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Om DESI
Europa-Kommissionen har overvåget medlemsstaternes digitale fremskridt og har hvert år siden 2014
offentliggjort en rapport om indekset over den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI).
Rapporten indeholder hvert år landeprofiler, som hjælper medlemsstaterne med at udpege
prioriterede indsatsområder, og tematiske kapitler, der giver en analyse på EU-plan inden for de
vigtigste digitale politikområder.
I 2021 justerede Kommissionen DESI for at afspejle de to vigtigste politiske initiativer, der vil få
indvirkning på EU's digitale omstilling i de kommende år: genopretnings- og resiliensfaciliteten og
kompasset for det digitale årti.
For at tilpasse DESI til de fire hovedpunkter og målene i det digitale kompas og for at forbedre
metodologien og tage hensyn til den seneste teknologiske og politiske udvikling har Kommissionen
foretaget en række ændringer i 2021-udgaven af DESI. Indikatorerne er nu struktureret omkring det
digitale kompas' fire hovedområder og erstatter den tidligere femdimensionale struktur. 11 af
indikatorerne i DESI 2021 måler fremskridtet mod de mål, der er fastsat i det digitale kompas. I
fremtiden vil DESI blive ensrettet yderligere med det digitale kompas for at sikre, at alle målene
behandles i rapporterne.
Derudover omfatter DESI nu en indikator for, hvorvidt nyindførte IKT-teknologier hjalp virksomhederne
til at træffe mere miljøvenlige foranstaltninger (IKT til miljømæssig bæredygtighed), anvendelsen af
gigabittjenester og procentdelen af virksomheder, der tilbyder IKT-uddannelse og anvender efakturering.
DESI-resultaterne og rangordningen for tidligere år er blevet genberegnet for alle lande for at afspejle
ændringerne i valget af indikatorer og foretagne korrektioner af de underliggende data.
Yderligere
oplysninger
kan
findes
strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi.

på

DESI's

websted:

https://digital-
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Oversigt
Danmark
DESI 2021

EU

placering

resultat

resultat

1

70,1

50,7

Danmark er placeret som nummer 1 ud af de 27 EU-medlemsstater i Europa-Kommissionens indeks
over den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) for 2021. Danmark er førende inden for
internetadgang, ligger nr. 2 i integration af digital teknologi og digitale offentlige tjenester og nr. 4 i
menneskelig kapital. Danmark har forbedret sine resultater en smule inden for alle DESIdimensionerne bortset fra internetadgang, hvor resultatet er væsentligt forbedret.
Danskerne har stærke digitale færdigheder sammenlignet med andre europæere, men 30 % af de
voksne og 25 % af arbejdsstyrken mangler stadig grundlæggende digitale færdigheder. Landets andel
af specialister inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i arbejdsstyrken og dets
andel af IKT-uddannede er højere end EU-gennemsnittet. Ikke desto mindre oplyser 58 % af de danske
virksomheder, der forsøger at rekruttere IKT-eksperter, at det er vanskeligt at besætte ledige stillinger,
der kræver specialistfærdigheder inden for IKT (EU-gennemsnittet ligger på 55 %). Der bør lægges
særlig vægt på manglen på IKT-specialister (især kvinder), da det hæmmer digitaliseringen af
erhvervslivet.
Danmark ligger som nr. 1 i internetadgang. 94 % af husstandene er tilsluttet net med meget høj
kapacitet (VHC-net) og 70,1 % til fibernet. Imidlertid har kun 43 % af husstandene abonnement på en
bredbåndsforbindelse på mindst 100 Mbps. 5G-mobilbredbåndsdækningen omfatter 80 % af landets
befolkede områder og ligger dermed blandt de højeste i EU. Landet er fast besluttet på at sikre hurtig
internetadgang for alle virksomheder og offentligheden og foretager fortsat de nødvendige
investeringer.
De fleste danske virksomheder er i færd med at tage digitale teknologier i brug. 11,3 % af danske
virksomheder har en meget ringe grad af digitalisering, men der er en uoverensstemmelse mellem
store virksomheder (hvor kun 2,7 % har en ringe grad af digitalisering) og SMV'er (hvor 11,6 % har en
ringe grad af digitalisering). Over halvdelen af danske virksomheder anvender e-fakturaer og
cloudtjenester, og en tredjedel anvender big data og sociale medier. De halter dog bagefter i brugen
af kunstig intelligens og IKT med henblik på at gøre deres forretningsprocesser "grønnere" og mere
miljøvenlige.
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Danmark er også blandt de førende inden for digitale offentlige tjenester med et højt niveau af digital
interaktion blandt virksomheder og offentligheden på alle forvaltningsniveauer. Landet har den
højeste brug af e-forvaltning (92 % af internetbrugerne) og det højeste resultat for åbne data blandt
alle medlemsstater. Det gør også fremskridt med hensyn til grønne offentlige indkøb.
I foråret 2021 lancerede den danske regering et digitaliseringspartnerskab. Dette partnerskab består
af eksperter fra det danske erhvervs- og forskersamfund, civilsamfundet, fagforeninger, kommuner
og regioner. Partnerskabet vil fremsætte anbefalinger til regeringen om, hvordan Danmark bør: i)
udnytte mulighederne ved digitalisering og ii) overveje forbindelserne mellem den digitale omstilling,
velfærd, ligestilling, vækst og beskæftigelse. Inden udgangen af 2021 vil den danske regering vedtage
en ny digitaliseringsstrategi baseret på gruppens anbefalinger. Det er vigtigt, at den nye strategi er
ambitiøs, så Danmark kan nå op på det næste digitale udviklingsniveau, og at landet forbliver en
frontløber på det digitale område.

