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helse og velferdsteknologi samt sektorens rolle i krisesituasjoner med Covid-19 pandemien som case.  
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Formålet med denne rapporten er å sette 

ekomsektoren inn i en større sammenheng. Vi 

beskriver sektorens økonomiske utvikling og be-

tydningen ekom, som en basisteknologi, har for 

øvrige deler av samfunns- og næringslivet. 

Ekom defineres som kommunikasjon ved bruk av 

elektronisk kommunikasjonsteknologi. Ekomsek-

toren består overordnet av to grupper aktører; ei-

ere av infrastruktur for ekom og tilbydere av 

ekomtjenester, jf. figur A. Felles for disse er at de 

i hovedsak skaper verdi gjennom å tilby- eller 

legge til rette for kommunikasjonstjenester ved å 

transportere data mellom tilkoblede enheter. Ak-

tører som i hovedsak produserer innhold eller til-

knyttede digitale løsninger defineres ikke som en 

del av ekomsektoren. 

Figur A Avgrensning av ekomsektoren  

 
Kilde: SØA og Holte Consulting 

Ekomsektoren har lange historiske røtter i Norge. 

Fra midten av 1800-tallet og fram til i dag har 

ekomsektoren gjennom kontinuerlige investe-

ringer og utvikling av tjenestene gjort kommuni-

kasjonsteknologi både mer tilgjengelig og effek-

tiv. Teknologien har utviklet seg fra telegraf til 

fasttelefoni og videre til mobiltelefoni med GSM 

på 1990-tallet, til lynrask 5G i 2020. I dag har de 

fleste nordmenn tilgang til internett gjennom kraf-

tige smarttelefoner, overalt hvor de beveger seg. 

I analysen av ekomsektorens økonomiske betyd-

ning kartlegges og beregnes ekomsektorens øko-

nomiske betydning gjennom sektorens egen pro-

duksjonsaktivitet og etterspørsel etter varer og 

tjenester fra underleverandører. Videre studeres 

og drøftes ekomsektorens betydning for utvik-

lingen på brukersiden, altså hvordan ekomtjenes-

ter inngår som innsatsfaktor i produksjon og kon-

sum av varer og tjenester i resten av økonomien.  

Ekomsektorens verdiskaping var 37 milliarder 
kroner i 2019 

I 2019 sysselsatte ekomsektoren nærmere 

12 000 årsverk. Sektoren utgjorde dermed 0,5 

prosent av den samlede sysselsettingen i landet 

samme år. Sysselsettingen i sektoren har falt 

med om lag 30 prosent, sammenlignet med sys-

selsettingstoppen på starten av 1990-tallet. 

Selv om sysselsettingen har gått ned, har sekto-

rens samlede verdiskaping økt, jf. figur B. I 2019 

var verdiskapingen på 37 milliarder kroner. Det 

tilsvarer 1,2 prosent av den samlede verdiska-

pingen i norsk økonomi. I 2018 var verdiska-

pingen på 35 milliarder kroner. Verdiskapingen 

per årsverk i ekomsektoren er relativt høy sam-

menlignet med andre næringer, og gir høy avløn-

ning til både ansatte og kapitaleiere i sektoren. 

Siden 1990 har ekomsektoren, sammen med 

oppdrettsnæringen, hatt den høyeste veksten i 

verdiskaping blant næringer i Norge. Veksten i 

verdiskaping gjelder både i verdi og i volum. 

I perioden 1970–2018 observeres to samtidige 

utviklingstrekk i ekomsektoren. Kvaliteten på 

ekomtjenestene øker, samtidig som prisene fal-

ler. Som samfunn har befolkningen derfor fått en 

Sammendrag 
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dobbel gevinst av utviklingen i ekomsektoren. 

Både produktinnsatsen og prisene på teletjenes-

ter flater ut fra rundt år 2000. Likevel har kvalite-

ten, i form av tilgjengelighet og overføringskapa-

sitet, fortsatt å øke helt fram til i dag. 

Figur B Produktinnsats, bruttoprodukt og prisut-
vikling i ekomsektoren 

 
Kilde: SSB, tabell 09170 og 03014. 

Økonomiske ringvirkninger ga norsk verdiska-
ping tilsvarende 13 milliarder kroner i 2018 

I tillegg til bruk av egne ressurser, kjøper 

ekomsektoren varer og tjenester fra leverandører 

i andre næringer i Norge og utlandet. Samlet sett 

bidro ekomsektorens etterspørsel etter innsats-

faktorer til ytterligere verdiskaping i Norge på 

13 milliarder kroner i 2018, jf. figur C.1 Det syssel-

satte mer enn 12 000 årsverk hos norske vare- 

og tjenesteleverandører. 

Mer enn to tredeler sektorens innkjøp kommer fra 

norske leverandører, resten importeres fra uten-

landske produsenter. Etterspørsel rettes særlig 

mot leverandører i de øvrige IKT-næringene, ei-

 
1 Tallgrunnlaget for beregning av de økonomiske ringvirkningene var 
kun tilgjengelig for 2018 ved gjennomføringen av prosjektet. 

endomsforvaltning, faglig og vitenskapelig tjenes-

teyting og annen forretningsmessig tjenesteyting. 

Den samlede verdiskapingen i ekomsektoren og 

blant sektorens vare- og tjenesteleverandører i 

Norge er beregnet å utgjøre 48 milliarder kroner i 

2018, jf. figur C. Ekomsektorens aktiviteter bidro, 

direkte eller indirekte, til å sysselsette nærmere 

24 000 årsverk det samme året. 

Figur C Direkte og indirekte virkninger av 
ekomsektoren i 2018. Verdiskaping i mrd. kroner 

 
Kilde: SØA. 

Ekomsektoren er en kapitalintensiv næring med 
store investeringer i realkapital  

I 2018 investerte ekomsektoren nærmere 12 mil-

liarder kroner i fast realkapital. Det utgjorde 

1,4 prosent av de samlede bruttoinvesteringene i 

fast realkapital i norsk økonomi. Siden starten av 

1990-tallet har investeringene i ekomsektoren økt 

betydelig mer enn gjennomsnittet for de øvrige 

næringene i fastlandsøkonomien. 

Som for andre infrastrukturnæringer, er kapitalin-

tensiteten i ekomsektoren relativt høy. Det vedva-
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rende høye investeringsnivået har vært nødven-

dig både for å vedlikeholde eksisterende og 

bygge ny infrastruktur. Samtidig har investe-

ringene bidratt til implementering av ny teknologi 

og økt kvalitet i ekomtjenestene. 

I 2018 gikk om lag halvparten av investeringene 

til ulike former for maskiner og utstyr. Telekom-

munikasjonsutstyr utgjør den største gruppen, 

men også annet IT-utstyr utgjør en stor del. Ut 

over maskiner og utstyr, utgjør investeringer i pro-

gramvare og bygg og anlegg i overkant av 20 pro-

sent hver. Forskning og utvikling er den fjerde 

største investeringstypen, med rundt 7 prosent. 

