
 

 

 

 

  

 

Hvad ved vi om digitaliseringen af Danmark? 

 

1. Hvad ved vi om digitaliseringen af Danmark? 
 

Der foreligger en lang række analyser på digitaliseringsområdet, 

der blandt andet belyser:  

 Hvordan Danmark klarer sig på det digitale område 

 Hvad potentialet er ved digitalisering 

 Hvad barriererne er for, at virksomheder bliver styrket i de-

res digitalisering 

 

Nedenfor redegøres der for de vigtigste konklusioner fra en 

række analyser af Danmarks generelle niveau for digitalisering 

på forskellige områder. Det følgende er ikke en udtømmende 

analyse af Danmarks digitale ståsted, men et fælles udgangs-

punkt og fundament for de kommende drøftelser og analyseop-

læg i Digitaliseringspanelet. 

2. Er Danmark et digitalt foregangsland?  
 

Der er stor diskrepans mellem konklusionerne i de forskellige 

internationale ranglister på digitaliseringsområdet.  

 

Danmark har i mange år været et digitalt foregangsland, der 

konsekvent endte på de øverste pladser i internationale sam-

menligninger af landenes brug af it.  

 

I nogle målinger ligger Danmark fortsat i front. I februar 2016 

blev Danmark blandt andet kåret som det mest avancerede digi-

tale land i EU.  

 

EU-Kommissionen: 

Danmark ligger nr. 

1 i EU’s DESI-indeks 
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Figur 2: Danmarks digitale styrkeposition i EU.  

Kilde: EU-Kommissionen, Digital Economy and Society Index1 (DESI) 

 

EU-Kommissionens Digital and Society Index (DESI) er en sam-

mensat indikatorer baseret på fem overordnede kategorier. Top-

placeringen skyldes, som det fremgår af figur 2, at Danmark sco-

rer højt inden for alle de vurderede kategorier. 

 

EU-Kommissionen vurderer dog også, at Danmark er et af de 

lande, der sakker bagud i forhold til gennemsnittet, mens andre 

lande rykker sig hurtigere.  

 
Figur 3: EU-landenes digitale score og hastigheden af deres udvik-

ling 

Kilde: EU-Kommissionen, Digital Economy and Society Index2 (DESI) 
 

                                                        
1 https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/denmark  
2 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-385_en.htm 
 

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard/denmark
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-385_en.htm
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Dette gælder således både i forhold til connectivity – altså ud-

bredelse af bredbånd og mobildækning, på human capital – ba-

sale brugerfærdigheder samt avancerede færdigheder og udvik-

lingskompetencer, brugen af internettet, integreringen af ny 

teknologi og offentlig digitalisering.  

 

Data bag undersøgelsen stammer fra data fra alle 28 EU-lande 

om både virksomhedernes, borgernes og det offentliges anven-

delse af it. Data koordineres og indsamles årligt af Eurostat og 

de nationale statistikbureauer, hvilket sikrer en grundlæggende 

høj datakvalitet. I Danmark svarer f.eks. ca. 3.500 virksomheds-

ledere fra virksomheder med mere end ti ansatte årligt på un-

dersøgelsen. 

 

I en anden undersøgelse fra OECD er Danmark nr. 1 i OECD, når 

det kommer til andelen af borgere, der bruger internettet til at 

interagere med de offentlige myndigheder, og nr. 6 i forhold til 

virksomhedernes interaktion med det offentlige. 3 

 

Endelig har FN-organet International Telecommunications 

Union i december 2015 offentliggjort deres såkaldte ICT Deve-

lopment Index, hvor Danmark ligger nummer 2 i verden – kun 

overgået af Sydkorea. Det er et indeks, der især baserer sig på 

adgang til basal digital infrastruktur (fastnet-abonnementer, 

mobilabonnementer og adgang til computere i hjemmet), men 

som dog også måler på IKT-færdigheder i befolkningen baseret 

på befolkningens uddannelsesniveau.4  

 

Disse undersøgelser tegner et billede af Danmark som et digitalt 

foregangsland, mens andre undersøgelser tegner et noget mere 

dystert billede.  

                                                        
3 http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/down-
load/4215081e.pdf?expires=1449258886&id=id&ac-
cname=guest&checksum=B5CC0CADE64968371E7FC2510B015E92  
4 http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publica-

tions/misr2015/MISR2015-w5.pdf 
 

Vidste du…. 

