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Forord  

På oppdrag fra Telenor har NyAnalyse AS, i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse AS, ut-

arbeidet en rapport som klarlegger og tallfester nytten forbundet med informasjon, kommunika-

sjon og teknologi for Norge.  

Hovedrapporten er delt i to deler. Den første delen er skrevet av Samfunnsøkonomisk Analyse 

AS, og omhandler det målbare bidraget fra IKT til produktivitetsveksten i det markedsrettede 

fastlands-Norge. Den andre delen er skrevet av NyAnalyse AS, og inkluderer to casestudier som 

belyser samfunnsmessige gevinster fra IKT som ikke er målbare i offentlig statistikk. Det ene ca-

sestudiet handler om bidraget fra IKT til velferdsteknologi og IKT i pleie- og omsorgssektoren. 

Den andre kartlegger samfunnsøkonomiske gevinster fra privatpersoners bruk av IKT, med fokus 

på betalingsapplikasjoner.  

Denne publikasjonen presenterer kun Samfunnsøkonomisk Analyses funn. Klikk her for å lese hele 

rapporten. 

 

30. november 2015 

Michael Spjelkavik Mark 

 

Prosjektleder 

Samfunnsøkonomisk analyse AS 

  

http://nyanalyse.no/wp-content/uploads/2015/04/IKT-og-produktivitet-Telenor-ASA-f%C3%B8rste-utkast-3.pdf
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Sammendrag og hovedfunn 

Over tid er økonomisk vekst avgjørende for vekst i velstand og velferd. Økonomisk vekst kan ha 

flere kilder. Økt bruk av arbeid, kapital eller naturressurser bidrar til økt vekst. Vel så viktig er det 

at ressursutnyttelse utnyttes godt, enten for å redusere ressursinnsatsen per produkt eller for å 

lage mer verdifulle produkter.  

I årene fra 1970 til 2004 opplevede Norge en betydelig høyere produktivitetsvekst sammenlignet 

med de fleste OECD-land, noe som har resultert i høyere inntektsvekst. Norge, i likhet med Eu-

ropa for øvrig, har imidlertid gått inn i en periode med svakere økonomiske vekstutsikter og la-

vere produktivitetsvekst. I stadig større grad må den økonomiske veksten komme som følge av 

at vi blir mer produktive: Eller sagt på en annen måte; at samfunnsoppgavene blir løst smartere 

enn før. Jo høyere produktivitet desto mer kan vi ta ut i form av lønnsøkning eller mer fritid. Be-

hovet for å forsterke produktivitetsveksten i Norge er utførlig drøftet i den nylig framlagte rapp-

orten fra Produktivitetskommisjonen. 

Selv om det er en tydelig oppfatning internasjonalt om at IKT er en sterk bidragsyter til produkti-

vitetsvekst i vår tid, er det ingen klar enighet i litteraturen om hvor viktig IKT egentlig er for lan-

dets utvikling. Betydningen av veksten vi ser innenfor IKT-næringene kan anskueliggjøres ved 

data fra Europakommisjonen, som viser at for EU utgjør IKT-næringene 5 prosent av BNP, men 

bidrar med 50 prosent av produktivitetsveksten.  Det sentrale spørsmålet i denne artikkelen er å 

belyse hvor sporbart bidraget fra IKT-næringen er i offentlig statistikk. 

Telekommunikasjon bidrar med høyest produktivitetsvekst 

Teknologisk utvikling og investeringer i IKT regnes i vår tid som en særlig sterk drivkraft for pro-

duktivitetsvekst. Gjennombruddet for IKT som teknologi ble tydelig fra innføringen av internett 

på begynnelsen av 1990-tallet, som muliggjorde at så godt som alle kunne nyttiggjøre seg av digi-

tale plattformer som øker den enkeltes produktivitet. Veksten i produktivitet fører til at det kan 

produseres mer per årsverk, og dette har blitt gjenspeilet i fallende priser på IKT. Det vil si at for-

delen ved økt produktivitet, i stor grad tilfaller konsumentene. Både økt kvalitet og lavere pris på 

IKT-produktene kommer konsumentene til gode. 

IKT-næringene trekker produktivitetsveksten i Norge opp 

På tross av et relativt lavt nivå med investeringer i forskning og utvikling har produktiviteten i 

Norge vært relativt høy over en lengere periode, sammenlignet med andre OECD-land. En viktig 

grunn til dette er den avkastningen en svært produktiv oljenæring har bidratt til i den øvrige øko-

nomien. En annen forklaring på dette kan være at norske foretak er intensive i bruk av IKT kapi-

tal, sammenlignet med andre OECD land.  

I Norge kommer om lag en tredjedel av FoU investeringene fra IKT-næringene, og andelen IKT-

investeringer av FoU for det øvrige næringslivet er nærmere 50 prosent. I EU er 25 prosent av EU 
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virksomheters FoU investeringer i IKT. Investeringer i IKT bidrar til økt produktivitet, gjennom 

blant annet at ny innovasjon kan bli tatt hurtigere og mer effektivt i bruk. IKT fremmer mulighe-

ten til å utvikle nye og bedre tjenester. 

Den gjennomsnittlige årlige veksten i IKT-næringenes arbeidskraftproduktivitet var i overkant av 

4 prosent mellom 1980 og 2014, mens den gjennomsnittlige produktivitetsveksten i privat tje-

nesteyting samlet var 2 prosent over samme periode. IKT-næringene har også hatt en mye ster-

kere produktivitetsutvikling enn det markedsrettede næringslivet i fastlands-Norge, som har hatt 

en årlig vekst på om lag 2 prosent. Alene basert på denne utviklingen, kan det legges til grunn at 

framveksten av IKT-næringene har bidratt til at verdiskapingen i norsk næringsliv har blitt høyere 

enn den ellers ville ha vært.  

Det målbare bidraget fra IKT til produktivitetsvekst  

IKT bidrar til målbar økning i landenes produktivitetsvekst gjennom den sterke produktivitets-

veksten i IKT-næringene selv. I analyseresultatene under har vi målt bidraget fra IKT-næringenes 

egen arbeidskraftsproduktivitet til veksten i arbeidskraftproduktivitet i det markedsrettede fast-

lands-Norge. Betydningen av IKT er likevel langt større ved at IKT, som generell muliggjørende 

teknologi og ny infrastruktur, også bidrar til innovasjon og økt produktivitet i andre næringer. 

Deler av dette bidraget blir uttrykt gjennom investeringer i IKT. Det er en sterk sammenheng 

mellom vekst i produktivitet og investeringer i IKT. Dette er spesielt synlig i de private tjeneste-

ytende næringene. For å få et uttrykk for hvordan IKT bidrar til å øke produktiviteten i andre næ-

ringer enn IKT-næringene, har vi også estimert bidraget fra andre næringers investeringer i IKT-

kapital til veksten i arbeidskraftproduktivitet i den markedsrettede økonomien. 

Figuren til høyre illustrerer ana-

lysens hovedfunn. Det direkte 

bidraget fra IKT-næringenes pro-

duktivitetsvekst og det indirekte 

bidraget fra IKT-investeringer fo-

retatt i alle andre næringer var 

nesten 30 prosent av samlet pro-

duktivitetsvekst mellom 1995 og 

2005. I perioden 2006 og 2013, 

utgjorde tilsvarende andeler 

nesten 50 prosent. At en så stor 

del av produktivitetsvekst i de 

senere årene kan tilskrives IKT-

investeringer henger sammen 

med at produktivitetsveksten i 

øvrige næringer har vært lav. Fi-
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guren illustrerer at den gjennomsnittlige produktivitetsveksten i fastlands-Norge har falt fra litt 

under 3 prosent i året til under 1 prosent, fra første til andre periode. Jevnt over har produktivi-

tetsbidraget fra IKT-investeringer i øvrige næringer vært stabil i perioden fra 1995 til 2013.  

Hovedutfordringen med analysen vi har gjennomført er tilgangen til norsk statistikk. Offentlige 

norske data deler ikke kapitalinnsatsen opp i IKT-kapital og øvrig kapital, slik som i mange EU 

land. Mangelen på oppdeling gjør at vi i Norge ikke vet hva produktivitetsbidraget fra IKT-inves-

teringene i øvrige næringer er. Derfor har vi valgt å estimere de norske IKT-næringenes produkti-

vitetsbidrag gjennom å benytte fordelingen mellom IKT kapitalinnsats og øvrig kapitalinnsats i 

Danmark.   

Det er likevel mye av bidraget fra IKT som vi ikke har kunnet måle. For eksempel hvordan IKT har 

revolusjonert privatpersoners hverdag, med apper som vips, ruter, og utvikling innenfor vel-

ferdsteknologi. I tillegg har IKT endret måten vi arbeider på når det gjelder for eksempel oppga-

veløsning, kommunikasjon og organisering. Bidraget fra IKT til produktivitetsutviklingen i Norge 

som blir presentert under er derfor et minimumsbidrag, forstått som det som lar seg estimere. 

Noe av det som ikke er målbart gjennom offentlig statistikk vil bli analysert i casestudiene i 

NyAnalyses del av rapporten.1 

 

                                                        
1 Klikk her for å lese hele rapporten om IKT og produktivitet vi har skrevet i samarbeid med NyAnalyse. Klikk her 
for å lese et sammendrag av NyAnalyses casestudier.  

http://nyanalyse.no/wp-content/uploads/2015/04/IKT-og-produktivitet-Telenor-ASA-f%C3%B8rste-utkast-3.pdf
http://www.telenor.no/om/teknologi-norge/velferdsteknologi.jsp
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Executive summary 

Economic growth is key to growth in prosperity and welfare. The sources of economic growth 

include increased utilisation of labour, capital or natural resources. Furthermore, it is crucial that 

resources are utilised efficiently, either to improve product quality or to increase production out-

put while keeping inputs constant.  

