i Region Sjællands 
produktivitet. 

Pendlere mellem Region Sjælland og Region Hovedstaden i 2015

Kilde: Center for Vækstanalyse (kommende): ‘Grundlagsanalyse Sjælland 2018‘
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HISTORISKE FORKLARINGER PÅ DEN LAVERE 
PRODUKTIVITET
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Produktiviteten er høj inden for ejendomshandel og finansiering og 

forsikring, men disse erhverv fylder kun lidt i det samlede billede

Der er stor variation i produktiviteten på tværs af 
servicebrancherne i Region Sjælland. 
Ejendomshandel og finansiering og forsikring er de 
mest produktive brancher, men disse to brancher 
udgør tilsammen kun 2,6% af den samlede 
beskæftigelse, jf. figuren.

I den anden ende ligger brancherne erhvervsservice, 
handel og transport og kultur of fritid. Disse tre 
forholdsvist lavproduktive brancher udgør 
tilsammen 40% af den samlede beskæftigelse, mens 
den offentlige sektor udgør hele 35% af den samlede 
beskæftigelse.

Det samlede areal i figuren angiver 
bruttoværditilvæksten. Der er to måder, man kan øge 
den samlede bruttoværditilvækst og produktivitet 
på:

For det første kan man øge højden af 
søjlerne i figuren, dvs. produktiviteten 
inden for hver branche. Dette kalder vi en 
brancheeffekt.

For det andet kan man forskyde bredden af 
søjlerne i figuren, dvs. flytte beskæftigelsen 
mellem brancherne. Hvis beskæftigelsen i 
de mest produktive brancher vokser 
kraftigere end de lavproduktive brancher, 
stiger produktiviteten. Dette kalder vi en 
sammensætningseffekt.

Det viser sig, at de sidste 10 års produktivitetsfald i 
serviceerhvervene i Region Sjælland skyldes begge 
disse effekter.

Opdeling af bruttoværditilvæksten i Region Sjælland i 2016

Note: Primære erhverv inkluderer landbrug, skovbrug og fiskeri, råstofindvinding og forsyningsvirksomhed. 
Branchen ‘boliger’ er udeladt fra opgørelsen. 

Kilde: Copenhagen Economics baseret på Danmarks Statistik (tabellerne NRBP10 og NRBB10)
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Bruttoværditilvækst (BVT) per årsværk, 1.000 kr.
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Produktiviteten er steget inden for information og 

kommunikation, men er faldet inden for ejendomshandel

Der er sket store variationer i produktiviteten inden 
for de enkelte serviceerhverv siden midt-90’erne. 
Mest markant faldt produktiviteten inden for 
ejendomshandel med 13% i gennemsnit per år fra 
2001 til 2008, jf. figuren herunder. 

Inden for finansiering og forsikring steg 
produktiviteten fra 1995 frem mod finanskrisens 
start i 2008 med 5% per år, men er faldet siden da.

Set over hele perioden fra 1995 til 2016 er 

finansiering og forsikring det serviceerhverv i Region 
Sjælland, der har haft den næsthøjeste vækst i 
produktiviteten med i gennemsnit 1,9% per år. Den 
højeste produktivitetsvækst er sket inden for 
information og kommunikation med 4,8% om året. 
Her er produktiviteten steget over hele perioden fra 
1995 til 2016.

Inden for handel og transport samt overnatning og 
restauration faldt produktiviteten markant i årene op 
til finanskrisen. I 2016 udgjorde beskæftigelsen i 

disse brancher 26% af den samlede beskæftigelse i 
regionen og 30% af beskæftigelsen i 
serviceerhvervene. Udviklingen i disse brancher har 
derfor stor betydning for den samlede 
produktivitetsudvikling i Region Sjælland. 

Ligesom for den offentlige sektor er der stor 
usikkerhed om produktivitetsudviklingen i bygge- og 
anlægsbranchen i talmaterialet.1 Vi har derfor 
udeladt bygge og anlæg og den offentlige sektor i 
figurerne herunder.

Produktivitet i serviceerhvervene i Region Sjælland

Note: Figuren viser udviklingen i kædede værdier. Tallene for 2014-2016 er foreløbige. 
Kilde: Copenhagen Economics baseret på Danmarks Statistik (tabellerne NRBP10 og NRBB10)
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Bruttoværditilvækst (BVT) per årsværk, 1.000 kr. (2010-priser)

1 Bygge- og anlægsbranchens værditilvækst i nationalregnskabet bliver deflateret med et omkostningsindeks, som opfanger bl.a. lønstigninger. I det omfang lønningerne afspejler produktiviteten, vil eventuelle 

produktivitetsgevinster forsvinde, når værditilvæksten i kroner og øre omregnes til producerede mængder.

1

Bruttoværditilvækst (BVT) per årsværk, 1.000 kr. (2010-priser)
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Sammenlignet med de andre regioner har information og 

kommunikation samt handel og transport klaret sig dårligst

Det er over en bred kam, at serviceerhvervene i 
Region Sjælland har sakket agterud i forhold til de 
øvrige regioner. Information og kommunikation har 
haft den højeste produktivitetsvækst fra 1995 til 2016 
af alle serviceerhvervene i Region Sjælland, men det 
samtidig den branche, hvor væksten har været lavest 
i forhold til de øvrige regioner. 

Det store fald i produktiviteten inden for handel og 
transport i årene op til finanskrisen har ligeledes i 
høj grad bidraget til den lave produktivitetsvækst i 
Region Sjælland. Når vi sammenligner over hele 

perioden fra 1995 til 2016 har den gennemsnitlige 
årlige produktivitetsvækst i handel og transport 
været -0,1% i Region Sjælland mod +1,7% i Region 
Hovedstaden og +0,4% i de øvrige regioner. 