Digitalisering i Danmarks genopretnings- og resiliensplan
Budgettet til den danske genopretnings- og resiliensplan er på 1,6 mia. EUR. Genopretnings- og
resiliensplanens hovedformål er at støtte investeringer i den grønne omstilling for at nå målet
om at reducere drivhusgasemissionerne i Danmark med 70 % inden 2030. 59 % af genopretningsog resiliensplanens midler afsættes derfor til grønne initiativer. Ikke desto mindre vil Danmark
stadig investere 25 % (382 mio. EUR) af genopretnings- og resiliensplanens midler i digitale
foranstaltninger.
Den største andel af de digitale investeringer sætter fokus på digitalisering af virksomheder.
Foranstaltningerne omfatter skattefradrag (232 mio. EUR) til virksomheder, der anskaffer sig IKTudstyr (f.eks. robotteknologi, 3D-printere og kunstig intelligens) samt tilskud til delvis betaling
for rådgivning, f.eks. om, hvordan virksomhedernes eksport af elektroniske varer og
tjenesteydelser skal udvikles (9 mio. EUR). Der er også planlagt et skattefradrag for virksomheder,
der investerer i FoU inden for f.eks. software, hardware, robotteknologi og droneteknologi (59
mio. EUR).
13 mio. EUR er blevet øremærket til forbedring af bredbåndsforbindelser, og 2 mio. EUR er afsat
til nye teknologier og digitale løsninger i sundhedssektoren.
Den vigtigste reform vil være gennemførelsen af den kommende digitaliseringsstrategi (67 mio.
EUR), som skal vedtages i begyndelsen af 2022. Strategiens forventede ambitionsniveau er højt.
Danmark er fast besluttet på fortsat at være førende på det digitale område i Europa. Fire af
strategiens planlagte delreformer vil fokusere på yderligere digitalisering af den offentlige
forvaltning og på at forberede den på fremtidige udfordringer, bl.a. via mål om at udbygge
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offentlig-private innovationspartnerskaber, udbredelse af teknologier med kunstig intelligens i
den offentlige sektor og vedtagelse af en ny strategi for cybersikkerhed. Den nye strategi vil også
omfatte digitalisering af virksomheder og udvikling af digitale færdigheder.
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1 Menneskelig kapital
1 Menneskelig
kapital
DESI 2021

Danmark

EU

placering

resultat

resultat

4

61,2

47,1

Danmark
1a1 Grundlæggende eller bedre digitale færdigheder

DESI 2019
71 %

DESI 2020
70 %

EU
DESI 2021
70 %

DESI 2021
56 %

% personer

2017

2019

2019

2019

1a2 Mere end grundlæggende digitale færdigheder

47 %

49 %

49 %

31 %

% personer

2017

2019

2019

2019

1a3 Grundlæggende eller bedre softwarefærdigheder

72 %

70 %

70 %

58 %

% personer

1b1 IKT-specialister

2017

2019

2019

2019

5,1 %

5,2 %

5,5 %

4,3 %

% personer i beskæftigelse i alderen 15-74 år

2018

2019

2020

2020

1b2 Kvindelige IKT-specialister

20 %

21 %

22 %

19 %

% IKT-specialister

2018

2019

2020

2020

1B3 Virksomheder, der tilbyder IKT-uddannelse

28 %

31 %

30 %

20 %

% virksomheder

1b4 IKT-uddannede
% af kandidater

2018

2019

2020

2020

4,8 %

4,8 %

4,9 %

3,9 %

2017

2018

2019

2019

Inden for menneskelig kapital indtager Danmark fjerdepladsen ud af 27 EU-lande og ligger dermed
langt over gennemsnittet i EU. 70 % af den voksne befolkning har grundlæggende digitale
færdigheder, og 49 % har bedre end grundlæggende digitale færdigheder — hvilket er blandt de
højeste i EU. Ikke desto mindre mangler 25 % af arbejdsstyrken stadig grundlæggende digitale
færdigheder (EU-gennemsnittet ligger på 36 %). Andelen af IKT-specialister i arbejdsstyrken er på
5,5 %, og kun 22 % af IKT-specialisterne er kvinder. Andelen af IKT-uddannede er stabil i forhold til de
seneste år — ét procentpoint over EU-gennemsnittet. Ikke desto mindre oplyser 58 % af de
virksomheder, der forsøger at rekruttere IKT-eksperter, at det er vanskeligt at besætte ledige stillinger,
der kræver specialistfærdigheder inden for IKT (EU-gennemsnittet ligger på 55 %). Omkring en
tredjedel af virksomhederne tilbyder deres medarbejdere IKT-uddannelse.
Under covid-19-pandemien blev en rækkeuddannelsesinstitutioner lukket i 8 måneder for at holde
spredningen af virusset under kontrol. Skolerne var i stand til at anvende etablerede læringsplatforme.
Det betød en stigning på 200 % i brugen af onlineværktøjer inden for uddannelse og en hidtil uset
belastning af uddannelsesnetværkenes infrastrukturer til støtte for skoler og videregående
uddannelser. Uddannelses- og Forskningsministeriet tildelte 6 mio. EUR i 2020 gennem ni projekter1
til at styrke de digitale kompetencer blandt underviserne på de videregående uddannelser.
Den danske teknologipagt, et af initiativerne i den nationale vækstplan, indeholder initiativer til at
forbedre færdigheder inden for naturvidenskab, teknologi, ingeniørvirksomhed og matematik (STEM).
Teknologipagten
er
et
samarbejde
mellem
regeringen,
private
virksomheder,
uddannelsesinstitutioner, erhvervs-/handelsorganisationer og fagforeninger. Pagten finansierer en
række projekter, der har til formål at gøre flere kvinder og piger interesseret i STEM-området,
1

