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Introduktion til analysen 
Den 8. maj 2019 holder Dansk Erhverv årsdag under overskriften ”Giganternes tid”. Som 
optakt til dagen har vi kortlagt og analyseret væsentlige muligheder, udfordringer og di-
lemmaer, som dansk erhvervsliv - og vores samfund som helhed – møder i den digitale 
tidsalder. I denne rapport gennemgår vi vores analyser af de tre væsentligste emner fra 
kortlægningen. 

”Giganternes tid” varsler forandringer for vores samfund. Forandringerne kommer. Fak-
tisk er de her allerede, og de vokser kun i omfang. Derfor er det ikke en mulighed at lade 
stå til. Vi skal ikke diskutere ”for” eller ”imod” digitalisering og giganter. Vi skal disku-
tere, hvordan. Hvordan skal vi som samfund og erhvervsliv gribe muligheder og håndtere 
udfordringerne? Det er vores håb, at nærværende analyse kan bidrage til denne vigtige 
debat.  

I Dansk Erhverv har vi tre afgørende visioner for Danmarks vej ind i den digitale tidsalder 
– eller ”Giganternes tid”, om man vil: 

- Vi ønsker at skabe tryghed i en verden fuld af data. 
- Vi ønsker vækst og produktivitet på vejen mod den digitale økonomi. 
- Vi vil gerne sikre finansiering af velfærd i den digitale tidsalder. 

På de følgende sider, kan du læse, hvorfor vi mener, at netop disse tre visioner er vigtige. 
Som baggrundsinformation uddyber vi først, hvem vi har i tankerne, når vi taler om gi-
ganterne. Dernæst beskriver vi ”den digitale økonomi” og dens betydning. Den ivrige læ-
ser kan springe direkte til de enkelte kapitler, som i øvrigt er skrevet, så de kan læses 
uafhængigt af hinanden. 

God læselyst! 
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Baggrund 

Hvem er giganterne? 

Med virksomheder som Facebook, Apple, Netflix, Google, Tencent og Alibaba i spidsen 
er et mindre antal tech-selskaber på kort tid blevet nogle af verdens mest værdifulde. 
Det er i sig selv et nybrud, der siger noget om den kolossale værdi, data og digitale ser-
vices skaber. I den forstand er udviklingen en parallel til dengang verden på kort tid gik 
over til at køre på olie, så olieselskaberne blev nogle af verdens største firmaer. Men det 
handler ikke kun om størrelse og værdi. De digitale firmaer spiller en central rolle i mil-
lioner af menneskers dagligdag, i virksomheders måde at agere på og i vores demokratis 
måde at fungere på.  

Konkurrencen på markeder for digitale tjenester har typisk en ”winner-takes-it-all”- dy-
namik indbygget. Hvis det er gratis at bruge fx Facebook, og man kan komme i kontakt 
med alle sine venner, hvorfor skulle man så skifte til en konkurrent? De såkaldte net-
værkseffekter gør det sværere for andre virksomheder at tage konkurrencen op. Samti-
dig er omkostningerne til at udvikle softwaren den samme, uanset om man har 10 bru-
gere eller 10 millioner brugere. Derfor er det let at udvide kundekredsen med et snuptag.  
Tilsammen betyder det, at mange forbrugere samles på den samme digitale tjeneste, og 
en digital økonomi præget af få giganter vokser frem. Vi lever i tech-giganternes tid. Men 
vi kan som samfund selv bestemme, hvordan vi former denne fagre nye verden.  

Hovedparten af tech-giganterne er skabt i USA og Kina, som har nydt godt af fordelene 
ved at have et stort hjemmemarked. Som det fremgår af figur 1 nedenfor, har USA og 
Asien til sammen mere end 90 pct. af de mest værdifulde tech-virksomheder i verden, 
mens Europa halter bagefter.  
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Figur 1:  Giganterne er fra USA og Kina 

 

Kilde: Office of the Tech Ambassador of Denmark baseret på Forbes og stock market cap, april 2019. 

Note: Værdiansættelse i milliarder danske kroner. 

 
Det kinesiske statsapparat satser massivt på teknologiske muligheder, desværre ofte på 
en måde, hvor digitaliseringen tjener styrets formål og sikrer større kontrol med befolk-
ningen1. I USA har markedskræfterne fået lov at råde i en grad, så Microsoft og Facebook 
selv har bedt om mere regulering2.  

I Europa har vi lagt en anden kurs. Vores regulering af tech-virksomhederne med per-
sondataforordningen GDPR i front kan meget vel inspirere og blive kopieret globalt. Det 
betyder ikke, at alt er perfekt, men vi har overordnet set prioriteret forbrugeren, ikke 
staten som i Kina eller markedskræfterne, som i USA.  

Måske har den europæiske kurs været præget af, at vi langtfra har haft samme succes 
med at fostre digitale tech-giganter som amerikanerne og kineserne. Der er stadig meget 
arbejde, der udestår, før det Indre Marked i EU er ordentligt integreret på det digitale 
område. Hvis vi lykkes med denne opgave, kan vi skabe et digitalt hjemmemarked med 
en halv milliard forbrugere i EU.  

                                                             
1 Se BBC, 16. Oktober 2017, fx ”China congress: How authorities censor your thoughts”, , 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-41523073  eller “Big data meets Big Brother as 

China moves to rate its citizens”, Wired, 21.10.2017, https://www.wired.co.uk/article/chinese-

government-social-credit-score-privacy-invasion  

2 Se CNBC, 13. August 2018,  fx ”Microsoft’s president says the government needs to step up reg-

ulation of face recognition technology”, https://www.cnbc.com/2018/07/13/microsoft-just-wrote-

a-blog-post-asking-for-more-tech-regulation.html eller “Amazon Joins Microsoft's Call for Rules 

on Facial Recognition”, Wired Business, 7.2.2019 https://www.wired.com/story/amazon-joins-mi-

crosofts-call-rules-facial-recognition/ 

https://www.bbc.com/news/world-asia-china-41523073
https://www.wired.co.uk/article/chinese-government-social-credit-score-privacy-invasion
https://www.wired.co.uk/article/chinese-government-social-credit-score-privacy-invasion
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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 bruttoværditilvækst3 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?4  

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.  

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

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

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

brancher eller sektorer, fordi forskellige brancher beskattes forskelligt. 

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

IMF staff. 
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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 2 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 2: 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 øko-
nomi, og dermed indirekte giver anledning til omsætning og jobs hos virksomheder i an-
dre brancher.5  

                                                             
5 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 

fandtes, ville arbejdskraften og den økonomiske aktivitet opstå i andre dele af økonomien. 
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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 4 og 5 nedenfor), Det giver et samlet økonomisk fodaftryk på ca. 161 mia. kr. og 
170.000 fuldtidsjobs. Som vist i figur 3 svarer det til i alt 8,5 pct. af bruttoværditilvæksten 
i 2017. 

  

Figur 3: 
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. 
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Figur 4: 
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 5: 
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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Tryghed i en verden fuld af 
data 

Data spiller en central og voksende rolle i vores samfund og økonomi. I takt med at flere 
og flere funktioner i vores hverdag bliver digitale, stiger mængden af data. Mulighederne 
vokser, men det gør truslerne også, for data kan misbruges.  

Vi viser i det følgende, at data har stor økonomisk værdi; data er et råstof i den digitale 
økonomi og repræsenterer en værdi, der svarer til 3 pct. af BNP. Men data er også den 
digitale økonomis akilleshæl, og både værdien og risici bliver kun endnu større i de kom-
mende år.  

Allerede i dag oplever borgere og virksomheder, at deres data bliver misbrugt. Det har 
store konsekvenser: Næsten 200.000 danskere vil blive ofre for cyberkriminalitet i år, 
og ca. hver syvende af Dansk Erhvervs medlemmer er blevet ramt af cyberangreb i det 
seneste år. Disse angreb har som minimum kostet virksomhederne 4 mia. kr., og regnin-
gen ender i sidste ende hos forbrugerne.  

Også fra et samfundsmæssigt perspektiv er der grund til bekymring for misbrug af digi-
tale data. Frygt for konsekvenserne af fake news, målrettet politisk manipulation og 
udenlandske ”trolde” har fx fyldt i mediebilledet. Også misbrug af digital adgang til kri-
tisk infrastruktur, er en reel risiko. Den seneste trusselsvurdering fra Center for Cyber-
sikkerhed vurderer truslen fra cyberspionage, cyberkriminalitet som ”MEGET HØJ”.6 

Hidtil har vi nydt godt af danske forbrugeres store grad af tillid. Tilliden fungerer som 
olie, der smører den digitale omstilling. Men hvis tilliden skal overleve, skal vi som sam-
fund indse det alvorlige trusselsbillede i tide og ikke negligere det.  

Hvis man kun forholder sig til fragmenterede symptomer; hacking af en netbutiks hjem-
meside, en sag om hævnporno eller andre enkelthistorier, kommer man let til at fokusere 
på træerne og overse skoven. Den underliggende forklaring på de enkeltstående hæn-
delser er, at data fylder mere og mere i samfundet og i økonomien.  

I Dansk Erhverv arbejder vi for, at beslutningstagere såvel på politisk niveau som i hver-
dagen forstår den omsiggribende trussel og møder den med en grad af ansvarlighed, der 
matcher alvoren. Vi arbejder for at sætte emnet højt på den politiske dagsorden og bi-
drage til løsninger. 

Tryghed i en verden fuld af data er en fundamental forudsætning for at bevare borgernes 
tillid, tryghed og frihed, virksomhedernes vækstbetingelser og vores demokratiske sty-
resystem i ”Giganternes tid”. 

                                                             
6 Center for Cybersikkerhed, marts 2019, "Trusselsvurdering. Cybertruslen mod Danmark".. 
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Dansk Erhverv anbefaler 
• Fra offentlig side bør man gøre mere for at bidrage til cybersikkerheden i det 

brede erhvervsliv og civilsamfund. Indtil nu er de midler, der er blevet afsat, 
primært gået til Forsvarets Efterretningstjeneste, som typisk har fokus på trus-
ler rettet mod nogle bestemte nøglesektorer og områder, snarere end samfun-
det og erhvervslivet i bredere forstand.  

• Internationalt bør Danmark arbejde for klarere regler og retningslinjer for cy-
bersikkerhed og støtte op om cybersikkerhedssamarbejdet i EU-agenturet 
ENISA.  

• Via EU-samarbejdet bør vi fx i højere grad arbejde for fælles løsninger og stan-
darder for sikkerhedscertificeringer.  

• Og via FN-systemet bør vi arbejde for fælles spilleregler; en ”digital Geneve-
konvention”. Konventionen skal udstikke rammer for, hvilke typer cyberangreb, 
der er forbudt under cyberkrigens love (fx angreb på hospitaler), og skabe klar-
hed over, hvornår et cyberangreb kan sidestilles med et traditionelt militæran-
greb. 

