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FORORD

Digital omstilling er vejen ind i fremtiden. Digitalisering er 
nøglen til mere effektive arbejdsgange samt bedre og grønne-
re produkter og services. Digitale løsninger kan også skåne 
medarbejdere for hårde fysiske arbejdsopgaver. Det styrker 
vores virksomheders konkurrenceevne, skubber på den grøn-
ne omstilling og skaber sunde danske virksomheder og ar-
bejdspladser. Samtidig kan nye digitale løsninger gøre mødet 
med den offentlige sektor lettere og mere gnidningsfrit – uan-
set om du er virksomhed eller borger.

Kort sagt kan digitalisering understøtte velstand og vel-
færd. Derfor er det vigtigt, at vi rykker på den digitale dags-
orden. Vi har et stærkt digitalt udgangspunkt i Danmark og 
gode forudsætninger for at klare os i den digitale verden som 
borgere og som virksomheder. Denne redegørelse sætter fo-
kus på, hvordan det er kommet os til gavn under COVID-19 
krisen, hvor teknologien har hjulpet os til at opretholde ar-
bejdsfunktioner hjemmefra, holde møder på afstand og fort-
sat handle trods fysiske restriktioner. 

Vores gode udgangspunkt skal fastholdes og udvikles, så 
Danmark og danske virksomheder kan stå stærkere i brugen 
af ny teknologi og innovation. Når vi bliver mere digitale, bli-
ver vi også mere produktive. Det styrker konkurrenceevnen 
og derfor har regeringen besluttet, at Danmark skal have en 
national digitaliseringsstrategi – for hele Danmark. Det er i 
derfor også afgørende, at der sker et bredt digitalt løft blandt 
danske virksomheder, så også SMV’erne i højere grad høster 
fordelene ved digitalisering. 

Som led i arbejdet med én samlet strategi har regeringen 
etableret et digitaliseringspartnerskab, som skal sikre et bredt 
inddragende arbejde, der strækker sig over samfundssekto-
rer og et tæt samarbejde med erhvervslivet, der skal komme 
med input til, hvor vi skal sætte ind, for at Danmark bedst 
muligt kan udnytte digitaliseringens muligheder i fremtiden. 
Der er mange virksomheder, som allerede har taget springet 
og har gennemgået en digital omstilling. Men der er fortsat 
virksomheder, som ser på digitalisering, som et stort spring 
ud i det uvisse. Derfor skal digitaliseringspartnerskabet være 
med til at sikre, at flere får mod på en digital omstilling, så vi 
i fælleskab høster frugterne ved digitalisering. Arbejdet skal 
gå på tværs af den offentlige og den private sektor, og stikke 
en kurs for øget innovation og offentligt-privat samarbejde 
om nye digitale løsninger.  

Med Redegørelse om Danmarks Digitale Vækst får vi nu 
en status for, hvor Danmark står i den digitale omstilling. 

Dermed har vi et godt udgangspunkt for det vigtige arbejde, 
der er i gang med den nye digitaliseringsstrategi.

God læselyst!

1. SAMMENFATNING

Danmark er et af de mest digitale lande i verden. Det er en 
position, vi har indtaget gennem længere tid. Blandt andet vi-
ser en opgørelse fra det europæiske statistikbureau Eurostat, 
at Danmark i 2020 var det tredje mest digitale samfund i EU, 
kun overgået af Finland og Sverige. Danmark lå dog nr. 1 ved 
seneste Redegørelse om Danmarks digitale vækst 2019. Den 
solide position er et resultat af gode grundforudsætninger for 
digital omstilling som fx en veludbygget digital infrastruktur, 
en offentlig sektor, som er blandt de mest digitale i verden, og 
et højt grundniveau for digitale kompetencer i befolkningen. 
Digitaliseringen understøtter innovation, produktivitet og 
konkurrenceevne i virksomhederne og har derfor i sidste 
ende betydning for velstand og velfærd. 

Den høje grad af digitalisering i Danmark har vist sin styr-
ke under COVID-19-krisen. Samtidig har krisen sat yderlige-
re skub i den digitale omstilling. Allerede inden krisen lå 
danske virksomheder langt fremme på e-handel, og nu sæl-
ger især flere helt små virksomheder varer og tjenester via e-
handel. En anden klar konsekvens af COVID-19 er omfanget 
af hjemmearbejde. Antallet af danskere, som regelmæssigt ar-
bejder hjemme, blev med et fordoblet i 2020 sammenlignet 
med året før, hvilket har stillet krav til nye digitale arbejds- 
og mødeformer på distancen. Over 1 mio. danskere har arbej-
det hjemme på et tidspunkt under COVID-19 krisen, og ca. 40 
pct. af de beskæftigede har gjort gør det nogenlunde regel-
mæssigt i 2020. 

Digitalisering har altså haft markant betydning i forhold til 
at få mange danske virksomheder gennem coronapandemien 
og vil også være et væsentligt konkurrenceparameter på den 
anden side af krisen. Det afspejler sig også i, at flere virksom-
heder ifølge en opgørelse fra Dansk Industri forventer at in-
vestere mere i IT i kølvandet på COVID-19-krisen.