During the period between 1970 and 2004, Norway experienced a significantly higher growth in 

productivity compared to most other OECD countries. This caused a relatively high growth in in-

come. However, in the more recent years this trend has changed in Norway, as it has for most 

European countries. Future economic growth and productivity prospects are significantly re-

duced. In order to enhance future growth prospects and continue the same level of prosperity, it 

is crucial for Norway to increase productivity.2  

It is internationally established that the benefits form ICT is central for continued productivity 

growth. However, there is no uniform agreement on exactly how important ICT is. The im-

portance of ICT can be illustrated by statistics from the European commission stating that the ICT 

industry represent 5 per cent of EU’s GDP, but 50 per cent of productivity growth. The objective 

of this report is to illustrate how traceable the contribution of ICT is in publicly available statis-

tics.  

The ICT industries places upward pressures on productivity growth  

Technological development and investments in ICT is highly important to a nation’s productivity. 

The breakthrough for ICT as technology became evident from the introduction of the Internet in 

the early 1990s. This enabled a great productivity increase across industries as virtually everyone 

would make usage and increase their productivity by utilising digital platforms. The increased 

productivity in the ICT industry has been beneficial for consumers as prices on ICT products have 

fallen. The mechanism can be explained as follows: because higher productivity cases higher pro-

duction for the same input, the increased output will have a downward pressure on prices, and 

hence cause an increased consumer surplus. Consumers have also benefited from the significant 

increase in the quality of ICT-products. 

Despite a relatively low level of investment in research and development, Norway has experi-

enced relatively high productivity over a long period of time. A highly important reason for this is 

the return from the eminently productive oil industry on other parts of the economy. Another 

possible reason is the relatively intensive usage of ICT by Norwegian companies, compared to 

other OECD-countries.  

                                                        
2 Produktivitetskommisjonen elaborates the need for increased productivity faced by Norway in a recent re-
port. Click here to read this report.  

https://www.regjeringen.no/contentassets/ef2418d9076e4423ab5908689da67700/no/pdfs/nou201520150001000dddpdfs.pdf
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The average yearly growth in the ICT industries labour productivity was slightly above 4 per cent 

in the period 1980-2014, whereas the average labour productivity growth in business services 

over the same period was 2 per cent. The labour productivity growth in the ICT industries are 

also significantly stronger than the 2 per cent yearly labour productivity growth in the marked-

oriented mainland Norway. Solely based on this, one can conclude that the growth of ICT indus-

tries have contributed to the value creation in the Norwegian business sector. 

The traceable contribution of ICT to productivity growth 

The strong productivity growth within the ICT industries is a directly traceable contribution to 

Norway’s productivity growth. The analysis’ results outlined below include the contribution of 

the ICT industries’ own labour productivity to the productivity growth of the marked-oriented 

mainland Norway. However, ICT’s impact on the overall economy is much greater because ICT, 

as general technology and new infrastructure, also contribute to innovative solutions and in-

creased productivity in other industries. A part of this contribution will be expressed though 

other industries investment in ICT. There is a strong positive correlation between growth in 

productivity and investment in ICT. This is particularly visible in the business services industries. 

Therefore, the contribution to mainland Norway’s productivity growth from ICT investments in 

other industries than the ICT industry is estimated and included in our analysis.  

The figure to the right illustrate 

the analysis’ main findings sepa-

rated into two periods. The sum 

of the direct contribution from 

the ICT industries themselves, 

and the indirect contribution 

from other industries’ invest-

ments in ICT amounted to al-

most 30 per cent of mainland 

Norway’s productivity growth 

between 1995 and 2005, and 

close to 50 per cent between 

2006 and 2013. The increasing 

impact on mainland productivity 

from ICT is interrelated with a 

fall in labour productivity growth 

in other industries. The figure il-

lustrates that the average labour 

productivity growth in mainland Norway has fallen from slightly less than 3 per cent in the first 

period, to below 1 per cent in the second period. Meanwhile, the labour productivity within the 

ICT industries and other industries investments in ICT have been relatively stable. 
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1. Hvordan bidrar IKT til produktivitetsvekst? 

Over tid er økonomisk vekst avgjørende for vekst i velstand og velferd. Størst vekst får vi når ar-

beidskraft og kapital brukes i næringer med høy avkastning på de ressursene de legger beslag på. 

Dette gir høy verdiskaping. I den økonomiske politikken er det et overordnet mål å legge til rette 

for effektiv ressursbruk slik at verdiskapingen kan bli så høy som mulig.3  

Økonomisk vekst kan ha flere kilder. Økt bruk av arbeid, kapital eller naturressurser bidrar til økt 

vekst. Vel så viktig er det at ressursene utnyttes godt, enten for å redusere ressursinnsatsen per 

produkt eller for å lage mer verdifulle produkter. Norge, i likhet med Europa for øvrig, er i ferd 

med å gå inn i en periode hvor vi bare i begrenset grad kan vente videre vekst i vår viktigste res-

surs – arbeidskraften. I stadig større grad må den økonomiske veksten komme ved at vi blir mer 

produktive, eller sagt på en annen måte: at samfunnet løser oppgavene smartere enn før. Jo 

høyere produktivitetsvekst desto mer kan vi ta ut i form av lønnsøkning eller mer fritid.  

Behovet for å forsterke produktivitetsveksten i Norge er utførlig drøftet i den nylig framlagte 

rapporten fra Produktivitetskommisjonen (2015). I årene fra 1970-2004 opplevede Norge en be-

tydelig høyere produktivitetsvekst sammenlignet med øvrige land, noe som har resultert i høy-

ere inntektsvekst. I denne tidsperioden gikk Norge fra å være blant OECD-landene med relativt 

lav nasjonalinntekt til å være blant de landene med høyest nasjonalinntekt og levestandard.  

Produktivitetsveksten de siste ti årene har imidlertid vært klart lavere enn i tiårene før.  I perio-

den 1995-2005, lå den gjennomsnittlige produktivitetsveksten på rundt 3 prosent i året. I perio-

den fra 2006-2013, falt veksten til 0,8 prosent i året (Produktivitetskommisjonen, 2015).4 Hva 

produktivitetsveksten betyr for framtidig velstand og velferd kan anskueliggjøres ved å sammen-

ligne utviklingen for fastlands-Norge fram mot 2035 for ulike anslag på produktivitetsveksten. 

Antar vi en produktivitetsvekst lik den vi hadde mellom 1995 og 2005, vil BNP for fastlands-

Norge oppleve en vekst på 85 prosent til år 2035. Blir veksten i stedet som i perioden fra 2006-

2013, vil BNP vokse med beskjedne 17 prosent til år 2035.  

Reduksjonen i årlig produktivitetsvekst i perioden mellom 2006 og 2013 er til dels konjunkturelt 

betinget, men det er sannsynlig at også strukturelle faktorer har bidratt til nedgangen. Uansett 

er tiltak for å legge til rette for sterkere produktivitetsvekst et sentralt næringspolitisk spørsmål.  

I dagens kunnskapsbaserte økonomi er teknologisk utvikling og investeringer i IKT en særlig sterk 

drivkraft for produktivitetsvest (OECD, 2001). Gjennombruddet for IKT som teknologi ble tydelig 

fra innføringen av internett på begynnelsen av 1990-tallet. Internett muliggjorde at så godt som 

                                                        
3 Høy verdiskaping er et mål også om politikken har ambisiøse fordelingspolitiske mål. 
4 Dette fallet er hovedsakelig konjunkturelt, grunnet finanskrisen. Veksten har siden finanskrisen tatt seg noe 
opp, og var i gjennomsnitt 1,3 prosent mellom 2010 og 2014. 
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alle kunne nyttiggjøre seg av digital kommunikasjon og digitale transaksjoner. Den teknologiske 

utviklingen siden begynnelsen av 1990-tallet blir omtalt som en digital revolusjon på linje med 

den industrielle revolusjonen i midten av det 19. århundre eller utviklingen av elektrisk kraft.5 

Drivkraften bak den raske utviklingen er vår økende evne til å produsere, lagre, behandle og 

overføre digital informasjon på en stadig mer effektiv måte. I begynnelsen effektiviserte teknolo-

gien enkelte former for kommunikasjon. Senere ble det utviklet en rekke nye anvendelsesmåter; 

raskt ble alt fra kommersielle verdikjeder til enkeltpersoners fritidssysler revolusjonert, for ek-

sempel epost, elektroniske nyheter, mobilkommunikasjon, digitale kjøp og avtaler, elektroniske 

spill, 3D printing og en stadig fornyet strøm av applikasjoner. Gjennom et tilbakeblikk forstår vi 

at økt IKT-bruk har ført til store endringer i hvordan vi kommuniserer, samhandler, reiser, hand-

ler, arbeider og, på foretaksnivå, hvordan vi produserer og fremstiller varer og tjenester.  

Det unike med IKT-investeringer og ny teknologi er at det har en sterk påvirkningskraft på sam-

funnet rundt oss. Det forenkler hverdagen, gjør ansatte mer effektive og kan gi økonomiske inn-

sparinger over tid. IKT blir derfor i dag omtalt som en generell bruksteknologi. IKT-næringene 

framstår i de fleste land som næringer med særlig rask produktivitetsvekst og IKT framstår som 

en sterk bidragsyter til produktivitetsvekst i vår tid. 6 Det er ingen klar enighet i litteraturen om 

hvor viktig IKT egentlig er for landets utvikling.  Derfor er det sentrale spørsmålet i denne artik-

kelen å estimere hvor stort det sporbare produktivitetsbidraget fra IKT er i Norge. 