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2020/fremtidens-undervisere-skal-mestre-de-digitalemuligheder.
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herunder IT. Pagten finansierede også en række projekter, der havde til formål at få flere studerende
til at tilmelde sig en IT-uddannelse og mentorstøtte for at hjælpe eleverne med at færdiggøre en ITuddannelse i 2020.
Regeringen afsatte 16,1 mio. EUR i det nationale genopretningsprogram til at oprette flere pladser på
uddannelserne, hvoraf en betydelig del vil blive afsat til STEM-programmer, herunder ITprogrammer2. Dette kommer oven i de ekstra 13,7 mio. EUR, der blev afsat til at øge antallet af
studiepladser på STEM-uddannelserne i december 20193. Som følge heraf steg antallet af studerende
på STEM-uddannelserne med 9 % (1 380 studiepladser) ved studiestart i sommeren 2020
sammenlignet med det foregående år4.
I juni 2020 nåede Folketinget til enighed om en reform af beskæftigelsessystemet med et budget på
45,3 mio. EUR i 2020-2023. Som led i denne aftale vil alle på arbejdsmarkedet få adgang til digital
oplæring og uddannelse. Dette var tidligere blevet forbeholdt personer, der i 2020 og 2021 arbejdede
i virksomheder, men er nu også tilgængeligt for personer, der arbejder som selvstændige, eller som
ikke er hører til en virksomhed.
I 2021 vedtog den danske regering, regionerne og kommunerne et nyt sæt initiativer til styrkelse af
den digitale strategi. Formålet med dette nye sæt initiativer er at fortsætte arbejdet i hele 2021 med
at nå hovedmålene i digitaliseringsstrategien5.
Den danske koalition for digitale færdigheder og job er et partnerskab med mange interessenter, der
sætter fokus på at afhjælpe manglen på digitale færdigheder og fremme livslang læring. Dansk IT er
den organisation, der er ansvarlig for at koordinere koalitionens aktiviteter, initiativer og projekter
vedrørende digitale færdigheder og karrierer inden for nye teknologier6.
Kun fem ud af de mere end 72 000 aktiviteter i EU's programmeringsuge blev afholdt i Danmark i
20207.
Niveauet for digitale færdigheder i Danmark er højt sammenlignet med resten af EU. Arbejdsstyrken
har imidlertid behov for opkvalificering og omskoling, og der er mangel på IT-specialister. Derudover
har 3 ud af 10 voksne stadig ikke grundlæggende digitale færdigheder. Danmark forventes at afhjælpe
manglen på digitale færdigheder og teknologiske specialister, navnlig kvindelige specialister, ved hjælp
af tiltag i den kommende nye digitaliseringsstrategi (forventes offentliggjort i efteråret 2021).

Menneskelig kapital i Danmarks genopretnings- og resiliensplan
Den danske genopretnings- og resiliensplan anerkender manglen på digitale færdigheder og
sigter mod at afhjælpe dem som led i en ny digitaliseringsstrategi, der forventes offentliggjort i
efteråret 2021. En ekspertgruppe, der omfatter repræsentanter for den private og den offentlige
sektor, er ved at udarbejde anbefalinger til strategien.

2

3
4

5
6

7

https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2020/rekordmange-er-optaget-pa-en-videregaendeuddannelse.
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2019/udsigt-til-oget-optag-pa-stem-uddannelser.
https://ufm.dk/aktuelt/pressemeddelelser/2020/rekordmange-er-optaget-pa-en-videregaendeuddannelse.
Kommunernes Landsforening.
https://digital-skills-jobs.europa.eu/en/about/national-coalitions/denmark-national-digital-skills-and-jobscoalition.
https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/news/eu-code-week-organisers-register-over-72000-activitiessecond-year-row.
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To potentielle delreformer i strategien vedrører digitale færdigheder. Strategien for fremtidens
digitale erhverv og job kan omfatte foranstaltninger til at få flere mennesker med IT-færdigheder
ind i arbejdsstyrken. Rammen for et Danmark, der er klar til den digitale fremtid, kan omfatte
foranstaltninger til fremme af både undervisning i digitale færdigheder i skoler og digitale
færdigheder for borgere, virksomheder og offentligt ansatte.
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2 Internetadgang (konnektivitet)
2 Internetadgang
(konnektivitet)

Danmark

EU

placering

resultat

resultat

1

74,0

50,2

DESI 2021

Danmark
2a1 Samlet udbredelse af fast bredbånd

DESI 2019
82 %

DESI 2020
85 %

EU
DESI 2021
85 %

DESI 2021
77 %

% husstande

2018

2019

2020

2020

2a2 Udbredelse af fast bredbånd på mindst 100 Mbps

28 %

34 %

43 %

34 %

% husstande

2a3 mindst 1 Gbps

2018

2019

2020

2020

Ikke
relevant

1,26 %

4,38 %

1,3 %

2019

2020

2020

95 %

96 %

96 %

87 %

% husstande

2b1 Dækning, hurtigt bredbånd (NGA)
% husstande

2018

2019

2020

2020

2b2 Fastnetdækning med meget høj kapacitet (VHCN)

64 %

93 %

94 %

59 %

% husstande

2c1 4G-dækning

2018

2019

2020

2020

>99,9 %

>99,9 %

>99,9 %

99,7 %

% befolkede områder

2018

2019

2020

2020

2c2 5G-parathed

33 %

33 %

99 %

51 %

Tildelt frekvens som en procentdel af de samlede harmoniserede 5Gfrekvenser

2c3 5G-dækning

2019

2020

2021

2021

Ikke
relevant

Ikke
relevant

80 %

14 %

2020

2020

84 %

87 %

87 %

71 %

2018

2019

2019

2019

Ikke
relevant

61

60

69

2019

2020

2020

% befolkede områder

2c4 Udbredelse af mobilt bredbånd
% personer

2d1 Bredbånd, prisindeks
Resultat (0 til 100)