Over tid har det vært en betydelig endring i sam-

mensetningen av ekomsektorens investeringer. 

På starten av 1990-tallet utgjorde maskiner og ut-

styr om lag 80 prosent av investeringene. Etter 

årtusenskiftet er det særlig investeringene i pro-

gramvare og forskning og utvikling som har økt. 

Denne økningen gjenspeiler også den tette kob-

lingen mellom ekom- og IT-sektoren. 

Ekom har store virkninger for hele samfunnet og 
er en forutsetning for digitalisering 

Katalytiske virkninger omhandler hvordan 

ekomsektoren påvirker andre deler av samfunns- 

og næringsliv. Som en muliggjørende basistekno-

logi berører ekomsektorens tjenester hele sam-

funnet, og er en forutsetning for digitalisering. 

Derfor har ekomsektoren betydelige katalytiske 

virkninger på øvrige deler av økonomien. 

For å skissere den samlede betydningen av de 

katalytiske virkningene analyseres hvor avhengig 

tre typer økonomiske aktiviteter er av ekom, og 

hvor stor andel disse utgjør av økonomien. De tre 

gruppene er digitale produkter og tjenester, digi-

tale forretningsmodeller og digitale forbedringer. 

Digitale produkter og tjenester og digitale forret-

ningsmodeller er helt avhengig av ekom i sin pro-

duksjon og distribusjon. Disse næringene utgjør 

imidlertid en mindre andel av økonomien. Digitale 

forbedringer drar nytte av ekom og digitalisering, 

men har analoge og fysiske alternativer. De digi-

tale forbedringene er derimot relevante og anven-

delige på tvers av nesten alle næringer, og er der-

for av stor betydning for økonomien som helhet.  

Det er flere forhold som kan begrense de kataly-

tiske virkningene av ekomsektoren. Oppnåelse 

av en kritisk brukermasse er avgjørende for at po-

sitive nettverkseksternaliteter skal realiseres. 

Flere av de katalytiske virkningene som er omtalt 

over er avhengig av at teknologien som ligger i 

ekomnettene brukes av tilstrekkelig mange. 

Investeringer og kritisk masse i ekom er likevel 

ikke alene nok til å realisere katalytiske virk-

ninger. Mulighetene økonomien har for å reali-

sere de katalytiske virkningene avhenger blant 

annet også av at befolkningen har tilstrekkelig 

kompetanse til å ta i bruk ny teknologi, at institu-

sjonene er godt nok rustet til å implementere tek-

nologi og at det ikke eksisterer reguleringer som 

forhindrer at ekomsektorens tjenester tas i bruk. 

Samspillet mellom teknologi, investeringer og 

bruken av ekom legger til rette for dynamisk inno-

vasjon og utvikling, både i og utenfor ekomsekto-

ren. Drivere på både tilbuds- og etterspørselssi-

den bidrar til denne dynamikken. Dette gjør at 

ekomsektoren og tilgrensende IT-næringer er 

blant de mest innovative og FoU-intensive 

næringene i norsk økonomi. 

Den stadige teknologiske utviklingen har også 

medført at prisene på tjenestene har falt i en pe-

riode med stor kvalitetsforbedring. Mye av disse 

gevinstene har tilfalt konsumentene i form av et 

økende konsumentoverskudd. 
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Ekom kan forklare en betydelig andel av produk-
tivitetsveksten i norsk næringsliv 

De store virkningene av ekom på resten av øko-

nomien kan estimeres gjennom sektorens bidrag 

til økonomiens samlede produktivitetsvekst. 

Ekom påvirker produktivitetsveksten i økonomien 

gjennom flere kanaler og mekanismer: 

▪ Allokering av ressurser mellom foretak 

▪ Organisering og allokering av ressurser in-

ternt i foretak 

▪ Innovasjon, kompetanse og øvrige drivere 

Vi estimerer at ekomsektoren samlet bidro til 0,23 

prosentpoeng årlig produktivitetsvekst i perioden 

1988–2002. Produktivitetsbidraget fra ekomsek-

toren har økt betydelig etter 2003 og er anslått til 

å ha et produktivitetsbidrag på 0,6 prosent årlig. 

De senere årene synes ekom å ha hatt sterkest 

virkning på den gjennomsnittlige årlige produkti-

vitetsvekstenden i kompetanseintensiv tjeneste-

yting, industri, elektrisitet-, gass og varmtvanns-

forsyning og finansieringsvirksomhet, jf. figur D.  

Siden 2003 har IKT-næringene samlet sett bidratt 

til 80 prosent av den gjennomsnittlige årlige pro-

duktivitetsveksten i norsk økonomi. 

Teknologisk utvikling innen ekom forventes å 
spille en avgjørende rolle i å redusere klimagass-
utslipp og i møtet med en aldrende befolkning 

Ekom kan spille en viktig rolle i å løse mange av 

de store nasjonale og globale utfordringene fram-

over, gjennom sine transformative egenskaper. 

Tilgang til høyhastighetsinternett (rett til smartte-

lefonen), smarte sensorer og styringssystemer, 

Figur D Estimert bidrag til gjennomsnittlig årlig produktivitetsvekst fordelt på hovednæringsgrupper og 
bidragskilde. 2003-2017. Rangert etter ekomsektorens bidrag. 

 
Kilde: SØA 
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GPS, tingenes internett, digital virkelighet mv. for-

ventes å endre måten vi lever, og hvordan vi kon-

sumerer varer og tjenester. Dette kan ha store 

konsekvenser for hvor effektivt vi kan utnytte res-

sursene i samfunnet og bidra til å redusere klima-

gassutslipp og lokal miljøforurensning.  

Nye ekomteknologier vil trolig radikalt endre ener-

gibruken i eksisterende og nye bygg, transport av 

mennesker og varer, matproduksjon, arbeidsopp-

gaver og -rutiner og industriell vareproduksjon. 

I helsesektoren gjøres stadig nyvinninger med 

teknologi som er basert på elektronisk kommuni-

kasjon. Helsemyndighetene tilrettelegger for inn-

føring av e-helsetjenester og velferdsteknologi. 

Ekom bidrar blant annet til å redusere utfordringer 

knyttet til at pasienter og brukere er fysisk adskilt 

fra helse- og omsorgspersonell. Utbredelsen av 

løsningene er i mange tilfeller langt fra å utnytte 

det fulle potensialet, men pandemien i 2020 kan 

ha fremskyndet utviklingen. 

Ekom er avgjørende for god kriserespons, men 
det stilles stadig høyere krav til infrastrukturen 

Ekom er en samfunnskritisk infrastruktur som 

spiller en avgjørende rolle i alle faser av krise-

håndteringer, fra beredskap til respons og gjen-

oppretting av normalsituasjon. 