Denne rapporten utarbeider et «vekstregnskap» som viser bidraget fra IKT til produktivitetsveks-

ten i Norge. Bakgrunnen er et ønske om å tallfeste betydningen informasjon- og kommunika-

sjonsteknologi har hatt for veksten i arbeidskraftproduktivitet i det markedsrettede fastlands-

Norge. Dette bidraget gjør seg gjeldende gjennom tre kanaler: (1) økt produktivitet i IKT-næ-

ringen selv. Over tid gir dette, pga. konkurranse, fallende priser på IKT-relaterte varer og tjenes-

ter samt kvalitetsforbedringer som forbrukere har glede av; (2) det øvrige næringslivets investe-

ring i IKT-kapital bidrar til videre vekst i arbeidskraftproduktivitet. Dette skyldes at ansatte blir 

mer produktive på jobb med IKT-utstyr, og at bedriften opplever bedre flyt i arbeidsprosessen 

ved at informasjon reiser raskere mellom to punkter. Informasjon om anbud, avslag, tilslag, til-

bud og etterspørsel formidles raskere mellom to aktører med IKT-kapital enn det gjør mellom to 

aktører uten. Videre blir opplasting, nedlasting, deling og lagring av store mengder data tilgjeng-

eliggjort. Dette muliggjør innovative organisatoriske forbedringer, større og mer robuste verdi-

kjeder, og sikrere og hurtigere samhandling mellom offentlige myndigheter og markedsaktører 

for å nevne noen; (3) Summen av alle disse forbedringene gir store tidsbesparelser for hushold-

ninger, produsenter og offentlig sektor. Ettersom all tid har en alternativ anvendelse og kostnad, 

vil innspart tid gi økt samfunnsøkonomisk kostnadsbesparelse. 

                                                        
5 Se bl.a. Hansen, I. L. S, G. Hernes, J. M. Hippe, K. O. Kalhagen, O. Nafstad, R. Røtnes og Å. A. Seip (2009): «Det 
norske IKT-samfunnet – scenarier mot 2025». 
6 Se bl.a.: Spiezia, Vincenzo (2012), “ICT investments and productivity: Measuring the contribution of ICTS to 
growth", Tilväxtanalys (2014), “Hur driver IKT produktivitet och tillväxt”? van Ark, Bart, Mary O'Mahoney, and 
Marcel P. Timmer (2008), "The Productivity Gap between Europe and the United States: Trends and Causes". 

http://abelia.no/getfile.php/Dokumenter/Det%20norske%20IKT-samfunnet%20-%20scenarioer%20mot%202025.pdf
http://abelia.no/getfile.php/Dokumenter/Det%20norske%20IKT-samfunnet%20-%20scenarioer%20mot%202025.pdf
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1.1 IKT bidrar til økt produktivitet 

1.1.1 Produktivitet måler forholdet mellom produksjon og inn-
satsfaktorer 

Den gjennomsnittlige årlige veksten i IKT-næringenes arbeidskraftproduktivitet var 4,3 prosent 

mellom 1980 og 2014, mens den gjennomsnittlige produktivitetsvesten i privat tjenesteyting 

samlet var 2 prosent over samme periode. Figur 1.2 illustrerer hvordan arbeidskraftproduktivite-

ten i IKT-næringene har utviklet seg i forhold til utviklingen i det markedsrettede næringslivet i 

fastlands-Norge. Det er tydelig at IKT-næringene siden begynnelsen av 2000-tallet har hatt en 

sterkere produktivitetsvekst enn det øvrige næringslivet. Spesielt årene 2003, 2004 og 2005 

hadde IKT-næringene høy produktivitetsvekst.  Alene basert på den ulike utviklingen mellom IKT-

næringene og samlet norsk næringsliv, kan det legges til grunn at framveksten av IKT-næringene 

har bidratt til at verdiskapingen i norsk næringsliv har blitt høyere enn den ellers ville ha vært.  

Figur 1.1 Produktivitetsutviklingen i IKT-næringene og i markedsrettet næringsliv samlet. Målt som 
bruttoprodukt i faste basispriser per årsverk. 
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Hva er produktivitet, og hvordan måler vi det: 

Produktivitet kan defineres som forholdet mellom produksjon og ressursinnsats. Arbeids-

kraftproduktivitet er et mål på arbeidskraftens effektivitet, i form av hvor mye verdi som blir 

skapt i løpet av et gitt tidsintervall. Økt arbeidskraftproduktivitet kan skyldes både at hver 

sysselsatt får tilgang til mer kapital og at arbeidet gjøres å en smartere måte enn før. Bidra-

get fra økt kapitalmengde kan måles. Bidraget fra smartere måte å arbeide på kan måles 

som en uforklart økning i arbeidsproduktivitetene, kalt økt totalfaktorproduktivitet.  
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1.1.2 IKT er en driver for økonomisk vekst  

Det ingen klar enighet i litteraturen om hvor viktig IKT egentlig er for landets utvikling. Mange 

har pekt på det såkalte Solow-paradokset som viser til at i perioden hvor innføringen av IKT var 

sterkt voksende i flere land, var gjennomsnittlig produktivitet og økonomisk vekst fallende. 

You can see the computer age everywhere but in the productivity statistics. 

Robert Solow, 1987 

Mot dette synet påpekte mange grunnen til en manglende sammenheng mellom utbredelse av 

IKT og målbar produktivitetsvekst på 1990-tallet, var at prisutviklingen ikke samsvarte med kvali-

tetsforbedringen i IKT-næringens varer og tjenester. I tillegg til at det tok tid før investeringene i 

IKT kastet av seg. Det var med andre ord et tidsetterslep mellom bedriftenes IKT-investeringer og 

faktiske avkastning. Dette har i etterkant blitt tydeliggjort ved høy målbar produktivitetsvekst i 

tiårene etter den massive IKT innføringen. I dag er det en alminnelig oppfatning blant økono-

miske forskere at den teknologiske revolusjonen i IKT har vært, og er meget viktig for økonomisk 

vekst (Dedrick, Gurbaxani, & Kraemer, 2003).  

At det tar tid før IKT-investeringenes avkastning blir synlig er også hovedgrunnen til at en rekke 

studier finner et høyere bidrag fra IKT til produktivitetsvekst i USA enn i europeiske land. USA var 

tidligere ute med implementeringen av IKT, og har også hatt et relativt høyt IKT-investeringsnivå 

(Atkinson & McKay, 2007). Studiene er derimot ikke entydige når det gjelder det eksakte bidra-

get fra IKT til produktivitetsvekst, grunnet forskjeller i tilnærming og datakilder, men konklusjo-

nen er at IKT er svært viktig for produktivitetsutviklingen, og IKT har gjennomsnittlig bidratt mer i 

USA gjennom de siste tjue årene, enn i de fleste andre land (Miller & Atkinson, 2014).  

Betydningen av veksten vi ser innenfor IKT-næringene kan anskueliggjøres ved data fra Europa-

kommisjonen. For hele EU-samlet utgjør IKT-næringene 5 prosent av BNP, mens IKT-investe-

ringer bidrar med 50 prosent av produktivitetsveksten.7 I tillegg er 25 prosent av virksomheters 

FoU-investeringer i IKT (European Commission, 2014). En av de viktigste grunnene til at IKT bi-

drar til målbar økning i landenes produktivitetsvekst, er den meget raske produktivitetsveksten i 

IKT-næringene selv, slik vi viste for Norge over, jf. figur 1.2.  

Betydningen av IKT er likevel langt større ved at IKT, som generell teknologi og ny infrastruktur, 

også bidrar til innovasjon og økt produktivitet i andre næringer. Deler av dette bidraget blir ut-

trykt gjennom investeringer i IKT og IKT-baserte systemer (Rybalka, 2008). Det er en sterk sam-

menheng mellom vekst i enkeltnæringers produktivitet og næringens investeringer i og bruk av 

IKT. Dette er spesielt synlig i de private tjenesteytende næringene (for eksempel varehandel og i 

finansiering- og forsikringsnæringen).  

                                                        
7 Se for eksempel Europa kommisjonens Digital Agenda for Europe. 

http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/en/digital_agenda_en.pdf
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I tillegg til å bidra til økt innovasjon i næringslivet generelt, viser tall fra Statistisk Sentralbyrå 

(SSB) at IKT-næringene investerer mer i forskning og utvikling enn gjennomsnittet av øvrig næ-

ringsliv. I Norge kommer om lag en tredjedel av næringslivets investeringer i FoU fra IKT-

næringene. Videre viser denne statistikken at like under 50 prosent av det øvrige næringslivets 

FoU investeringer er i IKT.8 

Flere empiriske internasjonale foretaksstudier viser også at investeringer i IKT bidrar til produkti-

vitetsvekst på foretaksnivå. Effekten er spesielt stor hvis det gjennomføres komplementære in-

vesteringer i prosessinnovasjon eller effektivisering av organisasjonen (Aghion og Howitt, 1999; 

Brynjolfsson og Hitt, 2003; Rybalka, 2015). Denne gevinsten, som tilfaller den øvrige økonomien 

gjennom økt avkastning på bedriftens ressurser, er svært viktig å ta hensyn til når man diskuterer 

hvor viktig IKT-næringen faktisk er for et land. 

Videre bidrar investeringer i IKT til at ny innovasjon kan bli tatt hurtigere og mer effektivt i bruk 

(Kamakura, Ramón-Jerónimo et al. 2012). IKT fremmer muligheten til å utvikle nye og bedre tje-

nester, bl.a. gjennom en annen og mer effektiv organisering. Rybalka finner en sterk positiv sam-

menheng mellom IKT investeringer per ansatt og tilbøyeligheten til innovasjon (2015). IKT inves-

teringer bidrar også til kommunikasjon på et mer effektivt nivå, som ikke kjenner geografiske 

grenser. Dette skaper linker mellom bedrifter over hele verden, men også mellom bedrifter og 

kunder. 

Selv om det er åpenbart at utviklingen i IKT-næringene og bruk av IKT generelt, er viktig for alle 

lands produktivitetsutvikling, er det ikke opplagt at alle land evner å ta ut produktivitetsgevins-

tene i like stor grad. Det er heller ikke åpenbart hvor stort bidraget er.  Det sentrale spørsmålet i 

denne rapporten er derfor å belyse hvor sporbart bidraget fra IKT-næringen er i offentlig sta-

tistikk. Vi vil identifisere både bidraget fra IKT-næringens arbeidskraftsproduktivitet til arbeids-

produktiviteten i den markedsrettede fastlandsøkonomien i Norge, og bidraget fra andre næ-

ringers investeringer i IKT-kapital.  

1.2 IKT-næringen, en ny og framvoksende næring  

1.2.1 Definisjon av IKT-næringen 

Når produktivitetsutviklingen i IKT-næringene i seg selv er en kilde til forhøyet produktivitets-

vekst i norsk næringsliv, blir det viktig å avgrense IKT-næringer til statistiske størrelser som mu-

liggjør måling av utviklingen over tid og sammenligning på tvers av land. En definisjon av IKT-

næringene er også viktig for å kunne måle hvor mye IKT-næringene bidrar til samlet produktivi-

tetsvekst i landet.  