I det følgende uddyber vi først, hvad vi mener med, at data er et essentielt råstof. Der-
næst gennemgår vi vores analyse af data som den digitale økonomis akilleshæl. Endelig 
beskriver vi transformative teknologier, som vi forventer vil sætte turbo på digitaliserin-
gen og gøre vores samfund endnu mere afhængigt af data. 

Data er et essentielt råstof i den digitale økonomi 

Data er et råstof i den digitale økonomi, forstået på den måde, at data – elektroniske 
spor og lagrede observationer – er afgørende input i udvikling og drift af services og pro-
dukter. Et eksempel, som de fleste danskere kender fra deres hverdag, er sociale medier. 
Den service, som bliver produceret, består af data, nemlig det indhold, som brugerne 
vælger at dele via platformen. Samtidig bliver data brugt til at målrette markedsføring 
overfor brugerne, så kernen i det produkt, en anden kundegruppe – annoncørerne - be-
taler for, er det selv samme data.  

Data får superkræfter, når man har det i stor skala (big data), for så kan man bruge det 
til statistiske forudsigelser eller eksempelvis at træne en kunstig intelligens. Store 
mængder af sundhedsdata kan fx bruges til at forudsige sundhedsmæssige risikofakto-
rer. Virksomheder og myndigheder kan optimere deres processer. Det kan fx ske gennem 
”tingenes internet”, hvor skraldespande, gadelamper, rottefælder og alskens andre ap-
parater bliver udstyret med sensorer og internetopkobling, så drift og vedligeholdelse 
kan planlægges optimalt. Mange af Dansk Erhvervs medlemsvirksomheder bruger data 
på nye og innovative måder. Nedenfor er to af disse beskrevet.  



 

Tryghed i en verden fuld af data  /  Dansk Erhverv   •   maj 2019 12 

 

Allerede i dag repræsenterer data en stor værdi – 3 pct. af BNP 
Et studie fra IDC på opdrag fra EU-Kommissionen estimerer, at værdien af data for dansk 
økonomi vil udgøre ca. 9,1 mia. euro (68 mia. kr.) i 2020.7 Det svarer til, at værdien af data 
i Danmark i år er 63 mia. kr., (3 pct. af BNP). Værdien af data er ifølge IDC’s model vokset 
med gennemsnitligt 7 pct. om året i perioden 2013-2019. 

                                                             
7 Med afsæt i historiske data fra 2013 til 2016 fremskriver IDC i deres European Data Market Study 

værdien af data i 2020 i tre forskellige scenarier. 

 
Virksomhedscase: Corti - digital hjælper til Alarmcentralen 112 
Virksomheden Corti udvikler kunstig intelligens, som kan finde mønstre i 
samtaler mellem mennesker. Når en borger i Region Hovedstaden ringer til 
alarmcentraler 112 lytter den kunstige intelligens med og sammenligner det 
igangværende opkald med tusinder af tidligere opkald, og kan dermed fun-
gere som digital makker til sundhedspersonalet.  
Erfaringer med Corti har vist, at hjælp kan gives eller sendes ud til patien-
terne meget hurtigere og bedre, når erfarent personale suppleres af assi-
stance fra den kunstige intelligens. 
Corti lyder måske som science fiction, men er virkelighed i Danmark anno 
2019. Teknologien er udviklet i tæt samarbejde mellem danske udviklere og 
verdens ledende forskere indenfor akutberedskab. Selve forudsætningen for 
at kunne træne en kunstig intelligens er adgang til data. Eftersom der er tale 
om følsomme persondata fra kritiske livsbegivenheder er datasikkerhed, til-
lid og tilsvarende afgørende. Både når det handler om adgangen til at udvik-
le teknologien, og når det kommer til at eksportere Cortis løsninger til andre 
landes akutberedskaber. 

 
Virksomhedscase: Geomatic – sætter samfundets data i spil og skaber 
kommerciel gevinst 
Data- og analysehuset Geomatic hjælper B2C-virksomheder med at finde og 
anvende data fra offentlige registre og statistikker i samspil med virksomhe-
dernes egne kundedata for derved at opnå bedre kunde- og markedskend-
skab. Det giver virksomhederne et stærkt datadrevet grundlag at udvikle de-
res forretning på. 
Det er især finans- og forsikringssektoren samt detailhandel, der arbejder da-
tadrevet, og med inddragelse af Danmarks mange gode, offentlige registre og 
statistikker får de ny viden og nye indsigter, der både bidrager til virksomhe-
dernes vækst og optimering, samt danner grundlag for, at forbrugerne får 
bedre marketing- og kundeoplevelser. Geomatic dækker i dag de nordiske 
lande, da den danske knowhow kan anvendes på de svenske, norske og finske 
markeder, der ligesom Danmark har gode, nationale registre og statistikker, 
om end data- og markedsføringslovgivningen varierer i de fire lande. 
Ved at bruge machine learning-værktøjer og prædiktiv modellering finder 
Geomatic mønstre og forklaringer, der gør virksomhederne i stand til at op-
timere deres produkter, produktmix, prissætning, markedsføring og – ikke 
mindst – kundeoplevelse. 
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Figur 6:  Estimeret værdi af data, Danmark  

 

Kilde: EU-Kommissionen og IDC, European Data Market, SMART 2013/0063, D9 - Final Report.  

Data er den digitale økonomis akilleshæl 

Data er den digitale økonomis akilleshæl, for hvor der er data, er der risiko for misbrug 
af data. Det handler ikke ”kun” om hacking og hævnporno, men om en omsiggribende 
samfundsudfordring, som har betydning for alle dele af vores samfund. I det følgende 
beskriver vi risici ved data fra tre vinkler: borgervinklen, virksomhedsvinklen og sam-
fundsvinklen.  

Borgervinklen 
Danmark var tidligt i front på digitaliseringen, den offentlige sektor i Danmark indførte 
CPR-nummeret, brugte den danskudviklede computer GIER til prognoser under folke-
tingsvalget i 1960, og danskerne tog hurtigt internettet og de mange muligheder til sig. 
Obligatorisk digital kommunikation med det offentlige blev fx indført i Danmark som et 
af de første lande, og i dag er danskerne ivrige digitale forbrugere. 73 pct. af de 16-74-
årige har e-handlet inden for de seneste 3 måneder, og 77 pct. bruger sociale medier.8  

Bagsiden af medaljen er, at jo mere digitale vi er, jo større risiko er der for, at vores data 
bliver misbrugt. Set fra borgerens perspektiv udgør data en potentiel risiko på to måder. 
For det første er der forbrugerbeskyttelseshensyn, for det andet er der risikoen for at 
blive udsat for kriminalitet. 

Forbrugere af søgemaskiner, cloud services, sociale medier mv. forærer i vidt omfang 
data om deres præferencer og adfærd væk til serviceudbyderen, der leverer mere eller 

                                                             
8 Danmarks Statistik, It-anvendelse i befolkningen 
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mindre gratis tjenester til gengæld.9 Forretningsmodellen er bæredygtig, fordi forbruger-
dataene indgår i målrettede markedsføringsprodukter, som fx kan sælges til tredjepar-
ter. Det kan være nyttigt for forbrugeren, som kan få individuelt målrettede tilbud og 
produkter, men det er også en mulighed, at forbrugerne ikke til fulde kan overskue og 
forstå rækkevidden og risici forbundet med de brugervilkår, som de accepterer. Neden-
for fremgår et eksempel på en formulering i brugervilkårene til Facebook. 

Brugervilkårene lever op til gældende regler, og forbrugerne afgiver formelt samtykke, 
men jo længere og mere komplicerede vilkårene er, jo større risiko er der for, at forbru-
gerne ikke har taget aktivt stilling og dermed også for, at de en dag bliver overraskede 
og slår skår i tilliden. 

En anden kilde til utryghed for borgerne i et datapræget samfund er risikoen for at blive 
offer for kriminalitet ad digitale kanaler. Flere og flere danskere er ofre for forbrydelser 
begået via internettet, og konsekvenserne er i nogle tilfælde betydelige, hvad enten der 
er tale om krænkelser eller økonomiske forbrydelser. Det Kriminalpræventive Råd be-
skriver tre typer af personrettet it-kriminalitet, se tekstboks nedenfor. 
 

                                                             
9 Se fx Quartz, 2. maj 2018, “Facebook’s new data sharing policies, translated so a 13-year-old can 

understand”, https://qz.com/1266835/facebooks-terms-of-service-translated-so-you-under-

stand-your-data-and-privacy-settings/, Wired, 8.13.2018, “Google tracks you even if location his-

tory’s off. Here’s how to stop it”, https://www.wired.com/story/google-location-tracking-turn-

off/  Wired, 2.15.2019, “The Wired Guide to your personal data (and who is using it)”, 

https://www.wired.com/story/wired-guide-personal-data-collection/ 

 
Eksempel på brugervilkår fra Facebook 
”[…] En spiludvikler kan f.eks. bruge vores API til at fortælle os, hvilke spil du 
spiller, eller en virksomhed kan fortælle os om et køb, du har foretaget i virk-
somhedens forretning. Vi modtager også oplysninger om dine handlinger og 
køb både online og offline fra tredjepartsdataudbydere, som har ret til at le-
vere disse oplysninger til os.  
Partnere modtager dine data, når du besøger eller bruger deres tjenester el-
ler via tredjeparter, som de samarbejder med. Vi kræver, at hver af disse part-
nere har de lovmæssige rettigheder til at indsamle, bruge og dele dine data, 
før de sender data til os. Læs mere om de partnertyper, som vi modtager data 
fra. […]” 
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Siden 2007 har Københavns Universitet gennemført en række spørgeskemaundersøgel-
ser for at afdække udbredelsen af it-kriminalitet rettet mod privatpersoner.10 Hvis den 
historiske udvikling, som fremgår af disse undersøgelser, fortsætter, vil der i 2019 være 
mere end 195.000 danskere, der bliver ofre for it-kriminelle gerninger. Figur 7 nedenfor 
viser vores estimat af it-kriminelle gerninger i 2019 baseret på en fremskrivning af de 
tidligere undersøgelser.  
   

Figur 7: Estimeret antal it-kriminelle gerninger i 2019 

 

Kilde: Dansk Erhverv estimeret på baggrund af ” Internetkriminalitet 2017 offerundersøgelse om Identitetstyveri, 

bedrageri, afpresning og chikane i cyberspace”, Københavns Universitet. 

Noter: De historiske datapunkter fremgår af appendiks. 