Ekom er også avgjørende for mer løpende sam-

funnssikkerhet og opprettholdelse av kritiske 

samfunnsfunksjoner. Disse omfatter blant annet 

forhold knyttet til forsvaret, helse- og omsorgstje-

nester og lov og orden, men også finansielle tje-

nester og transport. 

Kriser igangsetter en umiddelbar respons, men 

påvirker også en langsiktig utvikling for å forbedre 

beredskapen. Utviklingen mot et mer sammen-

satt og digitalisert samfunn stiller også stadig 

høyere krav til ekomnettene. Særlig gjelder dette 

krav til robusthet og redundans. Funksjoner som 

forutsetter kommunikasjon med innbyggere, vil 

også stille krav til dekning av befolkningen, men i 

enkelte tilfeller også av arealet. 

Under koronakrisen har Norges høye standard i 

ekomtjenester muliggjort både krisehåndtering 

og omstilling. Det er også eksempler på at omstil-

ling til nye arbeidsmåter har blitt akselerert av kri-

sen, kanskje til lærdom for planlegging av innova-

sjonsprosjekter i offentlig sektor.
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Elektronisk kommunikasjon (ekom) omfatter tek-

nologi til effektiv overføring av informasjon over 

store geografiske avstander. Ekomsektoren leve-

rer elektroniske kommunikasjonstjenester til 

både virksomheter og husholdninger. «Ekom» er 

en relativt ny betegnelse, men sektoren har en 

lang historie, hovedsakelig i telekommunika-

sjonsnæringen. 

Ekomsektoren omfatter virksomheter som skaper 

verdier gjennom å tilby- eller legge til rette for 

kommunikasjonstjenester, ved å transportere 

data mellom tilkoblede enheter. Det omfatter 

både eiere av infrastrukturen og selvstendige tje-

nestetilbydere som gir sine kunder tilgang til 

denne infrastrukturen. 

Ekomsektoren står midt i en teknologisk revolu-

sjon, knyttet til digitaliseringen av både nærings- 

og samfunnsliv. Sektoren har også tidligere revo-

lusjonert kommunikasjon, da det ble mulig å over-

føre tale og telegrafi over lange avstander i sann-

tid. 

De siste årene har det vært en betydelig økning i 

bruk og overføring av data, mens bruk av tale og 

tekstmeldinger har hatt en gradvis nedadgående 

trend. Etter utbruddet av Covid-19-pandemien 

har bruken av ekomtjenestene økt ytterligere. 

I dette kapittelet presenterer vi kort den historiske 

utviklingen i den elektroniske kommunikasjons-

teknologien. Deretter studerer vi ekomsektoren 

og dens rolle i dagens samfunns- og næringsliv 

mer inngående. Avslutningsvis redegjør vi for den 

statistiske definisjonen av ekomsektoren som 

brukes i den videre analysen i denne rapporten. 

1.1 En lang historie med utvikling og imple-

mentering av kommunikasjonsteknologi  

Fra midten av 1800-tallet og framover har 

ekomsektoren, gjennom kontinuerlige investe-

ringer og utvikling, gjort kommunikasjonstekno-

logi både mer tilgjengelig og mer effektiv. 

I Norge startet Telenor sin virksomhet i 1855, 

med den første telegraflinjen mellom Kristiania og 

Drammen. På samme tid ble det etablert linjer til 

Sverige, som igjen var tilknyttet Danmark og Eu-

ropa. Telegrafen omsatte signalkoder til skrift, 

som til sammen utgjorde meldinger. 

Telegrafen ble relativt rask erstattet av telefonen, 

med første samtale gjennomført i 1876. Telefon-

ene ble først sammenkoblet med kabler i telefon-

stolper, men allerede mot slutten av århundret ble 

kablene gravd ned i bakken. 

Kobling av samtaler var manuelt arbeid, og helt 

fram til midten av 1900-tallet jobbet omtrent en 

tredel av Telenors ansatte med nummeropplys-

ning eller manuell oppkobling av samtaler. Først 

på 1980-tallet var automatiseringen av telefon-

nettet ferdigstilt. 

Siden midten av 1900-tallet har utviklingen i 

ekomsektoren vært kjennetegnet av flere paral-

lelle og relaterte teknologiske innovasjoner. 

I Norge ble det første mobilnettet etablert i 1966. 

Mobiltelefonene kobles til et nettverk av basesta-

sjoner ved bruk av radiosignaler, som sammen-

kobler enheter. I samarbeid med de andre nor-

diske landene, ble dette avløst av verdens første 

automatiske mobilnett, Nordisk Mobiltelefon.  

På starten av 1990-tallet ble det tatt i bruk et nytt 

verdensomspennende mobiltelefonnett, GSM, ut-

viklet gjennom et samarbeid mellom de euro-

peiske televerkene. Gjennom flere runder med 

utvikling har mulighetsrommet for datatrafikk i 

mobilnettet blitt utvidet gjennom teknologiene 

som ligger til grunn for 2G, 3G, 4G og nå 5G. 

1 Ekomsektoren er en muliggjørende kommunikasjonsteknologi 
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Også den første kommersielle satellittkommuni-

kasjonen ble etablert på 1960-tallet. Det ble dan-

net en internasjonal organisasjon, Intelsat, med 

Norge og over 200 andre land. Satellittene effek-

tiviserer kommunikasjon mellom sender- og mot-

takerstasjoner som er bortenfor horisonten, men 

der begge har fri sikt til satellitten. 

Ut over 1900-tallet ble maskiner som kunne 

håndtere både data og instruksjoner utviklet. Un-

der andre verdenskrig ble de første helelektriske 

datamaskinene tatt i bruk, blant annet til å knekke 

kodede meldinger. På 1960-tallet startet arbeid 

med et nettverk som skulle koble sammen data-

maskiner, blant annet for å få ekstern tilgang til 

større databehandlingsanlegg. 

Datamaskinenes rolle i samfunnet ekspanderte 

særlig med lanseringen av IBMs personlige data-

maskin (PC) i 1981. Det norske selskapet Norsk 

Data var aktive i dette markedet, med produksjon 

av datamaskiner og tilhørende programvare.  

På starten av 1990-tallet ble internett åpnet for 

kommersiell bruk, som nå formidler alt fra post til 

telefoni, musikk, video og annet innhold. 

1.2 Bruken av mobile tjenester og fiber øker 

mest 

Det tydeligste utviklingstrekket knyttet til samfun-

nets bruk av elektroniske kommunikasjonstjenes-

ter, er den økende bruken av mobile løsninger. I 

2020 har utbruddet av Covid-19-pandemien, og 

medfølgende smittevernstiltak i samfunnet, ført til 

betydelig økt bruk av ekomtjenester. 