 

… at Danmark er det land i EU med flest aktive på de sociale me-

dier? 

… at Danmark er det land i EU, hvor de ældste indbyggere (65+) 

anvender internettet mest ifht. andre ældre? 

… at Danmark er det land i EU med flest computere pr. elev til 

undervisningsformål i grundskolen (33,3 computere pr. 100 ele-

ver) 

… Danmark er det land i EU der har 5. flest med avancerede bru-

gerfærdigheder og udviklingskompetencer? 

FN: DK ligger num-

mer 2 i IKT-udvik-

lingsindeks 

OECD: Danskerne 

ligger i top med di-

gital kontakt til of-

fentlige myndighe-

der 

http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4215081e.pdf?expires=1449258886&id=id&accname=guest&checksum=B5CC0CADE64968371E7FC2510B015E92
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4215081e.pdf?expires=1449258886&id=id&accname=guest&checksum=B5CC0CADE64968371E7FC2510B015E92
http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/download/4215081e.pdf?expires=1449258886&id=id&accname=guest&checksum=B5CC0CADE64968371E7FC2510B015E92
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-w5.pdf
http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Documents/publications/misr2015/MISR2015-w5.pdf
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Det drejer sig blandt andet om World Economic Forums ”The 

Global Information Technology Report”, hvor Danmark i løbet 

af de seneste fire år er faldet fra en fjerdeplads til en 15. plads 

blandt verdens bedste it-nationer. De lande, vi normalt sam-

menligner os med – f.eks. de øvrige skandinaviske lande – har i 

samme periode fastholdt deres høje placering. 5 

 

Som det fremgår af figur 2, scorer Danmark relativt lavt på det 

politiske og regulatoriske niveau samt på det offentliges brug af 

it, hvor især sidstnævnte som nævnt eller er noget af det, Dan-

mark i scorer højt på i andre undersøgelser. Højest scorer vi på 

digital infrastruktur, it-kompetencer og på individuel brug af 

IKT.  

 

 

 

 
Figur 4: Danmarks IKT-placering.  

Kilde:  World Economic Forum, “Global Information Technology Report 

2015” 

 

World Economic Forums undersøgelse baserer sig på en sam-

mensat indikator af flere variable, præcis som det er tilfældet 

DESI-indeks fra EU-Kommissionen. Udover klassiske statisti-

ske indikatorer, bygger indekset også på vurderinger fra en min-

dre gruppe virksomhedsledere fra hvert land.  

 

Dette gør undersøgelsen mere subjektiv, hvilket gør det sværere 

at sammenlige lande, hvor forventningerne fra virksomhedsle-

dere må forventes at være forskellige. Således scorer Danmark 

                                                        
5 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Re-
port_2015.pdf  

World Economic 

Forum: Danmark 

faldet til nr. 15 i 

IKT-indeks 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_IT_Report_2015.pdf
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f.eks. nr. 41 i indikatoren for betydningen af IKT for regeringens 

vision for fremtiden, hvor vi således ligger under lande som 

Aserbajdsjan, Jordan, Mauritius og Bhutan, hvor virksomheds-

lederne angiveligt vurderer deres regerings indsats højere.  

 

Omvendt afspejler undersøgelsen er kritisk vurdering af Dan-

marks indsats på digitaliseringsområdet blandt virksomhedsle-

derne, hvilket er en del af baggrunden for DI’s digitaliserings-

initiativ. 

 

Endelig må det bemærkes, at Danmark også scorer dårligt på en 

række af de klassiske statistiske indikatorer.  

 

Danmarks fald på World Economic Forums liste skyldes pri-

mært, at vi overhales af andre lande, der går frem, mens Dan-

mark stagnerer. Det er i den sammenhæng bemærkelsesværdigt, 

at flere af de lande, vi normalt sammenligner os med, har for-

mået at fastholde deres topplaceringer.  