Danmark er placeret som nummer 1 i internetadgang blandt alle landene i EU. 94 % af husstandene
har fremragende fastnetdækning med meget høj kapacitet, hvilket er den tredjehøjeste placering i
EU. Fibernetdækningen var nået op på 70,1 % i alt og op på 70,9 % blandt husstande i landdistrikterne
medio 2020. Imidlertid havde kun 43 % af husstandene anskaffet sig en bredbåndsforbindelse på
mindst 100 Mbps, selv om dette dog stadig ligger over EU-gennemsnittet på 34 %. Med hensyn til
udbredelsen af fast bredbånd abonnerer 85 % af alle husstande på fast internetadgang af en eller
anden type, hvilket er lidt over EU-gennemsnittet på 77 %. 4G-dækningen var allerede nået op på
100 % af husstandene i 2016, og Danmark ligger med en 5G-mobilbredbåndsdækning på 80 % blandt
de højeste i EU.
I 2021 vil Danmarks digitale fokus primært være på, hvordan man kan sikre dækning med hurtigt
bredbånd til de resterende 4 % af de husholdninger og virksomheder, der i øjeblikket ikke har det, og
forberede Danmark på fremtidens internettjenester, herunder ved at forberede udbredelsen af 5G.
Siden 2016 har den nationale bredbåndsfond ydet statsstøtte til udbredelsen af net med meget høj
kapacitet i lokalsamfund, hvor der ikke var udsigt til udrulning fra private udbydere på markedet.
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Samlet set har fondens bidrag været beskedent sammenlignet med den massive udrulning fra den
private sektors markedsaktører. Fonden har imidlertid både ydet tilskud til konkrete fælles projekter
og skabt ny interesse hos bredbåndsudbyderne i at tilbyde lokal udrulning på markedsvilkår. Denne
synergi mellem fonden og markedsaktørerne i den private sektor har hjulpet en række
underforsynede lokalsamfund med at få adgang til net med meget høj kapacitet i de seneste år.
Lokale eller regionale (forbrugerejede) forsyningsselskaber har etableret fibernet i hele landet,
herunder i landdistrikter. Fra 2018 til 2019 steg de samlede investeringer i
telekommunikationssektoren med ca. 23 %. Investeringerne i fast bredbånd steg med ca. 20 %. Som
følge af en forventet ambitiøs kommerciel udbredelse af fast bredbånd anslås det i en nylig prognose,
at 99 % af alle husstande og virksomheder vil være omfattet af fastnetdækning med meget høj
kapacitet i 2025.
Udbredelsen af fibernet skrider hurtigt frem. Den etablerede operatør TDC investerer betydeligt i
udbredelsen af fibernet. Samtidig er de forsyningsselskaber, der anvender fibernet, også i færd med
at fremskynde udbredelsen af fibernet i deres regionale områder.
I 2020 indgik en række af disse forsyningsselskaber aftaler med tjenesteudbydere og åbnede deres
fibernet for alternative operatører. Tre af fibernettene — Norlys, Nord Energi og EWII — underskrev
aftaler, der åbnede nettene for op til mellem 4 og 6 tjenesteudbydere. Yderligere tre
forsyningsselskaber har indgået aftaler, der vil give alternative operatører adgang til deres fibernet fra
2021.
Bl.a. har forsyningsselskaberne SEAS-NVE og NRGi forpligtet sig til at investere yderligere 619 mio.
EUR i fibernet i perioden 2019-2023 gennem deres gensidigt ejede bredbåndsudbyder, Fibia. Norlys
har forpligtet sig til at kunne levere fast højhastighedsbredbånd til alle adresser i sit forsyningsområde
inden udgangen af 2023. De fleste adresser vil kunne få fibernet. Desuden er en række små (og i de
fleste tilfælde lokale) udbydere af fast trådløst bredbånd i færd med at udvide deres aktiviteter. Disse
aktiviteter foregår typisk i landdistrikter, hvor adresserne er langt fra hinanden. Nogle af udbyderne
tilbyder adgang til højhastighedsbredbånd med hastigheder på 100 Mbps eller derover.
Danmark scorer nu 99 % i indikatoren for 5G-parathed og ligger øverst med hensyn til 5Gmobilbredbåndsdækning (hvor 80 % af landets husholdninger er omfattet). Energistyrelsen træffer de
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at der er tilstrækkelige frekvenser til rådighed i rette tid. Der
blev budt på frekvenser i 700 MHz-båndet, 900 MHz-båndet og 2 300 MHz-båndet på auktion i marts
2019. Alle danske operatører (TDC, Hi3G og Telia-Telenors joint venture TT-Netværket) blev tildelt
frekvenser i forbindelse med denne auktion, som indbragte i alt 296 mio. EUR. 700 MHz-licenserne og
900 MHz-licenserne trådte i kraft i juni 2020, mens 2 300 MHz-licenserne trådte i kraft i april 2019. De
nye indehavere af licenserne i 700 MHz-båndet var således i stand til at anvende frekvenserne inden
for den fastsatte frist.
Den sidste 5G-auktion blev afholdt i begyndelsen af 2021. Resultatet af auktionen, som indbragte 279
mio. EUR, var følgende:


Hi3G vandt 40 MHz i 2 100 MHz-båndet, 120 MHz i 3,5 GHz-båndet og 1 000 MHz i 26 GHzbåndet