Sammenlignet med de øvrige regioner har 
produktivitetsvæksten ligeledes været svag inden for 
finansiering og forsikring, kultur og fritid samt i 
nogen grad også inden for erhvervsservice og 
ejendomshandel. Det er derfor i disse erhverv, og 
særligt inden for information og kommunikation, at 
der er et potentiale for højere produktivitetsvækst.

Ændring i produktiviteten fra 1995-2016

Note: Figuren viser udviklingen i kædede værdier. 
Tallene for 2014-2016 er foreløbige. 

Kilde: Copenhagen Economics baseret på 
Danmarks Statistik (tabellerne NRBP10 og NRBB10)
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Skal tolkes varsomt

Gennemsnitlig årlig ændring i bruttoværditilvæksten (BVT) per årsværk
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Potentialet i underbrancherne
Figuren herunder viser hvilke underbrancher, 

der har det største potentiale for 

produktivitetsvækst målt i forhold til den 

historiske vækst i de øvrige regioner. 

Potentialet for produktivitetsvækst i hver enkelt 

underbranche afhænger imidlertid af, hvad 

der findes af mulige tiltag for den 

pågældende underbranche. Da de fleste 

mulige tiltag har effekt på tværs af alle 

underbrancher (og ikke gælder specifikt for 

hver underbranche), har vi ikke kvantificeret 

potentialet for hver underbranche i absolutte 

tal i denne rapport.



Faktisk udvikling

Hypotetisk udvikling hvis 

beskæftigelsen var 

fordelt mellem 

brancherne som i 2005
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Beskæftigelsen er skiftet fra højproduktive brancher til 

lavproduktive brancher

Foruden skift i produktiviteten inden for hver 
underbranche (brancheeffekten), kan den samlede 
produktivitet i serviceerhvervene påvirkes af 
forskydninger i beskæftigelsen mellem
underbrancherne (sammensætningseffekten). 

For at undersøge betydningen af 
sammensætningseffekten i Region Sjælland, har vi 
beregnet et hypotetisk scenarie, hvor vi har fastholdt 
fordelingen af beskæftigelsen mellem brancherne, 
som den så ud i 2005. 

Dette scenarie viser, hvordan produktiviteten ville 
have udviklet sig, hvis der udelukkende var sket 
ændringer i produktiviteten inden for hver branche 
siden 2005 og ikke et skifte i beskæftigelsen mellem
brancherne. 

Som vist i figuren ville ca. 1/3 af produktivitetsfaldet 
fra 2005 til 2016 i så fald ikke have fundet sted. Det 
betyder, at der siden 2005 er sket et skifte i 
beskæftigelsen fra højproduktive til lavproduktive 
brancher, som samlet set har bidraget med 1/3 af 
produktivitetsfaldet i serviceerhvervene.

Selvom brancheeffekten er den vigtigste, har 
sammensætningseffekten også spillet en rolle – især 
i den manglende catching up til de andre regioner 
efter krisen. Mens produktivitetsfaldet i årene op til 
krisen primært skyldes et fald i produktiviteten 
inden for brancherne, særligt inden for handel og 
transport og ejendomshandel, har et skifte i 
beskæftigelsen fra høj- til lavproduktive erhverv 
bremset udviklingen efter krisen.

Faktisk og beregnet produktivitet i serviceerhvervene i Region Sjælland

Note: Figuren viser udviklingen i kædede værdier. Tallene for 2014-2016 er foreløbige.
Kilde: Copenhagen Economics baseret på Danmarks Statistik (tabellerne NRBP10 og NRBB10)
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Beskæftigelsen er steget inden for lavproduktive brancher 

som erhvervsservice, handel, transport, kultur og fritid

Siden 2005 er der sket et skifte i beskæftigelsen fra 
højproduktive til lavproduktive brancher, som 
samlet set har bidraget med 1/3 af 
produktivitetsfaldet i serviceerhvervene.

Siden 20o5 er beskæftigelsen steget i de tre mindst
produktive brancher i Region Sjælland; 
Erhvervsservice, handel og transport samt kultur og 
fritid. Disse tre brancher udgjorde tilsammen 
omkring 40% af den samlede beskæftigelse (både 

serviceerhverv, primærerhverv og industri) i 
regionen i 2016. 

I samme periode er beskæftigelsen i højproduktive 
serviceerhverv som ejendomshandel, finansiering og 
forsikring og bygge og anlæg faldet eller været 
uændret. 

Tilsammen har disse skift i beskæftigelsen medvirket 
til at sænke den samlede produktivitet i Region 

Sjælland.

Til sammenligning er beskæftigelsen steget inden for 
både ejendomshandel, finansiering og forsikring og 
information og kommunikation i Region 
Hovedstaden, hvilket har bidraget til den positive 
produktivitetsvækst i Region Hovedstaden.

Gennemsnitlig årlig ændring i beskæftigelsen i serviceerhvervene fra 2005-2016

Note: Brancherne er sorteret efter bruttoværditilvækst per beskæftiget i 2016, med de mest produktive brancher til venstre og de mindst produktive til højre.
Kilde: Copenhagen Economics baseret på Danmarks Statistik (tabel NRBB10)
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SÆRANALYSE AF VIRKSOMHEDERNES 
PRODUKTIONSBEGRÆNSNINGER
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De private serviceerhverv i Region Sjælland angiver større 

produktionsbegrænsninger end i de øvrige regioner

Siden 2011 har Danmarks Statistik månedligt 
indsamlet oplysninger om virksomhedernes 
produktionsbegrænsninger fra en stikprøve på ca. 
3.000 servicevirksomheder i hele Danmark.