 

Også FN har i en andre undersøgelse end den ovenfor nævnte 

lavet en vurdering af landene baseret på deres brug af digital 

forvaltning. I den såkaldte E-government survey 2014 ligger 

Danmark nummer 16, hvilket er et bemærkelsesværdigt fald fra 

en plads som nummer 4 i 2012. Danmark halter nu efter lande 

som Frankrig, Spanien og Estland. 6 

 

Endvidere har Harvard Business Review offentliggjort et såkaldt 

Digital Evolution Index, hvor Danmark placeres blandt de 

lande, der er stagneret på det digitale område. 7 

 

Indekset er udarbejdet af Tufts University, og baserer sig på fire 

udvalgte grundliggende drivere for et lands digitale udvikling: 

 Efterspørgsel -  herunder forbrugerindkomster, demografi 

og internetbrug 

 Udbud – herunder teknologi og infrastruktur, og hvorvidt 

online handel og transaktioner understøttes 

 Institutionelle rammer – herunder regeringspolitik og mu-

ligheder for international handel 

 Innovation – start-up miljøer og det generelle konkurrence-

mæssige landskab. 

 

En udfordring ved dette – og en lang række af tilsvarende un-

dersøgelser på digitaliseringsområdet i øvrigt - er, at det meto-

diske grundlag og dermed i de konkrete indikatorer for vurde-

ringerne ikke fremgår. Det fremgår alene, at der indgår data i 

vurderingerne fra en lang række undersøgelser. 

                                                        
6 http://unpan3.un.org/egovkb/Portals/egovkb/Docu-
ments/un/2014-Survey/E-Gov_Complete_Survey-2014.pdf 
7  https://hbr.org/2015/10/europes-other-crisis-a-digital-recession 

Harvard Business 

Review: Danmark 

stagnerer i Digital 

Evolution Index 

FN: Danmark ligger 

nr. 16 inden for of-

fentlig digitalise-

ring 
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Figur 5: Digital fremdrift eller forfald. 

Kilde: Tufts University, Digital Evolution Index, Harvard Business Review 

 

Figur 4 viser Danmark i kategorien af stagnerende lande, dvs. 

lande, der har opnået et højt digitalt niveau og nu er gået mere 

eller mindre i stå. Modsat landene i ”Stand Out”-kategorien, der 

trods et højt niveau forsætter udviklingen. 

 

I indekset bliver det klart, at der er en overvægt af europæiske 

lande, der stagnerer. Såfremt dette er korrekt, betyder det, at 

selv om et land ligger i førerfeltet i EU, er det ikke ensbetydende 

med globalt lederskab. Indekset underbygger også, at stagnation 

de facto betyder tilbagegang over tid, da andre lande overhaler.  

 

Vendes blikket tilbage mod EU, må det endvidere fremhæves, 

at selv om danskerne er avancerede it og internetbrugere, så er 

de i højere grad brugere end skabere af digitale tjenester. Såle-

des er der mere end dobbelt så mange finner som danskere, der 

har prøvet at skrive et computerprogram8, og programmering 

og digitalisering er ikke på skoleskemaet i den danske folke-

skole. 

 

                                                        
8 http://digital-agenda-data.eu/charts/analyse-one-indicator-and-
compare-countries#chart={"indicator-group":"ict-skills","indica-
tor":"i_cprg","breakdown":"IND_TOTAL","unit-meas-
ure":"pc_ind","ref-
area":["AT","BE","CZ","DK","EE","EU27","FI","FR","DE","EL","HU",
"IE","IT","ES","SE","UK"]} 

EU-Kommissionen: 

Dobbelt så mange 

finner som dan-

skere har prøvet at 

skrive et computer-

program 

... og det gør meget 

af Europa også. 
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Figur 6: Hvor mange har skrevet et computerprogram ved hjælp af 

et specialiseret programmeringssprog.  

Kilde: Europa-Kommissionen, Digital Agenda Scoreboard 

 

Konklusion 

 

Det kan være svært at lave internationale sammenligninger, og 

der kan stilles spørgsmålstegn ved den anvendte metode i en 

række af undersøgelserne, men på baggrund af de præsenterede 

analyser vurderer DI, at Danmark har en velfungerende digital 

infrastruktur, en avanceret offentlig digital sektor og en befolk-

ning og arbejdsstyrke, der hurtigt tager teknologier til sig. 

 

Samtidig viser analyserne dog, at en række lande bevæger sig 

hurtigt på det digitale felt og udfordrer denne position. Det dre-

jer sig både om de politiske visioner for området, kultur og 

mindset i etablerede virksomheder såvel som i start-up miljøet, 

adgang til risikovillig kapital og i forhold til virksomhedernes 

konkrete digitale omstilling.  

 

Desuden er det en udfordring, at danskerne primært gør sig be-

mærket som brugere og ikke skabere af de nye digitale tilbud.  