De danske virksomheder anvender i vidt omfang digitale 
teknologier. Eksempelvis er danske virksomheder i front, når 
det gælder brug af e-handel, hjemmesider og sociale medier. 
Vi ligger lidt efter sammenlignelige lande, når det kommer til 
anvendelsen af mere avanceret digital teknologi som kunstig 
intelligens og »Internet of Things«. Der er også tegn på, at an-
dre sammenlignelige lande er længere fremme på avancerede 
digitale kompetencer og i forhold til tilgængeligheden af fx 
IT-specialister. 

I Danmark er der imidlertid ligesom i andre lande mar-
kante forskelle mellem SMV’er og store virksomheder, når 
det kommer til at tage digitale teknologier i anvendelse. Når 
det gælder anvendelsen af mere avancerede teknologier, er 
der i løbet af de senere år endda opstået en større forskel mel-
lem store og små virksomheder. Der kan således være behov 
for indsatser i forhold til at få SMV’erne tilstrækkeligt med på 
den digitale omstilling. I en international sammenhæng er de 
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danske SMV’er dog generelt mere digitale end EU-gennem-
snittet.

Danmark er altså fortsat i det digitale førerfelt. Den stærke 
position bygger især på en række styrkepositioner, som Dan-
mark har haft i mange år, fx i forhold til anvendelsen af en 
række basale teknologier og den gode digitale infrastruktur. 

Samtidig er der tegn på, at Danmark i mindre grad er fore-
gangsland i forhold til nogle af de nyere teknologier. Her er 
der altså et potentiale for at løfte danske virksomheder op 
med gavnlige konsekvenser for produktivitet og gode ar-
bejdspladser i Danmark til følge. jf. boks 1.

2. STATUS FOR DANMARKS DIGITALE OMSTILLING

2.1 Danmarks placering i forhold til øvrige EU-lande
Dette afsnit redegør for Danmarks digitale omstilling set i 
perspektiv til andre lande i EU. Afsættet er EU-Kommissio-
nens Digital Economy and Society Index (DESI), som udgør 
et samlet mål for EU-landenes digitale udvikling i erhvervs-
liv, samfund og i den offentlige sektor.

Danmark var i 2020 det tredje mest digitaliserede land i 
EU efter Finland og Sverige målt på DESI, jf. figur 2.1. Dan-
mark har siden 2015, hvor indekset første gang blev opgjort, 
ligget blandt de højest rangerende i EU. 

Det dækker over en forholdsvis høj placering, når man ser 
på hver af de fem hovedindikatorer, som DESI udgøres af. 
Der er altså tegn på, at en høj grad af digitalisering er bredt 
funderet i det danske samfund. Danmark ligger særligt højt, 
når det kommer til internetadgang, digitale offentlige tjene-
ster og integration af digital teknologi i erhvervslivet. Dette 
har også fremgået af målinger fra FN1, hvor Danmark to gan-
ge i træk har ligget nummer 1 ift. offentlig digitalisering.

1 FN (2020): E-Government Surveu 2020: Digital Government In the 
Decade of Action for Sustainable Development
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Andre målinger fra fx European Investment Bank2 og IMD 
World Competitiveness Center3 placerer også Danmark 
blandt de mest digitaliserede lande i Europa og i verden. 

Danmark taber terræn
Fra 2015 til 2020 er Danmark gået fra at ligge på en 1. plads til 
en 3. plads i det europæiske digitaliseringsindeks (DESI). Det 
dækker over en forskelligartet udvikling, når man ser på de 

fem hovedindikatorer, som tilsammen udgør det samlede in-
deks. Det betyder ikke at Danmark er blevet mindre digitali-
seret, men at andre lande har overhalet den danske position.

Danmarks position er – relativt til de øvrige lande – faldet 
tilbage på fire ud af fem hovedindikatorer. Særligt på digitale 
kompetencer er Danmark nu på en syvendeplads efter tidli-
gere at have været blandt de bedste, hvilket navnlig afspejler 
en dårligere placering for så vidt angår avancerede digitale 
kompetencer, jf. afsnit 4.2. Danmark er også faldet fra en før-
ste til en femteplads siden 2015 ift. integration af digital tek-
nologi blandt virksomhederne. Danmark har omvendt indta-
get en førsteplads, når det kommer til internetadgang, fra en 
femteplads i 2015, jf. figur 2.2. 

2 European Investment Bank (2019): »Only four EU countries lead 
the US in digitalisation – EIB launches new report on digitalisati-
on in the EU and US«, hvor Danmark rangerer som nr. 1 på EIBIS 
Digitalisation Index.

3 IMD (2020): »World Digital Competetivness Ranking 2020«, hvor 
Danmark indtager en tredjeplads efter USA og Singapore
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Det bemærkes, at sammensætningen af hovedindikatorerne 
ændrer sig over årene, hvilket kan have betydning for sam-
menligneligheden. Dertil skal det bemærkes, der er en for-
holdsvist lille forskel mellem de førende tre lande på indika-
torerne.