                                                             
10 Københavns Universitet, Det Kriminalpræventive Råd, Peter Kruize, maj 2018, ”Internetkriminali-

tet 2017 offerundersøgelse om Identitetstyveri, bedrageri, afpresning og chikane i cyberspace”. 
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1. Integritetsforbrydelser 
”Disse forbrydelser går ud på at skade en persons eller virksomheds it-sy-
stem. Det er forbrydelser, der angriber computeren. Fx hacking, distribue-ring 
af malware, fx vira, orme og trojanske heste eller såkaldte DDoS-angreb, der 
går ud på at overbelaste en internetside.” 
2. Computerassisterede forbrydelser 
”Disse forbrydelser har ofte et økonomisk sigte. Det er kendte kriminalitets-
former som tyveri og bedrageri, der begås ved hjælp af internetteknologi. Det 
er fx Nigeriabreve, phishing eller indbrud i en netbank.” 
3. Indholdsforbrydelser 
”Forbrydelserne handler om at besidde eller dele kriminelt materiale. Det kan 
være ulovligt indhold i filer, beskeder eller andre informationer, der sendes 
ud på internettet. Det er fx børnepornografisk, racistisk eller voldeligt mate-
riale.” 

Kilde: Det Kriminalpræventive Råd 
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Virksomhedsvinklen 
Virksomhederne har fået uanede nye muligheder som følge af digitaliseringen og adgan-
gen til elektroniske data. Data har åbnet for effektiviseringer, nye produkter, nye forret-
ningsmodeller, nye salgskanaler og meget andet. Men også for virksomhederne går de 
nye muligheder hånd i hånd med store udfordringer. 

Rigtig mange danske virksomheder er truet af hackere og andre cyberkriminelle. I en 
spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt Dansk Erhvervs medlemmer i april 2019, 
svarer omkring hver syvende, at de har været ramt af ét eller flere cyberangreb (fx hack-
ing, phishing eller CEO-fraud) inden for de seneste 12 måneder.11 

Endnu flere virksomheder kan have været udsat for cyberangreb uden at have opdaget 
det. Hertil kommer, at der kan være virksomheder, som ikke vil indrømme, at de er blevet 
hacket. Det er Dansk Erhvervs erfaring, at hacking er tabubelagt, og at ofre for cyberan-
greb ofte frygter, at det bliver opfattet som selvforskyldt eller uprofessionelt. 

På den baggrund vurderer vi, at det er et konservativt estimat for, hvor mange virksom-
heder, der har oplevet cyberangreb inden for det seneste år. Med forbehold for stikprø-
vens størrelse og repræsentativitet12, svarer det til i alt ca. 45.000 danske virksomhe-
der.13 
 
Når en virksomhed bliver udsat for cyberangreb, kan det have store økonomiske konse-
kvenser, fx fordi: 

- Det koster penge og tid at lukke sikkerhedshullet og rette op på skaderne. 
- Virksomheden går glip af omsætning, hvis driften forstyrres. 
- Det lykkes kriminelle at få penge ud af virksomheden, fx i form af digital afpres-

ning (ransomware) eller digitale tricktyverier (CEO-fraud eller invoice fraud). 

I spørgeskemaundersøgelsen har vi også spurgt de virksomheder, som har oplevet cybe-
rangreb inden for det seneste år, hvad de vurderer, omkostningerne har været.14 Blandt 
de virksomheder, der har haft omkostninger ved cyberangreb, er den gennemsnitlige 
vurderede omkostningen på ca. 160.000 kr.15 Med forbehold for stikprøvens størrelse og 
repræsentativitet samt kvaliteten af respondenternes skøn, svarer det til, at de samlede 

                                                             
11 Undersøgelsen er besvaret af 891 respondenter. 

12 Dansk Erhvervs medlemmer udgør et bredt udsnit af erhvervslivet, men fx vil bl.a. landbrug, fi-

nanssektor og shipping ikke være indfanget. Desuden er der en tendens til, at Dansk Erhvervs 

medlemmer overrepræsenterer mellemstore og store virksomheder. 

13 Ifølge Danmarks Statistik er der i alt 308.157 virksomheder i Danmark. 

14 Spørgsmålet i undersøgelsen lød: ”Hvad tror du, at det har kostet din virksomhed, at I har været 

ramt af cyberangreb (fx hacking, phishing eller CEO-fraud) de seneste 12 måneder? Det kunne 

eksempelvis være som følge af tabt omsætning, genskabelse af tabt data, timeløn til egne medar-

bejdere eller konsulenter, som skulle rette op på skaden, mv.”  

15 83 pct. af de virksomheder i stikprøven, som er blevet ramt og har oplevet omkostninger i den 

forbindelse, angiver omkostninger i intervallet mellem 10.000 kr. og 100.000 kr. 

 



 

Tryghed i en verden fuld af data  /  Dansk Erhverv   •   maj 2019 17 

 

årlige omkostninger for it-relateret kriminalitet mod danske virksomheder er minimum 4 
mia. kr. om året.16 

Estimatet er forbundet med stor usikkerhed og skal fortolkes med forsigtighed. Metoden 
betyder, at omkostninger til forebyggelse af cyberangreb hos de virksomheder, som ikke 
er blevet ramt, ikke indgår i estimatet. Disse omkostninger er utvivlsomt betydelige. En 
analyse af Damvad Analytics på vegne af Erhvervsstyrelsen viser, at it-sikkerhedsbran-
chen omsatte for 6,4 mia. kr. i 2016. 

Risikoen for cyberangreb kan også have andre omkostningstunge konsekvenser for virk-
somheder generelt. Fx er cybersikkerhed et af de væsentligste temaer, når en stor inve-
stor som Danske Bank lægger investeringsstrategi.17 

Samfundsvinklen 
Set fra et samfundsperspektiv giver digitalisering og brugen af data også store og fun-
damentale udfordringer: Sociale medier påvirker samfundsdebatten, cyberangreb af kri-
tisk infrastruktur kan have sikkerhedspolitiske vinkler, og datamisbrug kan skade bor-
gernes tillid til offentlige myndigheder. 

Samfundsdebatten 
Sociale medier og adgang til datadreven markedsføring har indflydelse på den offentlige 
debat og meningsdannelse. Enhver kan komme til orde og få opmærksomhed på sine 
synspunkter, og indhold spredes let og hurtigt uden om de traditionelle mediekanaler. 
Derfor kan sociale medier blive misbrugt til at sprede misinformation, hadefulde ytringer 
og myter. Der kan opstå såkaldte ”ekkokamre”, hvor misinformation og ekstreme syns-
punkter får større opmærksomhed end de gjorde tidligere. Et grundlæggende demokra-
tisk princip som ytringsfrihed bliver sat til fornyet debat, for hvor går grænsen? Og hvem 
skal sætte den, de sociale medier eller brugerne? 

De store sociale medieplatforme er allerede i gang med at etablere systemer, der kan 
identificere og sikre fjernelse af forskellige typer ulovligt indhold18. Sværere er det med 

                                                             
16 Beregning af det samlede skøn beror på en vægtning på baggrund af virksomhedernes størrelse 

målt pr. medarbejder, idet sammensætningen af virksomhedernes størrelse i stikprøven ikke stem-

mer overens med sammensætningen virksomheders størrelse i hele populationen. 

17 Kilde: Investeringsstrateg Lars Skovgaard Andersen, Strategy & Macro, Danske Bank Wealth Man-

agement. 

18 Se fx Politico 14. januar 2018, ”Welcome to a new era of global digital censorship” 

https://www.politico.eu/article/google-facebook-twitter-censorship-europe-commission-hate-

 

 
Virksomhedscase: Bahne   
I begyndelsen af 2019 blev boliginteriør-kæden Bahne ramt af et hackeran-
greb, og man var nødsaget til at holde hjemmesiden lukket i to måneder for at 
håndtere risikoen for, at hackerne havde fået adgang til kunders betalingsop-
lysninger. Angrebet har påført kæden betydelige tab, både til at håndtere 
selve cyberangrebet, men også fordi det har kostet salg, at hjemmesiden var 
lukket i flere måneder.  

https://www.politico.eu/article/google-facebook-twitter-censorship-europe-commission-hate-speech-propaganda-terrorist/
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eksempelvis falske eller fordrejede historier. Falske historier kan underminere tilliden til 
myndigheder, vores demokratiske institutioner eller puste fx til frygten for indvandring 
og på den måde skabe ustabilitet.  

Denne strategi kan bruges af andre lande som en bevidst udenrigspolitisk strategi, fx 
har Ruslands eventuelle indblanding i amerikansk præsidentvalg og Brexit været til de-
bat19. På den baggrund indførte Facebook i april i år en godkendelsesprocedure for fol-
ketingskandidater, organisationer og privatpersoner, der ønsker at betale Facebook for 
at sprede politiske budskaber. Det gav også anledning til kritiske røster og debat.20 

Kritisk infrastruktur 
Når alt i samfundet digitaliseres, opstår der nye sårbarheder for den samfundskritiske 
infrastruktur eksempelvis inden for hospitals-, transport- og energisektoren. Cyberan-
greb og hacking er desværre blevet et redskab både for kriminelle og udenrigspolitiske 
modstandere. Eksempelvis har vi set et massivt cyberangreb mod Estland, efter at landet 
havde valgt at fjerne en statue, der mindedes de russiske tab under kampene i landet 
under Anden Verdenskrig21.  

Tillid til myndighederne 
I takt med udbredelsen af data og digital kommunikation mellem myndigheder og bor-
gere, bliver det vigtigere og vigtigere, at myndighederne opbevarer fx personfølsomme 
data sikkert. Der har været en række eksempler på læk af personfølsomme data her-
hjemme, og i udlandet findes der eksempler på omfangsrige læk. Fx kom det for nyligt 
frem, at et angreb på en cloudservice har ført til læk af data om demografiske forhold og 
adresser på hele 80 millioner amerikanske borgere.22 

                                                             

speech-propaganda-terrorist/ og https://www.wsj.com/articles/when-digital-platforms-become-

censors-1534514122  

19 Se fx Carnegie Endowment for International Peace, maj 2018, ”Russian election interference”, 

Erik Brattberg & Tim Maurer https://carnegieendowment.org/files/CP_333_BrattbergMaurer_Rus-

sia_Elections_Interference_FINAL.pdf  

20 Se fx Altinget, 8. april 2019 ”Facebook strammer kravene til politiske annoncer kort før valget” 

https://www.altinget.dk/artikel/181533-facebook-strammer-kravene-til-politiske-annoncer-kort-

foer-valget og The Washington Post, 30. Marts 2019. “Mark Zuckerberg: The Internet needs new 

rules. Let’s start in these four areas” https://beta.washingtonpost.com/opinions/mark-zucker-

berg-the-internet-needs-new-rules-lets-start-in-these-four-areas/2019/03/29/9e6f0504-521a-