3. Hvad er potentialerne ved øget digitalisering? 
 

I en McKinsey-rapport udarbejdet for G8-landene fremhæves 

det, at internetøkonomien både koster og skaber job. Virksom-

heder og brancher overflødiggøres og andre opstår. I rapporten 

fastslås det, at for hvert job internettet koster, skabes der 2,6 

nye. Problemet er, at det ikke er sikkert, at det er de samme 

lande, der vinder arbejdspladser, som mister dem.9  

 

En anden analyse udarbejdet af den amerikanske startup-tæn-

ketank Engine viser endvidere, at de lande, der formår at skabe 

de digitale jobs, kan høste store afledte effekter gennem jobska-

belse i den øvrige økonomi. Det estimeres således, at for hvert 

                                                        
9 http://www.mckinsey.com/features/sizing_the_internet_economy 

For hvert job inter-

nettet overflødig-

gør, skabes 2,6 nye 
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digitalt job, der skabes, skabes der 4,3 yderligere jobs i den lo-

kale økonomi.10 

 

Dermed er en enorm global omfordeling af arbejdspladser reelt 

sandsynlig, hvis f.eks. job, der overflødiggøres i fremstillingsin-

dustrien i Danmark erstattes af digitale job i Indien og tilhø-

rende jobskabelse i andre brancher.  

 

Samtidig konkluderes det af G8-landene, at 75 pct. af den inter-

netbaserede værditilvækst i G8-landene og andre udviklede 

økonomier skabes i det traditionelle erhvervsliv uden for tekno-

logivirksomhederne. 11 

 

De digitale jobs kan således også skabes mange steder i økono-

mien. Dermed er der grundlag for at konkludere, at øget digita-

lisering i høj grad vil kunne komme det brede erhvervsliv i DI’s 

medlemskreds til gode.  

 

På dansk grund har Erhvervsstyrelsen udarbejdet en analyse, 

der viser en klar sammenhæng mellem digitalisering og virk-

somhedernes produktivitet.12 

 

Et af rapportens nøgleresultater er, at en 1 procentpoint større 

andel af virksomheder, som har digitaliseret visse forretnings-

processer, er knyttet til 0,72 pct. højere værditilvækst pr. med-

arbejder. Det svarer i et makroøkonomisk perspektiv til mellem 

2,6 og 6,5 milliarder kroner i årlig bruttoværditilvækst. 

 
Det er et resultat, der understøtter den generelle tese, at inve-
steringer i it og kommunikationsteknologi, er en af de stærke-
ste drivere for udviklingen i arbejdskraftsproduktiviteten. 
 
Vores evne til at skabe værdi pr. præsteret arbejdstime afhæn-
ger blandt andet af de ressourcer, vi har til rådighed. F.eks. be-
tyder øget brug af maskiner, transportmidler og it samt et 
bedre uddannelsesniveau, at medarbejderne får bedre forud-
sætninger for at skabe øget værdi pr. arbejdstime.  
 

                                                        
10 http://www. bayareaeconomy.org/media/files/pdf/TechReport.pdf 
11 http://www.mckinsey.com/features/sizing_the_internet_economy 
12 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/digitaliserin-
goproduktivitet.pdf 

Digitalisering ska-

ber vækst i traditio-

nelle virksomheder 

Sammenhængen 

mellem digitalise-

ring og produktivi-

tet i Danmark 
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Figur 7: Væksten i Danmarks arbejdsproduktivitet fordelt på årsa-

ger  

Kilde: Danmarks Statistik bearbejdet af DI 

 
En del af væksten i arbejdsproduktiviteten kan forklares ved 
bedre ressourcer i produktionen.  
 
Knap halvdelen af den historiske vækst i arbejdsproduktivite-
ten kan forklares ved udvidelser af vores kapitalapparat. Gen-
nem investeringer i nye maskiner, transportmidler, bygninger 
og it har vi givet medarbejderne bedre forudsætninger for at 
skabe mere værdi pr. arbejdstime.  
 

I 1960’erne og 1970’erne blev der investeret massivt i nye ma-

skiner og transportmidler, men løftet i kapitalapparatet er afta-

get. Siden 1995 har investeringerne i nye maskiner og transport-

midler ikke været store nok til i nævneværdigt omfang at øge 

kapitalapparatet pr. arbejdstime (korrigeret for nedslidning). 

Investeringer i it-kapital (software samt informations- og kom-

munikationsteknologi) har i de seneste 18 år fastholdt bidraget 

til øget arbejdsproduktivitet. 