2.2 Centrale indikatorer for Danmarks digitale omstilling og 
vækst
Redegørelse for Danmarks digitale vækst følger op på en 
række indikatorer fra fortrinsvis OECD og Eurostat og pejle-

mærker for Danmarks digitale omstilling. Disse indikatorer 
og pejlemærker danner grundlaget for en årlig vurdering af, 
hvorvidt det går den rigtige vej med anvendelse og udbredel-
se af digitale teknologier i danske virksomheder og i det dan-
ske samfund. Pejlemærkerne viser overordnet, at det går 
godt, for Danmarks digitale omstilling, jf. figur 2.3.
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Dansk erhvervsliv anvender i høj grad digitale virkemidler, 
jf. den første indikator for Erhvervslivets anvendelse af digi-
tale teknologier, hvor der måles på andelen af virksomheder 
med høj eller meget høj digitaliseringsgrad. I brugen af robot-
ter er dansk erhvervsliv også blandt de førende. 

Den danske lovgivning er meget digitaliseringsklar, dan-
skerne har gode, basale digitale kompetencer og er trygge 
ved den digitale omstilling. Danmark er over EU-gennem-
snittet, når det gælder digitale kompetencer til fremtiden, der 
vedrører befolkningens avancerede og basale digitale kompe-
tencer og befolkningens digitale parathed, der vedrører be-
folkningens digitale færdigheder inden for informationssøg-
ning, kommunikation, problemløsning og brug af software. 
De nordeuropæiske lande, som Danmark ofte sammenlignes 
med, er dog en smule foran Danmark i forhold til digital pa-
rathed i befolkningen.

Danmark har udviklet sig til et foregangsland, når det 
kommer til SMV’ernes anvendelse af Big Data, hvor danske 
SMV’er tidligere har sakket bagefter sammenlignelige nord-
europæiske lande. Det ses også, at danske SMV’er ligger i 
top, når det kommer til at bruge cloudløsninger.

Selvom Danmark generelt ligger langt fremme på indika-
torerne, er der enkelte steder, hvor Danmark befinder sig un-
der top-5, fx ift. digital parathed, investeringer i IT og eksport 
via e-handel. 

3. DANSKE VIRKSOMHEDERS BRUG AF DIGITAL 
TEKNOLOGI

Teknologianvendelsen i virksomheder spænder bredt. For 
mange virksomheder handler teknologianvendelse om at be-
nytte hjemmesider, e-handel eller analysere egne kundedata. 
Men teknologianvendelse kan også være avancerede teknolo-
gier som kunstig intelligens eller big data, der kan understøt-
te udviklingen af nye digitale løsninger. I dette kapitel ses 
nærmere på, i hvilken grad danske virksomheder har optaget 
de forskellige typer af digital teknologi. Der ses også på e-
handel i forbindelse med corona samt SMV’ernes digitale 
omstilling.

3.1 Brug af digital teknologi i danske virksomheder
Danske virksomheder er blandt de mest digitale i EU, når det 
kommer til virksomhedernes digitaliseringsgrad. Det place-
rer Danmark på en 5. plads i EU i 2020 efter Nederlandene, 
Belgien, Finland og Irland målt på andelen af virksomheder, 
der har en høj eller en meget høj digitaliseringsgrad. Dan-
mark ligger højere end gennemsnittet blandt såvel EU-lande-
ne som de nordeuropæiske lande, jf. figur 3.1. Danmarks 
fremstående placering gælder desuden på tværs af brancher.
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De danske virksomheder kom fra et godt udgangspunkt, idet 
de allerede i 2015 havde en højere digitaliseringsgrad sam-
menlignet med både EU-gennemsnittet og et gennemsnit af 
nordeuropæiske lande. Der har været en vækst i andelen af 
virksomheder med en høj digitaliseringsgrad de seneste fem 
år i både Danmark, de øvrige nordiske lande og i EU. 

Der er samtidig klare tegn på, at coronapandemien har bi-
draget positivt til yderligere digital udvikling i danske virk-
somheder. Virksomhederne havde i 2019, før COVID-19, ud-
styret 52 pct. af deres medarbejdere med bærbart IT-udstyr til 
arbejdsbrug, hvilket kom dem til gavn, da coronapandemien 
ramte i 2020, og omfanget af hjemmearbejde blev fordoblet.4 
En analyse fra Dansk Industri viser samtidig, at danske virk-

somheder forventes at øge IT-investeringerne med 8 pct. i 
forlængelse af COVID-19 krisen5.

Danske virksomheders brug af digitale teknologier
Kigger man nærmere på, hvilke teknologier der ligger bag 
danske virksomheders generelt høje digitaliseringsniveau, er 
billedet lidt mere broget.

