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Det digitale økonomiske 
fodaftryk 

Hvor stor er ”den digitale økonomi”? 
 
Digitaliseringen har ændret den måde, vi lever, arbejder, kommunikerer og handler på.  
Endnu flere forandringer venter os, når big data, kunstig intelligens, automatisering, tin-
genes internet, virtual reality osv. for alvor indtager vores hverdag. Men kan man egentlig 
måle, hvor meget digitaliseringen har ændret vores samfund?  

Det er vanskeligt at afgrænse på en enkel måde, men flere har forsøgt at opgøre ”den 
digitale økonomi” for på den måde at måle forandringen i kroner og ører. Ambitionen er 
god, for det er lettere at forholde sig til noget, som kan måles og vejes. Men det er en 
svær øvelse. De fundamentale forandringer, som følger af digitaliseringen, herunder at 
den digitale verden og den fysiske verden smelter sammen, udfordrer alt; også måden vi 
plejer at måle og veje samfundsøkonomien på. Alligevel har vi forsøgt. 

Værdiskabelsen i den digitale økonomi stammer fra mere og andet end blot virksomhe-
der i informations- og kommunikationsteknologiske brancher. Alle virksomheder er i dag 
digitale virksomheder, uanset størrelse, branche eller geografi. Men de brancher, der er 
direkte relateret til informations- og kommunikationsteknologi, til sammen kaldet ICT-
sektoren, samt forbundne brancher, stod i 2017 for en bruttoværditilvækst1 på 161 mia. 
og ca. 170.000 fuldtidsjob i Danmark. Det svarer til ca. 8-9 pct. af bruttoværditilvæksten 
i hele den danske økonomi. 

Næsten hver tiende krone, der bliver skabt i dansk økonomi, stammer altså fra eller er 

relateret til aktiviteter i ICT-sektoren. Hertil kommer, at ICT-sektorens produkter og ser-

viceydelser bidrager til højere produktivitet i andre sektorer. 

 

Afgrænsning af ”den digitale økonomi” 
Der er ikke én internationalt standardiseret definition af ”den digitale økonomi”, men 
OECD, FN og IMF har i årevis diskuteret, hvordan man skal måle den. Udfordringen er, 
at nye forretningsmodeller og produkter ikke passer ind i de kasser, vi plejer at opdele 
økonomien i. Hvornår er en virksomheds aktiviteter en del af ”den digitale økonomi”, og 
hvornår er den ikke?2  

                                                                    
1 Bruttoværditilvæksten (BVT) er værditilvæksten målt i basispriser. Begrebet er parallelt til brutto-

nationalproduktet, der måler det samme, men i markedspriser, og bruttofaktorindkomsten, der må-

ler i faktorpriser. BVT er et mere egnet mål end BNP, når man opgør værdiskabelsen i enkelte bran-

cher eller sektorer, fordi forskellige brancher beskattes forskelligt. 

2 Se fx IMF, 28. februar 2018, “MEASURING THE DIGITAL ECONOMY”, Staff Report prepared by 

IMF staff. 
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Digitalisering er ikke isoleret til de brancher, som sælger it-ydelser. Mange nye virksom-
heder er en hybrid mellem det digitale og traditionelle ikke-digitale brancher. Er Amazon 
en dygtig købmand med vokseværk, eller et digitalt laboratorium? Skal Hotels.com tælle 
som annoncemarked eller som digital platform? Airbnb som rejsebureau? Og hvad med 
brancher, hvor produktet engang var analogt og blev afregnet stykvist, men i dag er di-
gitalt og bliver solgt som abonnement? Tænk blot på musik, film, bøger og computerspil.  

Figuren nedenfor illustrerer forskellige mulige definitioner af ”den digitale økonomi”. 

Man kan argumentere for, at hele økonomien i sidste ende er digital. OECD opgør i pub-

likationen “Measuring the Digital Transformation - A Roadmap for the Future” den øko-

nomiske aktivitet relatereret til ”IT industries”. Med udgangspunkt i samme snævre de-

finition har vi på baggrund af data fra Danmarks Statistik gennemført en tilsvarende 

analyse. Som illustreret i figur 1 gør metodevalget, at vi ikke får hele ”den digitale øko-

nomi” med. Derfor er vores estimat et konservativt bud, der kan tolkes som en mini-

mumsværdi. 

  

Figur 1: Illustration – afgrænsning af ”den digitale økonomi” 

 

Kilde: Dansk Erhverv baseret på OECD, Copenhagen Economics og IMF. 