Spørgeskemaundersøgelsen er en del af de såkaldte 
konjunkturbarometre, der også foretages i resten af 
EU, hvis primære formål er at belyse den aktuelle 
konjunktursituation gennem spørgsmål om de 
seneste måneders udviklingen og virksomhedernes 
forventninger til de kommende måneder. 

Blandt spørgsmålene er spørgsmålet ‘Er der i 
øjeblikket faktorer der begrænser din virksomhed?’ 
Figurerne herunder viser fordelingen af svarene til 
dette spørgsmål fra perioden 2011-2016. En 
virksomhed kan rapportere mere end én 
begrænsning. I så fald vil hvert svar fra samme 
virksomhed tælle med flere gange i figurerne.

Servicevirksomhederne i Region Sjælland angiver i 
større omfang, at de har begrænsninger, end de 
øvrige regioner. Når vi vægter svarene med 
virksomhedernes størrelse, er kun 34% af svarene 

‘ingen begrænsninger’ i Region Sjælland mod 44% i 
Region Hovedstaden og 38% i de øvrige regioner.

For alle regioner angives ‘mangel på efterspørgsel’ 
som den største begrænsning. 

I Region Sjælland er særligt de finansielle 
begrænsninger større end i de øvrige regioner. 16% af 
svarene i Region Sjælland angiver finansielle 
begrænsninger mod hhv. 7% og 12% i Region 
Hovedstaden og de øvrige regioner.

Serviceerhverv i Region Sjælland

Note: Figurerne viser andelen af virksomheder, der rapporterer de givne begrænsninger i perioden 2011-2016. Svarene er vægtet med antal ansatte i hver virksomhed. Figurerne inkluderer 
følgende branchekoder: 49-58, 61-65, 68-74, 77-79, 81-82, 90-95. Det betyder, at hverken bygge og anlæg eller detail- og engroshandel er inkluderet. 

Kilde: Copenhagen Economics baseret på særudtræk fra Danmarks Statistik
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Mens manglen på arbejdskraft tiltager, begrænses færre 

virksomheder af finansielle begrænsninger

Mens der over hele perioden 2011-2016 ikke har 
været en markant større mangel på arbejdskraft i 
Region Sjælland end i de øvrige regioner, har der 
særligt i de seneste år været en stor mangel på 
dygtige medarbejdere i Region Sjælland. I 2017 
udgjorde ‘mangel på arbejdskraft’ 19% af svarene på 
spørgsmålet om faktorer, der begrænser 
virksomheden. Den tiltagende mangel på 

arbejdskraft ses også i resten af landet men ikke i lige 
så høj grad som i Region Sjælland, jf. figuren til 
venstre.

Lige siden konjunkturundersøgelsens første år i 2011 
har virksomhederne i Region Sjælland angivet større 
finansielle begrænsninger end i resten af landet. Det 
tyder dog på, at færre virksomheder end tidligere 

begrænses af finansielle begrænsninger, jf. figuren til 
højre. I 2017 udgjorde ‘finansielle begrænsninger’ 
13% af svarene på spørgsmålet om faktorer, der 
begrænser virksomheden.

Mangel på arbejdskraft i serviceerhvervene

Note: Svarene er vægtet med antal ansatte i hver virksomhed. Figurerne inkluderer følgende branchekoder: 49-58, 61-65, 68-74, 77-79, 81-82, 90-95. Det betyder at hverken bygge og 
anlæg eller detail- og engroshandel er inkluderet.

Kilde: Copenhagen Economics baseret på særudtræk fra Danmarks Statistik
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Der er store finansielle begrænsninger i finansierings- og 

forsikringsbranchen i Region Sjælland

Virksomhederne indikerer særligt store finansielle 
begrænsninger i Region Sjælland i forhold til de øvrige 
regioner. Over perioden fra 2011-2016 angiver 16% af 
svarene i Region Sjælland finansielle begrænsninger mod 
hhv. 7% og 12% i Region Hovedstaden og de øvrige 
regioner. 

Det er særligt inden for finansierings- og 
forsikringsbranchen, at regionens virksomheder indikerer 
store finansielle begrænsninger. Halvdelen af svarene fra 
denne branche angiver finansielle begrænsninger som en 
faktor, der begrænser virksomheden, mod 6% i Region 
Hovedstaden og 14% i de øvrige regioner. 

De oplevede finansielle begrænsninger i denne branche 
kan skyldes de regulatoriske krav, der blev indført i 
kølvandet på finanskrisen for at sikre bankers og 
sparekassers robusthed og dermed undgå en ny 
finanskrise. Dette bekræftes af vores interview med en af 
regionens banker, jf. næste side, og af, at de angivne 
finansielle begrænsninger i Danmarks Statistiks 
spørgeskemaundersøgelse var særligt store i årene efter 
finanskrisen, fra 2011 til 2014.

De regulatoriske krav dækker over højere likviditetskrav 
og højere kapitalkrav. Derudover blev der stillet større 
krav til rapportering, som kan være ressourcekrævene for 
særligt de små og mellemstore banker. De regulatoriske
krav gør det alt i alt dyrere for bankerne at drive 
bankvirksomhed, hvilket i sidste ende kan betyde højere 
priser for låntagerne.

For de øvrige brancher kan finansielle begrænsninger 
indikere, at virksomhederne har svært ved at låne penge til 
investeringer i fx anlæg, udstyr, lokaler eller software, eller 
til driften under opstart eller udvidelser af virksomheden.