Digitalisering dækker over en lang række forskellige ud-
nyttelsesmuligheder, og danske virksomheder har i forskellig 
grad været gode til at drage nytte af dem. Overordnet set kan 
det siges, at danske virksomheder ligger højt på optag af tek-
nologier såsom bredbånd, hjemmesider, sociale medier og 
ressourceplanlægningssystemer (ERP), jf. figur 3.2. Det er 
teknologier, som kan betegnes som nogle af de mere basale 
teknologier. 4 Danmarks Statistik, 2021 »Hjemmearbejde fordoblet i 2020«  

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyt/NytHtml?cid=32435 5 DI Virksomhedspanel, september 2020
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Blandt de mere basale teknologier er der tegn på, at de dan-
ske virksomheder ikke i helt samme udstrækning er med 
blandt de bedste i OECD-landene, når det gælder anvendelse 
af e-fakturering samt brug af kundedata (CRM). Navnlig for 

CRM kan der være et potentiale for danske virksomheder, 
idet et nyere studie har vist, at implementering af denne tek-
nologi er forbundet med forholdsvis store produktivitetsge-
vinster i virksomhederne, jf. boks 2.
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Når det gælder de mere avancerede digitale teknologier viser 
den seneste måling, at Danmark har forbedret sin placering, 
særligt når det kommer til anvendelse af big data. Der er dog 
fortsat et vist efterslæb til de forreste lande, når det kommer 
til anvendelsen af kunstig intelligens (AI) og IoT (Internet-of-
things). 

Generelt kan det siges, at de avancerede teknologier i min-
dre grad har vundet fodfæste på tværs af OECD-landene. Der 
kan således være potentiale for at opnå en konkurrencefordel 
ved at anvende avanceret teknologi i Danmark.

Se boks 3, hvor teknologierne er uddybet. 

Som nævnt anvender danske virksomheder generelt ikke in-
telligente sensorer indlejret i forskellige produkter (Internet-
of-Things/IoT) i samme grad som i sammenlignelige lande, 
jf. figur 3.2 ovenfor.

Tager man et spadestik dybere og ser på, hvad de danske 
virksomheder bruger sensorer til, er der tydelige branchefor-
skelle. Information og kommunikationsbranchen skiller sig 

ud, idet branchen i vid udstrækning anvender sensorer til 
udvikling af nye produkter eller forbedring af eksisterende 
produkter. Anvendelsen af sensorer gør det blandt andet mu-
ligt for virksomhederne i højere grad at forstå kunderejsen og 
udnytte adfærdsdata til udvikling af nye produkter.

De øvrige brancher anvender især IoT til klassiske sikker-
heds- og kontrolformål, fx adgangskort til arbejdspladser. 
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Hertil kommer, at industrien også i større grad end de øvrige 
brancher anvender sensorer til måling, styring og tempere-
ring i forbindelse med produktionen, men kun i meget be-
grænset omfang til produktudvikling jf. figur 3.4. 

Der er tale om en forholdsvis ny teknologi, som kun i be-
grænset omfang har fundet anvendelse på tværs af lande. 
Der er derfor også et begrænset vidensgrundlag om både an-

vendelsen af teknologien og dens potentielle gevinster. Der 
tegner sig imidlertid et billede af, at der er potentiale for i hø-
jere grad at bruge sensorer i virksomheders produkter på 
tværs af brancher. Dels i forbedringen af eksisterende pro-
dukter og dels i udviklingen af nye produkter. Det kan fx 
være et øget fokus på produktionen af intelligente bygninger 
inden for bygge og anlægsbranchen.

IT-sikkerhed
Den stigende anvendelse af forskellige IT-systemer i danske 
virksomheder har medført, at virksomhederne i stigende 
grad er afhængige af, at deres IT infrastruktur fungerer. Det 
nødvendiggør et fokus på IT-sikkerhed for at minimere risi-
koen for nedbrud af eller indbrud i systemer. Danmark ligger 
nr. 5. i EU, når det kommer til andelen af virksomheder, som 
foretager en IT-sikkerhedsvurdering, jf. figur 3.5. 

Til trods for den gode placering i en international sammen-
hæng er det imidlertid værd at bide mærke i, at kun knap 

halvdelen af de danske virksomheder foretager jævnlige vur-
deringer af risikoen for og konsekvenserne ved brud på IT-
sikkerheden. 

Der er naturligt stor forskel på tværs af virksomhedsstør-
relser. Særligt foretager større virksomheder i højere grad IT 
sikkerhedsvurderinger. Det kan skyldes, at de har ressourcer-
ne til at få foretaget vurderingen, og det kan samtidig skyl-
des, at de er mere afhængige af, at systemerne fungerer.