                                                        
8 Se SSB-artikkel «Mye IKT-relatert FoU i næringslivet». 

http://ebusiness.mit.edu/research/papers/139_Erikb_ComputingProductivityv2.pdf
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs00181-005-0248-6#page-1
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11747-011-0267-0#/page-1
https://www.ssb.no/en/forskning/discussion-papers/_attachment/219841?_ts=14bca5bae48
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Det viser seg at det estimerte bidraget fra IKT-næringene til samlet produktivitetsvest i stor grad 

er påvirket av hvordan vi definerer IKT-næringene. Vi har derfor valgt benytte to definisjoner på 

IKT-næringene, og inkludere begge i resultatene under.  

Generelt blir virksomheter klassifisert som tilhørende ulike næringskoder basert på virksomhe-

tens hovedprodukter. Klassifiseringen er internasjonal, og samme nomenklatur benyttes på tvers 

av land.9 Ved å følge den internasjonale standarden for næringsgruppers klassifisering av IKT-

næringene blir sammenligningsgrunnlaget mellom land lettere å gjennomføre. I Norges standard 

for næringsgruppering (SN2007) blir IKT-næringene definert som en egen gruppe næringer,10 

oppdelt i produksjon og distribusjon av informasjon og kulturelle produkter, data, informasjons-

teknologi og andre informasjonstjenester. Disse komponentene består av forlagsvirksomhet, vi-

deo- og radioproduksjon, telekommunikasjon og IT- og informasjonstjenester.11  Ikke alle virk-

somheter produserer utelukkende digitale produkter, men de digitale produktene dominerer i 

økende grad. Det er denne definisjonen som blir benyttet i denne analysen, dersom annet ikke 

er oppgitt.  

Den mest brukte internasjonale standarden for næringsgruppering inkluderer altså ikke produk-

sjon av elektroniske produkter som en del av IKT-næringene.12 Dette kan synes uheldig da opp-

gaven er å fange inn hele verdikjeden til IKT; fra produksjon og bruk av IKT-utstyr, til produksjon 

og bruk av rendyrkede informasjon- og kommunikasjonsprodukter. I den svenske rapporten vi 

bruker som sammenligningsgrunnlag er imidlertid produksjon av elektroniske produkter inklu-

dert (Tillvaxtanalys, 2014). Derfor har vi gjennomført to estimeringer av bidraget fra IKT til pro-

duktivitetsvekst for utvalgte land. En del av analysen blir dermed å undersøke hvordan forskjeller 

i definisjon påvirker produktivitetsbidraget.  

IKT-næringene er heterogene, også når det gjelder produktivitetsvekst. Statistikk fra SSB viser at 

produksjon av IKT-produkter har hatt en gjennomsnittlig årlig vest i arbeidskraftproduktivitet på 

4,5 prosent mellom 1995 og 2012, mens forlagsvirksomheten har hatt en gjennomsnittlig årlig 

vekst på 1,6 prosent over samme periode. IT- og informasjonstjenester har hatt en vekst på 1,4 

prosent. Den sterkeste bidragsyteren fra IKT-næringene, enten definisjonen inkluderer produk-

sjon av IKT-produkter eller ikke, er imidlertid telekommunikasjon. I perioden 1995-2012 opple-

vede denne næringen er gjennomsnittlig årlig produktivitetsvekst på hele 13 prosent.  

                                                        
9 EU og Norge benytter den så kalte NACE nomenklaturen (Nomenclature statistique des activités économiques 
dans la Communauté européenne), som er tatt inn i Norges standard for næringsgruppering (SN2007). FN ben-
ytter som regel ISIC (International Standard Industrial Classification of all Economic Activities). I Europa forelig-
ger data for de fleste land etter begge nomenklaturer. 
10 Gruppert under bokstaven J, og inneholder NACE-kodene 58-63. 
11 Av næringene offisielt inkludert i IKT-næringen er forlagsvirksomheten den som skiller seg ut som minst IKT-
intensiv, da denne næringen inkludere utgivelse av bøker og tidsskrifter, men dette blir stadig mer digitalt. I 
tillegg består en stor del av denne næringen av utgivelse av programvare.  
12 Produksjon av elektroniske produkter finner vi i NACE kode 26. Denne gruppen inkluderer for eksempel pro-
duksjon av kommunikasjonsutstyr og datamaskiner. 

http://www.stratresearch.se/Documents/Strategiprocessen/pm_2014_17_Hur+driver+IKT+produktivitet+och+tillv%C3%A4xt+Analyser+av+kvantitativa+data.pdf
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1.2.2 IKT-næringene er viktig for Norges produktivitetsvekst 

Næringsstrukturen i Norge har, som i andre vestlige økonomier, endret seg mye de siste ti-

årene, hvor ulike former for tjenesteyting har hatt en relativt kraftig vekst i både sysselsetting og 

lønnsomhet. Blant de markedsrettede tjenesteytende næringene har som nevnt IKT-næringene 

utmerket seg med spesielt høy vekst, mens de øvrige tjenesteytende næringene har blitt stadig 

mer intensive i benyttelsen av IKT kapital.  

Ifølge Rybalka (2015) ligger Norge langt framme sammenlignet med andre OECD land i intensiv 

bruk av IKT og spredning av bredbåndsteknologi. Likevel hevder produktivitetskommissjonen at 

potensialet som ligger i benyttelse av IKT og kommunikasjonsteknologi er langt større enn det vi 

i dag utnytter, spesielt i helse- og omsorgssektoren.13  

Parallelt med innføringen av IKT, har den økonomiske veksten i de fleste land blitt forsterket av 

at stadig høyere andel av de sysselsatte har høyere utdanning. Et høyere utdannelsesnivå gjør 

det mulig å benytte den nye teknologien på en måte som øker produktivitetspotensialet. Innfø-

ring av IKT har også redusert behovet for ufaglærte. Samtidig peker flere, bl.a. Dataforeningen, 

på at det fremdeles mangler kompetanse til suksessfullt å implementere og gjennomføre IKT-

prosjekter. Dette synes spesielt å være tilfelle i offentlig sektor, som har behov for ofte meget 

store og kompliserte systemer. 

Tross den økende økonomiske betydningen av IKT-næringer, har sysselsettingen i disse 

næringene holdt seg relativt stabil de siste årene, jf. figur 1.3. Dette er ikke nødvendigvis tilfelle 

internasjonalt, men som figuren illustrerer er dette tilfelle for Norge og Danmark. Utviklingen er 

dels et resultat av produktivitetsutviklingen, og dels at den økte bruken av IKT produkter i Norge 

blir importert. For EU viser en rapport fra Europakommisjonen at antall sysselsatte i IKT-næ-

ringen faktisk har økt over de siste årene, samtidig som bruttoproduktet har falt (Mas & 

Fernández de Guevara Radoselovics, 2014). Likevel er arbeidskraftproduktiviteten i EUs IKT-næ-

ringer 47 prosent høyere enn arbeidskraftproduktiviteten i den totale økonomien. Rapporten 

forklarer videre at IKT-næringene i EU er konsentrert i de fem største landene; Tyskland, Storbri-

tannia, Frankrike, Italia og Spania, og at de skandinaviske landene har opplevd kraftig vekst dels 

grunnet sterk offentlig støtte av FoU innenfor IKT-næringene.  

                                                        
13 Dette betyr imidlertid ikke at utviklingen ikke går rett vei. I løpet av få år har effektive IKT-løsninger som e-
resept og automatisk frikort for egenandeler, blitt implementert i norsk helsevesen. Disse løsningene frigjort tid 
både for helsevirksomhetene og for brukerne. 
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Figur 1.2 Sysselsetting i IKT som andel av sysselsetting i markedsrettet næringsliv. Norge og Dan-
mark. 1995 - 201314 

 

I figur 1.4 illustreres sammenhengen mellom arbeidskraftproduktivitet og ulike næringers rela-

tive størrelse over denne analysens to hovedperioder.15 Figuren viser for det første at IKT-

næringene har opplevd sterkest vekst i arbeidskraftproduktivitet over de to periodene, av de ut-

valgte næringene. For det andre illustrerer figuren at de næringene som er relativt intensive i 

bruken av IKT-kapital også har opplevd en sterkt vekst i produktivitet. Denne konklusjonen tilsva-

rer den som blant annet Stiroh (2002) og Triplett og Bosworth (2003) fant for USA; høyest vekst i 

IKT-næringene, og høyere vekst i IKT-intensive næringer (finansnæringer og varehandel), enn 

næringer som benytter IKT i liten grad (bygg og anlegg). Andre næringer med høy produktivitets-

vekst har hatt nytte av mer næringsspesifikke teknologigjennombrudd (eks. akvakultur).  

                                                        
14 Sysselsettingen i IKT inkluderer også sysselsettingen i IKT-produksjon. Trenden dersom man ekskluderer IKT-
produksjon fra IKT-næringene vil forbli lik som illustrert i figuren.  
15 Figur 1.4 viser utviklingen i arbeidskraftproduktiviteten i utvalgte næringer i fastlands Norge gjennom å sam-
menligne to tidsperioder, 1995-2005 og 2006-2014. Periodene er valgt for å samsvare med resten av analysen 
som følger periodene valgt i den svenske Damvad rapporten. Størrelsen på boblene er basert på næringens nå-
værende størrelse, målt som næringens bruttoprodukt i 2014.   
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http://www.stratresearch.se/Documents/Strategiprocessen/pm_2014_17_Hur+driver+IKT+produktivitet+och+tillv%C3%A4xt+Analyser+av+kvantitativa+data.pdf
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Figur 1.3 Gjennomsnittlig årlig vekst i arbeidskraftproduktivitet over to utvalgte tidsperioder. Ut-
valgte markedsrettede næringer i fastlands-Norge, utenom eiendom. 