Finansielle begrænsninger i Region Sjælland fra 2011-2016

Kilde: Copenhagen Economics baseret på særudtræk fra Danmarks Statistik
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Hard facts

CASE:

EN PERSONLIG BANK

Møns Bank profilerer sig på personlige betjening, tæt 
forankring i lokalmiljøet og højt serviceniveau. Det er 
afgørende for Møns Bank at være tæt på sine kunder 
og have en nærværende betjening. Filialen i Næstved 
åbnede for knap fire år siden og har nu 11 
medarbejdere, alle fra lokalområdet.

Møns Bank har flest privatkunder, men 
erhvervskunderne står for den største del af bankens 
udlån. Erhvervskunderne kommer fra alle brancher 
inklusiv landbruget. Kunderne findes både i og 
udenfor nærområdet, men sjældent udenfor 
Sjælland.

Møns Bank er kommet styrket ud af finanskrisen og 
har nu en 50% større basisindtjening, og har 
desuden 50% flere kunder og medarbejdere. Når det 
kommer til både nye kunder og kvalificerede 

medarbejdere, har Møns Bank nydt godt af 
filiallukninger blandt andre banker. Selvom der er få 
personer i lokalområdet med de rette kvalifikationer, 
er det lykkedes at besætte alle bankens topposter 
med de rette kompetencer.

STØRSTE UDFORDRING

De næste 4-5 år er der stadig et potentiale for en 
‘traditionel’ lokal bank som Møns bank. Men længere 
ude i fremtiden kan teknologiske fremskridt, 
såkaldte disruptionsteknologier, såsom apps der 
muliggør nye finansieringsløsninger, potentielt set 
redefinere hele bankens forretningsgrundlag. Det 
vurderes at være den største trussel mod banken 
fremover.

Møns Bank genkender de store finansielle 
begrænsninger i branchen, som afspejler, at banker 
skal leve op til lovgivningsmæssige kapitalkrav. 

Møns Banks forventning er, at de både på kort og 
lang sigt lever op til kravene.

Lokalområdets helt store udfordring vurderes at 
være et generelt lavt uddannelsesniveau. Lokale 
uddannelsesinstitutioner og øget samarbejde mellem 
disse og erhvervslivet fremhæves som vigtige 
områder for forbedring. Derudover kæmper Næstved 
for en ny motorvej, som skal forbedre forholdene for 
de mange pendlere til og fra København. 

• Branche: 641900 Banker etc.

• Etableret: 2014 (Møns bank i 1877)

• Antal ansatte: 11 (90 i hele banken)

• Nettoindtægter: 142 millioner kr. (banken)

• Placering: Næstved, Næstved kommune

DEN LOKALE TILSTEDEVÆRELSE HAR STADIG SIN 

BERETTIGELSE

Møns Bank – Næstved filial

En ekspanderende lokalbank med fokus 
på lokalområdet og de personlige 
relationer. Den største potentielle trussel 
mod bankens forretningsmodel er 
konkurrencen fra nye teknologier, der 
kan disrupte markedet – men disse 
ligger længere ude i fremtiden.
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Manglen på arbejdskraft er størst inden for specialiserede erhverv 

som rådgivnings- og ingeniørvirksomhed

I særligt de seneste år har virksomhederne indikeret 
en stor mangel på arbejdskraft i Region Sjælland. 
Arbejdskraftmanglen er størst inden for erhverv, der 
kræver højtuddannede og højt specialiserede 
medarbejdere, fx hos revisorer, advokater, og 
rådgivnings- og ingeniørvirksomheder. I disse 
brancher angiver 13%-14% af svarene mangel på 
arbejdskraft, jf. figuren.

At det netop er i disse brancher, at der er størst 
arbejdskraftmangel kan indikere, at det generelt er 
svært for virksomhederne i Region Sjælland at 
tiltrække og fastholde højtuddannede medarbejdere. 
Manglen på arbejdskraft på tværs af alle brancher kan 
ligeledes afspejle en mangel på højtuddannede ledere.

Virksomhedernes mangel på højtuddannet 
arbejdskraft hænger sammen med, at 
uddannelsesniveauet blandt de bosiddende i Region 
Sjælland generelt er forholdsvist lav. Per 1. januar 
2017 havde 30% af de 30-69-årige i Region Sjælland 
en videregående uddannelse mod 47% i Region 
Hovedstaden og 33% i øvrige regioner.1 Som vi har set, 
er der tilmed mange af de højthøjtuddannede i 
regionen, der pendler til arbejde i Region 
Hovedstaden. Endelig beskæftiger den offentlige 
sektor en større del af arbejdsstyrken i Region 
Sjælland end i øvrige regioner, hvilket øger 
konkurrencen om de højtuddannede medarbejdere.

Vores interviews med virksomheder i regionen 
bekræfter ligeledes manglen på højt- eller 
specialuddannet arbejdskraft. Flere virksomheder 
efterspørger på den baggrund et større udbud af 
uddannelser i nærområdet, jf. de næste sider.

Mangel på arbejdskraft i Region Sjælland fra 2011-2016

Kilde: Copenhagen Economics baseret på særudtræk fra Danmarks Statistik
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Hard facts

CASE:

MANGEL PÅ TEKNIKERE HOS EN HØJT SPECIALISERET 

VIRKSOMHED
Insatech A/S

Insatech er en højt specialiseret 
virksomhed, der beskæftiger 75 
medarbejdere i Bårse i Vordingborg 
kommune. Virksomhedens største 
begrænsning for vækst er mangel på 
kvalificerede teknikere.