11e9-a3f7-78b7525a8d5f_story.html?outputType=amp  

21 Se fx  The Observer, december 2017, “Fake news and botnets: how Russia weaponized the web” 

https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/02/fake-news-botnets-how-russia-

weaponised-the-web-cyber-attack-estonia   

22 Se fx Cnet, “Cloud database remove after exposing details on 80 million US households” 

https://www.cnet.com/news/cloud-database-removed-after-exposing-details-on-80-million-us-

households  

https://www.politico.eu/article/google-facebook-twitter-censorship-europe-commission-hate-speech-propaganda-terrorist/
https://www.wsj.com/articles/when-digital-platforms-become-censors-1534514122
https://www.wsj.com/articles/when-digital-platforms-become-censors-1534514122
https://carnegieendowment.org/files/CP_333_BrattbergMaurer_Russia_Elections_Interference_FINAL.pdf
https://carnegieendowment.org/files/CP_333_BrattbergMaurer_Russia_Elections_Interference_FINAL.pdf
https://www.altinget.dk/artikel/181533-facebook-strammer-kravene-til-politiske-annoncer-kort-foer-valget
https://www.altinget.dk/artikel/181533-facebook-strammer-kravene-til-politiske-annoncer-kort-foer-valget
https://beta.washingtonpost.com/opinions/mark-zuckerberg-the-internet-needs-new-rules-lets-start-in-these-four-areas/2019/03/29/9e6f0504-521a-11e9-a3f7-78b7525a8d5f_story.html?outputType=amp
https://beta.washingtonpost.com/opinions/mark-zuckerberg-the-internet-needs-new-rules-lets-start-in-these-four-areas/2019/03/29/9e6f0504-521a-11e9-a3f7-78b7525a8d5f_story.html?outputType=amp
https://beta.washingtonpost.com/opinions/mark-zuckerberg-the-internet-needs-new-rules-lets-start-in-these-four-areas/2019/03/29/9e6f0504-521a-11e9-a3f7-78b7525a8d5f_story.html?outputType=amp
https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/02/fake-news-botnets-how-russia-weaponised-the-web-cyber-attack-estonia
https://www.theguardian.com/technology/2017/dec/02/fake-news-botnets-how-russia-weaponised-the-web-cyber-attack-estonia
https://www.cnet.com/news/cloud-database-removed-after-exposing-details-on-80-million-us-households
https://www.cnet.com/news/cloud-database-removed-after-exposing-details-on-80-million-us-households
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Data bliver endnu vigtigere 

Indtil for nylig handlede digitalisering primært om at erstatte papir med computerskærm: 
Kassekladden og skrivemaskinen blev til det digitale bogholderi, e-mailen erstattede fax 
og brev, og nethandel blev digital storebror til postordrekataloget. Fokus var på at gøre 
ting hurtigere, billigere og mere effektivt.  

I disse år sker der kvantespring for de digitale teknologier og brugen af dem. De bevæger 
sig væk fra skærmen og ud i verden: Selvkørende biler er på vej lige om hjørnet, dronen 
bliver buddreng, robotter bliver sociale og kan færdes blandt mennesker. Vi får sensorer 
i fortovet, skraldespande der siger ”tøm mig” - alt sammen bundet sammen af lynhurtigt 
bredbånd allevegne.  

Vi skal forholde os til kunstig intelligens, der træffer beslutninger om højre eller venstre, 
liv eller død på et splitsekund. Det handler ikke længere bare om at gøre det, vi plejer, 
på en hurtigere måde. Digitaliseringen forandrer i dag spillereglerne fundamentalt. 

Listen over nye transformative teknologier er lang og spænder fra ”virtual reality” til ”tin-
genes internet”, ”blockchain” og ”machine learning”. Fælles for disse nye teknologier er, 
at de bygger på en computerkraft og brug af data på en måde, som vi for få år siden ikke 
troede var mulig. Fælles for dem er også, at der ikke er tale om vilde fremtidsscenarier 
og science fiction -drømme; der er tale om teknologi, vi allerede kender til og bruger i 
dag 
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Vækst og produktivitet på 
vejen mod den digitale 
økonomi 

I ”Giganternes tid” gør digitalisering og globalisering virksomhedernes spillebane større. 
Konkurrenter fra hele verden er nærværende – eller kan hurtigt blive det, og de har ad-
gang til fleksibel og billig arbejdskraft. Med det større konkurrencepres er det endnu 
vigtigere, at vi er produktive, hvis vi skal bevare og udvikle den høje danske velstand. Vi 
skal selv gribe de muligheder, teknologien giver os, for sover vi i timen, kan vi miste kon-
kurrencekraft. 

Vores analyse viser, at Danmark er et højproduktivt land, men væksten i produktiviteten 
er ikke så høj, som den har været tidligere. Det høje udgangspunkt i sig selv kan gøre det 
svært at blive mere produktive. Men der er også en anden forklaring på den udvikling, vi 
ser; et massivt investeringsefterslæb siden finanskrisen.  

Historisk har investeringsniveauet fulgt konjunkturudviklingen. Når der er fart på øko-
nomien, bliver der investeret mere, mens der bliver holdt igen, når økonomien taber fart. 
Over tid har investeringerne sikret, at kapitalapparatet (redskaber, maskiner, hjælpe-
midler og lignende) er vokset i forhold til mængden af arbejdskraft. Ved at investere i 
kapitalapparat er vi blevet i stand til at producere mere og mere pr. times udført arbejde. 

Hvis dit job er at grave huller, så kan du grave flere huller, hvis du har en gravko og 
uddannelse i at bruge den, end hvis du har en skovl. Hvis du arbejder i et supermarked, 
så kan du arbejde mere effektivt, hvis du har stregkoder, scannere og kasseapparat. 

For ti år siden ramte finanskrisen. Den økonomiske vækst bremsede op, og det slog bun-
den ud af investeringerne. Siden er der kommet gang i dansk økonomi igen, og investe-
ringsniveauet er steget, men ikke nok til at kompensere for det, der gik tabt. 

Vores analyse viser, at der er et samlet investeringsefterslæb i den private del af økono-
mien på ca. 215 mia. kr. efter finanskrisen. I kølvandet på finanskrisen blev investerin-
gerne så små, at de end ikke kunne kompensere for den løbende nedslidning og afskriv-
ning af kapitalapparatet. 

Siden 2012 er investeringerne blevet store nok til, at kapitalapparatet igen vokser. Men 
i samme periode er beskæftigelsen også galopperet afsted. Derfor forslår investerin-
gerne ikke: De er ikke store nok til, at kapitalapparatet vokser i forhold til mængden af 
arbejdskraft – ligesom det har gjort historisk. Det hæmmer alt andet lige produktivitets-
væksten.  

Udfordringen ligger særligt i serviceerhvervene. Og dansk økonomi er en serviceøko-
nomi. Over 70 pct. af alle privatansatte i Danmark arbejder i serviceerhverv.  Derfor er 
der et særligt stort potentiale i at hæve investeringsniveauet her. 
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I Dansk Erhverv arbejder vi for at gøre det attraktivt at placere investeringer i Danmark. 
Vi bidrager med forslag, der kan forbedre erhvervslivets rammebetingelser og styrke vil-
kårene for vækst, så investeringerne kan komme tilbage på sporet og bidrage til produk-
tivitetsvækst. 

Dansk Erhverv anbefaler 
• Vi skal have et internationalt konkurrencedygtigt skattesystem, for eksempel en sel-

skabsskat og en aktieindkomstbeskatning, der som minimum ikke er højere end i de 
lande, vi normalt sammenligner os med, og ikke mindst er i international konkur-
rence med.23  

• Vi skal sikre, at virksomheder har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det forudsæt-
ter bedre muligheder for at rekruttere dygtige talenter fra udlandet, og at vores ud-
dannelsessystem i højere grad bliver efterspørgselsdrevet, så flere unge vælger de 
typer uddannelser, som erhvervslivets har behov for.  

• Vi skal fortsætte med at nedbringe byrder og regulering, der hæmmer erhvervslivet. 
• Vi skal arbejde for fuld implementering af servicedirektivet, så der bliver et velfun-

gerende indre marked for services.  

I det følgende beskriver vi først, hvordan vækst og produktivitet i dansk økonomi har 
udviklet sig historisk. Dernæst gennemgår vi vores analyse af udviklingen i investerin-
gerne, som har betydning for opbygningen af kapitalapparat, og vi sætter det i relation 
til udviklingen i beskæftigelsen. Til sidst fokuserer vi analysen på servicesektoren, og 
viser, at investeringsefterslæbet er særligt stort her. 

Vækst og produktivitet i et historisk perspektiv 

Danmark er et højproduktivt land 
Danmark er rigt og velstående land skabt af dygtige, effektive og flittige danskere. Vi har 
et højt velstandsniveau sammenlignet med andre OECD-lande. Figur 8 nedenfor viser, 
at Danmark ligger i international topklasse, når man opgør, hvor meget en dansker kan 
købe for det, han eller hun producerer pr. arbejdstime.   
  

                                                             
23 Se Dansk Erhverv, ”Velstand frem for skattetryk” 
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Figur 8: Købekraftkorrigeret BNP pr. time i 2017.  

 

Kilde: Eurostat og European Economic Forecast, Winter 2019 (Interim).  

Note: BNP-væksten i 2017 og 2018 er baseret på Eurostat, mens væksten i 2019 og 2020 er baseret på European 

Economic Forecast Winter 2019 (Interim).  

BNP er vokset med 2,1 pct. om året i gennemsnit siden 1966. I 2018 var BNP 382.900 kr. 
pr. indbygger.24 Målt i faste priser er det mere end en fordobling siden 1966. 
   

Figur 9: I et historisk perspektiv er dansk økonomi vokset med ca. 2 pct. om året  

 

Kilde: Danmarks Statistik.  

                                                             
24 2018-priser 
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Der er to mulige kilder til vækst i BNP. Enten kan vi arbejde mere, eller også kan vi ar-
bejde smartere, blive mere produktive, så vi skaber mere værdi pr. times arbejde. I dag 
producerer vi lidt mere end tre gange så meget pr. arbejdstime i Danmark, som vi gjorde 
i 1966. 25 Vi arbejder altså smartere. 

I takt med, at Danmark er blevet rigere, har vi vekslet noget af velstanden til fritid. Cirka 
tre ud af fire danskere i den arbejdsdygtige alder var i 2018 i arbejde,26 men vi arbejder 
ikke så meget, som vi gjorde engang. Den gennemsnitlige arbejdstid er faldet betragteligt 
siden 1966, og samlet set arbejder vi færre timer, se figur 10. 

  

Figur 10: Det samlede antal præsterede timer er faldet med 10 pct. siden 1966  

 

Kilde: Danmarks Statistik.  