 
Sammenlignes produktivitetsvæksten fordelt efter årsager på 
tværs af Japan, EU, USA og Danmark, ses det endvidere, at 
kun opbygningen af det danske it-kapitalapparat overstiger 
den tilsvarende udvikling i udlandet.  
 

0

1

2

3

4

5

6

1966-1979 1980-1994 1995-2013 1966-2013

It-kapitalintensitet Anden kapitalintensitet Arbejdskraftkvalitet Totalfaktorproduktivitet

Væksten i arbejdsproduktiviteten fordelt på årsager

Markedsmæssig økonomi i alt

Kilde: Danmarks Statistik

Gennemsnitlig årlig vækst i procent

De seneste 18 år, 

har investeringer i 

it-kapital holdt hån-

den under den dan-

ske produktivitets-

udvikling 
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Figur 8: International sammenligning af arbejdsproduktiviteten 

Kilde: EU KLEMS bearbejdet af DI 

 

Få investeringer i kapitalapparatet i øvrigt og manglende vækst 

i totalfaktorproduktiviteten ses ikke i samme omfang i udlandet 

som i Danmark. 

 

Totalfaktorproduktiviteten er en residualberegning, der afspej-

ler den del af værdiskabelsen, der ikke kan forklares ved flere 

arbejdstimer, bedre kapitalapparat og højere uddannelsesni-

veau. Totalfaktorproduktiviteten rummer dermed en lang række 

forhold, som påvirker værdiskabelsen. Det gælder især innova-

tion, erhvervsregulering, infrastruktur, ressourceeffektivitet, 

bedre organisation og arbejdstilrettelæggelse. Siden 1995 har 

manglende vækst i totalfaktorproduktiviteten været ”medskyl-

dig” i Danmarks samlede produktivitetsudfordring.  

 

Flere videnskabelige artikler konkluderer, at store dele af det 

produktivitetsgab, der er vokset frem mellem USA og Europa, 

herunder særligt Danmark, kan forklares ved, at amerikanske 

virksomheder i langt højere grad har formået at tilpasse deres 

organisation til at få mest muligt ud af de teknologiske investe-

ringer der foretages13. Dette slår netop igennem på totalfaktor-

produktiviteten. 

 

Danmarks Statistik spørger i publikationen ”It-anvendelse i 

virksomhederne 2015”, hvilke fordele virksomhederne har ople-

vet ved de seneste to års it-projekter. Her svarer mere end 50 

pct. af virksomhederne jf. figur 6, at de i nogen eller høj grad har 

omlagt og forenklet arbejdsgange, mens det er 28 pct. der har 

udviklet nye produkter eller ydelser og 32 pct. der har skabt 

større indtjening.  

                                                        
13 van Ark B, O’Mahony M, Timmer MP (2008): "The Productivity Gap 
between Europe and the U.S.: Trends and Causes." Journal of Eco-
nomic Perspectives, 22(1):25–44   

Danmarks Statistik: 

Fordele ved it-pro-

jekter er især for-

enkling af arbejds-

gange 
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Figur 9: Fordele ved de seneste to års it-projekter 

Kilde: Danmarks statistik (2015) 

 

Dermed anvendes it-projekter fortsat i højere grad til at effekti-

visere forretningen end til at udvikle forretningen. 

 

Konklusion 

Det må konkluderes, at investeringer i – og øget brug af – digi-

talisering udgør en vigtig faktor i produktivitetsudviklingen. 

Samtidig peger en række nyere analyser på, at it-teknologien og 

digital transformation rummer store potentialer for vækst og 

jobskabelse, som dansk erhvervsliv endnu ikke har realiseret.  

 

Det analytiske fundament kunne dog med fordel blive endnu 

stærkere, således at vidensgrundlaget om, hvordan digitalise-

ring fører til vækst både på virksomhedsniveau og landeniveau 

kan øges.  

4. Hvad er barrierene for øget digitalisering? 
 
Nye tal fra Danmarks Statistik, at særligt to forhold går igen, 
når man spørger virksomhederne om, hvilke barrierer der er 
for deres it-anvendelse. Næsten hver anden virksomhed peger 
på, at for høj en pris for de relevante it-løsninger er af nogen 
eller stor betydning, og næsten lige så mange nævner mang-
lende tid eller ressourcer.  
 