TDC Net vandt 45 MHz i 1 500 MHz-båndet, 40 MHz i 2 100 MHz-båndet, 40 MHz i 2 300 MHzbåndet, 130 MHz i 3,5 GHz-båndet og 1 250 MHz i 26 GHz-båndet



TT-Netværket vandt 45 MHz i 1 500 MHz-båndet, 40 MHz i 2 100 MHz-båndet, 140 MHz i
3,5 GHz-båndet (herunder 60 MHz med leasingforpligtelse) og 600 MHz i 26 GHz-båndet.
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Vinderne skal sikre en befolkningsdækning på 60 % ved udgangen af 2023 og 75 % ved udgangen af
2025 inden for 3,5 GHz-båndet. Vinderne skal desuden sikre mobilsamtaler og
mobilbredbåndsdækning med en downloadhastighed på mindst 30 Mbit/s og en uploadhastighed på
3 Mbit/s i en tredjedel af 122 lokalområder, hvor mobildækningen halter bagefter.
Mobiloperatører såsom TDC og Telia har udført 5G-test og -demonstrationer ved hjælp af 3,5 GHz.
Danmark har gjort det lettere at få adgang til frekvenser til forsøg gennem en 5G-forsøgslicens, som
kan anskaffes for 81 EUR, så længe de tilknyttede frekvenser ikke anvendes til kommercielle formål.
Det var også muligt at få tidsbegrænsede licenser til 3,5 GHz-båndet, som kunne anvendes til
kommerciel udbredelse af 5G, indtil de permanente tilladelser blev udstedt i maj 2021 som følge af
den gennemførte auktion.
Set fra sektorens perspektiv har den førende operatør, TDC, vist, at der allerede er etableret et
nationalt 5G-net ved hjælp af både 700 MHz- og 3,5 GHz-båndene. Telenor, Telia og Hi3G har allerede
aktiveret flere 5G-lokaliteter, der anvender 3,5 GHz-båndet. Én mobiloperatør har allerede stillet sit
5G-net til rådighed for kommerciel adgang i større bycentre.
Udbygningen af nettet forventes at fortsætte med henblik på at opnå uafbrudt trådløs 5Gbredbåndsdækning i alle byområder samt langs større veje og jernbaner inden 2025 (og dermed
opfylde de tidligere nævnte mål om 60 % befolkningsdækning med 3,5 GHz-båndet inden udgangen
af 2023 og 75 % dækning med 3,5 GHz-båndet inden udgangen af 2025). Mindst én operatør forventer
national 5G-dækning i 2021. En anden operatør har oplyst, at den vil sikre national 5G-dækning senest
i 2022.

Vigtigste markedsudviklinger & reguleringsmæssig udvikling
Markedsandelene på markedet for fast bredbånd har generelt været stabile, og der har kun
været mindre ændringer i det seneste år. TDC har fortsat den højeste andel, men dens andel faldt
fra 49,5 % ved udgangen af 2019 til 44,8 % ved udgangen af 2020.
Folketinget vedtog i begyndelsen af december lovændringer til gennemførelse af den
europæiske kodeks for elektronisk kommunikation med ikrafttræden den 21. december 2020.
Den danske regering udstedte de nødvendige bekendtgørelser, som trådte i kraft den 21.
december 2020. En administrativ fejl i rapporteringen om fuldførelsen af gennemførelsen blev
udbedret og meddelt til Europa-Kommissionen den 11. februar 2021, men Kommissionen havde
da allerede indledt en traktatbrudsprocedure. Traktatbrudsproceduren blev afsluttet den 15. juli
2021.
Erhvervsstyrelsen traf i 2020 afgørelser på engrosmarkedet for terminering af taleopkald i Telias,
Telenors, TDC's, Hi3G's og Lycamobiles mobilnet (marked 2). På nuværende tidspunkt er
Erhvervsstyrelsen i færd med nye markedsundersøgelser og har konkluderet, at engrosmarkedet
for bredbånd bør opdeles i to delmarkeder: marked 3HC — engrosbredbåndsmarkedet for
adgang til højkapacitetsinfrastruktur (fibernet og koaksial) — og marked 3LC —
engrosbredbåndsmarkedet for adgang til lavkapacitetsinfrastruktur (kobber). Desuden
indebærer markedsafgrænsningen, at der er 21 geografisk segmenterede delmarkeder på
højkapacitetsmarkedet. Erhvervsstyrelsen arbejder også på markedsafgørelser på
engrosmarkedet for opkaldsterminering i individuelle offentlige telefonnet på et fast sted
(marked 1 fra henstillingen fra 2014).
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Danmark har allerede gennemført de fleste af henstillingerne fra den europæiske
konnektivitetsværktøjskasse og overvejer i øjeblikket yderligere gennemførelsesforanstaltninger
inden for anlægsarbejder og fælles brug af master og kabelkanaler.
I 2020 oplevede Teleklagenævnet et fald på 15 % i det samlede antal klager. Faldet i antallet af
klager var særlig synligt i marts-juni og igen i oktober. Selv om det er uklart, hvorfor dette var
tilfældet, kan der være en forbindelse til covid-19 og usikkerhed som følge af nedlukning osv. De
fleste af klagerne til Klagenævnet vedrører vilkår og betingelser (ca. 30 % af alle klager), og de
fleste af disse klager vedrører mere end én tjeneste (tjenester solgt i pakker).

Dækningen for fast bredbånd og mobilnetværk ligger betydeligt over EU-gennemsnittet. Da Danmark
i vidt omfang er afhængig af private investeringer, vil beslutninger om reguleret adgang til fibernet,
som træffes på grundlag af igangværende markedsundersøgelser, være væsentlige for investorerne.
5G-frekvensauktionerne blev afsluttet i begyndelsen af 2021, og udrulningen af 5G fortsætter i godt
tempo, idet én operatør allerede har annonceret national 5G-dækning.