Produktiviteten er høj, men vokser ikke så meget som tidligere  
Historisk har produktivitetsvæksten, altså væksten i hvor meget vi producerer pr. ar-
bejdstime, været høj i Danmark. I perioden 1980-1994 lå den på ca. 3 ½ pct. i gennemsnit 
om året, men siden 1995 er der sket et skift, så den siden har været i gennemsnit 1 ¼ pct.  

  

                                                             
25 Se De Økonomiske Råd, Produktivitet 2017 

26 Danmarks Statistik 
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Figur 11: Vækst i arbejdsproduktivitet i den private sektor, opdelt på to perioder 

 

Kilde: Danmarks Statistik, NP25 og egne beregninger. 

Note: Vandrette linjer er gennemsnitlig vækst i den pågældende periode. 

Vækstregnskabet: Kapitalapparatet bidrager mindre til vækst end tidligere 
Danmarks Statistik beregner et vækstregnskab, som sætter tal på, hvordan forskellige 
komponenter bidrager til vækst. Vækstregnskabet er opdelt på fire komponenter: 

• Uddannelsesniveau 
• Anden kapitalintensitet 
• IT-kapitalintensitet 
• Totalfaktorproduktivitet 

Jo bedre uddannet arbejdskraft, desto højere vil produktiviteten alt andet lige være. For-
bedret uddannelse vil derfor bidrage til produktivitetsvækst. Kapitalintensiteten, som 
bliver opdelt i IT-kapitalintensitet og anden kapitalintensitet, måler hvor meget kapital-
apparat (redskaber, maskiner, hjælpemidler), der er til rådighed pr. medarbejder. Mere 
kapitalapparat vil alt andet lige bidrage til vækst i produktiviteten. 

Den generelle teknologiske udvikling spiller en afgørende rolle for, hvordan vi anvender 
arbejdskraften og kapitalapparatet i produktionen. Den såkaldte totalfaktorproduktivi-
tet (TFP) indeholder bl.a. de teknologiske fremskridt, som ikke kan knyttes direkte til 
kapitalapparat eller arbejdskraft. TFP indeholder også fx innovation, bedre organisering 
og arbejdstilrettelæggelse. 

Figur 12 nedenfor viser vækstregnskabet for den markedsmæssige del af økonomien, 
opdelt på de fire underkomponenter, i perioden 1980-2017. 
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Figur 12: Udvikling i vækstregnskabet for produktiviteten 

 

Kilde: Danmarks Statistik, NP25 og egne beregninger. 

Note: Vandrette linjer er gennemsnitlig vækst i den pågældende periode. 

 
I hele perioden 1980-2017 har øget uddannelsesniveau bidraget med ca. ¼ pct. point 
årligt til produktivitetsvæksten, og bidraget har været næsten konstant over tid.  

Vækstbidraget fra anden kapitalintensitet har været faldende siden 1980, bortset fra i 
perioden 2000-2009, hvor kapitalintensiteten steg. Stigningen skyldes sandsynligvis en 
tilpasning af beskæftigelsen i 2009 som følge af finanskrisen. Her faldt beskæftigelsen 
kraftigt, hvilket resulterede i et større kapitalapparat per beskæftiget. I de seneste tre år 
har vækstbidraget fra anden kapital været decideret negativ, se figur 13 nedenfor.  
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Figur 13: Anden kapitalintensitet bidrager ikke længere til produktiviteten 

 

Kilde: Danmarks Statistik, NP25 og egne beregninger. 

Note: Vandrette linjer er gennemsnitlig vækst i den pågældende periode. 

Også vækstbidraget fra it-kapitalintensitet er faldet siden årtusindskiftet, se figur 14 
Selvom effekten af kapitalintensiteten stadig er positiv, er vækstbidraget betydeligt min-
dre end tidligere.27  

  

                                                             
27 IT-kapital har desuden en større betydning for produktivitetsvæksten i serviceerhvervene end fx 

industri, landbrug og byggeriet. Det skyldes, at mange af de ensformige processer, som mennesket 

udfører især i serviceerhvervene vil blive erstattet af mere avanceret software samt intelligent com-

puter, som vil være mere effektivt end mennesket. Den udvikling er i stort omfang sket i industrien, 

hvor intelligente robotter allerede har overtaget produktionen, og de fleste rutineprægede opgaver 

er blevet automatiseret.   
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Figur 14: Vækstbidraget fra IT-kapitalintensitet er aftaget markant 

 

Kilde: Danmarks Statistik, NP25 og egne beregninger. 

Note: Vandrette linjer er gennemsnitlig vækst i den pågældende periode. 

 
I princippet kan der være flere forklaringer på, at kapitalapparatet (IT-kapitalintensitet 
og anden kapitalintensitet) bidrager mindre til produktivitetsvæksten end tidligere. Det 
kan skyldes, at investeringerne ikke har været tilstrækkelige til at kompensere for ned-
slidning af kapitalapparatet og vækst i beskæftigelsen. Hvis beskæftigelsen vokser mere 
end kapitalapparatet, bliver der mindre kapitalapparat pr. beskæftiget. Med andre ord 
falder det såkaldte K/L forhold. Det er også en mulighed, at yderligere stigninger i kapi-
talintensiteten ikke har den samme effekt på produktivitetsvæksten, som det har haft 
tidligere. 

Vi kan ikke udelukke sidstnævnte, men vores analyse viser, at førstnævnte – forsømte 
investeringer i kapitalapparatet – kan være en forklaring. Investeringerne i kapitalappa-
rat har ikke været tilstrækkelige siden finanskrisen, og udviklingen i K/L-forholdet kan 
forklare den lavere produktivitetsvækst. Vi uddyber denne del af analysen i det følgende. 

De forsømte investeringer 

I et historisk perspektiv er investeringerne i kapitalapparat vokset under højkonjunkturer 
og dalet under lavkonjunkturer. Udsvingene har fulgt konjunkturerne både i absolutte 
tal og relativt til BNP. Som det fremgår af figur 15 nedenfor, faldt investeringskvoten 
(investeringer ekskl. boliger i den private del af økonomien som andel af BNP) fra 14,5 
pct. i 2008 til 10,5 pct. i 2009. Finanskrisen er den primære forklaring på dette fald.  
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Efter finanskrisen gik økonomien i stå, og beskæftigelsen faldt. Derfor var der ikke behov 
for investeringer. Da der kom gang i økonomien igen, fulgte investeringerne kun lang-
somt med. Selvom investeringskvoten i dag nærmer sig det historiske niveau fra før fi-
nanskrisen, er den lavere end under andre højkonjunkturer, se figur 15 nedenfor. 

  

Figur 15: Investeringskvoten nærmer sig den historiske trend 

 

Kilde: Danmarks Statistik, NP25 og egne beregninger. 

Note: Investeringskvoten angiver, hvor meget erhvervsinvesteringerne (minus boliginvesteringer) udgør af BNP i 

løbende priser for den private sektor. 

 
For at belyse, hvordan størrelsen af kapitalapparatet har udviklet sig, ser vi på nettoin-
vesteringerne, som tager højde for nedslidning og afskrivninger. Figur 16 nedenfor viser 
udviklingen i nettoinvesteringerne fra 1990 til 2017. Da finanskrisen ramte, dalede net-
toinvesteringerne frem til 2012, og først i 2014 var de på niveau med før krisen. Hvis 
nettoinvesteringer efter finanskrisen havde fortsat den historiske vækst fra før finans-
krisen, ville der i dag have været investeret 215 mia. kr. mere i virksomhederne.   
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Figur 16: Nettoinvesteringer i den private sektor 

 

Kilde: Danmarks Statistik, NP25 og egne beregninger. 

Kapitalapparatet er ikke fulgt med beskæftigelsen  

Historisk er kapitalapparatet pr. beskæftiget blevet større år for år, og det har bidraget 
til vækst i produktiviteten (se figur 14 og 15 ovenfor). Den relevante målestok, når det 
kommer til produktivitetsvæksten, er derfor, om kapitalapparatet vokser i forhold til be-
skæftigelsen, det såkaldte K/L-forhold.28  

Figur 17 nedenfor viser udviklingen i K/L-forholdet fra 1990 til 2017. Som figuren viser, 
er kapitalapparatet (nettobeholdningen af faste aktiver) pr. times arbejde vokset i peri-
oden fra 1990 frem til finanskrisen. Herefter er udviklingen gået i stå, så værdien af ka-
pitalapparatet delt med det samlede antal præsterede timer faktisk var en smule lavere 
i 2017, end det var i 2010. 

Udviklingen har to forklaringer. For det første er investeringerne ikke fuldt med i kølvan-
det af finanskrisen (som beskrevet ovenfor), men samtidig er beskæftigelsen steget hver 
eneste måned siden april 2013, hvilket alt andet lige får K/L forholdet til at falde.  

                                                             
28 K/L-forholdet udtrykker kapitalintensiteten, dvs. forholdet mellem kapitalapparatet (K) og time-

beskæftigelsen (L for ”labour”). 
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Figur 17: Udvikling i K/L-forhold i den private sektor, 1990-2017 

 

Kilde: Danmarks Statistik, NP25 og egne beregninger. 

Note: K/L- forholdet er beregnet som nettobeholdning af faste aktiver, ultimo året 2010-priser, kædede værdier 

divideret med timebeskæftigelsen. Nettobeholdning af faste aktiver er opgjort ultimo året, i 2010-priser, kædede 

værdier. 

Udfordringen er særligt stor for servicesektoren 

Det lave investeringsniveau i den private del af økonomien er især et problem i service-
sektoren. Ser man særskilt på de private tjenesteerhverv29, er der her et efterslæb på 
220 mia. kr. i forhold til et scenarie, hvor investeringerne følger den historiske vækst fra 
før finanskrisen.30 Udviklingen i nettoinvesteringerne for private tjenesteerhverv fremgår 
af figuren nedenfor.   

                                                             
29 Kategorien indeholder følgende af Danmarks Statistiks brancher: ”G – Handel”, ”H – Transport”, 

”I - Hoteller og restauranter”, ”JA - Forlag, tv og radio”, ”JB – Telekommunikation”, ”JC - It- og 

informationstjenester”, ”K - Finansiering og forsikring”, ”L - Ejendomshandel og udlejning”, ”MA - 

Rådgivning mv.”, ”MB - Forskning og udvikling”, ”MC - Reklame og øvrige erhvervsservice”, ”N - 

Rejsebureauer, rengøring og anden operationel service”, ”R - Kultur og fritid” samt ”S - Andre ser-

viceydelser mv.”. 

30 Når det samlede efterslæb for private tjenesteerhverv er større end for den private del af økono-

mien samlet set, så er det fordi, nogle brancher har investeret mere end i scenariet for en fortsæt-

telse af den historiske vækst fra før finanskrisen. 
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Figur 18: Nettoinvesteringer i private tjenesteerhverv  

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik.  