Store gevinster ved 

digitalisering 

Barrierer for digita-

lisering 
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Figur 10: Barrierer for it-anvendelse i virksomheder med mere end 

10 ansatte 
Kilde: Danmarks Statistik 

 

Herudover er der også en stor andel, der ser manglende kompe-

tencer til it-forretningsudvikling samt manglende it-bruger-

kompetencer blandt medarbejderne som barrierer af nogen eller 

stor betydning. Dette hænger godt sammen med, at en del virk-

somheder har oplevet vanskeligheder ved at rekruttere it-speci-

alister, herunder med kompetencer netop relateret til it-forret-

ningsudvikling, og at en del virksomheder sidste år tilbød it-op-

kvalificering til deres it-specialister og andre ansatte. 

 

Digital parathed blandt danske virksomheder kan også måles 

på, hvorvidt de har fokus på disruption – altså på om de er klar 

til en digital transformation af deres virksomhed og branche. 

 

Resultater fra DI’s Virksomhedspanel viser dog, at disruption 

ikke er noget, som de danske virksomheder har særlig stor fokus 

på. For 55 pct. af virksomhederne i DI’s Virksomhedspanel er 

disruption kun i lav grad eller slet ikke et fokusområde. Og kun 

14 pct. har i høj eller meget høj grad fokus på disruption.  

 

Disruption er dog ikke kun en trussel, som kommer udefra og 

kan tage de danske virksomheder på sengen. Hvis virksomhe-

derne er innovative, kan de selv skabe nye teknologier eller for-

retningsmodeller, som kan vende markedet på hovedet for deres 

konkurrenter. Der er dog heller ikke så mange danske virksom-

heder, der forventer, at de selv kan agere disruptivt i de kom-

mende år. 

 

Blot 12 pct. af virksomhederne vurderer, at de selv i høj eller 

meget høj grad vil kunne agere disruptivt inden for de næste fem 

Virksomheder kan 

selv skabe disrup-

tion... 

... men kun få virk-

somheder regner 

med at gøre det 

Parathed til disrup-

tion 
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år. Og næsten halvdelen forventer kun i lav grad eller slet ikke, 

at de vil kunne agere disruptivt. Det er både inden for fremstil-

ling og service, at få virksomheder forventer at kunne agere dis-

ruptivt, men service-virksomhederne forventer det dog i lidt hø-

jere grad. 

 

 
 

På tilsvarende vis er der ledelsesmæssigt varierende opbakning 

til en digital omstilling. 73 pct. af deltagerne i DI’s virksomheds-

panel svarer således, at topledelsen har en vision for virksom-

hedens digitale omstilling.  

 

Omvendt har hver fjerde virksomhed kun i ringe grad eller slet 

ikke en vision for virksomhedens digitale omstilling.  

 

 
 

Ud fra de tilgængelige analyser står det klart, at barrierene for 

yderligere digitalisering af dansk erhvervsliv i høj grad handler 

om kultur og oplevede ressourcer (tid, penge og kompetencer) 

og i mindre grad om teknologi. Derfor kan DI’s digitalisering-

sindsats ’Vind fremtiden’ blandt andet med fordel fokusere på 
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10%

I hvilken grad er disruption et fokusområde i din virksomhed?

Kilde: DI's Virksomhedspanel - survey blandt 477 medlemsvirksomheder. Afsluttet medio september 2015.
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at igangsætte kultur- og ”mindset”-ændringer i virksomhederne. 

Dertil spiller kompetencer og viden hos både topledelse og med-

arbejdere en afgørende rolle for den digitale omstilling. 

5. Optag af ny teknologi 
 

Et lands digitalisering kan også måles på, hvordan det optager 

nogle af de store teknologiske tendenser, der forandrer virksom-

heder og brancher. I det følgende redegøres for, hvordan Dan-

mark klarer sig hhv. inden for Internet of Things (IoT), big data 

samt avanceret digital infrastruktur (bredbånds- og mobildæk-

ning), der er en række af forudsætningerne for digital transfor-

mation.  

 

Internet of Things  

DI Digital har i samarbejde med Ericsson Danmark udarbejdet 

en analyse af virksomhedernes parathed til at udnytte mulighe-

derne som følge af den såkaldte teknologi Internet of Things 

(IoT), hvor stadig flere fysiske produkter bliver gjort intelligente 

gennem sensorer, netforbindelser m.m.   