 

1.2.3 Norges næringsliv bruker IKT intensivt  
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produktiv oljenæring har bidratt til i den øvrige økonomien. En annen forklaring på dette kan 

være at norske foretak er intensive i bruk av IKT kapital, sammenlignet med andre OECD land 

(Rybalka, 2015). Tabellen under viser andelen investeringer i IKT kapital av næringens totale ka-
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Tabell 1.1 IKT-investeringenes andel av samlede investeringer i utvalgte næringer og i utvalgte 
land. Prosent. Målt som gjennomsnittet mellom 2005 og 2012.  

 Norge Finland Sverige Nederland Danmark 

IKT-næringene SNkode J 33,3 % 13,0 % 13,0% 13,3 % 18,1 % 

Faglig, vitenskapelig og 
teknisk tjenesteyting     

SN kode M  

14,2 % 7,1 % 5,2% 18,9 % 10,5 % 

Handel SN kode G 6,2 % 5,0 % 11,0% 7,8 % 7,0 % 

Framstilling av maski-
ner SN kode C 28 

3,3% 6,0 % 2,0%16 5,7 % 6,0 % 

Framstilling av møbler 

SN kode C 31 

3,3 % 3,0 % 2,0% 4,4 % 5,4 % 

Finansierings- og forsik-
ringsvirksomhet SN kode K 

4%17 45% 25% 10,8% 50,6% 

 

Norges tre nærmeste naboland er ledende i benyttelse av IKT ifølge Europa kommisjonens Digi-

tal Economy and Society Index.18 Indeksen rangerer EU landene etter deres bruk og tilgang til in-

ternett, i hvilken grad privat og offentlig sektor effektiviseres ved å tilegne seg ny teknologisk 

kunnskap og befolkningens kompetanse til å benytte IKT. Det vil si at alle landene i tabellen over 

blir sett på som relativt intensive i bruken av IKT. 

                                                        
16 Dette er intensiteten for industrien i Sverige, disaggregert statistikk var ikke tilgjengelig. 
17 Hovedgrunnen til at finansiering og forsikringsnæringen viser til lav IKT kapitalintensitet i forhold til andre 
land, er at denne næringen er delt opp i finansieringsvirksomhet, forsikring og pensjonsvirksomhet, og tjenes-
ter tilknyttet finansierings- og forsikringsvirksomhet, hvorav finansieringsvirksomheten er relativt liten i forhold 
til denne næringen totalt sett, og i forhold til landene vi sammenligner. IKT kapitalen som andel av total kapital 
er i finansieringsvirksomheten 15,6% gjennomsnitt i over perioden, men grunnet den relativt lille størrelsen får 
dette ikke et stort utslag på den overordnede næringens intensitet. 
18 Indeksen rangerer Sverige, Danmark og Finland på henholdsvis 1., 2., og 3. plass av 28 EU medlemsland. 

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/desi
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/desi
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2. IKT-bidraget til produktivitet i Norge 

2.1 Metode 

For å analysere IKTs bidrag til produktivitet i Norge benytter vi SSBs produktivitetsberegninger 

basert på hver enkelt nærings bruttoprodukt (verdiskaping). SSB deler produktivitetsvekst opp i 

forskjellige komponenter og identifiserer disse komponenters bidrag til veksten. Utviklingen i 

ulike næringers bruttoprodukt er summert i nasjonalregnskapets samlede bruttonasjonalprodukt 

(BNP), som er den mest robuste kilden for å måle utviklingen i ulike lands økonomiske vekst.  

Metoden for å beregne produktivitetsvekst ble formalisert av Robert Solow i 1957, og baseres på 

antakelsen om at det er to produksjonsfaktorer i økonomien: kapital og arbeidskraft. Siden har 

denne metoden blitt bredt anerkjent, implementert og videreutviklet.  

Beregnet produktivitetsvekst er konsistent med utviklingen i landenes økonomi. Dette er med på 

å sikre at analysens estimater holdes på realistisk sporbart nivå. Bruk av makroøkonomiske data 

gjør imidlertid at underliggende mekanismer og detaljerte analyser av hva som driver produktivi-

tetsveksten ikke er mulig. Denne type analyser må komme i tillegg til analyser basert på data fra 

lands nasjonalregnskap. 

2.1.1 Produktivitetsbegreper  

Produktivitet kan defineres som forholdet mellom produksjon og ressursinnsats. Ved å korrigere 

endringer i næringers bruttoprodukt (verdiskaping) for arbeidskraftinnsatsen kan arbeidskraft-

produktiviteten identifiseres.  

Arbeidskraftproduktiviteten kan videre deles opp i bidraget fra kapitalinvesteringer og et ufor-

klart bidrag som benevnes totalfaktorproduktivitet. Begrepene arbeidskraftproduktivitet, kapi-

talinnsats og totalfaktorproduktivitet er beskrevet nærmere i tekstboksen under. 

2.1.2 Vi måler et minimumsbidrag  

Når verdiskapingen per årsverk øker, kan det skyldes både økte priser eller mer effektiv bruk av 

innsatsfaktorene. I mange tilfeller vil effektivitetsøkningen slå ut i lavere priser for forbrukeren. 

Når verdiskapingen måles i faste priser, vises effektivitetsøkningen i data som økt produktivitet. 

Situasjonen med økt produktivitet og fallende forbrukerpriser er tilfelle for en rekke IKT-produk-

ter de siste tjue årene. Både økt kvalitet og lavere pris på IKT-produktene kommer konsumen-

tene til gode. Kvaliteten på IKT-produkter har også økt markant, men da prisene over samme pe-

riode har vært fallende blir produktivitetsveksten vanskelig å estimere, og ofte undervurdert.  

Det estimerte bidraget fra IKT til samlet produktivitetsvekst må også sees på som et minimums-

bidrag fordi effekten privatpersoner, virksomheter og offentlig sektor opplever, når det gjelder 

hvordan IKT har endret både fritid og måten vi arbeider på, kommer i tillegg til bidraget vi har 
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målt. Noe av det som ikke er målbart gjennom offentlig statistikk ble analysert i casestudiene i 

NyAnalyses del av prosjektet. 

2.2 Datagrunnlag 

Datakilden for produktivitetsberegninger SSB. Beregningene av arbeidskraftproduktivitet tar ut-

gangspunkt i bruttoproduktet (BP) i faste priser, og trekker fra arbeidskraftinnsatsen (L). Brutto-

produktet er produksjonen etter at varer og tjenester benyttet i produksjon er fratrukket.  

Veksten i arbeidskraftproduktiviteten er beregnet ved å benytte logaritmiske vekstrater, isteden-

for prosentvise. For å aggregere dataene benyttes såkalte Törnquist-indekser (O'Donnell, 2008). 

Törnqust indeksering blir også benyttet i produktivitetsberegningene i EUs database for produk-

tivitetsutvikling på næringsnivå i ulike land (EU Klems).19 Formelen for vekstraten i arbeidspro-

duktiviteten beregnet av SSB blir dermed: 

ln (
𝐴𝑃𝑡

𝐴𝑃𝑡−1
) = ln (

𝐵𝑃𝑡

𝐵𝑃𝑡−1
) − ln (

𝐿𝑡

𝐿𝑡−1
) 

For de øvrige landene, som vi har valgt som sammenligningsgrunnlag og til estimering av IKT-bi-

draget til produktivitet i Norge, har vi benyttet data fra EU Klems vekst- og produktivitetsregn-

skap. EU Klems databasen inkluderer imidlertid ikke norske data og estimatene er på et mer di-

saggregert nivå enn det vi har tilgang til i norske data, nemlig på 38 næringer. 

 

                                                        
19 Törnqvist-indeksen måler forholdet mellom en produksjonsindeks og en innsatsfaktorindeks, og finner der-
med produktiviteten.  

Arbeidskraftproduktivitet: Arbeidskraftproduktiviteten er et mål på verdiskapingen per års-

verk. Verdiskapingen i en næring defineres i nasjonalregnskapet som næringens bruttopro-

dukt. Bruttoproduktet er lik produksjonsverdi fratrukket produktinnsats. Arbeidskraftpro-

duktiviteten reflekterer kunnskapsnivået og innsatsen til arbeidskraften, i tillegg til faktorer 

som kapitalmengde, teknologi, organisering, stordriftsfordeler og kapasitetsutnyttelse. Pro-

duktiviteten per årsverk kan økes gjennom å produsere på en mer effektiv måte, eller ved å 

øke kvaliteten på det som blir produsert.  

Kapitalinnsats: Kapitalinnsatsen i en næring er et mål på den fysiske mengden kapital i næ-

ringen. Vekst i kapitalinnsats kommer gjennom nye kapitalinvesteringer, mens kapitalslit 

reduserer kapitalinnsatsen.  

Totalfaktorproduktivitet: Totalfaktorproduktiviteten (TFP) måler hvor effektive produk-

sjonsfaktorene er. Dette er altså et bidrag til økt produktivitet som ikke kommer fra økte 

investeringer i kapital eller flere sysselsatte, og blir målt som en residual. Bedre anvendelse 

av teknologi eller tilgang til ny teknologi er vanlige grunner til økt TFP. 

 

http://www.telenor.no/om/teknologi-norge/velferdsteknologi.jsp
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I tillegg inneholder EU Klems databasen en oversikt over bidraget fra kapitalinnsatsen, fordelt på 

IKT-kapital og øvrig kapital, for 18 land i tidsperioden 1970 til 2007, og for flere land i kortere 

tidsperioder. Å benytte data fra samme kilde for alle landene vi har analysert, øker kvaliteten på 

sammenligningsgrunnlaget.  

For å kunne justere for næringsstrukturen i de utvalgte landene benyttet vi statistikk over kapi-

talinvesteringer, fordelt på typer kapital og næringer, fra Eurostat.20 Denne statistikken tar også 

hensyn til kapitalslitet disse investeringene står ovenfor ved å oppgi erstatningsverdien på inves-

teringene, og ikke kjøpsverdien.  

2.3 Framgangsmåte  

Oppdeling av produktivitetsveksten i ulike komponenter kan betegnes som et vekstregnskap. 