Note: Private tjenesteerhverv er defineret som Danmarks Statistiks brancher: ”G – Handel”, ”H – Transport”, ”I - 

Hoteller og restauranter”, ”JA - Forlag, tv og radio”, ”JB – Telekommunikation”, ”JC - It- og informationstjenester”, 

”K - Finansiering og forsikring”, ”L - Ejendomshandel og udlejning”, ”MA - Rådgivning mv.”, ”MB - Forskning og 

udvikling”, ”MC - Reklame og øvrige erhvervsservice”, ”N - Rejsebureauer, rengøring og anden operationel ser-

vice”, ”R - Kultur og fritid” samt ”S - Andre serviceydelser mv.”. 

Også i servicesektoren er beskæftigelsen buldret afsted i de seneste år. For de private 
tjenesteerhverv er K/L-forholdet faldet siden finanskrisen og ligger i 2017 på niveau med 
2008.  
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Figur 19: Udvikling i K/L-forhold i private tjenesteerhverv, 1990-2017  

 

Kilde: Danmarks Statistik, NP25 og egne beregninger. 

Note: K/L- forholdet er beregnet som nettobeholdning af faste aktiver, ultimo året 2010-priser, kædede værdier 

divideret med timebeskæftigelsen. Nettobeholdning af faste aktiver er opgjort ultimo året, i 2010-priser, kædede 

værdier. Private tjenesteerhverv er defineret som Danmarks Statistiks brancher: ”G – Handel”, ”H – Transport”, 

”I - Hoteller og restauranter”, ”JA - Forlag, tv og radio”, ”JB – Telekommunikation”, ”JC - It- og informationstje-

nester”, ”K - Finansiering og forsikring”, ”L - Ejendomshandel og udlejning”, ”MA - Rådgivning mv.”, ”MB - Forsk-

ning og udvikling”, ”MC - Reklame og øvrige erhvervsservice”, ”N - Rejsebureauer, rengøring og anden operatio-

nel service”, ”R - Kultur og fritid” samt ”S - Andre serviceydelser mv.”. 

Det er en betydelig udfordring, at det særligt er i servicesektoren, at investeringerne ikke 
vokser så meget, som man kunne forvente. Dansk økonomi er en serviceøkonomi: Syv 
ud af ti beskæftigede i den private sektor arbejder i servicesektoren, som i 2018 stod for 
53 pct. af bruttoværditilvæksten i dansk økonomi.31 Udover, at servicesektoren udgør en 
stor del af vores økonomi, er det også i høj grad servicesektoren, der møder konkurrence 
fra nye store og internationale virksomheder i ”Giganternes tid”. Derfor skal vi passe 
særligt godt på servicesektorens konkurrencekraft og investere i at øge produktiviteten. 

  

                                                             
31 Kilde: Danmarks Statistik 
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Finansiering af velfærd i den 
digitale økonomi 

Den digitale omstilling rummer nye forretningsmodeller, varer, handelsmønstre og kon-
kurrenceforhold. De nye vilkår kan udfordre vores måde at finansiere velfærdsstaten på, 
hvis de aktiver, vi traditionelt beskatter, bliver mere mobile. 

Vi har analyseret, hvordan digitalisering kan påvirke vores skatteprovenu i dag og i frem-
tiden. Det er vanskeligt at spå om fremtiden, men vi har gennemgået skattekilderne sy-
stematisk for at belyse og diskutere mulige udfordringer. På den baggrund konkluderer 
vi, at omstillingen til en mere digitaliseret økonomi ganske vist rummer udfordringer for 
vores skattesystem, dog ikke i form af mange nye problemstillinger, men snarere fordi 
velkendte udfordringer kan vokse sig større.  

Truslen om udhuling af skatteprovenu kan føre til politiske ønsker om at udvise handle-
kraft og vedtage hurtige, men uigennemtænkte løsninger. Men vores skattesystem er 
komplekst, og reformer kræver internationalt samarbejde.  

”Giganternes tid” kalder på, at vi reformerer vores skattesystem, men vi skal ikke gribe 
til hovsaløsninger. Tværtimod skal et fremtidigt skattesystem både kunne rumme nye 
forretningsmodeller, være robust og digitaliseringsparat. Det kræver enkelthed i reg-
lerne. En af de fornemste opgaver for fremtidens lovgivere, særligt på skatteområdet, 
bliver derfor at give regelforenkling den højeste prioritet. 

I Dansk Erhverv arbejder vi for et skattesystem, der ikke skal ændres hele tiden. Det skal 
være tilpas robust og fleksibelt for at sikre, at også nye forretningsmodeller passer ind. 
Jo mere detailbeskrevet lovgivningen er, jo mere kompliceret bliver den, og jo sværere 
bliver det at passe nye modeller ind. Robuste regler er ofte enkle regler.  

Et moderniseret skattesystem skal også være digitaliseringsparat. I dag vil en stor del af 
skattelovgivningen ikke kunne digitaliseres, hvilket giver ekstra arbejde for både virk-
somheder og myndigheder. Det betyder samtidig også, at det er sværere at fange sny-
dere, noget der generelt er lettere, når indberetninger og kontrol foregår digitalt. For at 
lovgivningen skal kunne digitaliseres, så skal den også være enkel. 

Dansk Erhverv anbefaler 
• Der er brug for mere og smartere kontrol i den digitale tidsalder, eksempelvis med 

grænseoverskridende e-handel og anvendelse af digitale platforme. 
• Tilpasninger af skattesystemet skal ikke ske ved at målrette det mod bestemte typer 

af virksomheder, men være sektorneutralt og være i overensstemmelse med inter-
nationale regler. 

• Skattemyndighederne skal udnytte de digitale muligheder; fx bruge big-data-analy-
ser til at målrette kontrolindsatsen. 

• Vi skal have et simplere skattesystem, eksempelvis således at afgifter og særregler, 
der indbringer et beskedent provenu, som i nogle tilfælde nærmest ikke står mål 
med compliance-byrden, afskaffes. 
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• Først og fremmest er der behov for, at skattebyrden nedbringes, så vi ikke satser på 
indkomst- og kapitalskat, der er højere end i de lande, vi normalt sammenligner os 
med og samtidig konkurrerer internationalt med.    

I det følgende redegør vi først for det bagvedliggende argument for, at digitalisering kan 
udfordre vores finansiering af velfærd, skatteprovenuet. Dernæst sætter vi tal på skat-
teindtægterne i det nuværende system og gennemgår og diskuterer potentielle udfor-
dringer for forskellige skattekilder; indkomstskatter, afgifter på varer og tjenesteydelser 
samt selskabs- og kapitalskatter. 

Digitalisering udfordrer fremtidens skatteprovenu 

Danmark er en lille åben økonomi, der er meget afhængig af handel med udlandet. Som 
vist i figuren nedenfor, udgjorde værdien af dansk handel med udlandet (summen af ek-
sport og import) i 2017 mere end værdien af dansk BNP. Af figuren kan man også læse, 
at danskernes handel med udlandet er vokset siden 1960, og at den fylder mere (relativt) 
for dansk økonomi end for EU eller verden som helhed. Det afspejler, at Danmark er en 
lille åben økonomi, og bag tallene gemmer sig en historie om, at handlen med udlandet 
har været med til at skabe vækst og velstand i Danmark.32  
   

Figur 20: Globaliseringen tager fart  

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af World Bank, World Development Indicators. 

Note: Varer og services. 

 

                                                             
32 Økonomi- og Indenrigsministeriet, december 2018, ”Økonomisk Analyse nr. 35”.  
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Globaliseringen er ikke ny, men digitaliseringen sætter turbo på. Det bliver lettere og 
billigere at samarbejde, handle og flytte viden og services over geografiske afstande. I 
samme åndedrag bliver traditionelle skattekilder; personer, varer og serviceydelser, virk-
somheder og kapital, også mere mobile. Hjemmearbejde gør det i princippet muligt at 
arbejde fra den anden side af jordkloden. Den traditionelle grænsehandel suppleres af 
den grænseoverskridende e-handel. Internettet giver ubesværet adgang til viden om 
udenlandske investeringsmuligheder. Digital kommunikation gør det let at samarbejde 
med virksomheder eller filialer i andre lande.  

Det er godt for dansk økonomi, at vi er åbne overfor udlandet, men det gør os også sår-
bare, fordi det kan være vanskeligt at holde på de aktiviteter, der genererer skattepro-
venu. Udfordringerne er ikke nye, men de kan blive mere alvorlige. 

Skattekilderne i nutidens skattesystem 

Over halvdelen af skatteindtægterne kommer fra personlige indkomstskatter, se figur 21 
nedenfor. En tredjedel stammer fra varer og tjenester, og den resterende del (lidt over 
en tiendedel) stammer fortrinsvis fra selskabsskatten og andre kapitalskatter.  

  

Figur 21: Skatteindtægter til Danmark, 2018 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik. 

Tallene taler sit tydelige sprog: Vi er afhængige af at kunne fastholde skatteindtægter 
især fra beskatning af personer og afgifter på varer og services, men også fra skat på 
virksomheder og kapital. I det følgende diskuterer vi udfordringer for hver af disse skat-
tekilder på vejen mod den digitale økonomi. 
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Indtægter fra personlige indkomstskatter  

Mange danskere vælger hvert år at bosætte sig i kortere eller længere tid i udlandet, 
ligesom mange udlandsdanskere af forskellige årsager vælger at vende tilbage til Dan-
mark. Historisk set har der været forskellige bølger, men ikke et generelt billede af et 
tydeligt ”brain drain”, hvor veluddannet arbejdskraft forsvinder ud af landet. Omvendt 
er det vigtigt at huske på, at vi ikke blot skal se på antallet, men også de kvalifikationer, 
vi mister til og modtager fra udlandet.  

Hvis ikke vi kan være et attraktivt land for de dygtigste hjerner, får vi i længden et pro-
blem, navnlig hvis vores økonomi bliver mere afhængig af dygtige forskere, it-udviklere 
og andre specialister. Selvom vi ikke oplever en omfattende udvandring af danske stats-
borgere, bør vi alligevel have blik for, om vi er et tilstrækkeligt attraktivt land at bosætte 
sig og gøre karriere i. Jo højere indkomstskatteniveau – herunder både i forhold til top-
skat og andre skattesatser – vi vælger at have i Danmark, jo sværere bliver det at vinde 
konkurrencen om de dygtige hoveder.  
   

Figur 22: Nettoudvandring af danske statsborgere i alderen 16-64 år, 1980-2019. 

 

Kilde: Dansk Erhverv på baggrund af Danmarks Statistik. 

 
En anden potentiel udfordring for skatteprovenuet fra indkomstskatterne kommer fra de 
nye deleøkonomiske platforme. De giver privatpersoner mulighed for at tjene penge på 
andre måder end gennem traditionel beskæftigelse i et ansættelsesforhold med en virk-
somhed. Derfor kan en andel af grundlaget for indkomstskatten flytte fra virksomheder, 
der automatisk opkræver indkomstskat, til deleøkonomiske platforme, som ikke nødven-
digvis har de samme procedurer.  