TEKNISK VIRKSOMHED I VÆKST

Insatech A/S forhandler instrumenter til industrien 
og leverer projektorienterede services inden for 
ingeniør- og andre tekniske fag. Insatech har 
eksempelvis stor succes med kalibreringsløsninger til 
bl.a. fødevareindustrien, der sikrer, at fødevarerne 
lever op til lovkravene. Insatech har udviklet et 
produkt, der gør, at instrumentet ikke behøver blive 
taget ud af produktionen under kalibreringen. Dette 
reducerer omkostningerne og risikoen for 
kontaminering.

Inden for de sidste 14 år har Insatech A/S øget 
omsætningen med en faktor tre og fordoblet antallet 
af ansatte. Virksomhedens målsætning er en rolig og 
konsolideret vækst, som ikke går på kompromis med 
indtjeningen. Insatech er nomineret til 
Eksportforeningens årlige pris ”Exporter of the year” 
i 2017. Dette skyldes bl.a. en kraftigt stigende 

eksport hvor omkring 50 millioner af omsætningen 
genereres i udlandet. England, Irland og USA er 
stærke eksportmarkeder. Insatech begyndte at 
eksportere for 4-5 år siden og har ikke oplevet store 
udfordringer herved.

MANGEL PÅ TEKNIKERE

Virksomhedens største udfordring er at ansætte 
kvalificerede teknikere med den krævede tekniske 
kunnen. Virksomheden rekrutterer primært fra det 
sydlige Sjælland, Lolland og Falster, men har også 
ansatte fra København og Helsingør, og nyder derfor 
godt af sin placering nær motorvejen. Virksomheden 
efterspørger bl.a. elektrikere, elektroteknikere, 
maskinmestre, ingeniører og bioanalytikere. Disse 
uddannelser kræver et højt specialiseringsniveau og 
findes kun i København, men de kunne også ligge i 
Køge eller Næstved. Virksomheden efterspørger 
ligeledes et større udbud i nærområdet af kurser i 

kundebetjening og salg.

Udfordringerne ved at finde kvalificerede teknikere 
kan spores helt tilbage til et lavt ambitionsniveau i 
områdets folkeskoler. Her nævnes et øget 
samarbejde mellem industrien og skolerne som en 
mulig løsning. Særligt fremhæves et succesfuldt 
forløb, hvor elever fra en lokal folkeskole var på 
besøg i virksomheden, for at skabe interesse om de 
tekniske færdigheder. 

• Branche: 466900 Engroshandel m. maskiner

• Etableret: 1989

• Antal ansatte: 75

• Omsætning: 170 millioner kr.

• Placering: Bårse, Vordingborg kommune



Hard facts

CASE:

MANGEL PÅ FAGLÆRT ARBEJDSKRAFT ER DEN 

STØRSTE UDFORDRING
A/S Poul Larsen

A/S Poul Larsen er en kombineret 
elektriker- og VVS-virksomhed. De løser 
opgaver inden for el-installationer, VVS-
opgaver, video- og teledata, sikring, 
automatik, varmepumper og større 
industri-installationer. Den største 
udfordring er mangel på kvalificeret, 
faglært arbejdskraft.

ALL-ROUND INSTALLATØR

A/S Poul Larsen startede som en elektriker-
virksomhed, men er siden udvidet med en afdeling 
inden for VVS, gas og energiteknik. Udvidelsen af 
virksomheden har medført, at Poul Larsen i dag 
tilbyder en all-round installationsservice, som også 
inkluderer rådgivning, reparation, montering og 
service inden for bl.a. ventilationsanlæg, 
varmepumper og alarmsystemer.

Målsætningen i virksomheden er at vokse både inden 
for el- og VVS-afdelingen. Væksten skal opnås 
igennem gode produkter og en tæt relation til et 
bredt kundeklientel, der spænder både den private 
og den offentlige sektor. Målet er derfor, at Poul 
Larsen skal være bedst på området.

MANGEL PÅ FAGLÆRTE

Virksomhedens største udfordring er mangel på 
faglært og kvalificeret arbejdskraft. Virksomheden 
ansætter hovedsageligt elektrikere og VVS montører, 
men også bogholdere og andre kontoruddannede. 
Manglen på kvalificeret arbejdskraft vurderes bl.a. at 
skyldes en dalende interesse for 
erhvervsuddannelser blandt de unge. Det påpeges 
derfor, at tiltag der styrker denne interesse er vigtige. 
A/S Poul Larsens styrker i forhold til at tiltrække 
arbejdskraft er, at de er en etableret virksomhed med 
en god lokation, et stærkt netværk og et godt 
økonomisk fundament.

A/S Poul Larsen har kendskab til Væksthus Sjælland, 
men har kun periferisk været i kontakt med 
væksthuset og har ikke modtaget ydelser herfra. På 
kommunalt plan gør virksomheden meget brug af 

netværksmøder, som jævnligt afholdes af Sorø 
kommune. Her oplever A/S Poul Larsen god sparring 
med andre virksomheder. 

A/S Poul Larsen påpeger vigtigheden af at sikre en 
lige udvikling på tværs af regionen. Dette indebærer 
en proaktiv kommunal og regional indsats, der 
arbejder for, at arbejdspladserne ligger spredt over 
hele regionen.

• Branche: 432100 El-installation

• Etableret: 1946

• Antal ansatte: 45

• Bruttofortjeneste: 22 millioner kroner

• Placering: Fjenneslev, Sorø kommune
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Brancherne med højest produktivitet og produktivitetsvækst 

oplever flest begrænsninger

Virksomheder inden for information og 
kommunikation samt finansiering og forsikring er 
blandt de mest produktive i Region Sjælland. Det er 
samtidig to af de serviceerhverv, der har haft en 
positiv produktivitetsvækst siden 2005, dvs. i 
perioden op til, under og efter finanskrisen.