Bruk av vekstregnskap til å identifiserte bidraget fra IKT til produktivitets- og økonomisk vekst er 

den mest bruke metoden til dette formålet (Jorgensen, 2005; Oliner og Sichel, 2000; Baily og 

Lawrence, 2001) 

Metoden vi benytter er basert på en tilsvarende svensk analyse gjennomført av Tillvaxtanalys og 

Damvad. Den svenske analysen er basert på Edquist (2009), Jorgenson m. fl. (2008) og en rap-

port fra OECD (2013). Her fordeles veksten i arbeidskraftproduktivitet mellom:  

 Bidrag fra IKT-kapital målt på IKT-kapital intensiteten fra alle næringer 

 Bidrag fra øvrig kapital målt på kapital intensiteten fra alle næringer  

 TFP fra IKT-næringene 

 TFP fra øvrige næringer 

Utfordringen med den analysen vi gjennomfører i denne rapporten er tilgangen til norske data. 

Offentlige data, publisert av SSB, deler ikke kapitalinnsatsen opp i IKT kapital og øvrig kapital, slik 

som blir gjort i svenske data, og i statistikken til de utvalgte landene vi har analysert. Mangelen 

på denne oppdelingen gjør at vi ikke får muligheten til å finne bidraget til arbeidskraftproduktivi-

tetsveksten i det markedsrettede næringslivet fra IKT kapitalinnsats i øvrige næringer gjennom å 

benytte den publiserte statistikken. 

Derfor har vi valgt å estimere de norske IKT-næringenes produktivitetsbidrag ved å benytte for-

delingen mellom IKT kapitalinnsats og øvrig kapitalinnsats i utvalgte land. Gjennom denne analy-

sen av utvalgte land har vi konkludert med at Danmark er det landet som er mest likt Norge. 

Denne beslutningen er basert på en relativt lik næringsstruktur i Danmark og fastlands-Norge. I 

en sammenligning av flere aktuelle land, både basert på næringsstruktur og tilgang til data, har vi 

                                                        
20 Tabellen vi har benyttet oppgir «Replacement costs» ved investeringer i forskjellige former for kapital. Dette 
måler den akkumulerte kostnaden ved å måtte erstatte beholdningen. 

http://www.frbsf.org/economic-research/files/resurgence.pdf
http://www.nber.org/papers/w8243.pdf
http://www.nber.org/papers/w8243.pdf
http://www.stratresearch.se/Documents/Strategiprocessen/pm_2014_17_Hur+driver+IKT+produktivitet+och+tillv%C3%A4xt+Analyser+av+kvantitativa+data.pdf
http://www.stratresearch.se/Documents/Strategiprocessen/pm_2014_17_Hur+driver+IKT+produktivitet+och+tillv%C3%A4xt+Analyser+av+kvantitativa+data.pdf
http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/nama_10_nfa_st
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også funnet at IKT-næringene i Danmark og Norge er relativ like når det gjelder produktivitets-

vekst og relativ størrelse.21 

For å gjennomføre estimeringen av IKT-næringenes totale bidrag til produktivitetsveksten i 

Norge er bidraget fra IKT-kapital til andre næringer i Danmark justert for forskjeller mellom den 

norske og danske næringsstrukturen. Først fant vi andelen av produktivitetsbidraget fra IKT-kapi-

tal av det totale bidraget fra kapitalinnsatsen i Danmark beregnet for hvert år. Deretter ble 

denne andelen delt på andelen IKT-investeringer av totale investeringer i Danmark, for å kontrol-

lere for den danske næringsstrukturen. I det siste steget, før denne beregningen blir implemen-

tert i det norske produktivitetsregnskapet, ganget vi andelen IKT kapitalinnsats, justert for dansk 

næringsstruktur, med andelen IKT-investeringer i Norge. Dette var for å ta hensyn til den norske 

næringsstrukturen. I tillegg, har vi estimert bidraget til utvalgte andre land, basert på deres egne 

produktivitetsregnskap, for å skape et bedre sammenligningsgrunnlag. Denne metoden blir grun-

digere forklart i kapitel 3. 

Selve estimeringen blir gjort som i den svenske analysen. Etter at fordelingen mellom IKT-kapital-

innsats og øvrig kapitalinnsats i de forskjellige næringene ble estimert på mikronivå, benyttet vi 

dette for å anslå det gjennomsnittlige årlige bidraget fra IKT til den gjennomsnittlige arbeids-

kraftproduktivitetsveksten i den markedsrettede fastlandsøkonomien. Bidraget på makronivå ble 

estimert gjennom å summere bidraget fra investeringer i IKT kapital i øvrige næringer, vektet et-

ter næringens størrelse, og legge til veksten i arbeidskraftproduktiviteten fra selve IKT næringen, 

vektet etter IKT næringens størrelse.22  

2.4 Det målbare bidraget fra IKT til produktivitetsvekst  

Vi har valgt å ta utgangspunkt i de tidsperiodene som ble benyttet i den svenske rapporten, for å 

sikre et godt sammenligningsgrunnlag. De to periodene analysen bygger på i denne rapporten 

var 1995-2005 og 2006-2013, og disse var valgt fordi de lå mellom to konjunkturtopper (Field, 

2003). Vår analyse har også evaluert effekten av å benytte andre tidsperioder, for å identifisere 

sensitiviteten til konjunkturene.23 Resultatet av å variere tidsperioden hadde forskjellig virkning i 

landene vi har sammenlignet, men samtlige opplevde en periode med sterk produktivitetsvekst i 

den første perioden fra 1995-2005, og svakere vekst i den andre fra 2006-2013.  

Det som kalles Norge i figurene viser det gjennomsnittlige bidraget fra IKT til veksten i arbeids-

kraftproduktivitet i fastlands-Norges markedsrettede næringsliv over utvalgte perioder. Bidraget 

                                                        
21 De alternative landene vi har analysert er Østerrike, Belgia, Finland, Sverige, Nederland, Storbritannia og 
Danmark. Vi har laget tilsvarende analyse som presentert under for samtlige land, men med noe varierende 
tidsperioder grunnet databegrensinger. Ta kontakt med michael.s.mark@samfunnsokonomisk-analyse.no ved 
interesse for tilsvarende analyse av disse landene.   
22 Bruttoprodukt i basisverdi i løpende priser ble benyttet som vekt for næringsstørrelse, tabell 09170 fra SSB. 
23 Effekten av å endre tidsperiode blir illustrert i den utvidede delrapporten på Samfunnsøkonomisk Analyses 
hjemmeside.  

http://www.stratresearch.se/Documents/Strategiprocessen/pm_2014_17_Hur+driver+IKT+produktivitet+och+tillv%C3%A4xt+Analyser+av+kvantitativa+data.pdf
mailto:michael.s.mark@samfunnsokonomisk-analyse.no
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fra IKT-næringene er basert på statistikk fra SSB, mens bidraget som kommer fra IKT-investe-

ringer i øvrige næringer er estimert på grunnlag av danske tall, men justert for forskjeller i dansk 

og norsk næringsstruktur.  

2.4.1 IKT bidraget til produktivitetsveksten for perioden 1995-2013 

Figur 1.5 illustrerer forskjeller i produktivitet og kilden til produktivitetsvekst i fire utvalgte land, 

som gjennomsnitt over hele analyseperioden. I tillegg viser figuren bidraget fra IKT til vekst i ar-

beidskraftproduktivitet i perioden 1995-2013. Figuren er delt opp i a og b, hvor a illustrerer bi-

draget med den definisjonen av IKT-næringene som blir benyttet i den svenske rapporten, og b 

illustrerer bidraget med den internasjonale standarddefinisjonen.  

I figur 2.1 a er altså er produksjon av IKT-produkter inkludert. Figuren illustrerer at 33 prosent av 

veksten i arbeidskraftproduktiviteten kommer fra IKT, i Norge. Herav kommer 14 prosent fra ar-

beidskraftproduktivitetsveksten i IKT-næringene, og 19 prosent kommer fra øvrige næringers in-

vesteringer i IKT-kapital.  

Til sammenligning kommer 11 prosent og 13 prosent av arbeidskraftproduktivitetsveksten, i hen-

holdsvis Danmark og Finland, fra IKT-næringenes arbeidskraftproduktivitetsvekst, mens i Sverige 

bidrar næringen med hele 29 prosent. Øvrige næringers investeringer i IKT-kapital bidrar med 

henholdsvis 10, 6 og 13 prosent i Danmark, Sverige og Finland. Sverige kan vise til den sterkeste 

veksten i arbeidskraftproduktivitet for næringslivet, i tillegg til at IKT bidrar prosentvis mer til 

denne veksten enn for de andre landene. 

I figur 2.1 b er derimot Sveriges bidrag kraftig redusert. Denne figuren benytter den internasjo-

nale standarddefinisjonen for IKT-næringen, altså uten produksjon av IKT-produkter. For Norge 

og Danmark, som har en relativt liten produksjon av elektroniske produkter, viser samtlige figu-

rer at bidraget fra IKT næringen er lite sensitiv ovenfor definering av næringen.  

Vi har valgt å inkludere dette resultatet i analysen, på tross av at Norge har relativt lite produk-

sjon av elektroniske produkter, for å skape et best mulig sammenligningsgrunnlag med den 

svenske analysen referert til over. Vi mener forøvrig at det store utslaget produksjon av elektro-

niske produkter har på produktivitetsutviklingen i land som har vært store internasjonale leve-

randører av dette er interessant i seg selv.  

Figur 2.1 b viser at IKTs bidrag til produktivitetsveksten i Norge var på 31 prosent mellom 1995-

2013. Herav kommer 12 prosent fra IKT-næringene, mens de resterende 19 prosent kommer fra 

øvrige næringers investeringer i IKT-kapital. Til sammenligning viser figuren at 25 prosent av 

veksten i den finske arbeidskraftproduktiviteten kommer fra IKT, for Danmark er tallet 22 pro-

sent, mens det for Sverige er 17 prosent. At Norge kommer ut med største bidrag tilskrives især 

bidraget fra øvrige næringers investeringer i IKT-kapital. Dette resultat samsvarer godt med kon-

klusjonen fra bl.a. Rybalka (2015) om at norske foretak er intensive i bruken av IKT. 