Det er vigtigt at sikre korrekt skat af indkomsten, selvom platformen ikke er forpligtet til 
at indberette indkomststrømme på samme måde, som en arbejdsgiver er det. Det er en 
reel udfordring, som dog – indtil videre – formentlig er af begrænset betydning set i for-
hold til det samlede provenu fra indkomstskatter.  
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Indtægter fra afgifter på varer og tjenester under pres  

At grænsehandel udfordrer skatteprovenuet fra moms og andre afgifter på varer og tje-
nesteydelser er heller ingen nyhed, men med mulighed for at e-handle i udlandet kræver 
grænsehandelen ikke længere en fysisk rejse, og omfanget er derfor langt større end 
tidligere. 

E-handel i udlandet kan mindske provenuet fra afgifter af varer og tjenester af to årsager: 
1. Der er bagatelgrænser, som betyder, at grænsehandel under visse beløbsgrænser 

ikke er forpligtede til at svare dansk moms til de danske skattemyndigheder.33 
2. Snyd bliver ikke altid opdaget, fordi håndhævelsen ikke står mål med omfanget.34   

En tidligere analyse fra Dansk Erhverv estimerer, at Danmark i 2017 ville have fået 2,8 
mia. kr. mere i skatteprovenu, hvis der var svaret dansk moms af hele det beløb, danske 
forbrugere e-handlede varer for i udlandet. Mindst en halv mia. kr. af det samlede tab 
vurderes at være på grund af regulært snyd, resten bagatelgrænserne. 

I takt med øget digitalisering, vil danskernes e-handel i udlandet fortsat vokse. Prove-
nuet fra moms og andre afgifter er allerede under pres i dag, og uden indgriben vil det 
formentlig kun blive større i fremtiden. Efter lang tids pres fra blandt andet Dansk Er-
hverv er EU-landene nu imidlertid blevet enige om at ændre de gældende regler fra 2021. 
Regelændringen omfatter bl.a. et opgør med bagatelgrænserne. Det understreger, at hvis 
vi blot tager udfordringerne alvorligt, kan vi ofte finde fornuftige politiske løsninger i den 
moderne digitale økonomi. 

Selskabsskat i en digital tid 

Mange tech-giganter har et omfattende salg til kunder i lande, hvor de ikke er fysisk 
tilstede. Derfor bliver selskabsskatten betalt et andet sted, end der, hvor salget finder 
sted. Sådan har det altid været med multinationale selskaber, men med den digitale 

                                                             
33 Forhandlere fra lande udenfor EU skal ikke betale dansk moms, hvis varens værdi er under 80 

kr., og forhandlere fra andre EU-lande skal kun momsregistrere sig i Danmark, hvis det samlede 

salg til danske kunder overstiger 280.000 kr. årligt. 

34 Eksempelvis viser Skats stikprøvekontroller, at der er fejl (fx at værdien er angivet forkert) i hver 

fjerde pakke sendt fra Kina. 

 
Eksempel på deleøkonomisk indtægt – Airbnb 
Ifølge en pressemeddelelse fra Airbnb var der i 2017 31.000 aktive udlejere i 
Danmark, og de betalte i gennemsnit 672 kr. per nat for at overnatte i Dan-
mark. Det er uvist, hvor stor en del af denne indtægt, der er alternativ til tra-
ditionel lønindtægt, men uanset hvad er det væsentligt, at indtægterne be-
skattes efter reglerne. 
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økonomis kraftige vækst, er der en voksende opfattelse af, at det er blevet nødvendigt 
at se nærmere på reglerne. 

Både i dansk politik, på EU-niveau og i en række andre europæiske lande er der politi-
kere, som ønsker at indføre en særlig digital skat for virksomheder, der sælger digitale 
tjenester, eksempelvis digitale reklamer. Hovedargumentet for en digital skat er, at virk-
somheder, der sælger digitale tjenester, kan placere deres fysiske driftssted i et land 
med lav selskabsskattesats og lade overskuddet blive beskattet der, selvom størstede-
len af salget foregår andre lande.  

Dette princip gælder imidlertid alle virksomheder som foretager eksportsalg med ud-
gangspunkt i et andet land. Et dansk eksempel er Novo Nordisk, som betaler skat af sit 
overskud i Danmark, selvom størstedelen af salget sker på andre markeder. Novo Nor-
disk bidrager med knap 8 mia. kr. årligt til den danske statskasse.  

Det er afgørende, at vi indretter vores skattesystem, så virksomheder fortsat finder det 
attraktivt at være placeret i Danmark, så vi kan få gavn af både de arbejdspladser, den 
knowhow og de skatteindtægter, eksempelvis fra selskabsskatten, som det medfører.  
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Tabel 1: Betalt selskabsskat i mio. kr.  

Virksomhed Betalt selskabsskat i 2017 (mio. kr.) 

Novo Holdings A/S 7.695 

DANSKE BANK A/S 2.713 

KIRKBI A/S 2.637 

Ørsted A/S 2.411 

Foreningen Nykredit 1.794 

NB FP INVESTMENT GENERAL PARTNER ApS 1.612 

Nordea Danmark Filial af Nordea Bank Abp Finland 1.583 

VESTAS WIND SYSTEMS A/S 1.360 

PANDORA A/S 1.221 

   SHELL OLIE- OG GASUDVINDING DANMARK B.V. (HOLLAND) 

DANSK FILIAL 
908 

Jyske Bank A/S 843 

Total E&P Danmark A/S 712 

Coloplast A/S 690 

DANAHER TAX ADMINISTRATION ApS. 629 

TDC A/S 571 

Nordsøfonden 488 

Topdanmark A/S 461 

TRYGHEDSGRUPPEN SMBA 435 

F. SALLING HOLDING A/S 418 

DANSKE SPIL A/S 413 

Øvrige selskabsbetaling:  42.316 
 

Kilde: Skatteministeriet, 2017. 

 
Det er generelt hensigtsmæssigt, at et skattesystem lægger skat på dét, som har nega-
tive konsekvenser for samfundet (fx forurening), eller dér hvor skattens forvridende ef-
fekter er mindst mulige. Selskabsskat rammer det, vi gerne vil have; investeringer, og er 
derfor en uhensigtsmæssig skat, særligt når vi gerne vil gennemføre massive digitale 
investeringer. Det samme gælder en særlig digital skat.  

Dansk Erhverv er tilhænger af et mere robust internationalt beskatningssystem og aner-
kender problematikken ved, at det er lettere at placere sig i lande med lav selskabsskat, 
hvis man har en forretningsmodel, hvor salg ikke kræver fysisk tilstedeværelse i et land. 
Men der er ikke brug for halve løsninger og europæisk enegang. Dansk Erhverv har kæm-
pet for at undgå den foreslåede digitale skat, som et stort flertal af EU-landene havde 
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tilsluttet sig, og glædeligvis er forslaget faldet, fordi der ikke kunne opnås enighed. I 
stedet bør man afvente den igangværende proces i OECD.   

Forstærket konkurrence om kapital og investeringer 

Udenlandske firmaer i Danmark tegner sig for over en femtedel af alle årsværk i den 
private sektor, se figur 23 nedenfor, så det er åbenlyst vigtigt for Danmark, at vi kan 
tiltrække og fastholde udenlandske investeringer og selskaber.  

  

Figur 23: 
Udenlandske firmaer i Danmark: Andel af samlet omsætning, ansatte, 
firmaer 2004 og 2016 

 

Kilde: Danmarks Statistik. 

Historisk er graden af finansiel åbenhed vokset; det er lettere at bevæge kapital frem og 
tilbage over landegrænser i dag end tidligere, se figur 24 nedenfor. Større finansiel åben-
hed bliver ofte forbundet med samfundsøkonomiske gevinster, fordi kapital lettere kan 
flyttes derhen, hvor afkastmulighederne er størst. Samtidig er omfanget af de globale 
investeringer vokset betydeligt over tid, se figur 25 nedenfor.  

Det betyder dog også, at udfordringen er større for lande, der oplever kapitalflugt eller 
på anden vis har vanskeligt ved at fastholde og tiltrække kapital. Med andre ord forstær-
kes konkurrencepresset. Det er derfor afgørende for Danmarks økonomiske stilling, at 
vi håndterer dette klogt. Vi skal kunne fastholde og tiltrække kapital og investeringer. Et 
fornuftigt indrettet skattesystem er centralt for, at det kan lykkes.  

  

1,2%

20,0%

16,6%

2,4%

24,0%

21,1%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Firmaer (antal) Omsætning (mio. kr.) Antal ansatte (årsværk)

2004 2016



 

Finansiering af velfærd i den digitale økonomi  /  Dansk Erhverv   •   maj 2019 41 

 

  

Figur 24: Gennemsnitlig finansiel åbenhed for alle verdens lande 

 

Kilde: Chinn-Ito Indexet, som er baseret på data fra IMF. 0=minimal åbenhed, 1=maksimal åbenhed. Der er ikke 

korrigeret for, at antallet af lande ændrer sig over tidsperioden, og lande er ikke vægtet efter størrelse. 

 
   

Figur 25: 
Omfang af foreign direct investments på verdensplan, billioner US $ 
(balance of payments, løbende priser) 

 

Kilde: Verdensbanken. Der er ikke korrigeret for, at antallet af lande, der findes data for, og deres økonomiers 

størrelse ændrer sig over tidsperioden. 

På denne baggrund anbefaler Dansk Erhverv, at Danmark skal have en konkurrencedyg-
tig kapitalbeskatning. Vores selskabsskattesats bør ligge under gennemsnittet for små 
og mellemstore virksomheder i Nordeuropa. I dag er Danmark blevet overhalet indenom 
på denne parameter, og Sverige vil fra årsskiftet 2020 ligge betydeligt under Danmark.  
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Vi bør også se på aktiebeskatningen. Danmark bør have en flad lav sats på 27 pct., så 
borgernes penge i højere grad bliver investeret i små og mellemstore danske virksomhe-
der. 

  



 

Appendiks  /  Dansk Erhverv   •   maj 2019 43 

 

Appendiks 

Kvantificering af den digitale økonomi 
For at kvantificere hvor mange arbejdspladser, der er afhængige af ICT-sektoren, er 
Dansk Erhvervs Input-Output-model for den danske økonomi benyttet. Dansk Erhvervs 
Input-output-model er udviklet med udgangspunkt i de almindelige principper for input-
output-modeller. 