Internetadgang i Danmarks genopretnings- og resiliensplan
Det anslås i Danmarks genopretnings- og resiliensplan, at 6 % af de danske husholdninger og/eller
virksomheder (svarende til 100 000 adresser) stadig ikke har adgang til højhastighedsinternet.
Bredbåndspuljen — en offentlig fond, der har til formål at øge adgangen til bredbånd — vil
afsætte 13 mio. EUR til at lukke dette hul via investeringer i internetadgang med meget høj
hastighed (mindst 100 Mbps) for offentligheden, husholdninger og virksomheder i
landdistrikterne i hele landet. Der vil blive tilføjet yderligere national finansiering for at sikre fuld
dækning og for at supplere den ønskede genopretnings- og resiliensfinansiering.
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Danske virksomheder har taget digitale teknologier til sig, og Danmark ligger som nr. 2 blandt EUlandene med hensyn til integrering af digitale teknologier. 88 % af de danske SMV'er og 97 % af de
store virksomheder har som minimum en grundlæggende grad af digitalisering. I gennemsnit bruger
57 % af virksomhederne cloudtjenester og e-fakturaer, hvilket ligger over EU-gennemsnittet. 50 % af
virksomhederne anvender avanceret software til mindst én af deres forretningsaktiviteter (elektronisk
informationsudveksling), og en tredjedel anvender sociale medier og big data — et godt stykke over
EU-gennemsnittet. Danske virksomheder halter lidt bagefter med hensyn til indførelse af kunstig
intelligens (22 % i Danmark sammenlignet med EU's gennemsnit på 25 %). Kun 54 % af de danske
virksomheder oplyser, at IKT har hjulpet dem med at træffe miljøvenlige "grønne" foranstaltninger på
et middelhøjt eller højt niveau, hvilket er den laveste andel i EU. Mere end dobbelt så mange SMV'er
sælger online i Danmark end EU-gennemsnittet. 20 % af alle danske SMV'ers omsætning kommer fra
e-handel. Kun 10 % af de danske SMV'er sælger på tværs af grænserne (dog ligger dette stadig over
EU-gennemsnittet på 8 %).

Indekset over den digitale økonomi og det digitale samfund for 2021
Danmark
Det nationale program SMV:Digital8 er populært blandt danske SMV'er. Dette program modtog
yderligere offentlige midler i 2020 til yderligere at fremme SMV'ernes digitale omstilling og ehandelskapacitet i 2021 og derefter. Programmet har også udvidet sin tilskudsordning til at omfatte
tilskud til køb af ny hardware og software. Mere end 900 virksomheder drog fordel af programmet i
2020.
Virksomhedsguiden9 er en platform, der tilbyder vejledning om oprettelse, drift og udvikling af
virksomheder. Den har spillet en central rolle med hensyn til at oplyse danske virksomheder om
restriktioner og muligheder under covid-19-krisen.
Det offentligt finansierede center for virksomhedsudvikling og 14 konsoliderede klynger, der dækker
hele Danmark, støtter integrering og indførelse af avancerede digitale teknologier. Tre af disse klynger
er dedikeret til digitalisering10, avanceret produktion11 og robotteknologi12. Derudover har Danmark
foreslået et konsortium for netværket af europæiske digitale innovationsknudepunkter og er i færd
med at vurdere, hvordan disse knudepunkter kan integreres i national finansiering og nationale
strukturer.
I marts 2019 offentliggjorde den danske regering sin nationale strategi for kunstig intelligens13. Den
har til formål at sætte Danmark i spidsen for ansvarlig udvikling af kunstig intelligens. Strategien
omfatter 24 initiativer, hvortil den danske regering har afsat 9,2 mio. EUR for perioden 2019-2027. I
2020 udviklede de lokale myndigheder en værktøjskasse for personer, der ønsker at starte projekter
inden for kunstig intelligens. Lokale myndigheder har også afholdt workshops om kunstig intelligens
med fokus på videndeling og fælles udvikling af samarbejdsværktøjer med kunstig intelligens.
Budgettet på 9,2 mio. EUR blev omprioriteret i 2021 og sænket til 5 mio. EUR, hovedsagelig på grund
af nye politiske prioriteter og uventede budgetbegrænsninger. Regeringen agter at genevaluere
strategien for kunstig intelligens med henblik på at fastlægge fremtidige tiltag på området.
I 2018 dannede strategien for nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur grundlag for
Danmarks udvikling af højtydende databehandling (HPC). DeiC14, som er en gruppe, der koordinerer
den elektroniske infrastruktur for en række danske universiteter, meddelte i 2020, at den havde til
hensigt at installere fire nationale HPC-maskiner. Samme år investerede DeiC 3,8 mio. EUR for at nå
dette mål med yderligere finansiering fra Uddannelses- og Forskningsministeriet og otte universiteter.
Den danske regering har også øremærket midler til forskning i nye modeller og værktøjer til at: i)
vurdere trusler og styrke den nationale digitale infrastruktur mod cyberangreb og ii) bidrage til at
forbedre myndighedernes og virksomhedernes evne til at identificere angribere. Fem projekter inden
for cybersikkerhed og ny teknologi har modtaget ca. 2,22 mio. EUR til at finansiere denne forskning.
Den danske innovationsfond har også afsat 38,3 mio. EUR til forskning i nye teknologiske muligheder,
herunder bl.a. IT-sikkerhed.
De danske myndigheder fokuserer fortsat på at: i) sikre udbredelsen og anvendelsen af avancerede
digitale teknologier og ii) fremskynde den digitale omstilling, især blandt små virksomheder, for at
mindske digitaliseringskløften mellem store og små virksomheder.
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14