Det er disse to højproduktive erhverv, der angiver de 
største produktionsbegrænsninger i Region Sjælland. 
For virksomheder inden for finansiering og 
forsikring angiver 88% af svarene faktorer, der 
begrænser virksomheden, i Danmarks Statistiks 
spørgeskemaundersøgelse fra 2011-2016. For 
information og kommunikation er der tale om 76% af 
svarene.

Bygge og anlæg er den servicebranche i 
undersøgelsen, der oftest har angivet ‘ingen 
begrænsninger’ som svar. Her angiver kun 44% af 
svarene faktorer, der begrænser virksomheden.

For erhvervsservice, transport og kultur og fritid 
angiver ca. 57% af svarene 
produktionsbegrænsninger.

Produktionsbegrænsninger og produktivitet i Region Sjælland

Note: * For ‘Handel og Transport’ angiver produktionsbegrænsningerne kun transporterhvervene og ikke handel
Kilde: Copenhagen Economics baseret på særudtræk fra Danmarks Statistik
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Brancherne med flest begrænsninger klarer sig dårligst i forhold 

til resten af landet

De oplevede produktionsbegrænsninger inden for 
information og kommunikation samt finansiering og 
forsikring er ikke kun store ift. de øvrige erhverv i 
regionen men også i forhold til de øvrige regioner. 
For finansiering og forsikring er andelen af svar, der 
indikerer begrænsninger, næsten 40%-point højere 
end i resten af landet. For informationen og 
kommunikation er andelen 20%-point højere. 

De store produktionsbegrænsninger i disse ellers 
højproduktive erhverv afspejler sig i en stor 
produktivitetsforskel i forhold til resten af landet. 

Selvom finansiering og forsikring er blandt de mest 
produktive serviceerhverv i Region Sjælland med en 
bruttoværditilvækst per beskæftiget på 1,1 mio. kr., 
er det samtidig et af de erhverv, der er mindst 
produktive sammenlignet med resten af landet; 
Produktiviteten var ca. 250.000 kr. per beskæftiget 
lavere end i resten af landet i 2016. For information 
og kommunikation var dette produktivitetsgab
endnu større, nemlig på ca. 350.000 kr. per 
beskæftiget.

Der tegner sig altså et billede af, at 

produktivitetsudfordringen i Region Sjælland ironisk 
nok er størst blandt de brancher, der har haft den 
højeste produktivitetsvækst og i dag er de mest 
produktive i regionen. Det er nemlig disse brancher, 
der klarer sig dårligst i forhold til resten og landet, og 
som samtidig oplever de største 
produktionsbegrænsninger.

Foruden mangel på arbejdskraft og finansielle 
begrænsninger, har de interviewede virksomheder 
angivet offentlige udbudskrav som en begrænsning. 
Dette uddybes i de følgende to cases.

Produktionsbegrænsninger og produktivitet i forhold til resten af landet

Note: * For ‘Handel og Transport’ angiver produktionsbegrænsningerne kun transporterhvervene og ikke handel. For ´Bygge og Anlæg’ angives forskellen i andel af svar, der indikerer 
begrænsninger, mellem Region Sjælland og hele landet.

Kilde: Copenhagen Economics baseret på særudtræk fra Danmarks Statistik
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Hard facts

CASE:

DE OFFENTLIGE UDBUDSKRAV ER DEN STØRSTE 

UDFORDRING
Top Partners A/S

For et vikarbureau, hvis største kunde er 
den offentlige sektor, er den største 
udfordring på kort sigt udbudsstrukturen 
i det offentlige. På længere sigt kan nye 
digitale platforme true den eksisterende 
forretningsmodel.

DET OFFENTLIGE SOM KUNDE

Top Partners A/S leverer vikarer indenfor 
sundhedssektoren, det pædagogiske område og 
indenfor rengøring i private hjem under 
fritvalgsordningen. Virksomhedens vikarer er oftest 
uddannede sygeplejersker, SOSU-hjælpere, SOSU-
assistenter og pædagoger. De fleste ansatte er vikarer 
og mange af vikarerne arbejder i kommune eller 
region og tager vagter i vikarbureauet som 
bibeskæftigelse. 

BEGRÆNSENDE UDBUDSKRAV

Virksomhedens største udfordring er udformningen 
af de offentlige udbud. Disse gør det ofte svært for 
mindre vikarbureauer at konkurrere. Kravene i 
udbuddene vurderes ofte at være kortsigtede og 
urealistiske, hvor der stilles høje og specifikke krav 
til kvaliteten, mens prisen ikke er tilsvarende. Det 
efterspørges, at det offentlige laver mere research og 

i højere grad tager kontakt til specialister, herunder 
økonomer i samspil med fagpersoner, der har en 
specifik viden indenfor udbuddets fagområde, 
således at udbuddet bygges på erfaringer og konkret 
viden. Desuden foreslås et tættere samspil mellem 
det offentlige og de mulige leverandører, eksempelvis 
ved at invitere til møder om udbuddets udformning. 
Det påpeges, at udformningen af udbudskravene i 
nogle tilfælde medfører forringet kvalitet af de 
ydelser, der leveres til det offentlige.

På den lange bane er virksomheden bekymret for 
digitale platforme, der kan være en hård konkurrent 
til vikarbureauerne. Risikoen vurderes dog at være 
relativt lav indenfor sundhedspleje og pædagogik.

Top Partners A/S nyder godt af, at de har eksisteret 
længe og er kendt og anerkendt blandt kunderne. 
Virksomheden er meget fokuseret på høj kvalitet og 

har personlige ansættelsessamtaler med alle vikarer. 
Derfor har Top Partners A/S heller ingen ambition 
om at blive større, hvis det skader kvaliteten.