10  

Digitale iværksættermiljøer
Digitale iværksættermiljøer kan også bidrage til sprede nye 
teknologier ud på forskellige erhvervsområder. Ifølge en op-
gørelse fra TechBBQ6 er der siden år 2000 blevet stiftet over 
3.000 tech-virksomheder i Danmark. Ift. indbyggertal giver 
det Danmark en førsteplads i Europa, som det land, hvor flest 
starter ny virksomhed. Samtidig viser opgørelser, at værdien 
af de danske tech-virksomheder er mere end tredoblet de sid-
ste fem år – fra 12 mia. euro i 2015 til over 45 mia. euro i 2020. 
Men langt størstedelen af væksten kommer fra blot tre selska-
ber. De tre virksomheder er tre gange mere værd end alle an-
dre danske tech-virksomheder tilsammen. Dertil kan det 
være en udfordring, at langt størstedelen af de virksomheder, 
som opnår en markedsværdi på mere end 1 mia. dollars (en 
såkaldt »unicorn«) flytter deres virksomhed til udlandet. Ud 
af de syv unicorns, som er etableret i Danmark gennem de 

sidste 10 år, har fem valgt at flytte deres hovedkvarter til ud-
landet. 

3.2 Virksomheders anvendelse af E-handel
Danske virksomheder er blandt de bedste i Europa til at bru-
ge digitale kanaler til salg. Tal fra Eurostat viser, at andelen af 
danske virksomheder, der sælger online via enten hjemmesi-
de, apps, EDI7 eller markedsplads, er vokset med 6 pct. point 
fra 2019 til 2020. Det giver Danmark en andenplads i EU, kun 
overgået af Irland. 

I anvendelsen af digitale kanaler til salg er der forskelle 
mellem små og store virksomheder, hvor de større virksom-
heder generelt er længere fremme på e-handel. Ser man ude-
lukkende på de små virksomheder (10-49 ansatte), ligger 
Danmark imidlertid i top i en international sammenhæng, jf. 
figur 3.6. For de mellemstore virksomheder (50-249) ligger 
Danmark på en tredjeplads, overgået af Irland og Sverige. 

Ser man på udviklingen i anvendelse af digitale salgskanaler 
over tid, er det hovedsageligt de små og mellemstore virk-
somheder, der har rykket på anvendelsen af digitale salgska-
naler under COVID-19 krisen. For de små virksomheder (10-
49 ansatte) er andelen vokset til 36 pct. i 2020 mod 31 pct. i 

2019. For de mellemstore virksomheder (50-249 ansatte) er 
andelen vokset til 45 pct. fra 42 pct. i samme periode. Ande-
len for de store virksomheder (250+ ansatte) lå i 2020 på 62 
pct. og er uændret i forhold til 2019, der dog i forvejen lå på et 
højt niveau, jf. figur 3.7.

6 Kilde: »Danske statups skal tænke stort« – Bragt i Mandag Mor-
gen 9. november 2020. NB: Den syvende virksomhed har opnået 
»unicorn«-status i 2021 og figurerer derfor ikke i artiklen.

7 EDI står for Electronic Data Interchange, og dækker over overfør-
sel af standardiserede ordrer sendt mellem virksomheder i særlige 
formater, fx XML eller EDIFACT. 
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Muligheden for at sælge online har vist sig afgørende for 
virksomhederne under COVID-19, hvor en meget stor del af 
forbrugernes køb er flyttet online, jf. boks 3. 
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3.3 Fokus på digital omstilling i danske SMV’er
De små og mellemstore virksomheder (SMV’er) omfatter ca. 
99 pct. af alle danske virksomheder i 2020 og udgør ca. halv-
delen af beskæftigelsen8. Det er derfor relevant at se nærmere 
på den digitale omstilling i denne gruppe af virksomheder. 

Overordnet set er SMV’erne mindre digitale end de store 
virksomheder, jf. figur 3.9. Dette billede har gjort sig gælden-
de over tid og gælder på tværs af teknologiniveau og bran-
cher og på tværs af lande. Dette kan have indvirkning på 
SMV’ernes innovationsmuligheder og deres konkurrenceev-
ne. 

Der er ikke tegn på, at SMV’erne haler ind på de store virk-
somheder på aggregeret niveau. Ser man på brug af basale di-

gitale teknologier som e-handel, hjemmesider og sociale me-
dier mv. er forskellen i digitaliseringsgrad mellem de små 
virksomheder og de store virksomheder omtrent uændret fra 
2015 til 2020. Det dækker over, at SMV’erne oplever en rela-
tivt større stigning end de store virksomheder, når det gælder 
anvendelse af hjemmesider, kundedata (CRM) og integrerede 
IT-systemer på tværs af virksomheden. Omvendt er stignin-
gen i anvendelse af e-handel større for de store virksomheder, 
om end dette har ændret sig en smule under COVID-19 kri-
sen jf. figur 3.7. 

Når det gælder mere avancerede teknologier, ser det sam-
tidig ud til, at de store virksomheder har et hurtigere optag. 
Konkret er forskellen i anvendelse af avancerede teknologier 
mellem de små og de store virksomheder øget med 7 procent-
point mellem 2016 og 2020. Forskellen er især øget som følge 
af de store virksomheders øgede anvendelse af big data ana-
lyse, kunstig intelligens og brug af servicerobotter.