https://smvdigital.dk/.
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/.
https://digitallead.dk/.
https://www.made.dk/.
https://www.odenserobotics.dk/.
https://knowledge4policy.ec.europa.eu/ai-watch/denmark-ai-strategy-report_en?etrans=da.
https://www.deic.dk.
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Integrering af digital teknologi i Danmarks genopretnings- og resiliensplan
Ca. 78 % (300 mio. EUR) af de digitale foranstaltninger i den danske genopretnings- og
resiliensplan er møntet på den digitale omstilling af virksomheder og IT-relateret FoU i
virksomheder.
Foranstaltningerne omfatter skattefradrag til en værdi af 232 mio. EUR til indkøb af IKT-udstyr,
f.eks. robotteknologi, 3D-printere og kunstig intelligens. Hensigten er at tilskynde til grønne
investeringer i avancerede og innovative digitale teknologier uden at gøre brug af maskiner
drevet af fossile brændstoffer. Genopretnings- og resiliensplanen omfatter også integrering af
teknologi i SMV'er ved at yde national støtte til en værdi af 9 mio. EUR til at: i) opbygge SMV'ernes
digitale kapacitet, ii) støtte udbredelsen af avanceret IKT og iii) fremme eksportaktiviteter.
Desuden vil der blive givet skattefradrag til en værdi af 59 mio. EUR til virksomheder med henblik
på at fremme forskning og udvikling på tværfaglige digitale områder inden for software,
hardware, robotteknologi og droneteknologi.
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Danmark er nr. 2 i EU inden for digitale offentlige tjenester. Landet har den største andel eforvaltningsbrugere i EU (92 % af internetbrugerne bruger e-forvaltning), og Danmark ligger et godt
stykke over EU-gennemsnittet med hensyn til samtlige indikatorer i denne dimension. Med hensyn til
digitale offentlige tjenester for borgerne er Danmark nr. 10, hvilket tyder på, at der stadig er mulighed
for forbedringer. Med hensyn til åbne data har Danmark opnået det bedste resultat blandt alle
medlemsstaterne.
Danmark iværksatte en række nye vellykkede initiativer i 2020 og 2021 for at gøre flere offentlige
tjenester digitale, brugervenlige og tilgængelige for alle borgere og virksomheder. Danmark er fast
besluttet på at fortsætte denne indsats for at øge offentlighedens, virksomhedernes og
myndighedernes bevidsthed om udbuddet af digitale tjenester. Danmark er også fast besluttet på at
hjælpe personer, der endnu ikke har kendskab til digitale tjenester, med at begynde at bruge dem.
Den danske regering har for nylig oprettet et digitaliseringspartnerskab. Deltagerne i partnerskabet
omfatter administrerende direktører og eksperter fra erhvervslivet, industrien, forskningssamfundet,
civilsamfundet og fagforeninger. Formålet med partnerskabet er at komme med anbefalinger til,
hvordan Danmark kan gøre fremskridt på den digitale dagsorden på fire hovedområder: i) bedre
service og en mere effektiv offentlig sektor, ii) styrkelse af virksomhederne gennem digital omstilling,
iii) digitale grønne initiativer og iv) sikring af et retfærdigt og lige samfund, der er stadig mere digitalt.
Anbefalingerne fra digitaliseringspartnerskabet vil indgå i forberedelserne til en ny digital strategi, der
skal offentliggøres inden udgangen af 2021. Den nye strategi vil indeholde mere ambitiøse mål for: i)
udvikling og forbedring af digitale velfærdsløsninger til gavn for virksomheder og offentligheden, ii)
effektiv anvendelse af data og nye teknologier i kampen mod klimaændringer og iii) skabelse af bedre
betingelser for en mere innovativ og sammenkoblet offentlig sektor.
Fra august 2021 lancerer Danmark et nyt elektronisk identifikationsværktøj (eID) ved navn MitID.
Dette nye værktøj er udviklet for at gøre den danske eID-infrastruktur mere fremtidssikret, sikker og
fleksibel. Systemet er udviklet som et offentlig-privat partnerskab mellem Digitaliseringsstyrelsen og
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den danske bankforening Finans Danmark. Danmark har også arbejdet på fortsat at sikre adgang på
tværs af grænserne til den danske eID-infrastruktur. Det nationale eIDAS-knudepunkt15 for det
nuværende nationale eID-system (NemID) har været i drift siden juni 2018. Der er i øjeblikket over 70
tjenester fra offentlige myndigheder forbundet med knudepunktet, og der forventes flere tjenester i
fremtiden16. Der arbejdes fortsat på at finde løsninger til identitetstjek for at give brugere i udlandet
mulighed for at benytte danske offentlige e-tjenester med hjælp fra eIDAS-knudepunktet. Arbejdet
med at støtte den nationale gennemførelse af den fælles digitale portal skrider også frem.
Siden november 2020 har danskere kunnet downloade deres kørekort i digital form via en app og lade
deres fysiske kørekort blive derhjemme. Danskerne tog hurtigt det nye kørekort til sig: Appen blev
downloadet over 500 000 gange i løbet af de første 24 timer efter udgivelsen, og den er nu blevet
downloadet over en million gange. Derudover lancerede Danmark i juni 2021 en digital app-version af
det danske sygesikringskort. I løbet af den første måned blev appen downloadet mere end 1 mio.
gange.
I løbet af 2020 var der øget fokus på at gøre det muligt for danskere uden digitale færdigheder eller
med begrænsede digitale færdigheder at få adgang til lokal og national digital infrastruktur. Personer
uden digitale færdigheder har adgang til hjælp og vejledning på deres lokale borgerservicecenter.
Parallelt hermed er der også adgang til ikkedigitale tjenester i disse centre for at supplere de digitale
tjenester, sikre tilgængelighed og dermed fremme mere inklusive offentlige tjenester.
Siden 2018 har operatører i den danske sundhedssektor samarbejdet og koordineret deres indsats for
bedre at kunne forudse, forebygge, opdage og håndtere cyber- og informationssikkerhedshændelser.
Sundhedsdatastyrelsen(17))
oprettede
i
2018
en
decentraliseret
cyberog
informationssikkerhedsenhed til koordinering af arbejdet.
Brugen af IKT til at levere velfærdsydelser har i mange år været et strategisk fokus i Danmark. Dette
blev bekræftet i 2021 i strategien for digital sundhed 2018-2022(18)). Danmarks landsdækkende
gennemførelse af telesundhed bygger på en veludviklet national infrastruktur, der er baseret på
internationale standarder, som fremmer dataudveksling og integration på tværs af
sundhedssystemet.
I marts 2021 ajourførte den danske regering og de danske regioner den nationale strategi for personlig
medicin. Strategiens fokus er at sikre koordinering og styring med henblik på at udvikle bedre og mere
målrettet sundhedspleje til patienter ved hjælp af nye teknologier og ny viden. Det overordnede mål
er at etablere en fælles, landsdækkende og mere sikker teknologisk infrastruktur til udførelse af
helgenomsekventering og anvendelse af genetisk information inden for sundhedspleje og forskning.
Det nationale budget (4 mio. EUR om året) finansierer Nationalt Genom Center. Novo Nordisk Fonden
bidrog med 46,6 mio. EUR til etablering og drift af Nationalt Genom Centers infrastruktur og til
sekventering af 60 000 patienters fuldstændige genom fra 2020 til 2024.
Siden april 202119 har den nye danske life science strategi omfattet et initiativ til at undersøge
mulighederne for at etablere en fælles national analyseplatform til såkaldt sekundær anvendelse af
sundhedsdata. Formålet er at hjælpe databrugere med at få adgang til sundhedsdata og andre