Mobiltelefonene har for lengst tatt over for fastte-

lefonene i telefonmarkedet. I første halvår 2020 

foregikk 94 prosent av den samlede taletrafikken 

ved bruk av mobiltelefoner. Til sammenligning ut-

gjorde mobiltelefoni under 70 prosent av taletra-

fikken i 2011. Det er særlig for tradisjonelle fast-

telefoner at taletrafikken har falt. I 2020 var tale-

trafikken ved bruk av bredbåndstelefoni for første 

gang høyere enn for fasttelefonene, jf. figur 1.1. 

Samlet sett har det vært en gradvis fallende trend 

i den samlede taletrafikken. Første halvår i 2020 

representerer imidlertid et brudd, som må sees i 

sammenheng med koronapandemien. Med ned-

stengning av samfunnet økte taletrafikken med 

14 prosent i første halvdel av 2020, sammenlig-

net med samme periode året før. Taletrafikken i 

første halvår 2020 var høyere enn i 2012, som var 

den tidligere toppen i løpet av det siste tiåret. 

Nedgang i taletrafikk kan isolert sett indikere at 

mindre deler av kommunikasjonen mellom men-

nesker foregår muntlig. Økt bruk av meldingstje-

nester som SMS, MMS og øvrige innholdstjenes-

ter mellom mobiltelefoner kunne være en del av 

forklaringen. Antall meldinger har imidlertid vært 

forholdsvis stabilt i overkant av syv milliarder per 

år de senere årene. 

Figur 1.1 Antall millioner trafikkminutter i første 
halvår, fordelt på tjenesteleverandør 

 
Kilde: Ekomstatistikken, Nkom. 
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Med internett som plattform har det vokst fram 

nye tjenester for kommunikasjon. Disse inklude-

rer sosiale medier som Facebook, Snapchat, In-

stagram og andre, men også samtaletjenester 

som Skype, Teams og Zoom. Felles for internett-

baserte tjenestene er at trafikken registres som 

datatrafikk, og ikke tale eller tekstmeldinger 

(TeleGeography, 2018).  

Første halvår i 2020 var datatrafikken i mobilnett 

mer enn 150 milliarder megabyte (MB). Det er 

nesten 20 ganger mer enn samme periode i 

2013, jf. figur 1.2. Økningen i datatrafikken via 

mobiltelefoni kan illustrere den økte bruken av at 

skriftlig kommunikasjon og bildedeling er forenk-

let av de mange sosiale mediene og erstatter 

muntlig kommunikasjon.  

Økningen i mobil datatrafikk skyldes også at digi-

talt innhold konsumeres gjennom mobile enheter. 

Det gjelder alt fra skytjenester for tilkoblet arbeid 

på farten, til strømmetjenester og annet innhold 

som konsumeres over internett. Ekomsektorens 

infrastruktur og tjenestetilbud muliggjør denne ut-

strakte og umiddelbare koblingen mellom enhe-

ter, personer og innhold over lange avstander. 

De siste ti årene har det også vært en betydelig 

økning i overføringskapasiteten over fast bred-

bånd. I perioden 2009-2019 økte den gjennom-

snittlige overføringskapasiteten over fast bred-

bånd i private husholdninger og virksomheter 

med henholdsvis 3000- og 1400 prosent, målt i 

megabit per sekund ifølge tall fra SSB. Tall fra 

Nkom viser også at det har vært en sterk økning 

i omsetningen knyttet til fiber, mens faste bre-

båndsalternativer med lavere overføringskapasi-

tet har gått tilbake. 

Oppgitt overføringskapasitet for virksomheter og 

husholdninger er trolig forskjellig fra den reelle 

overføringskapasiteten som følge av en rekke 

forhold. Om vi for illustrasjonens skyld legger til 

grunn den oppgitte overføringskapasiteten i SSB-

statistikken er reell, vil det, basert på tall fra SSB 

for antall faste bredbåndsabonnement, ta om lag 

en time å overføre 150 milliarder megabyte over 

fast bredbånd. Dette tilsvarer den samlede data-

trafikken over mobilnett i første halvår av 2020. 

Beregningene er høyst usikre, da blant annet det 

samlede faste bredbåndsnettet trolig ville bli be-

tydelig belastet om alle benyttet sin fulle overfø-

ringskapasitet. Dette reiser spørsmål om en slik 

utnyttelse av bredbåndsnett i det hele tatt er mu-

lig. Samtidig illustrerer dette enkle regnestykket 

at datatrafikken over fast bredbånd trolig er langt 

større enn over mobilnett. 

Figur 1.2 Datatrafikk for mobiltelefoniabonne-
ment i første halvår 

 
Kilde: Ekomstatistikken, Nkom. 
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2019). For virksomheter var det samme tallet 92 

prosent. Ifølge Eurostat er Nederland det eneste 

europeiske landet der en tilsvarende andel av 

husholdningene har bredbåndstilgang. Andelen 

av husholdningene og virksomhetene som er til-

koblet internett har vært stabil de senere årene. 

Gitt dekningsgraden, har befolkningen og virk-

somheter i Norge for praktiske formål tilgang til 

sentral kommunikasjonsinfrastruktur. Videreut-

vikling av tjenestene kan derfor ventes å særlig 

konsentreres om økt kvalitet, for eksempel i form 

av overføringskapasitet, hastighet og sikkerhet. 

De tre siste årene er gjennomsnittlig overførings-

hastighet i husholdningenes bredbåndsabonne-

ment tredoblet. For virksomhetsabonnementene 

er hastigheten doblet, jf. figur 1.3. 

Samtidig som tilgangen og hastigheten på inter-

nettilkoblingen har økt, er ekomtjenestene kjen-

netegnet av en særegen prisutvikling over tid. 

Konsumprisindeksen viser at prisene på teletje-

nester er om lag en tredel av prisen for de samme 

tjenestene på 1980-tallet, jf. figur 1.4. Denne pris-

utviklingen skiller seg fra stort sett alle andre va-

rer, som i hovedsak er kjennetegnet av gradvis 

økende priser over tid. Siden 2015 har prisene på 

teletjenester økt noe igjen, etter mange år med 

fallende priser. 

1.4 Ekomsektoren leverer kommunikasjons-

tjenester 

Beskrivelsen over viser i grove trekk hvordan 

ekomsektoren har utviklet seg, og hvordan den er 

koblet til øvrige deler av økonomien og samfun-

net. Ekomsektorens infrastruktur muliggjør og ef-

fektiviserer kommunikasjonen mellom både men-

nesker, maskiner og andre enheter. 

Denne rollen innebærer at ekomsektoren har en 

økonomisk betydning i seg selv, men også indi-

rekte gjennom tilknytninger til andre næringer. I 

dette delkapittelet avgrenses og defineres 

ekomsektorens aktiviteter. Ekomsektorens effek-

ter på øvrige deler av økonomien drøftes nær-

mere i kapitlene 4–7. 