Virksomheden har haft stor glæde af Væksthus 
Sjælland, som har bidraget med bl.a. viden om 
strategisk tænkning og videnspilottiltag. Det har 
været meget gavnligt at få sparring fra personer med 
andre kompetencer end dem virksomheden selv har.

• Underbranche: 782000 Vikarbureauer

• Etableret: 2000

• Antal ansatte: 60-70

• Bruttofortjeneste: 27 millioner kroner

• Placering: Slagelse, Slagelse kommune



Hard facts

CASE:

DEN DIGITALE UDVIKLING ER DEN STØRSTE 

UDFORDRING – MEN OGSÅ EN MULIGHED
OnPrint A/S

OnPrint A/S er den største 
trykvirksomhed i Region Sjælland. De 
leverer alt fra visitkort til indretning af 
kontormiljøer, design af messestande og 
elektronisk markedsføring. Den 
teknologiske udvikling er virksomhedens 
største udfordring.

RÅDGIVNING OM GRAFISKE 

PRODUKTER

OnPrint er det største trykkeri i Region Sjælland og 
leverer en bred vifte af grafiske produkter og 
tjenester. Dette dækker bl.a. bannere, design af 
messestande, foliering af biler, samt design af 
elektronisk markedsføringsmateriale. Elektronisk 
materiale udbredes bl.a. ved målrettede reklamer på 
Facebook. Omkring 20% af OnPrints omsætning 
kommer fra tjenesteydelser i form af rådgivning, 
sparring og design af kundernes visuelle udtryk.

Kunderne er varierede; fra den lokale VVS-
virksomhed over store koncerner som Siemens og 
Danske Bank til den offentlige sektor. OnPrint har 18 
medarbejdere, hvor hovedparten har en grafisk 
uddannelse og mange er ansat ved tidligere opkøb af 
andre virksomheder. OnPrint har ikke problemer 
med at hyre kvalificeret arbejdskraft.

Målsætningerne for virksomheden er at blive 
totalleverandør for både nye og eksisterende kunder, 
således at kunderne kun behøver at købe trykvarer 
og designideer ét sted, såkaldt one-stop-shopping.

HURTIG DIGITAL UDVIKLING

Virksomhedens største udfordring på kort sigt er den 
digitale udvikling. Internettet og elektronisk 
markedsføring er i hård konkurrence til trykte varer. 
Den digitale udvikling rummer dog samtidig nye 
muligheder. OnPrint har derfor oprettet OnDigital –
en ny afdeling, som specialiserer sig i digital 
markedsføring – og skifter mere over til digitale 
platforme, akustikbehandling og andre ydelser.

OnPrint oplever desuden, at det er vanskeligt at 
differentiere sig på kvalitet og højt serviceniveau ved 
offentlige udbud, hvor pris vægter meget højt. 
OnPrint vurderer ikke, at denne tilgang styrker 

virksomhederne inden for regionen. Det foreslås 
derimod, at kommunerne og Region Sjælland i 
højere grad gør brug af lokale leverandører for at 
styrke det lokale erhvervsliv.

OnPrint har været meget tilfreds med sparringen om 
virksomhedsdrift fra Væksthus Sjælland, men har 
ikke oplevet andre erhvervsrettede tiltag fra Region 
Sjælland. Det foreslås, at regionen og kommunerne i 
højere grad opsøger  de lokale virksomheder.

• Branche: 181200 Anden trykning

• Etableret: 1917

• Antal ansatte: 18

• Bruttofortjeneste: 11 millioner kr.

• Placering: Holbæk, Holbæk kommune



Opsummering

Produktivitetsfaldet i Region Sjælland skete særligt i 
årene op til finanskrisen. I denne periode var der 
højkonjunktur og beskæftigelsen steg kraftigt. 
Regionens virksomheder ansatte mange nye 
medarbejdere. Hvis de mange nye personer i 
beskæftigelse og i nyt job var mindre produktive end 
personer, der allerede var i beskæftigelse, kan det 
forklare en stor del af produktivitetsfaldet.

Siden har serviceerhvervene i Region Sjælland aldrig 
indhentet de øvrige regioner. Der er to årsager hertil.

For det første er virksomhederne inden for de mest 
produktive erhverv i regionen, herunder information 
og kommunikation samt finansiering og forsikring, 
begrænsede af mangel på arbejdskraft og finansielle 
begrænsninger. Selvom disse erhverv er blandt de 
mest produktive i regionen, er det samtidig dem, der 
har haft den svageste produktivitetsvækst 
sammenlignet med de øvrige regioner. Det er derfor 
disse erhverv, der har det største potentiale for en 
højere produktivitetsvækst.

For det andet skyldes den svage 
produktivitetsudvikling i serviceerhvervene set som 
én samlet gruppe, at beskæftigelsen i regionen er 
skiftet fra relativt højproduktive brancher til relativt 
lavproduktive brancher siden midten af 00’erne. 
Tilsammen har disse skift i erhvervsstrukturen 
bidraget til ca. en tredjedel af produktivitetstabet i 
serviceerhvervene siden 2005.
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BILAG