15 Hver medlemsstat opretter et knudepunkt, dvs. en grænseflade, der kommunikerer med andre
knudepunkter for at anmode om eller levere identifikations- og autentifikationstjenester på tværs af
grænserne.
16 Digitaliseringsstyrelsen.
(17)
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/.
(18)
https://sundhedsdatastyrelsen.dk/da/strategier-og-projekter/strategi-for-digital-sundhed.
19
https://sum.dk/nyheder/2021/april/ny-strategi-skal-loefte-dansk-life-science-op-i-verdensklasse-og-sikreendnu-bedre-patientbehandling.
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relevante data fra forskellige registeransvarlige i et sikkert analysemiljø med omfattende lager- og
databehandlingskapacitet (supercomputeranlæg).
Danmarks nuværende nationale strategi for cyber- og informationssikkerhed (2018-2021) omfatter: i)
teknologisk modstandsdygtighed for at sikre bedre beskyttelse af kritiske offentlige IT-systemer, ii)
viden og færdigheder hos offentligheden, universiteter, virksomheder og myndigheder samt iii)
national koordinering og nationalt samarbejde om informationssikkerhed. I løbet af 2021 forventer
den danske regering at lancere en ny national cybersikkerhedsstrategi med fortsat fokus på at styrke
cybersikkerheden og modstandsdygtigheden i den danske digitale infrastruktur.

Højdepunkt i 2020-2021: Lovgivning, der er klar til digitalisering
Danmarks offentlige digitale infrastruktur og fokus på at udvikle "digitaliseringsklar" lovgivning
har vist sin værdi under covid-19-pandemien.
Danmarks fokus på digitaliseringsklar lovgivning stammer fra en enstemmigt vedtaget
folketingsbeslutning i 2018. Afgørelsen havde til formål at forenkle lovgivningen for at fremme
automatisk digital behandling af retssager ved domstolene. Efter afgørelsen har
Digitaliseringsstyrelsen arbejdet på at forenkle unødvendig og kompleks lovgivning og sikre, at
ny lovgivning er lettere at forstå og digitalt kompatibel. Dette vil gøre det muligt at gennemføre
ny lovgivning hurtigt og gnidningsløst.
Et eksempel på fordelene ved digitaliseringsklar lovgivning var den måde, hvorpå den danske
regering var i stand til at foretage fuldautomatiske covid-19-relaterede stimulusudbetalinger til
to millioner modtagere på mindre end otte dage i efteråret 2020.
På nuværende tidspunkt er over 270 lovforslag blevet analyseret af Digitaliseringsstyrelsens
sekretariat for digitaliseringsklar lovgivning, inden de blev fremlagt i Folketinget. Inden
sommeren 2021 vil de offentlige myndigheders lovforslagsstillere og politiske medarbejdere
blive tilbudt et kursus i udformning af digitaliseringsklar politik. Disse bestræbelser vil bidrage til
at sikre, at Danmark fortsat høster fordelene ved digital offentlig forvaltning.

Digitale offentlige tjenester i Danmarks genopretnings- og resiliensplan
Som led i sin genopretnings- og resiliensplan har Danmark søgt at gøre sit sundhedssystem mere
modstandsdygtigt ved at fokusere på dataforvaltning og digitaliseret patientbehandling, f.eks.
telemedicin, elektroniske patientjournaler og digitale forvaltningssystemer (der er øremærket 2
mio. EUR til udgifter på dette område).
Danmark agter også at fortsætte med at udvikle sin digitale offentlige forvaltning som led i den
digitaliseringsstrategi, der skal vedtages i begyndelsen af 2022.
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