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Digitalt Vækstpanels vision 

Danmark og resten af verden står over for en ny industriel revolution. Nye digitale 

løsninger vil i stigende grad blive en del af vores liv – både i hjemmet, på arbejds-

markedet og i det offentlige rum. Og udviklingen går på nogle områder stærkt. 

Inden for de næste 10-15 år kan teknologier som fx avancerede robotter, kunstig 

intelligens, 3D-print, førerløse fartøjer og det intelligente hjem vinde stadig større 

indpas i samfundet. 

Som alle andre store og grundlæggende forandringer kan det virke voldsomt og 

svært at forholde sig til. Men digitaliseringen rummer et hav af muligheder for 

vores samfund, hvis vi formår at gribe dem og bruge dem til gavn for alle. Fx fær-

re nedslidende job, øget sundhed, mindre trængsel, bedre offentlige services, øget 

ressourceeffektivitet, mindre miljøbelastning og ikke mindst styrket eksport, inno-

vation og produktivitet for danske virksomheder.  

Danmark har allerede et rigtig godt udgangspunkt. Danmark har i mange år været 

blandt de mest digitaliserede samfund i EU. Men Danmark og EU er begyndt at 

tabe terræn i forhold til andre lande omkring os. Om få år kan Danmark og andre 

europæiske frontløbere i forhold til digitalisering være overhalet af asiatiske lande, 

som allerede har igangsat ambitiøse tiltag for at omstille uddannelser, erhvervsliv 

og den offentlige sektor til en mere digital fremtid. 

Hvis Danmark fortsat skal være med helt i front, skal arbejdsstyrken have kompe-

tencer til digitaliseringens tidsalder. Det er også centralt, at der i Danmark er gode 

vilkår og et godt miljø for digital og kreativ innovation, så vi kan udvikle morgen-

dagens løsninger og tiltrække investeringer. Regulering og lovgivning skal være 

digitaliseringsparat og understøtte, at virksomheder ikke møder unødige barrierer 

for at udvikle nye forretningsmodeller. Det er samtidig vigtigt, at vi på alle niveau-

er i samfundet får et stærkere digitalt ”mindset”, så den enkelte bedre forstår mu-

lighederne i digitalisering og formår at omsætte dem til løsninger, som skaber 

værdi i alle dele af samfundet.  

For at alle kan være med og bidrage til udviklingen, er der behov for en klar vision 

for, hvor vi vil hen som samfund, og en ambitiøs indsats, som kan bringe os i den 

rigtige retning.  
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Digitalt Vækstpanels vision er, at Danmark skal være digital frontløber. Dan-

mark skal være hurtigst og bedst til at skabe og udnytte gevinsterne ved digitalise-

ring til gavn for den enkelte virksomhed, det enkelte menneske og hele samfundet. 

Digitalt Vækstpanels fire indsatsområder 

For at give det danske samfund de bedst mulige rammer for at udnytte mulighe-

derne i den nye digitale virkelighed, anbefaler panelet en ambitiøs indsats inden 

for fire områder: 

1. Digitale kompetencer til alle, hvor panelet bl.a. anbefaler, at informatik bør indfø-

res som obligatorisk fag i folkeskolen, og at optaget på ”STEM-uddannelser” 

bør øges. 

2. Attraktivt digitalt vækstmiljø, hvor panelet bl.a. anbefaler, at der bør etableres en 

internationalt førende hub inden for internet-of-things, kunstig intelligens og 

Big data samt styrket teknisk og digital forskning. 

3. Proaktive rammer for digitalisering, hvor panelet bl.a. anbefaler, at der bør udvikles 

og implementeres et smidigt reguleringskoncept for nye digitale teknologier, 

produkter og forretningsmodeller. 

4. Digital ansvarlighed og begejstring, hvor panelet bl.a. anbefaler, at der bør skabes et 

vedholdende fokus på digitalisering gennem et årligt digitaliserings-topmøde 

og køreplan for relevante ministeriers arbejde med digitalisering. Panelet anbe-

faler ligeledes, at ’Disruptionrådet - Partnerskab for Danmarks fremtid’ i sit 

arbejde skal have fokus på varigt og bredt at oplyse borgerne om muligheder-

ne i digitalisering. 

 

Digitalt Vækstpanel har inden for disse fire indsatsområder formuleret i alt 33 

anbefalinger. Disse fremgår af side syv i Digitalt Vækstpanels rapport og bilag 

sidst i dette diskussionsoplæg. 

Det økonomiske samfundspotentiale i digitalisering 

For at belyse potentialet i digitalisering har World Economic Forum og Accenture 

for Digitalt Vækstpanel gennemført en analyse af Danmarks digitale gevinster på 

fem udvalgte erhverv. Analysen viser, at Danmark kan opnå en gevinst på 87 mia. 

kr. allerede i 2025 ved i højere grad at udnytte nogle af de nyeste teknologier, som 

vi allerede kender i dag. Analysen viser også, at gevinsterne for virksomhederne er 

store, men de er endnu større for borgerne og samfundet. Godt og vel 54 mia. ud 

af de 87 mia. kr. vil komme borgere og samfundet til gode, mens de udvalgte dele 

af erhvervslivet vil kunne opnå en gevinst i størrelsesordenen 33 mia. kr. Gevin-

sterne er beregnet ud fra et bredere velstandsbegreb end BNP, da gevinster i form 

af øget fritid, reduceret CO2-udledning og længere levetid også er medregnet. 
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Digitalt Vækstpanel har haft fokus på digitalisering i erhvervslivet. Der er dog 

også store potentialer i digitalisering i den offentlige sektor, som har ligget uden 

for panelets kommissorium. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spørgsmål til drøftelse: 

 Hvad skal der til for, at Danmark fortsat kan være digital frontløber 

og være hurtigst og bedst til at skabe og udnytte gevinsterne ved digi-

talisering til gavn for virksomhederne, den enkelte dansker og hele 

samfundet? 

 Hvilke udfordringer skal adresseres for at lykkes med den digitale om-

stilling. Er der andre udfordringer end dem, Digitalt Vækstpanel fo-

kuserer på? 

 Inden for hvilke brancher kan man forestille sig, at digitalisering vil få 

størst betydning? 

 Hvordan kan der skabes et vedvarende fokus på digitalisering på alle 

niveauer i samfundet? 

 Hvordan kan der skabes bredere kendskab til digitalisering, så alle 

danskere får bedre indblik i mulighederne? 
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