Figur 1.3 Overføringskapasitet for bredbåndsabonne-
menter, fordelt på marked 

 
Kilde: SSB (2018) 

Figur 1.4 Konsumprisindeks for utvalgte varegrupper 
(2015=100) 

 
Kilde: SSB, tabell 03014. 
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Ekomsektoren består overordnet av to grupper 

aktører. Felles for disse er at de i hovedsak ska-

per verdi gjennom å tilby- eller legge til rette for 

kommunikasjonstjenester ved å transportere 

data mellom enheter. Aktører som i hovedsak 

produserer innhold eller tilknyttede digitale løs-

ninger defineres ikke som en del av ekomsekto-

ren. Ekomsektorens to hovedgrupper er: 

▪ Eiere av ekominfrastrukturen 

▪ Virksomheter som tilbyr ekomtjenester til 

husholdninger og virksomheter 

Den første gruppen er aktørene som eier, drifter, 

vedlikeholder og utvikler infrastrukturen (ekom-

nettene). Ekomnettene er infrastrukturen som 

kobler og transporterer data og innhold mellom 

enheter og brukere, blant annet ved bruk av mo-

bil-, fiber- og kobber- og TV-nett, samt satellitt. 

Denne gruppen eier realkapitalen som ligger til 

grunn for elektronisk kommunikasjon, og er plas-

sert i midten av figur 1.5. 

Den andre gruppen aktører er tilbydere av ekom-

tjenester. Tjenestetilbydernes kjerneoppgaver er 

å gi husholdninger og virksomheter tilgang til 

ekomnettene, og mulighet til å bruke tjenester 

som sender informasjon mellom personer og en-

heter. Infrastruktureierne er representert med 

egne selskaper. Det er imidlertid også aktører 

som kjøper tilgang og kapasitet fra netteierne på 

vegne av egne kunder, for eksempel selskaper 

som kjøper kapasitet for mobil- og bredbåndsa-

bonnementer, og videreselger dette til hushold-

ninger og virksomheter. 

Vi skiller mellom fire typer tjenester i tråd med ka-

tegoriseringen til Nkom. Flere tilbydere leverer 

imidlertid tjenester innenfor flere av de ulike tje-

nestesegmentene. Telenor er et godt eksempel 

på dette. Telefoni omfatter bredbåndstelefoni, 

PSTN og ISDB samt mobiltjenester. Bredbånd 

omfatter leverandører av fast og/eller mobilt bred-

bånd som NextGentel, Dipper og Onecall. TV om-

fatter leverandører av TV-tjenester som flere Te-

lia-eide selskaper.  

Datakommunikasjon og overføringskapasitet 

omfatter tilbydere som har etablert eller leier 

infrastruktur for ekom. Dette inkluderer for ek-

sempel virksomheter som etablerer fibernett, og 

gir husholdninger og virksomheter tilgang på 

denne infrastrukturen. Infrastrukturen er ofte til-

koblet de offentlige ekomnettene. Eksempler på 

tilbydere er 3net, Afiber og Avur. 

1.5 Ekomsektoren skaper ringvirkninger i 

andre deler av økonomien og samfunnet 

Ekomsektoren produserer telekommunikasjons-

tjenester, som utgjør et viktig element i det meste 

av samfunns- og næringslivet. Som følge av sek-

torens rolle i samfunnet har den også betydelig 

tilknytning til andre næringer og funksjoner, både 

på innkjøps- og anvendelsessiden. Det innebæ-

rer at den samlede økonomiske betydningen av 

ekomsektoren omfatter mer enn aktiviteten i 

ekomvirksomhetene. 

Figur 1.5 Avgrensning av ekomsektoren  

 
Kilde: SØA og Holte. 
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Produksjonen av ekomtjenestene er avhengig av 

en betydelig mengde innsatsfaktorer, i form av 

både arbeidskraft, varer og tjenester. På inn-

kjøpssiden har ekomsektoren tilknytning til både 

generelle og spesialiserte vare- og tjenestetilby-

dere i andre næringer. Disse omfatter alt fra tek-

nologileverandører, til bygg og anlegg som er en 

viktig leverandør ved utbygging av infrastruktur. 

I denne rapporten analyseres vare- og tjeneste-

leverandørene til virksomheter i ekomsektoren i 

en ringvirkningsanalyse. Den økonomiske aktivi-

teten hos leverandørene omtales som indirekte 

virkninger av ekomsektoren, jf. kapittel 2. 

På brukersiden har telekommunikasjonstjenes-

tene svært mange anvendelser. Ekom kan i seg 

selv betraktes som en basisteknologi, eller gene-

rell bruksteknologi (Maggi, Meliciani, & Cardoni, 

2007). Basisteknologier kjennetegnes av at de 

brukes som innsatsfaktorer i en rekke ulike varer 

og tjenester. Det legger til rette for utvikling av ba-

sisteknologien i seg selv, samtidig som den kom-

plementerer innovasjon og utvikling av andre va-

rer og tjenester. Dette understøtter langsiktig 

økonomisk vekst og økt velferd i samfunnet. 

På grunn av sine egenskaper til å overføre store 

mengder data, er det særlig tett kobling mellom 

ekomsektoren og andre IKT-næringer i økono-

mien. Det har allerede over lang tid pågått en dis-

kusjon om konvergens innen IT-, medie- og tele-

kommunikasjonsnæringene. 

På 1990-tallet ble Konvergensutvalget nedsatt. 

Bakgrunnen for utvalgsarbeidet var blant annet at 

den teknologiske utviklingen fører til en sammen-

smelting mellom teknologier og infrastrukturer in-

nen telekommunikasjon og informasjons- og me-

dietjenester (NOU 1999: 26, 1999). Utvalget 

 
2 SSB-tabell 10966. Klikk her for å se SSBs statistikk fra undersøkel-
sen om bruk av IKT i næringslivet. 

pekte den gangen på at konvergeringen i hoved-

sak var teknologidrevet, og i mindre grad etter-

spørselsdrevet. 

På tross av teknologisk konvergens, er det me-

ningsfullt å definere ekom som infrastruktur og 

kommunikasjonstjenester. 

Andre deler av næringslivet bruker ekom som en 

innsatsfaktor i produksjonen, om enn i varierende 

grad. For eksempel viser undersøkelser om bruk 

av IKT i næringslivet at mer enn 60 prosent av 

private virksomheter med flere enn ti ansatte kjø-

per én eller flere skytjenester.2 Bruk av slike tje-

nester forutsetter tilgang på og kapasitet i ekom-

nettene. I industrien er det også et økende antall 

eksempler på digitalisering av både maskiner og 

produkter, som registrerer og lagrer data i sent-

rale datasystemer. Disse egenskapene bidrar til 

å øke produktivitet og kvalitet på varer og tjenes-

ter (COWI, 2015). 

Ekomsektorens økonomiske betydning for næ-

ringslivet og andre samfunnsfunksjoner på bru-

kersiden drøftes som katalytiske virkninger. De 

katalytiske virkningene kan forstås som hvordan 

ekomsektoren bidrar til muligheter for innovasjon 

og utvikling i andre næringer. Disse virkningene 

analyseres på et overordnet og prinsipielt nivå i 

kapittel 3 og 4, mens mer avgrensede og detal-

jerte analyser følger i kapittel 5 og 6. 