 

Konklusionen i undersøgelsen er, at brancheledende, større 

danske virksomheder i høj grad har IoT på deres radar. Tre ud 

af fire af de adspurgte virksomheder mener, at IoT kommer til 

at transformere deres forretning inden for de næste tre år. Det 

er højt sammenlignet med andre lande.  

 

Samtidig er det kun 60 pct. af de adspurgte virksomheder, der 

har investeret i og igangsat IoT-projekter i mindre eller større 

skala. 

 

Big data 

Begrebet big data er først og fremmest udtryk for, at produktion 

og anvendelsen af data er øget kraftigt. 

 

Erhvervsstyrelsen har sammen med Iris Group i rapporten ”Big 

Data som vækstfaktor i dansk erhvervsliv” beskrevet danske ca-

ses i forhold til brug af big data.14 I rapporten konkluderes det, 

at de fleste danske virksomheder ikke har forholdt sig til big 

data, og at dansk erhvervsliv på dette område halter noget bag 

efter erhvervslivet i andre europæiske lande. 

 

Nye tal fra Danmarks Statistik angiver, at mens 92 pct. af virk-

somhederne med mere end 10 ansatte har en hjemmeside, og 27 

pct. sælger via e-handel, så anvender kun 12 pct. af virksomhe-

derne big data. Datakilderne i forhold til big data er fordelt 

jævnt med data fra sociale medier, egne sensordata, andre big 

data-kilder og geolokationsdata. Små virksomheder benytter i 

højere grad data fra sociale medier, mens industrien i højere 

                                                        
14 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/big-data-som-
vaekstfaktor.pdf 
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grad end andre sektorer baserer sig på egne sensorer- og andre 

”smarte” datakilder. 

 

Digital infrastruktur 

Digital infrastruktur - hurtigt bredbånd og gode mobilforbindel-

ser - fremmer et fleksibelt, innovativt og produktivt erhvervsliv.  

 

Erhvervsstyrelsens bredbåndskortlægning viser, at Danmark 

generelt set har en god dækning med højhastighedsbredbånd, og 

at dækningen stadig forbedres. 83 pct. af alle boliger og virk-

somheder havde i 2014 adgang til mindst 100 Mbit/s download, 

og 64 pct. havde adgang til mindst 30 Mbit/s upload.15 

 

Disse tal skal ses i sammenhæng med både den nuværende og 

tidligere regeringens bredbåndsmålsætning om, at alle borgere 

og virksomheder skal have adgang til mindst 100 Mbit/s down-

load og mindst 30 Mbit/s upload senest i 2020.  

 

Angående mobildækning viser Erhvervsstyrelsens mobilkort-

lægning, at i 497 ud af Danmarks 586 postnumre er den samlede 

udendørsdækning på mere end 99 pct., hvis der bruges en mo-

biltelefon med gode modtageegenskaber.16  

 

Samtidig er der de seneste år sket et markant fald i priserne på 

mobiltelefoni og bredbånd. Fra 2010 til 2015 er især bredbånds-

abonnementer med hastighederne 10/1 og 20/2 Mbit/s blevet 

billigere med et realprisfald på henholdsvis 43,0 og 48,9 pct. 17 

 

Udviklingen er de seneste år karakteriseret ved, at der udbydes 

stadigt højere hastigheder. Det sker i praksis ofte ved, at udby-

derne opgraderer kundernes hastighed, og hvis det sker til uæn-

drede abonnementspriser, udmøntes prisfaldet ikke i en lavere 

månedlig betaling, men omsættes i stedet til en forbedret tjene-

ste til samme pris. 

 
Endelig bør det fremhæves, at investeringerne i blandt andet 
bredbånd og mobilnet er faldet kraftigt igennem en årrække. 
Teleselskabernes samlede investeringer var i 2014 således på 
godt 5,7 mia. i faste priser, mens investeringerne i 2008 lå på 
9,7 mia.   

 

                                                        
15 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/default/files/media/publika-
tion/bredbaandsdaekningen_2014.pdf 
16 https://erhvervsstyrelsen.dk/sites/de-
fault/files/mobkortlaeg2013.pdf 
17 http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrelsen/Publika-
tioner/oekonomiske_noegletal_for_telebranchen_-_2014.pdf 
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Figur 11: Teleselskabernes investeringer i digital infrastruktur 

(bredbånd og mobildækning). 