 

http://www.stratresearch.se/Documents/Strategiprocessen/pm_2014_17_Hur+driver+IKT+produktivitet+och+tillv%C3%A4xt+Analyser+av+kvantitativa+data.pdf
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For Norge bidrar arbeidskraftproduktivitetsveksten hos IKT-næringene med 12 prosent av veks-

ten i arbeidskraftproduktiviteten for næringslivet totalt. Dette er noe lavere enn bidraget på 14 

prosent i figur 3.1 a, men sammenlignet med forskjellen mellom de svenske tallene i figur 3.1 a 

og 3.1 b tyder dette på at produksjon av IKT-produkter er en relativt lite utslagsgivende næring 

for Norges produktivitet. I Danmark er også forskjellene mellom figur 3.1 a og 3.1 b små. Vekst-

impulsene fra IKT-produksjon er altså marginal både i Norge og Danmark.  

Figuren over viser at bidraget fra IKT-næringene er sensitiv til hvilken av definisjonene man be-

nytter, dersom landet har en relativt stor næring for produksjon av IKT-produkter. Både Sverige 

og Finland har gjennom hele perioden vært store produsenter av IKT-produkter, som igjen har 

gitt sterke vekstimpulser til den øvrige økonomien. En rapport fra OECD (2003) fant at Finland og 

Sverige er blant de OECD landene hvor IKT-produksjonen bidrar mest til produktivitetsvekst.24 

Dermed har størrelsen på produksjonssektoren og arbeidskraftproduktiviteten tilknyttet produk-

sjonen vært utslagsgivende for å kunne konkludere hvor viktig IKT-næringene er for landet. Figur 

1.5 b viser at bidraget fra IKT-næringene mer enn halveres for Sverige dersom vi ekskluderer pro-

duksjon av elektroniske produkter fra definisjonen. Dette illustrerer den utslagsgivende kraften 

store selskap som Ericsson og TeliaSonera har, og har hatt, på produktivitetsveksten. Bidraget fra 

andre næringers investeringer i IKT-kapital er derimot mindre enn for de andre landene. 

                                                        
24 Norge og Danmark befinner seg i den andre enden av skalaen, blant landene hvor IKT-produksjon bidrar lite 
til produktivitetsveksten.  
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Figur 2.1 Søylene viser hvor mye av veksten i arbeidskraftproduktiviteten som kan tilskrives IKT-
næringene selv (mørk grønn), og andre næringers investeringer i IKT-kapital (grønn).  

Kilde: Samfunnsøkonomisk Analyse, basert på tall fra SSB og EU Klems databasen 
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På tross av at OECD-rapporten finner at Finland er en av de landene hvor produksjon av IKT-pro-

dukter mest, illustrerer ikke figurene den samme tendensen som i Sverige. Hovedgrunnen til at 

dette ikke er tilfelle for Finland er at produktivitetsveksten i deres næring for produksjon av IKT-

produkter var svært sterk i den første av analyseperiodene, 1995-2005, men negativ i den andre 

perioden, 2006-2013, jf. figur 1.6 a og 1.7 a. Produksjon av elektroniske produkter har vært den 

sterkeste bidragsyteren til både produktivitetsvekst og økonomisk vekst fra slutten av 1990-tal-

let, og selskap som Nokia er fremdeles svært viktige for finsk økonomi. Likevel har sterk konkur-

ranse fra andre land og finanskrisen bidratt til en kraftig reduksjon i produktivitetsveksten fra 

denne næringen. Som følge av krisen, og den høye veksten i årene før krisen, ble bidraget fra 

denne næringen til landets produktivitetsvekst negativ.25 Bidraget fra øvrige næringers IKT-kapi-

talinvesteringer er likevel positivt, og demper fallet i det totale bidraget for summen av IKT-næ-

ringens arbeidskraftproduktivitet, og andre næringers IKT-kapitalinnsats. 

2.4.2 IKT bidraget til produktivitetsveksten for perioden 1995-2005 

Under vises resultatene av analysen med de samme tidsperiodene som i den svenske analysen. 

Figur 2.2 illustrerer forskjeller i arbeidskraftproduktivitetsvekst for det totale næringslivet i de 

fire landene analysen sammenligner, i perioden 1995-2005. Søylene som illustrerer veksten i ar-

beidskraftproduktivitet består av bidraget fra arbeidsproduktivitetsveksten i IKT-næringen og bi-

draget fra IKT totalt. Forskjellen mellom det totale IKT bidraget og bidraget fra produktivitets-

veksten i IKT-næringen viser bidraget fra øvrige næringers investeringer i IKT-kapital. Figuren il-

lustrerer en relativt høy vekst i arbeidskraftproduktiviteten, på 2,9 prosent i årlig gjennomsnitt 

for markedsrettet næringsliv i fastlands-Norge. Sverige utmerker seg med høyest vekst i arbeids-

kraftproduktivitet, på 3,7 prosent i årlig gjennomsnitt.  

Figur 2.2 a viser at 31 prosent av produktivitetsveksten i den markedsrettede næringen i fast-

lands-Norge kommer fra IKT, hvorav bidraget fra IKT-næringens egne produktivitetsvekst er 12 

prosent. Det er Finland som kan vise til det kraftigste bidraget fra IKT i figur 2.2 a fordi IKT-pro-

duksjon inkluderes i definisjonen av IKT-næringene. Det totale bidraget fra IKT til veksten i ar-

beidskraftproduktivitet for næringslivet totalt var hele 43 prosent i perioden 1995-2005, hvorav 

13 prosent kommer fra øvrige næringers investeringer i IKT-kapital.  

Tall fra EU Klems databasen viser at det var næringen for produksjon av elektroniske produkter 

som, uten tvil, opplevde den sterkeste veksten i produktivitet over denne perioden, 16 prosent i 

årlig gjennomsnitt. Samtidig vokste næringen i størrelse gjennom denne perioden. Målt i total 

kapitalbeholdning økte næringen fra 2 prosent til 5 prosent av det totale næringslivet, og der-

med ble bidraget fra denne næringen vektet tyngre.  

                                                        
25 Vi har justert for de mest ekstreme svingningene etter krisen, likevel bidrar næringen negativt. Den lave pro-
duktivitetsveksten stammer fra en kombinasjon av svekket konkurranseevne, økende lønninger grunnet sterke 
unioner, og resesjon hos hovedimportører av finske varer. Den finske industrien ble påvirket i større grad av 
finanskrisen enn de andre utvalgte landene i analysen ble.  
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I figur 2.2 b illustreres at det er i Norge hvor IKT-næringen bidrar mest, nemlig 10 prosent av 

veksten i arbeidsproduktivitet for den totale markedsrettede økonomien. Inkluderes også esti-

matet for øvrige næringers investeringer i IKT-kapital øker bidraget til 29 prosent.26 

Ved å sammenligne figur 2.2 a og 2.2 b tydeliggjøres hvor viktig næringen for elektronisk produk-

sjon har vært for Sverige og Finland. I figur 2.2 b har bidraget fra IKT-næringene falt til 8 og 9 

prosent for Sverige og Finland, henholdsvis. IKT-næringen i Finland, ekskluder produksjon av IKT-

produkter, hadde en gjennomsnittlig årlig vekst på 6 prosent mellom 1995-2005. Dette som var 

2,5 ganger så mye som den gjennomsnittlige veksten i det finske næringslivet totalt, men frem-

deles langt lavere enn hva næringen for produksjon av elektroniske produkter opplevde. I tillegg, 

ble bidraget fra næringen vektet ned ved å ekskludere IKT-produksjon.  

2.4.3 IKT bidraget til produktivitetsveksten for perioden 2006-2013 

Etter 2005 opplevde store deler av de vestlige økonomier et kraftig fall i produktivitetsveksten 

(Produktivitetskommisjonen, 2015). Produktivitetsveksten er med-syklisk, og hovedgrunnen til 

vekstreduksjonen i perioden 2006-2013 var finanskrisen, etterfulgt av svak økonomisk utvikling i 

                                                        
26 Bidraget fra øvrige næringers investeringer i IKT er estimert basert på dansk statistikk. Bidraget fra kapitalinn-
satsen til arbeidsproduktiviteten i Danmark, har jevnt over analyse perioden vært lavere enn i Norge, det gjen-
nomsnittlige årlige bidraget over perioden har vært 0,34 prosent i Danmark og 1,43 prosent i Norge. Dermed 
blir IKT-kapitalbidraget i Norge, basert på den danske fordelingen mellom IKT og øvrig kapital bli mer utslagsgi-
vende for produktivitetsveksten.  
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de fleste europeiske landene.27 Likevel begynte fallet i produktivitetsveksten før finanskrisen for 

flere land. Allerede i 2006 falt veksten i arbeidskraftproduktiviteten i Norges markedsrettede 

næringsliv til 1 prosent, fra 3,6 prosent i 2005. Ifølge produktivitetskommissjonen var hoved-

grunnen til den lave produktivitetsveksten, i 2006 og 2007, en sterk vekst i antall timeverk, uten 

vesentlig vekst i bruttoproduktet.28 For IKT-næringene falt også arbeidskraftproduktivitetsveks-

ten, men ikke fult så mye. Fra 2005 til 2006 var fallet 1,7 prosentpoeng; fra 4,8 prosent til 3,1 

prosent. Mot slutten av perioden ser det imidlertid ut til at Norges produktivitetsvekst har kom-

met opp på mer historisk normale nivåer. 

Figur 2.3 illustrerer IKT bidraget til arbeidskraftproduktivitetsveksten i perioden 2006-2013. IKT 

bidraget er fordelt mellom bidraget fra IKT-næringens vekst i produktivitet og øvrige næringers 

investeringer i IKT-kapital.  

 

For Norge var bidraget fra IKT til veksten i arbeidskraftproduktivitet i den markedsrettede fast-

landsøkonomien spesielt høy, i underkant av 30 prosent kom fra IKT-næringenes arbeidskraft-

produktivitet, mens i underkant av 50 prosent kom fra summen av IKT-næringenes arbeidskraft-

produktivitet og øvrige næringers investeringer i IKT-kapital.  