1.6 Operasjonalisering av avgrensningen 

For å belyse ekomsektorens betydning for norsk 

økonomi er det avgjørende at den prinsipielle de-

finisjonen av sektoren, gjenfinnes i statistiske de-

finisjoner. Det er to særlig relevante statistiske til-

nærminger, henholdsvis Standard for nærings-

https://www.ssb.no/teknologi-og-innovasjon/statistikker/iktbrukn
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klassifisering og registrerte tilbydere av ekomtje-

nester hos forvaltningsmyndigheten Nkom. 

Basert på en vurdering av fordeler og ulemper 

ved tilnærmingene, tar vi i den videre analysen 

utgangspunkt i at definisjonen av ekomsektoren 

avgrenses til næring 61 Telekommunikasjon, fra 

standarden for næringsklassifisering. Næringen 

omtales som «ekomsektoren» i rapporten. Se 

Vedlegg A for en nærmere forklaring på og vur-

dering av de to alternativene.
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Ekomsektoren representerer en generell bruks-

teknologi som griper inn i alle deler av nærings- 

og samfunnslivet, i Norge og globalt. Ekomsekto-

ren bidrar til verdiskaping gjennom egen produk-

sjon og etterspørsel etter varer og tjenester fra le-

verandører i flere ulike næringer. 

Ekomsektoren sysselsatte nærmere 12 000 års-

verk i 2019. Det tilsvarte 0,5 prosent av den sam-

lede sysselsettingen i landet. Sysselsettingen i 

sektoren har hatt en gradvis fallende trend siden 

starten på 1990-tallet. Likevel har verdiskapingen 

i næringen fortsatt å øke, og i 2019 er ekomsek-

toren blant næringene med høyest verdiskaping 

per årsverk i Norge. I 2018 var verdiskapingen i 

ekomsektoren 35 milliarder kroner. Det utgjorde 

1,2 prosent av den samlede verdiskapingen i 

Norge. 

Ekomsektorens etterspørsel etter varer og tje-

nester fra norske leverandører i andre næringer 

bidro til en verdiskaping på ytterligere 13 milliar-

der kroner i 2018. Etterspørselen retter seg sær-

lig mot leverandører i IKT-næringene, eiendoms-

forvaltning, faglig og vitenskapelig tjenesteyting 

og annen forretningsmessig tjenesteyting. 

Ekomsektoren er en kapitalintensiv næring, med 

behov for både fysisk og immateriell kapital for å 

produsere og tilby sine tjenester. I 2019 inves-

terte ekomsektoren 12 milliarder kroner i fast 

realkapital. Telekommunikasjons- og annet IKT-

utstyr utgjør størsteparten, men det investeres 

også i bygg og anlegg, programvare og forskning 

og utvikling.  

I dette kapittelet analyseres og tallfestes 

ekomsektorens økonomiske betydning i norsk 

økonomi, på produksjons- og innkjøpssiden. 

Ekomsektorens økonomiske betydning omfatter 

aktiviteten i ekomsektoren i seg selv, samt hos 

norske og utenlandske vare- og tjenesteleveran-

dører til sektorens produksjon. Den økonomiske 

betydningen virker gjennom at ekomvirksomhe-

tene bruker både arbeidskraft og kapital, i form av 

infrastruktur og teknologisk utstyr, for å produ-

sere telekommunikasjonstjenester. Analysen i 

dette kapittelet går systematisk gjennom betyd-

ningen av ekomsektorens aktivitet på innkjøpssi-

den for den norske økonomien. 

Først analyseres de direkte effektene, som om-

fatter verdiskapingen i ekomsektorens produk-

sjon av telekommunikasjonstjenester. Deretter 

drøftes indirekte verdiskapingsvirkninger, i form 

av at ekomvirksomhetenes kjøp av innsatsfakto-

rer skaper økonomiske ringvirkninger og aktivitet 

i andre næringer i økonomien. Avslutningsvis i 

kapittelet redegjøres det for omfanget av investe-

ringer i ekomsektoren, og betydningen av disse 

for den norske økonomien. 

Vel så viktig for den samlede økonomiske betyd-

ningen er at utviklingen og bruken av ekom påvir-

ker alle virksomheters og personers produktivi-

tetsutvikling på lang sikt. Disse virkningene mu-

liggjøres av tilgangen på ekomtjenester, og sekt-

orens investeringer i teknologi og infrastruktur. 

Betydningen av disse virkningene drøftes i de på-

følgende kapitlene. 

2.1 Høy verdiskaping per årsverk 

I 2019 sysselsatte ekomsektoren nærmere 

12 000 årsverk, ifølge nasjonalregnskapets sta-

tistikk. Siden et toppunkt på rundt 18 000 årsverk 

rundt 1990, er sysselsettingen i sektoren gradvis 

redusert. Det er i kontrast til den samlede syssel-

settingsutviklingen i landet, som har økt omtrent i 

takt med befolkningsveksten, jf. figur 2.1. 

Ekomsektoren utgjorde 0,5 prosent av samlede 

årsverk i Norge i 2019. Det er en nedgang fra 

rundt én prosent på starten av 1990-tallet, og det 

2 Ekomsektoren gir viktige bidrag til norsk velferd 
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er nå (i 2019) om lag 30 prosent færre sysselsatte 

i næringen. Ekomsektoren målt som andel av den 

samlede sysselsettingen er for øvrig omtrent lik, 

rundt 0,5 prosent, i alle de nordiske landene. 

Også i de andre nordiske landene er sysselset-

tingen gradvis redusert de siste årene. 

Selv om sysselsettingen i ekomsektoren har gått 

ned, har sektorens verdiskaping fortsatt å øke. I 

2019 var verdiskapingen, målt som bruttopro-

dukt, på 36,6 milliarder kroner. Det tilsvarer 

1,2 prosent av den samlede verdiskapingen i 

norsk økonomi og 1,4 prosent av fastlandsøkono-

mien. Siden 1990 har ekomsektoren, sammen 

med oppdrettsnæringen, hatt den største veksten 

i verdiskaping i den norske økonomien.3  

Med fallende sysselsetting og økende verdiska-

ping, har verdiskapingen per ansatt i ekomsekto-

ren økt betydelig mer enn i de fleste andre næ-

ringer. I 2019 var verdiskapingen per årsverk i 

ekomsektoren 3,1 millioner kroner. Gjennomsnit-

tet i fastlandsøkonomien var 1,1 millioner kroner. 

 
3 Målt i faste priser. 

Ekomsektoren er en av næringene med høyest 

verdiskaping per årsverk. Kun petroleumssekto-

ren, eiendomsforvaltning, kraftsektoren, finansie-

ringsvirksomhet og oppdrettsnæringen hadde 

høyere verdiskaping per årsverk i 2019. 