PRODUKTIONSBEGRÆNSNINGER I 
SERVICEERHVERVENE FRA 2011-2016



Produktionsbegrænsninger i serviceerhvervene fra 2011-2016

Branche-

kode
Branchenavn

Branchenavn i 

national-

regnskabet

Region

Antal 

virksom-

heder

Antal 

besvarelser

Ingen 

begræns-

ninger

Mangel på 

efter-

spørgsel

Mangel på 

arbejdskraft

Mangel på 

lokaler eller 

udstyr

Finansielle 

begræns-

ninger

Andre 

årsager

41-43
Bygge og 

anlæg

Bygge og 

anlæg

Region Hovedstaden 55% 26% 9% 0% 6% 3%

Regioner i øvrigt 57% 25% 8% 0% 7% 3%

Region Sjælland 54% 25% 8% 1% 9% 3%

49 Landtransport
Handel og 

transport

Region Hovedstaden 137 4.224 43% 24% 3% 1% 5% 24%

Regioner i øvrigt 362 11.761 49% 28% 7% 2% 11% 3%

Region Sjælland 95 2.680 27% 31% 12% 3% 20% 6%

50-53
Anden 

transport

Handel og 

transport

Region Hovedstaden 248 5.841 31% 53% 1% 1% 7% 7%

Regioner i øvrigt 270 7.001 47% 25% 5% 3% 9% 11%

Region Sjælland 38 525 72% 16% 4% 0% 6% 3%

55-56

Overnatning

og

restauration

Handel og 

transport

Region Hovedstaden 348 7.855 42% 37% 3% 5% 9% 4%

Regioner i øvrigt 398 9.963 37% 36% 5% 2% 14% 6%

Region Sjælland 72 1.612 41% 45% 3% 3% 6% 3%

Note: Procenttallene angiver andel af svar i hver kategori. Svarene er vægtet med antal ansatte i hver virksomhed.
Kilde: Copenhagen Economics baseret på særudtræk fra Danmarks Statistik. Bygge og anlæg er baseret på data modtaget fra Region Sjælland



Produktionsbegrænsninger i serviceerhvervene fra 2011-2016

Branche-

kode
Branchenavn

Branchenavn i 

national-

regnskabet

Region

Antal 

virksom-

heder

Antal 

besvarelser

Ingen 

begræns-

ninger

Mangel på 

efter-

spørgsel

Mangel på 

arbejdskraft

Mangel på 

lokaler eller 

udstyr

Finansielle 

begræns-

ninger

Andre 

årsager

58-63

Information

og kommu-

nikation

Information

og kommu-

nikation

Region Hovedstaden 630 16.142 41% 37% 9% 0% 7% 6%

Regioner i øvrigt 326 7.612 29% 42% 13% 1% 7% 9%

Region Sjælland 36 984 20% 57% 1% 1% 20% 2%

64-66
Finansiering

og forsikring

Finansiering

og forsikring

Region Hovedstaden 228 5.686 54% 37% 1% 0% 6% 3%

Regioner i øvrigt 146 3.389 15% 67% 1% 0% 14% 3%

Region Sjælland 20 453 11% 26% 1% 1% 51% 11%

69-70

Jura, revision 

og 

virksomheds-

rådgivning

Erhvervsservice

Region Hovedstaden 320 7.355 45% 28% 13% 0% 6% 8%

Regioner i øvrigt 276 6.895 47% 35% 6% 1% 6% 5%

Region Sjælland 72 1.791 27% 24% 14% 5% 16% 15%

71-75

Ingeniør, 

forskning og 

andre 

videnskabelige 

tjenester

Erhvervsservice

Region Hovedstaden 487 13.333 44% 27% 20% 1% 4% 4%

Regioner i øvrigt 404 9.755 34% 36% 12% 1% 12% 6%

Region Sjælland 47 1.122 33% 39% 13% 1% 12% 1%

Note: Procenttallene angiver andel af svar i hver kategori. Svarene er vægtet med antal ansatte i hver virksomhed.
Kilde: Copenhagen Economics baseret på særudtræk fra Danmarks Statistik



Produktionsbegrænsninger i serviceerhvervene fra 2011-2016

Branche-

kode
Branchenavn

Branchenavn i 

national-

regnskabet

Region

Antal 

virksom-

heder

Antal 

besvarelser

Ingen 

begræns-

ninger

Mangel på 

efter-

spørgsel

Mangel på 

arbejdskraft

Mangel på 

lokaler eller 

udstyr

Finansielle 

begræns-

ninger

Andre 

årsager

77-79

Udlejning, 

arbejds-

formidling og 

rejsebureauer

Erhvervsservice

Region Hovedstaden 220 5.723 27% 44% 19% 1% 6% 3%

Regioner i øvrigt 218 5.305 42% 29% 18% 1% 6% 4%

Region Sjælland 61 1.327 57% 19% 6% 3% 9% 5%

80-82

Vagttjenester, 

rengøring og 

kontorservices

Erhvervsservice

Region Hovedstaden 263 5.576 60% 20% 3% 0% 10% 6%

Regioner i øvrigt 263 5.505 44% 24% 8% 1% 19% 5%

Region Sjælland 55 1.354 33% 44% 6% 1% 6% 10%

90-93 Kultur og fritid Kultur og fritid

Region Hovedstaden 140 3.417 47% 17% 1% 6% 24% 5%

Regioner i øvrigt 203 5.034 40% 24% 1% 3% 29% 3%

Region Sjælland 26 428 32% 33% 3% 4% 22% 6%

94-96
Andre 

serviceydelser
Kultur og fritid

Region Hovedstaden 270 6.256 43% 38% 3% 2% 8% 5%

Regioner i øvrigt 208 4.567 58% 15% 1% 5% 14% 7%

Region Sjælland 45 708 45% 23% 5% 0% 14% 13%



Hard facts. Clear stories.

ABOUT COPENHAGEN ECONOMICS

Copenhagen Economics is one of the leading economics firms in Europe. Founded in 2000, the firm 
currently employs more than 85 staff operating from our offices in Copenhagen, Stockholm, and 
Brussels. The Global Competition Review (GCR) lists Copenhagen Economics among the Top-21 
economic consultancies in the world, and has done so since 2006.

copenhageneconomics.dk