Dermed er det bidraget fra IKT-næringene som har økt markant fra forrige periode, mens bidra-

get fra øvrige næringers investeringer i IKT-kapital har holdt seg noenlunde stabilt. På tross av at 

                                                        
27 Grunnen til at produktivitetsveksten er med-syklisk følger av «Okuns lov» 
28 Hovedgrunnen til økningen i timeverk var økt arbeidsinnvandring grunnet utvidelsen av EU i 2004. 
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den sterkeste produktivitetsveksten i IKT-næringene var mellom 2003 og 2005, opplever altså 

Norge et svært høyt bidrag mellom 2006 og 2013. Hovedgrunnen til dette var en sterk reduksjon 

av veksten i arbeidsproduktivitet i den markedsrettede fastlandsøkonomien.  

Arbeidskraft-produktivitetsveksten i samtlige år mellom 2006-2013 var lavere enn gjennomsnit-

tet for perioden 1995-2005. Finanskriseåret 2008 var det svakeste året i hele analyseperioden, 

med et fall i produktiviteten på 2 prosent. Fra første analyseperiode til andre, falt den årlige 

gjennomsnittlige veksten i arbeidskraftproduktivitet fra 2,9 prosent til 0,8 prosent. Fallet for IKT-

næringenes arbeidskraftproduktivitet var langt mildere, fra 5,2 prosent til 3,6 prosent. Dermed 

ble bidraget fra IKT-næringen forsterket.  

Det er altså signifikante forskjeller mellom landene vi har sammenlignet i denne analysen, men 

felles for alle er at bidraget for IKT er utslagsgivende for arbeidskraftproduktiviteten i næringsli-

vet. I tillegg finner vi at metoden sensitiv for konjunkturelle endringer og forskjeller i data. Det er 

sannsynlig at forskjeller mellom studier skyldes dette. 
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3. Framgangsmåte for å estimere vekstbidraget fra IKT-
kapitalinnsatsen 

Dette kapittelet vil gjennomgå den metodiske framgangsmåten vi benyttet for å estimere bidra-

get fra IKT til veksten i arbeidskraftproduktivitet i Norge. Denne ble forklart i kapittel 2.3, men vil 

her bli forklart mer grundig. 

3.1 Fremgangsmåte for å estimere kapitalinnsatsen fordelt på IKT-ka-
pital og øvrig kapital 

Bakgrunnen for denne metoden er å gjenskape analysen gjennomført i Sverige på tross av data-

mangler i offentlig tilgengelig norsk statistikk. Fra tilgjengelig statistikk fikk vi bidraget fra landets 

kapitalinnsats til veksten i arbeidskraftproduktivitet i Norge (land i). Det vi ønsker er å vite hvor 

mye IKT kapitalinnsatsen bidrar til veksten i arbeidskraftproduktivitet i Norge. Vi har også kapita-

lens gjenanskaffelseskostnad (replacement cost=RC) målt i euro oppdelt i IKT kapital og øvrig ka-

pital for diverse land, inkludert Norge. Gjenanskaffelseskostnaden er hentet fra Eurostat. 

Vi har: 

Δ𝐾 + Δ𝑇𝐹𝑃 = Δ𝐴𝑃 (1) 
                                          

Hvor Δ𝐾 representerer endringen i kapitalinnsats, Δ𝑇𝐹𝑃 er endringen i totalfaktorproduktivitet, 

summen av disse tilsvarer endringen i arbeidskraftproduktiviteten, Δ𝐴𝑃. 

𝐼𝐾𝑇𝐾,𝑖 𝑅𝐶 + Ø𝑣𝑟𝑖𝑔𝐾,𝑖  𝑅𝐶 = 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐾,𝑖 𝑅𝐶 (2) 
                           

Hvor 𝐼𝐾𝑇𝐾,𝑖 𝑅𝐶 er gjenanskaffelseskostnaden på IKT kapital for land i og Ø𝑣𝑟𝑖𝑔𝐾,𝑖 𝑅𝐶 er gjenan-

skaffelseskostnaden på annen kapital for land i.  

Vi ønsker:  

Δ𝐾𝑖 = Δ𝐼𝐾𝑇𝐾,𝑖 + ΔØ𝑣𝑟𝑖𝑔𝐾,𝑖 (3) 
 

Ligning 3. viser bidraget fra kapitalinnsatsen til arbeidskraftproduktivitet i land i, Δ𝐾𝑖, fordelt på 

bidraget fra IKT kapital, Δ𝐼𝐾𝑇𝐾,𝑖, og bidraget fra øvrig kapital, ΔØ𝑣𝑟𝑖𝑔𝐾,𝑖.  

Det vi gjør for å lage en estimering av IKT bidraget i Norge er å sammenligne forskjellige land 

hvor vi har tilgang til produktivitetsregnskapet oppdelt i IKT kapital og øvrig kapital. Produktivi-

tetsvekstregnskapet vi benytter for de forskjellige landene er knyttet til EU Klems for å sikre best 

mulig samarbeidsgrunnlag.  

Vi bruker produktivitetsvekstregnskapet til et land j for å finne ut hvor mye IKT kapitalinnsatsen 

bidrar til produktivitetsveksten i dette landet som andel av total kapitalinnsatsens bidrag.  
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Δ𝐼𝐾𝑇𝐾,𝑗

Δ𝐾𝑗
= 𝐼𝐾𝑇𝑗  (4) 

Hvor 𝐼𝐾𝑇𝑗 er IKT kapitalinnsatsens prosentvise bidrag til veksten i arbeidskraftproduktivitet av 

den totale kapitalinnsatsens bidrag, i land j. Dermed vil den resterende andelen være det pro-

sentvise bidraget fra øvrig kapitalinnsats, jf. ligning 5. 

1 −
Δ𝐼𝐾𝑇𝐾,𝑗

Δ𝐾𝐼𝑗
=

𝛥Ø𝑣𝑟𝑖𝑔𝐾,𝑗

𝛥𝐾𝐼𝑗
 (5) 

𝐼𝐾𝑇𝐾,𝑗 𝑅𝐶

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐾,𝑗 𝑅𝐶
= 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝐼𝐾𝑇𝐾,𝑗 (6) 

                                            

Vi definerer 𝑎𝑛𝑑𝑒𝑙 𝐼𝐾𝑇𝐾,𝑗  som IKT kapital gjenanskaffelseskostnaden av total kapital gjenanskaf-

felseskostnad. 

Andelen fra ligning 4. deler vi så ligning 6. Dette gir oss ligning 7.  

Δ𝐼𝐾𝑇𝐾,𝑗

Δ𝐾𝐼𝑗
𝐼𝐾𝑇𝐾,𝑗  𝑅𝐶

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐾,𝑗  𝑅𝐶

 (7) 

  

Deretter ganger vi dette opp igjen med Norges (land i) IKT-kapital gjenanskaffelseskostnad i 

euro. Dette gjøres for å ta hensyn til størrelsesforskjeller i IKT-kapitalen i forskjellige land.  

𝛥𝐼𝐾𝑇𝐾,𝑗

𝛥𝐾𝐼𝑗
𝐼𝐾𝑇𝐾,𝑗  𝑅𝐶

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐾,𝑗 𝑅𝐶

∗
𝐼𝐾𝑇𝐾,𝑖 𝑅𝐶

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙𝐾,𝑖 𝑅𝐶
 (8) 

Denne prosessen ble gjennomført for alle landene vi vurderte å basere den norske analysen på, 

men etter grundig gjennomgang bestemte vi å benytte dansk statistikk til å estimere bidraget fra 

øvrige næringers investeringer i IKT-kapital. 

3.2 Framgangsmåte for å estimere bidraget fra IKT til vekst i arbeids-
kraftproduktivitet 

Den andelen vi har fått fra ligning 8. over setter vi så inn i det norske produktivitetsregnskapet. 

Næringene må først slås sammen slik at aggregeringsnivået stemmer med det som blir brukt i 

SSBs produktivitetsregnskap. For å aggregere næringene vekter vi dem etter den relativt stabile 

størrelsen på kapitalbeholdningen i de forskjellige næringene i 2012, dette gjøres for å få et rea-

listisk størrelsesforhold.  
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Etter å ha satt ligning 8. inn i SSBs produktivitetsregnskap følger den resterende delen av analy-

sen samme fremgangsmåte som den svenske rapporten vi referer til over. Denne fremgangsmå-

ten involverer å dekomponere næringers arbeidskraftproduktivitet i totalfaktorproduktivitet, 

timeverk og kapitalinnsatsen fordelt på IKT-kapital og øvrig kapital. Deretter vektes alle 

næringene etter størrelsen på næringens bruttoprodukt i løpende priser slik at bidraget fra IKT-

næringenes arbeidskraftproduktivitet er justert for næringenes størrelse.  

Avslutningsvis summerer vi veksten i arbeidskraftproduktivitet i IKT-næringene (justert for 

næringenes størrelse) og bidraget fra andre næringers IKT-kapitalinvesteringer, for så å finne an-

delen dette representerer av veksten i arbeidskraftproduktivitet for det markedsrettede næ-

ringslivet. Denne siste delen av fremgangsmåten ble gjennomført for alle landene i analysen for 

å skape et godt sammenligningsgrunnlag med resultatene fra norsk statistikk.  

Tabell 2 – Illustrasjon av hvordan produktivitetsbidraget IKT beregnes. 

Danmark 
1995-2013 

Arbeidskraftpro-
duktivitetsvekst 

Endring i kapitalintensitet TFP 

 AP-vekst i prosent IKT-kapitalinn-
sats i prosent 

Øvrig kapital-
innsats 

  

Produksjon av  
elektronisk utstyr 

0.02 0.00 0.00 0.01  

Forlag, tv og radio 0.01 0.00 0.00 0.01  

Telekommunikasjon 0.15 0.01 0.01 0.13  

It- og informasjons-
tjenester 

0.01 0.00 0.00 0.01  

Sum 0.19 0.01 0.01 0.16  

Bidrag fra IKT-
næringene 

0.17 0.01 0.01 0.15  

Gjennomsnittlig 
vekst i markedsrettet 
næringsliv 

1.65 0.20 0.15 1.31  
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