2.2 Dekomponering av ekomsektorens 

produksjon 

Et utgangspunkt for å belyse ekomsektorens be-

tydning for norsk økonomi er sektorens egen pro-

duksjon og verdiskaping, samt sektorens kjøp av 

varer og tjenester fra underleverandører. 

For å gjennomføre en slik analyse med høyest 

mulig kvalitet, benyttes beregninger og statistikk 

fra nasjonalregnskapet fra Statistisk sentralbyrå 

(SSB). Resten av analysen i dette kapittelet tar 

utgangspunkt i nasjonalregnskapstall for 2018, 

som er siste tilgjengelige publiserte tall for SSB 

sine tilgangs- og anvendelsestabeller. 

Figur 2.1 Indeksert utvikling i antall årsverk i 
ekomsektoren og landet (1990=100) 

 
Kilde: SSB, tabell 09174. 

Figur 2.2 Verdiskaping per årsverk. I millioner kro-
ner. Løpende priser. 

 
Kilde: SSB, tabell 09170 og 09174. 
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Ekomsektoren generer inntekter til både kapital-

eiere og ansatte gjennom sin aktivitet. Videre kjø-

per ekomsektoren varer og tjenester fra en lang 

rekke virksomheter i inn- og utland, som skaper 

ringvirkninger til andre deler av økonomien. 

Figur 2.3 viser sammenhengen mellom produk-

sjon, produktinnsats og bruttoprodukt for sekto-

ren. I 2018 var den samlede produksjonsverdien 

i ekomsektoren på 74,8 milliarder kroner.4 

Ekomvirksomhetene kjøper varer og tjenester til 

henholdsvis investeringer og løpende drift. Kjøp 

av varer og tjenester som har en levetid på mini-

mum ett år regnes som en investering, mens kjøp 

av varer og tjenester til løpende drift kalles pro-

duktinnsats. I 2018 var samlet innkjøp av varer og 

tjenester til løpende drift (produktinnsats) på 40,1 

 
4 Nkom samler inn data fra tilbydere av elektronisk kommunikasjon i 
Norge og lager ekomstatistikken. Ifølge ekomstatistikken var samlet 
omsetning i 2018 på 43,6 milliarder kroner fra tilbydere av mobiltjenes-
ter, fast bredbånd, datakommunikasjon og overføringskapasitet, fast-
telefoni og overføring av TV. Forskjellene mellom ekomstatistikken og 
nasjonalregnskapet fra SSB drøftes nærmere i vedlegg C. 

milliarder kroner. En nærmere studie av langsik-

tige investeringer gjøres i kapittel 2.5. 

Bruttoproduktet5 er et mål på den økonomiske 

verdiskapingen, og i 2018 var denne på 34,7 mil-

liarder kroner i ekomsektoren. Bruttoproduktet 

består av avlønning til ansatte (lønnskostnader), 

avkastning til eiere (driftsresultat), kapitalslit6 og 

netto produksjonsskatter (produksjonsskatter fra-

trukket produksjonssubsidier). Avlønning til kapi-

taleiere og lønnsmottakere, samt kapitalslit og 

subsidier, utgjør om lag 50 prosent av produk-

sjonsverdien i sektoren. 

Som omtalt i kapittel 2.1 er verdiskapingen per 

årsverk i ekomsektoren høy sammenlignet med 

gjennomsnittet i økonomien. Verdiskapingen for-

5 Bruttoproduktet er et mål på økonomisk merverdi gjennom innen-
landsk produksjonsaktivitet i en næring, og er avledet og definert som 
produksjon minus produktinnsats. Størrelsen omtales ofte som verdi-
skaping. 
6 Reduksjon i verdien av fast realkapital på grunn av normal slitasje, 
skade og foreldelse. 

Figur 2.3 Dekomponering av produksjonen i ekomsektoren, 2018. 

 
Kilde: SSB 
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deler seg med om lag en tredjedel til henholdsvis 

lønnskostnader, driftsresultat og kapitalslit. 

Lønnskostnadene gjenspeiler avlønningen til de 

ansatte, og i 2018 var gjennomsnittlig lønnskost-

nader i ekomsektoren på om lag én million kroner 

per årsverk. Dette plasserer ekomsektoren høyt 

på listen over næringer i fastlandsøkonomien 

med høy avlønning av arbeidskraften. Ser vi bort 

fra petroleumssektoren, var det kun finansvirk-

somhet, lufttransport og kraftsektoren som hadde 

høyere gjennomsnittlig avlønning per ansatt. 

Gjennomsnittet for fastlandsøkonomien var på 

snaut 0,7 millioner kroner per årsverk. 

Videre har ekomsektoren en høy avkastning til 

kapitaleiere i form av et høyt driftsresultat. Drifts-

resultatet var på 12,1 milliarder kroner i 2018 noe 

som gir en gjennomsnittlig driftsmargin på i over-

kant av 16 prosent. Bak gjennomsnittet kan det 

være forskjeller i lønnsomhet mellom eiere av 

infrastruktur og tilbydere av ekomtjenester, men 

mer detaljerte tall er ikke tilgjengelige i nasjonal-

regnskapet. Til sammenligning er den gjennom-

snittlige driftsmarginen for norske næringer rundt 

seks prosent.7 

Marginene i ekomsektoren holder seg høye, selv 

i en periode med fallende priser og økt kvalitet på 

ekomtjenestene. Dette kan trolig forklares gjen-

nom en kraftig vekst i etterspørselen, blant annet 

ved at alle virksomheter og husholdninger bruker 

tjenestene i økende grad. Samtidig er kostnaden 

ved å levere ekomtjenester til én ekstra bruker re-

lativt lave. Videre kan det ikke utelukkes at den 

høye marginen i ekomsektoren indikerer at sekt-

oren gjennom markedsmakt eller etablerings-

hindre klarer å opparbeide seg en oligopolprofitt.8 

 
7 Sett bort fra grunnrentebaserte næringer, som petroleumsnæringen, 
kraftsektoren, fiskeri og landbruk. 

Leveranser av telekommunikasjonstjenester kre-

ver store investeringer i infrastruktur som kobler 

og transporterer data og innhold mellom enheter 

og brukere, blant annet ved bruk av mobil-, fiber- 

og kobber- og TV-nett, samt satellitt. Dette har 

over tid medført store investeringer i infrastruktur.  

I 2018 var kapitalbeholdningen9 i ekomsektoren 

76,1 milliarder kroner, noe som utgjør 0,7 prosent 

av den samlede kapitalbeholdningen i den norske 

økonomien. Kapitalintensiteten, målt ved kapital-

beholdning per årsverk, er relativt høy i ekomsek-

toren. Det er bare næringene eiendomsforvalt-

ning, petroleumssektoren, kraftsektoren, vann- 

og avløpssektoren, forsikringsvirksomhet og ut-

leie- og leasingvirksomhet som har høyere kapi-

talbeholdning per årsverk. Flere av disse er også 

næringer som leverer infrastruktur til andre sam-

funnsfunksjoner. 