8 Danmarks Statistik (2019): »Fakta om Danmarks erhvervsstruktur 
samt digitalisering og forskning i danske virksomheder« 
 https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2019/2019-01-16-Fak-
ta-om-DKs-erhvervsstruktur-samt-digi-og-forsk-i-de-DK-virk-
somheder 

https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2019/2019-01-16-Fakta-om-DKs-erhvervsstruktur-samt-digi-og-forsk-i-de-DK-virksomheder
https://www.dst.dk/da/Statistik/bagtal/2019/2019-01-16-Fakta-om-DKs-erhvervsstruktur-samt-digi-og-forsk-i-de-DK-virksomheder
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Der kan være flere årsager til, at SMV’erne ikke er helt så 
langt fremme som de store virksomheder på digitalisering. 
En mulighed er, at disse teknologier – navnlig hvis der er tale 
om avanceret teknologi – kræver en vis volumen, førend det 
er rentabelt for virksomhederne at investere i dem. Det kan 

stille de store virksomheder i en bedre position i forhold til at 
anvende ny digital teknologi. En anden årsag kan være 
manglende ressourcer, viden og kompetencer i SMV’erne i 
forhold til at tage springet ud i ny teknologi. Her kan 
SMV:Digital-programmet spille en rolle, jf. boks 4.

Danske SMV’er i international sammenhæng
Billedet er noget mere positivt, når man sammenligner 
SMV’erne i Danmark med tilsvarende virksomheder i andre 
lande. Set i forhold til udenlandske virksomheder ligger de 
danske SMV’er over OECD gennemsnittet, når det kommer 
til anvendelse af digitale teknologier. 

I sidste års Redegørelse om Danmarks digitale vækst frem-
gik det, at de danske SMV’er kun lå en anelse over OECD-
gennemsnittet og markant under de sammenlignelige nord-
europæiske lande, når det kom til brugen af big data. jf. figur 
3.10. Nu har de danske SMV’er overhalet gennemsnittet af 
nordeuropæiske lande. Det ses dog, at danske SMV’er anven-
der kundedata i mindre grad end sammenlignelige lande. 
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IT-sikkerhed i danske SMV’er 
De danske SMV’er rangerer relativt højt sammenlignet med 
øvrige lande og over OECD-gennemsnittet, når det kommer 
til implementering af IT-sikkerhedsforanstaltninger. De dan-
ske SMV’er ligger efter Irland, Tyskland, Finland og Holland, 
men forskellen landene imellem er forholdsvis begrænset, jf. 
figur 3.11. 

Selvom de danske SMV’er ligger højt i en international 
sammenhæng, er det værd at bemærke, at ca. en fjerdedel af 
danske SMV’er ikke har implementeret to af de helt essentiel-

le it-sikkerhedsforanstaltninger, nemlig løbende opdatering 
af styresystemer og backup af data. Selv blandt SMV’er, der 
arbejder med mere avancerede digitale teknologier (herunder 
IoT, maskinlæring og big data), har 15 pct. af virksomhederne 
ikke implementeret disse to essentielle tekniske sikkerheds-
foranstaltninger9. 

9 Kilde: Erhvervsstyrelsen (2020): Digital Sikkerhed i Danske 
SMV’er. Denne undersøgelse bygger på VITA-data, men kun for 
SMV’erne (som udgør 98-99% af populationen.)
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4. STATUS PÅ DIGITALE GRUNDVILKÅR

Kapitlet fokuserer på vigtige indikatorer for den digitale om-
stilling. Der er tale om grundvilkår og infrastruktur, der kan 
understøtte og fremme anvendelsen af digital teknologi. Det 
er med andre ord forudsætningerne for, at Danmark i højere 
grad kan bringe digitale teknologier i anvendelse.

Kapitlet ser nærmere på Digital infrastruktur, Kompeten-
cer, IT-investeringer og Den offentlige sektors digitale omstil-
ling og service.

4.1 Digital infrastruktur
Den digitale infrastruktur er essentiel for at understøtte digi-
tal udvikling og sikre stabil og hurtig internetforbindelser fx 
via fastnet bredbånd eller mobil bredbånd.

Danmark er førende i EU, når det gælder den samlede vur-
dering af landenes mobil- og bredbåndsinfrastruktur tæt ef-
terfulgt af Sverige, Estland og Nederlandene, jf. figur 4.1. 
Danmarks gode position er særligt drevet af mobilbredbånd 
og bredbåndsdækningsgraden. 

Bredbåndsdækning i Danmark
Danmark har i europæisk sammenhæng en god dækning 
med højhastighedsbredbånd. 96 pct. af alle boliger og virk-
somheder havde i 2020 adgang til det, som på EU-plan er de-

fineret som højhastighedsbredbånd (mindst 30 Mbit/s down-
load). 

Dækningen var ved seneste årlige bredbåndskortlægning 
(medio 2020) på 94 pct. og dermed tæt på målet i den danske 
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bredbåndsmålsætning om, at alle boliger og virksomheder 
skal have adgang til 100/30 Mbit/s. 