 

ICT-sektorens økonomiske fodaftryk 
Vi har beregnet ICT-sektorens økonomiske fodaftryk ved hjælp af Dansk Erhvervs input-
output-model for den danske økonomi. Modellen bygger på tal fra Danmarks Statistik 
og er udviklet med udgangspunkt i de almindelige principper for input-output-modeller. 

En input-output-model kortlægger i detaljeret omfang de økonomiske strømme mellem 
brancherne i den danske økonomi. På den baggrund kan vi gøre op, hvordan de direkte 
effekter af aktivitet i ICT-sektoren spreder sig rundt til andre brancher i den danske 
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økonomi, og dermed indirekte giver anledning til omsætning og jobs hos virksomheder i 
andre brancher.3  
Beregningerne viser, at ICT-sektorens direkte fodaftryk i dansk økonomi udgjorde ca. 
100 mia. kr. i 2017 og stod for ca. 96.000 fuldtidsjobs. Hertil kommer indirekte effekter 
fra forbundne brancher, som bidrog med ca. 61 mia. kr. og ca. 74.000 fuldtidsjobs. (Se 
figur 3 og 4 nedenfor), Det giver et samlet økonomisk fodaftryk på ca. 161 mia. kr. og 
170.000 fuldtidsjobs. Som vist i figur 2 svarer det til i alt 8,5 pct. af bruttoværditilvæksten 
i 2017. 

  

Figur 2: 
ICT-sektorens ”økonomiske fodaftryk” - andel af bruttoværditilvæksten i 
dansk økonomi, 2017 

 

Kilder: Dansk Erhverv baseret på Danmarks Statistik.  

Noter: ICT-sektoren er defineret i overensstemmelse med OECD. Fuldtidsjob er baseret på præsterede timer. Det 

er lagt til grund, at et fuldtidsjob årligt er på 1.924 timer. Se i øvrigt appendiks for metodiske forbehold i forhold 

til brugen af input-output-tabeller til estimering af økonomisk fodaftryk.  Appendiks kan findes i rapporten: Er 

Danmark klar til ”Giganternes tid?”, som ligger på Dansk Erhvervs hjemmeside.  

 

  

                                                                    
3 Som uddybet i appendiks er en input-output-model en partiel model. Derfor skal man tolke værdi- 

og jobskabelsen som økonomisk fodaftryk for sektoren, men ikke som at økonomien og beskæfti-

gelsen ville være tilsvarende lavere uden sektoren. I det hypotetiske scenarie, at sektoren ikke fand-

tes, ville arbejdskraften og den økonomiske aktivitet opstå i andre dele af økonomien. 
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Figur 3: 
ICT-sektorens ”økonomiske fodaftryk” i dansk økonomi i 2017, BVT i pct. af 

samlet BVT og fuldtidsjob i pct. af samlet antal fuldtidsjobs. 

 

Kilde: Dansk Erhverv baseret på Danmarks Statistik. 

 

   

Figur 4: 
ICT-sektorens ”økonomiske fodaftryk” i dansk økonomi i 2017, BVT i mia. kr. 

og antal fuldtidsjobs 

 

Kilde: Dansk Erhverv baseret på Danmarks Statistik. 
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Om dette notat 

Arbejdet med analysenotatet er afsluttet den 7. maj 2019 og er udarbejdet som en del af 

rapporten: Er Danmark klar til ”Giganternes tid”?  

Rapporten; Er Danmark klar til ”Giganternes tid?” er delt op i fire analysenotater, hvor dette 

analysenotat er det første.  

 

Om Dansk Erhvervs Analysenotater 

Dansk Erhverv udarbejder løbende analyser, som samles i analysenotater. Ambitionen er at 

udgøre et kvalificeret og anvendeligt beslutningsgrundlag i forhold til væsentlige, aktuelle 

udfordringer på alle områder, som har betydning for dansk erhvervsliv og den samfundsøko-

nomiske udvikling. Det er tilladt at citere fra Dansk Erhvervs analysenotater med tydelig 

henvisning til Dansk Erhverv.  

 

Kontakt 

Henvendelser angående analysen kan ske til Chef for analyse og samfundsøkonomi     Katrine 

Ellersgaard Nielsen på kae@danskerhverv.dk eller på tlf. 3374 1817. 

 

Henvendelser kan også ske til Markedschef Louise Riisgaard på lri@danskerhverv.dk eller tlf. 

3374 6282. 
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