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Vi står over for en  
digital transformation af samfundet 
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Udgangspunktet for Digitalt Vækstpanel 

Vi står over for næste store transformation af samfundet 
  
 
Udgangspunktet er godt  - og potentialerne store 
  
 
Men det kræver, at vi handler nu 
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Digitalt Vækstpanels vision og målsætninger 
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Vi står over for en digital transformation af samfundet 

Kilde: Egen tilvirkning på 
baggrund af OECD m.fl. (2016)  
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Den digitale udvikling går hurtigere end nogensinde før 

Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af McKinsey & Company (2012)  Kilde: Egen tilvirkning på baggrund af Downes & Nunes (2013)  

Tidsperiode for at nå 50 mio. brugere 
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Danmark kan miste sin digitale førerposition 

Kilde: BCG E-intensity Index (2016) og egen tilvirkning.  
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De mest digitale virksomheder  
er også de mest produktive 
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Arbejdsproduktivitet (1.000 kr. pr. årsværk) 

Digitaliseringsgrad i virksomheden 

135.000 kr. 
(ca. 20 pct.) 
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Store gevinster ved digitalisering særligt for borgerne 

Kilde: World Economic Forum og Accenture for Digitalt Vækstpanel (2017)  
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Vi skal have alle med 
og tage udfordringerne alvorligt 

Cyber- 
sikkerhed Job 

Den digitale infrastruktur 
kræver beskyttelse 

Automatisering skaber større 
behov for omskoling 

Privacy 

Større dataflow skaber  
udfordringer med privacy 
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33 anbefalinger til regeringen 

Digitale kompetencer til alle 

Attraktivt digitalt vækstmiljø 

Proaktive rammer for digitalisering 

Digital ansvarlighed og begejstring 
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Seks udvalgte anbefalinger 
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Nyt obligatorisk fag i folkeskolen, 3D-
printere og IT-udstyr i skoler og IT-
baseret undervisning 

Øget optag på digitale og tekniske 
uddannelser (”STEM-uddannelser”) 

Hub for internet-of-things, kunstig 
intelligens og Big data 

Styrket strategisk teknisk og digital 
forskning  

Smidig regulering af nye digitale 
teknologier og forretningsmodeller 

Årligt digitaliserings-topmøde og 
køreplan for Danmarks digitale 
udvikling § 



12 

Vi står over for en  
digital transformation af samfundet 

Nu giver vi stafetten videre 
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