Der er geografiske forskelle på dækningsgraden, særligt i 
forhold til de hurtigste hastigheder, jf. figur 4.2. Region Sjæl-

land er fortsat den region med de største udfordringer med 
bredbånds-dækningen, men der er lokalområder med min-
dre god dækning rundt om i stort set hele Danmark.

De nyeste tal fra bredbåndsudbyderne viser, at de samlede 
fastnetinvesteringer, som bl.a. dækker over højhastigheds-
bredbånd, har været stærkt stigende fra 2018 til 2019 med en 
samlet investeringsvækst på over 20 pct. Flere energiselska-
ber forventer, at alle eller næsten alle adresser i deres forsy-
ningsområder vil få tilbudt dækning med højhastighedsbred-
bånd i løbet af de kommende år.

5G
Den næste generation af mobilkommunikation, 5G, udrulles i 
Danmark i de kommende år. Udrulningen forventes at tage 
fart efter frekvensauktionen i marts 2021. 5G kan bringe nye 
muligheder, fx i form af nye erhvervsrettede løsninger, her-
under IoT-løsninger, og kan understøtte en fortsat digitalise-
ring af de danske virksomheder og samfundet i almindelig-
hed. Det gælder ikke mindst i forbindelse med automatise-
ring og øget anvendelse af robotter. 
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4.2 Digitale kompetencer
Et højt digitalt kompetenceniveau er en forudsætning for at 
kunne drage nytte af og udvikle nye digitale løsninger. 

Når det gælder befolkningens digitale kompetencer range-
rer Danmark over EU-gennemsnittet, men ligger med en sy-
vende plads lavere end sammenlignelige lande, målt på den 
overordnede indikator for digitale kompetencer i DESI-un-
dersøgelsen. 

Den overordnede indikator dækker over mål for henholds-
vis basale digitale kompetencer og avancerede digitale kom-
petencer. Når det kommer til befolkningens basale digitale 
kompetencer, indtager Danmark en femteplads efter Neder-
landene, Finland, Storbritannien og Sverige. Når det kommer 
til de avancerede digitale kompetencer, ligger Danmark på en 
sjetteplads, jf. figur 4.3. 
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IT-specialister og STEM kompetencer
I 2020 udgjorde andelen af IT-specialister 4,3 pct. af den sam-
lede beskæftigelse i Danmark. Det er lidt højere end EU-gen-
nemsnittet, men lavere end i sammenlignelige, nordiske lan-
de, jf. figur 4.4. 

Når det kommer til virksomhedernes mulighed for at re-
kruttere IT-specialister, er der tegn på, at Danmark, ligesom 
øvrige lande, oplever vanskeligheder. I Danmark har 58 pct. 
af virksomhederne, der har forsøgt at rekruttere en IT-specia-

list, oplevet vanskeligheder med rekrutteringen i 2020, mens 
det gælder for 63 pct. i de øvrige nordiske lande, jf. figur 4.4. 

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i Rekrut-
teringssurvey fra december 2020 registreret, at 19 pct. af re-
krutteringerne for programmører og systemudviklere var 
forgæves. Dette er flere forgæves rekrutteringer end fx juri-
ster (10 pct.), men mindre end fx murer og tømrere (hhv, 38 
pct. og 35 pct.)10. 
10 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (2020): Rekrutte-

ringssurvey, Rapport december 2020.
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En stor del af IT-specialisterne kommer fra uddannelser in-
den for områderne teknologi, IT, naturvidenskab og matema-
tik (Science, Technology, Engineering & Mathematics – for-
kortet STEM). 

I 2018 udgjorde andelen af videregående STEM-uddanne-
de ca. 1,1 pct. af arbejdsstyrken mellem 18 og 40 år. Andelen 

er højere end EU-gennemsnittet og over lande som Tyskland, 
Sverige og Norge, som Danmark normalt sammenlignes 
med, jf. figur 4.5. Danmark uddanner altså kandidater med 
relevans for den digitale omstilling på niveau med øvrige 
sammenlignelige lande. 

Med forventningen om øget søgning mod de videregående 
uddannelser blev Folketingets partier enige om at oprette fle-
re studiepladser rettet mod STEM-områderne, jf. boks 6.
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Arbejdet med at styrke kompetencerne i samfundet til en tek-
nologisk og digital fremtid bliver blandt andet understøttet af 
Teknologipagten, der ledes af regeringen og et Teknologipag-
tRåd. Arbejdet går på tværs af staten, virksomheder, uddan-
nelsesinstitutioner, organisationer og andre aktører og har 
blandt andet fokus på, at flere skal interessere sig for STEM 
og uddanne sig inden for STEM. Det gælder både for de vide-
regående STEM-uddannelser og for STEM-erhvervsuddan-
nelserne. 

4.3 Investeringer i IT
Investeringer i IT er afgørende for at holde trit med udviklin-
gen og sikre, at det nyeste teknologi kan udnyttes. I 2017, som 
er seneste år med data for IT-investeringer, udgjorde danske 
virksomheders investeringer i IT godt 3 pct. af bruttoværdi-
tilvæksten i Danmark. Det placerer Danmark på en sjette-
plads, når der sammenlignes med de øvrige OECD-lande, jf. 
figur 4.6. Det indikerer, at der er gode rammevilkår for inve-
steringer i IT i Danmark. 