Dansk Erhvervs Input-output-model kortlægger i detaljeret omfang de økonomiske 
strømme mellem brancherne i den danske økonomi. Det kan benyttes til at omsætte, 
hvordan de direkte effekter af aktivitet i ICT-sektoren spreder sig rundt til andre bran-
cher i den danske økonomi, og dermed indirekte giver anledning til omsætning og job 
hos virksomheder i andre brancher.  

Når man anvender resultaterne i analysen, skal man være meget varsom. Man skal være 
opmærksom på, at det ikke er en generel ligevægtsmodel. En input-output tager ikke 
hensyn til, at der evt. kan være kapacitetsbegrænsningerne i økonomien. Specielt skal 
man også være varsom med at tolke, hvad der ville ske, hvis vi ikke havde ICT-branchen. 
I så fald vil der være en række ligevægtsmekanismer, der kommer i spil. Det tages der 
ikke højde for i denne analyse.  

Der tages udgangspunkt i beskæftigede omregnet til fuld tid. Det vil sige, at hvis eksem-
pelvis to fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere i en virksomhed bruger halvdelen af ar-
bejdstiden med at levere varer eller services til ICT-sektoren, er det lagt til grund, at det 
er 1 fuldtidsbeskæftiget. Det betyder, at formentlig er endnu flere beskæftigede, der er 
tilknyttet ICT-sektoren. I beregning af fuldtidsansatte er det lagt til grund, at en fuldtids-
beskæftiget årligt arbejder 1924 timer. 

Der medtages desuden ikke de såkaldte inducerede effekter, der belyser jobeffekter af 
privat forbrug. 

Historisk udvikling i ICT-sektoren 

Ser man på den historiske udvikling i de brancher, som i dag indgår i vores definition af 
ICT-sektoren, har bruttoværditilvæksten ligget på godt 20 mia. kr. (2010-priser, kædede 
værdier) frem til midten af 90’erne. Fra 1997 til 2017 er bruttoværditilvæksten i ICT-sek-
toren vokset fra 36 mia. kr. til 100 mia. kr. i 2017. Det økonomiske fodaftryk fra ICT-
sektoren er også vokset relativt til den samlede økonomi.  

I 1966 bidrog ICT-sektoren og forbundne brancher med 4,7 pct. af BVT, i 1990 med 6,8 
pct. af BVT, som vist i figur 24 nedenfor. I dette historiske perspektiv skal man imidlertid 
være opmærksom på, at de brancher, vi undersøger, har ændret sig markant over tid. 
Nogle af de brancher, der i dag indgår i OECD’s definition af ICT-sektoren, havde tidli-
gere intet med informations- og kommunikationsteknologi at gøre. Det gælder fx udgi-
vervirksomhed samt radio- og tv-stationer. Bidraget til BVT fra ICT-sektoren og for-
bundne brancher opgjort i 1966 og til dels også i 1990 er derfor overvurderet. 
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Figur 26: 
Andel af bruttoværditilvæksten for ICT-sektoren og forbundne brancher 
i 1966, 1990 og 2017 

 

Kilder: Dansk Erhverv baseret på Danmarks Statistik.  

Noter: ICT-sektoren er defineret i overensstemmelse med OECD. Nogle brancher i ICT-sektoren, som den er 

defineret af OECD, var endnu ikke relateret til informations- og kommunikationsteknologi i 1966. Det gælder fx 

udgivervirksomhed samt radio- og tv-stationer. Bidraget til BVT opgjort i 1966 og muligvis også i 1990 må derfor 

formodes at være overvurderet i nærværende analyse. 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. 
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Fremskrivning af offerundersøgelser for personrettet it-krimina-
litet 

Figur 27 til 30 nedenfor viser de tidligere estimater af antallet af ofre for it-kriminalitet 
samt den lineære fremskrivning, som ligger til grund for vores estimater i figur 7. 

  

Figur 27 
Estimeret udvikling i personrettede forbrydelser begået via internettet 
- Identitetsmisbrug 

 

Kilde: Dansk Erhverv estimeret på baggrund af ” Internetkriminalitet 2017 offerundersøgelse om Identitetstyveri, 

bedrageri, afpresning og chikane i cyberspace”, Københavns Universitet. 
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Figur 28: 
Estimeret udvikling i personrettede forbrydelser begået via internettet 
– Betalingskortmisbrug 

 

Kilde: Dansk Erhverv estimeret på baggrund af ” Internetkriminalitet 2017 offerundersøgelse om Identitetstyveri, 

bedrageri, afpresning og chikane i cyberspace”, Københavns Universitet. 

   

Figur 29: 
Estimeret udvikling i personrettede forbrydelser begået via internettet – 
Chikane på internettet  

 

Kilde: Dansk Erhverv estimeret på baggrund af ” Internetkriminalitet 2017 offerundersøgelse om Identitetstyveri, 

bedrageri, afpresning og chikane i cyberspace”, Københavns Universitet. 
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Figur 30: 
Estimeret udvikling i personrettede forbrydelser begået via internettet 
– Bedrageri ved internethandel 

 

Kilde: Dansk Erhverv estimeret på baggrund af ” Internetkriminalitet 2017 offerundersøgelse om Identitetstyveri, 

bedrageri, afpresning og chikane i cyberspace”, Københavns Universitet. 
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Estimat for virksomheders omkostning ved cyberangreb 

Det er vigtigt at forstå, at estimatet, som fremkommer i denne analyse, har karakter af 
at være det bedst mulige estimat. Vi mener alligevel det er værdifuldt at fremkomme med 
estimatet, trods den usikkerhed der knytter sig til det, ikke mindst da politiske beslut-
ningstagere og erhvervslivet har behov for den bedst mulige indikation af problemets 
omfang, når de skal forholde sig til det.   

For at fremkomme med estimatet har vi i alt indsamlet 891 indberetninger fra vores med-
lemsvirksomheder. I disse indberetninger angiver hvert medlem, om de er blevet ramt 
eller ikke er blevet ramt af et cyberangreb inden for de seneste 12 måneder (hvilket dæk-
ker perioden april 2018 til april 2019). Hvis det er tilfældet, har de efter bedste evne 
angivet, hvad omkostningen har været ved angrebet. Konkret har indberetningerne fulgt 
nedenstående format:  

Har din virksomhed været ramt af ét eller flere cyberangreb (fx hacking, phishing eller 
CEO-fraud) inden for de seneste 12 måneder? 
Ja / Nej / Ved ikke 

Hvad tror du, at det har kostet din virksomhed, at I har været ramt af cyberangreb (fx 
hacking, phishing eller CEO-fraud) de seneste 12 måneder? Det kunne eksempelvis 
være som følge af tabt omsætning, genskabelse af tabt data, timeløn til egne medarbej-
dere eller konsulenter, som skulle rette op på skaden, mv. Angiv gerne beløbet i kr. Hvis 
dit svar er 1 mio. kr. så angiv venligst svaret som 1000000. 
(åbent felt) 

Dette bør give et godt grundlag for at estimere omkostningerne for Dansk Erhvervs med-
lemmer, om end med den usikkerhed der altid knytter sig til stikprøver. Det er metodisk 
set uproblematisk. Vores ambition er dog at benytte den indsamlede data til at give et 
estimat for hele erhvervslivets omkostning. Vi anerkender, at det giver nogle væsentlige 
usikkerheder, og det opstillede estimat derfor skal ses som ”det bedst mulige ballpark-
estimat”.   

Ud fra stikprøven kan vi se, at de gennemsnitlige omkostninger for Dansk Erhvervs med-
lemsvirksomheder med under 10 årsværk udgjorde ca. 8.000 kr., ca. 21.000 kr. for virk-
somheder med 10-49 ansatte omregnet til årsværk, samt ca. 15.000 kr. for virksomheder 
med 50+ årsværk ansat. Vi kan ret beset ikke vide, at disse gennemsnit også omtrentligt 
gælder samtlige virksomheder. Dansk Erhvervs medlemmer udgør et bredt udsnit af er-
hvervslivet, men fx vil bl.a. landbrug, finanssektor og shipping ikke være indfanget. Des-
uden er der en tendens til, at Dansk Erhvervs medlemmer i højere grad er mellemstore 
og store virksomheder, som er mere digitaliserede end den gennemsnitlige danske virk-
somhed, og derfor måske kan være mere disponerede for at blive udsat for eller lide 
større skade ved cyberangreb.  

Dertil kommer, at der i dansk erhvervsliv er et mindre antal meget store virksomheder, 
herunder eksempelvis C25-virksomhederne, der alene på grund af deres størrelse vil op-
leve meget store omkostninger, såfremt væsentlige dele af deres drift lammes af cybe-
rangreb. Eksempelvis oplevede Mærsk i 2017 oplevet et cyberangreb, der anslås at have 
kostet virksomheden 1-2 mia. kr.35. Det er vanskeligt at indfange disse få men meget 

                                                             
35 Se fx DR, 16. august 2017, ”Hackerangreb koster Mærsk milliardbeløb” https://www.dr.dk/nyhe-

der/penge/hackerangreb-koster-maersk-milliardbeloeb      

https://www.dr.dk/nyheder/penge/hackerangreb-koster-maersk-milliardbeloeb
https://www.dr.dk/nyheder/penge/hackerangreb-koster-maersk-milliardbeloeb
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store omkostninger fyldestgørende uden detaljerede indberetninger fra samtlige store 
virksomheder i Danmark, hvilket ikke har været realistisk. Det betyder, at usikkerheden 
forbundet med estimatet vurderes at være større for de store end de mellemstore og små 
virksomheder.  

Vi overvejede at vægte data, men i erkendelse af at Dansk Erhvervs medlemskreds ikke 
er repræsentativ for samtlige brancher, og vi derfor under alle omstændigheder ikke vil 
kunne indfange alle forskelle vha. vægtning, har vi valgt at præsentere resultaterne som 
de fremgår i vores stikprøve, med de forbehold for repræsentativitet det nødvendiggør.  

En yderligere udfordring er den såkaldte outlier-problematik, dvs. observationer med 
særligt høje værdier, der har stor betydning for resultatet. Vi har fjernet en enkelt outlier-
observation, som vi har opfattet som en fejlindberetning, da en mellemstor virksomhed 
angiveligt havde lidt et tab på 100 mio. kr. Med denne observation ville alle resultater 
være mange gange større. Det understreger den usikkerhed eller sårbarhed over for få 
meget store estimater, der er et velkendt og uundgåeligt problem i kvantitative stikprø-
vebaserede analyser. Udover dette er de indkomne data vurderet som valide, korrekte 
og realistiske indberetninger. Man kan dog forestille sig, at mange virksomheder ikke 
ønsker at berette åbent om de tab, de har lidt, og der derfor er væsentlige ”mørketal”. I 
den forstand må estimatet ses som et konservativt skøn. Man kan i den forstand for-
mode, at omkostningerne nok mindst beløb sig til 4 mia. kr., og sagtens kan være højere.  
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