Kilde: Energistyrelsen, http://www.ens.dk/sites/ens.dk/files/energistyrel-

sen/Publikationer/oekonomiske_noegletal_for_telebranchen_-_2014.pdf 

 

På tværs af ovenstående udvikling og afsnittet om Danmarks di-

gitale infrastruktur kan det konkluderes, at Danmark har en vel-

udviklet infrastruktur, med det observationspunkt at investerin-

gerne er vigende. Dette kan blive en udfordring, da både borge-

res, myndigheders og virksomheders brug af internettrafik øges 

markant. 

6. Internationale erfaringer 
 

I andre lande har der været iværksat indsatser lig DI’s digitali-

seringsindsats. Disse kan Danmark lade sig inspirere af. Føl-

gende udvalg er af særlig interesse.  

 

DI’s tyske søsterorganisation BDI har udarbejdet rapporten 

”The Digital Transformation of Industry”18 hvori følgende tre 

ting konkluderes:  
1) Den øgede digitalisering medfører muligheder og udfor-

dringer for den europæiske industri. Hvis Europa for-
mår at vinde i den digitale omstilling vurderes det, at 
den europæiske fremstillingsindustri kan øge sin værdi 
med enorme 1,25 billioner euro. Omvendt kan samme 
industri miste 605 mia. euro i værdi, hvis den digitale 
omstilling ikke lykkes.  

2) Den digitale omstilling ændrer den europæiske økonomi 
radikalt. Det kræver, at europæiske virksomheder gen-
tænker deres produkter og deres kompetencer, ligesom 
de bliver nødt til at forbedre deres digitale modenhed.  

                                                        
18 https://www.rolandberger.com/media/pdf/Roland_Berger_digi-
tal_transformation_of_industry_20150315.pdf 
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3) Den digitale omstilling kræver fælles handling på euro-
pæisk plan og øget harmonisering af regler og standar-
der.  

 

Også den tyske regering har lavet en fremtidsstrategi for den di-

gitale industri i sit udspil om ”Industrie 4.0”, der netop fremhæ-

ver, at fysiske og digitale produkter smelter sammen, hvorfor 

omstillingen af industrien skal fremmes. 19 

 

Luxemburg lancerede i oktober 2014 ”Digital Luxemburg”, en 

samlet strategi for udviklingen af den digitale økonomi i Luxem-

burg.20 Luxemburgs premierminister Xavier Bettel står i spidsen for 

indsatsen. Initiativerne går på tværs af hele den digitale økonomi 

med både private og offentlige interessenter.  Initiativerne er cen-

treret omkring seks indsatser: Infrastruktur, innovation, finans-it, 

e-skills, og elektronisk administration og markedsføring. Målet er at 

konsolidere Luxemburgs langsigtede konkurrenceevne ved at ud-

nytte mulighederne i informations- og kommunikationsteknologi-

erne og gøre Luxemburg til en smart nation. 

 

Konkret er der lanceret lovgivningsforslag omkring åbne data og en 

Digital4Education-handlingsplan, og private aktører finansierer et 

IKT-kompetencecenter. Luxemburg vil også lancere en ambitiøs 

indsats for at tiltrække start-ups fra hele Europa. 

 

Endelig har Storbritannien med regeringens ”Digital Economy 

Strategy” lagt en strategi for 2015-2018, hvor målet er at hjælpe 

britiske virksomheder til øget innovation gennem digital tekno-

logi.21 Storbritannien ønsker blandt andet også at være det mest 

attraktive land for digitale start-ups og verdensmestre i e-salg. 

Indsatsen understøttes af bl.a. voucher-ordninger, hvor SMV’er 

bl.a. får statsstøtte til indkøb af digital infrastruktur eller indkøb 

af systemer.  

 

Som led i DI’s Digitaliseringsindsats ’Vind Fremtiden’ vil der 

indgå en systematisk vidensopsamling på tværs af de mest inte-

ressante nationale initiativer i global sammenhæng. 

 

                                                        
19 http://www.gtai.de/GTAI/Content/EN/In-
vest/_SharedDocs/Downloads/GTAI/Brochures/Industries/indus-
trie4.0-smart-manufacturing-for-the-future-en.pdf 
20 http://www.luxembourg.public.lu/en/investir/secteurs-cles/econ-
omie-numerique/digital-letzebuerg/index.html 
21 https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attach-
ment_data/file/404743/Digital_Economy_Strategy_2015-
18_Web_Final2.pdf 
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