Samtidig er den andel, som IT-investeringer udgør af de 
samlede erhvervsinvesteringer, steget i Danmark over en år-
række. Andelen er fordoblet fra knap 10 pct. i 1995 til godt 20 
pct. i 2017. I takt med at digital teknologi og software i højere 
grad indlejres i en række produkter, bliver det desuden van-
skeligere at opgøre egentlige IT-investeringer og adskille dis-
se fra øvrige erhvervsinvesteringer. Det betyder, at digitale 
teknologier løbende bliver en naturlig del af mange typer af 
erhvervsinvesteringer.

Danmarks høje niveau af digitalisering indebærer, at der et 
relativt stort behov for nye investeringer som følge af tekno-
logiudviklingen samt løbende afskrivninger af eksisterende 
teknologi. Det er i den forbindelse en selvstændig pointe, at 
meget teknologisk udstyr på grund af den hastige udvikling 
har en højere afskrivningsrate end andre former for kapital. 
Mens afskrivningsraten for anden kapital fx anlægsaktiver 
typisk ligger omkring 4 pct. om året, er den for IT-kapital ty-
pisk over 10 pct.11 

11 Økonomisk Redegørelse, august 2018
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COVID-19 krisen har understreget værdien af at investere i 
digitale løsninger. En undersøgelse blandt Dansk Industris 
medlemsvirksomheder viser, at danske virksomheder for-
ventes at øge udgifterne til IT-investeringer med 8 pct. i for-
længelse af COVID-19 krisen.12 Det står i modsætning til 
mønsteret under finanskrisen, hvor der var fald i investe-
ringsniveauet i nye digitale teknologier. Virksomhedernes 
udgifter til IT-investeringer faldt således med 7 pct. efter fi-
nanskrisen. 

I Danmark har man i 2018 stiftet foreningen Digital Hub 
Denmark med deltagelse af staten, Dansk Industri, Dansk Er-
hverv og Finans Danmark, som skal bidrage til, at Danmark 
er blandt de førende vækstmiljøer i Europa inden for kunstig 
intelligens, Big Data og Internet of Things. 

4.4 Den digitale offentlige sektor
Danmark er internationalt førende inden for offentlig digita-
lisering. I FN’s 2020-benchmarking af offentlig digitalisering 

ligger Danmark på? en førsteplads for andet år i træk. Dan-
mark ligger nr. 3 i 2020 på DESI-indikatoren »Digitale offent-
lige services«. Den offentlige sektor understøtter digitalise-
ringen i erhvervslivet fx ift. brug af e-fakturering. Den offent-
lige sektor er også aftager af digitale løsninger udviklet af 
danske virksomheder.

Internationalt er Danmark blandt de førende inden for di-
gitale offentlige tjenester, hvor Danmark ligger på? tredjeplad-
sen blandt de øvrige EU-lande (DESI 2020). På? alle fem para-
metre, der udgør hovedindikatoren »Digitale offentlige tjene-
ster«, ligger Danmark over EU-gennemsnittet, jf. figur 4.7. 
Danmark ligger særligt højt, når det kommer til digitale of-
fentlige tjenester, der stilles til rådighed for virksomheder, og 
omfanget af tilgængelig onlineservice. Danmark er også langt 
fremme i forhold til de øvrige lande, når det kommer til ande-
len af borgere, der interagerer med offentlige myndigheder 
online og fremsender onlineformularer (e-governmentbruge-
re). 

12 DI Virksomhedspanel, september 2020
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Danmarks position inden for offentlig digitalisering skyldes 
dels en helhedsorienteret tilgang til offentlig digitalisering og 
et tæt samarbejde mellem den offentlige og private sektor, 
når der udvikles digitale løsninger som for eksempel digital 
post og NemID. Samarbejde mellem det offentlige og private 
er også et fokusområde i digitaliseringspartnerskabets arbej-
de, der bl.a. skal komme med anbefalinger til at styrke koor-
dination og samarbejde på tværs af samfundssektorer, så er-
faringer, kompetencer og løsninger fra erhvervslivet, den of-
fentlige sektor og forskningsverdenen udnyttes bedst muligt 
til at skabe innovation i den offentlige sektor.  

Gennem COVID-19 krisen har den offentlige sektors digi-
tale modenhed været med til at sikre den offentlige service 
gennem digital post og udviklingen af nye digitale løsninger, 
jf. boks 7. Sundhedsmyndighedernes kommunikation via di-
gital-post og udviklingen af en smittestop-app og et kom-
mende coronapas er netop eksempler på digitale løsninger, 
der også fremadrettet vil komme til at spille en rolle for myn-
dighedernes håndtering af krisen, men som samtidig også 
forudsætter digital deltagelse fra borgerne. 
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