Høy kapitalintensitet kan være et forhold som bi-

drar til å forklare høy verdiskaping i en næring. Vi 

ser nærmere på dette i kapittel 4. 

2.3 Tilgang på og anvendelse av telekommu-

nikasjonstjenester 

Produksjonen i ulike næringer i økonomien er 

knyttet sammen ved gjensidige leveranser av va-

rer og tjenester som innsatsfaktorer. For å få en 

bedre forståelse av ekomsektorens økonomiske 

betydning, har vi studert hvordan denne interage-

rer med andre næringer gjennom nasjonalregn-

skapets tilgangs- og anvendelsestabeller. 

Tilgangstabellene viser tilgangen på ulike pro-

dukter, hvilke næringer som produserer produkt-

ene og hvor stor andel av tilgangen som importe-

res. Anvendelsestabellene forteller hva de ulike 

produktene brukes til og hvor de leveres, jf. figur 

8 Oligopoler er markeder som domineres av noen få tilbydere. 
9 Målt som fast realkapital i nasjonalregnskapet, tabell 11189. 
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2.4. Under følger en forklaring av sentrale sam-

menhenger og begreper i disse tabellene. 

Leveranser fra en næring som nyttes til produkt-

innsats i en annen næring kalles kryssleveringer. 

Leveranser som ikke bearbeides kalles sluttleve-

ring. Sluttleveringer er eksport, konsum og inves-

teringer fra husholdninger og det offentlige.  

Videre i dette kapittelet beskriver vi ekomsekto-

ren ut fra sammenhenger i tilgangs- og anvendel-

sestabeller fra SSB. 

2.3.1 Ekomsektoren produserer telekommuni-

kasjonstjenestene som konsumeres i 

Norge 

Den samlede produksjonsverdien i ekomsekto-

ren var 74,8 milliarder kroner i 2018. Telekommu-

nikasjonstjenester utgjorde 69,9 milliarder kroner, 

tilsvarende 94 prosent, jf. figur 2.5. 

De resterende 4,9 milliarder kronene fordelte seg 

i hovedsak på med utleie- og leasingvirksomhet 

 
10 Samlet tilgang og anvendelse angis i kjøperverdi. Kjøperverdien er 
den verdien som kjøperen faktisk betaler for produktene, inklusive 
eventuelle produktskatter minus produktsubsidier, og inklusive even-

(1,4 mrd.), forskning- og utviklingsarbeid (0,9 

mrd.), agentur- og engroshandel (0,8 mrd.), for-

lagsvirksomhet (0,3 mrd.) og noe bygg- og an-

leggsvirksomhet (0,2 mrd.). 

Det er uklart akkurat hvordan disse øvrige pro-

duktgruppene inngår i ekomsektorens produk-

sjon, men henger sannsynligvis sammen med 

koblinger til andre virksomheter. For eksempel er 

en mulig forklaring på utleie- og leasingvirksom-

het at ekomvirksomhetene eier arealer eller utstyr 

som leies ut til andre virksomheter. 

Ved bruk av tilgangstabellene kan vi studere hvor 

stort forbruk det norske samfunnet har av ulike 

varer og tjenester, hvilke næringer som produse-

rer dem og hvor mye som importeres fra utlandet. 

Ekomsektoren er den eneste næringen som pro-

duserer telekommunikasjonstjenester i Norge. Vi-

dere viser nasjonalregnskapet at den samlede til-

gangen på telekommunikasjonstjenester i all ho-

vedsak kommer fra norske leverandører, som 

tuelle transportkostnader. Refunderbar inngående merverdiavgift er 
ikke inkludert i kjøperverdien. 

Figur 2.4 Tilgang på og anvendelse av telekommunikasjonstjenester10 

 
Kilde: SSB 
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produserte telekommunikasjonstjenester til en 

verdi av 69,9 milliarder kroner i 2018. Det ble im-

portert telekommunikasjonstjenester til en verdi 

av 5,6 milliarder kroner det samme året. Det til-

svarte 7 prosent av bruken, jf. figur 2.4. 

Import av telekommunikasjonstjenester kommer i 

hovedsak av at norske abonnenter bruker mobil-

telefon og mobilt bredbånd i utlandet, og «gjes-

ter» dermed mobilnett i utlandet. Tilbyderne av 

mobiltjenester har de siste årene måtte tilpasse 

seg til et nytt regelverk som innebærer at det ikke 

skal koste mer for tale, SMS og datatrafikk når 

man er på reise i EØS enn i hjemlandet. Inntek-

tene fra gjesting i EØS-land har dermed gått noe 

ned, sammenlignet med tidligere år.11 Samtidig 

har reisevirksomheten for nordmenn til utlandet 

økt i perioden, med 25 prosent fra 2008 til 2019.12  

Målt som andel av samlet tilgang av telekommu-

nikasjonstjenester har importandelen vært relativt 

 
11 Se blant annet omtale i Nkom. 
12 Reiseundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå. 

stabil mellom 7–9 prosent de siste ti årene. Im-

portandelen er relativt lav i forhold til en del andre 

varer og tjenester, jf. figur 2.6. 

Til sammenligning var gjennomsnittlig importan-

del på 15 prosent når vi ser på alle produkter som 

brukes i økonomien. Litt forenklet er tilgangen på 

mange varer forbundet med høy importandel, 

mens tjenester oftere har lavere importandeler. 

Dette henger sammen med at det er enklere å ut-

veksle varer enn tjenester over landegrenser. Va-

rer kan relativt enkelt «pakkes» og transporteres, 

mens tjenester er mer «uhåndgripelige» av natur, 

og kan heller ikke lagres over tid. Tilbydere av tje-

nester er normalt også i større grad avhengig av 

nærhet til kunden (SSB, 2014). 

2.3.2 Telekommunikasjonstjenester som pro-

duktinnsats, konsum og eksport 

Hvordan ekomtjenester som produseres i Norge 

brukes, kan kartlegges ved hjelp av bruksdata. 

 

Figur 2.5 Produkter produsert i ekomsektoren, målt 
i mrd. kr. 2018. 

 
Kilde: SSB, ESA Questionnaire 1500 og 1600. 

Figur 2.6 Importandel for utvalgte næringer, 2018 
 

 
Kilde: SSB, ESA Questionnaire 1500 og 1600 

 -  20  40  60  80

Maskiner og utstyr

Bygg- og anleggsvirksomhet

Agentur- og engroshandel

Butikkhandel

Forlagsvirksomhet

Telekommunikasjonstjenester

Informasjonstjenester- og
teknologi

Drift av fast eiendom

Forskning og utviklingsarbeid

Utleie- og leasingvirksomhet

92%

87%

75%

15%

8%

7%

6%

0%

0%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Motorvogner og tilhengere

Tekstiler, klær, lær og
lærvarer

Datamaskiner, elektroniske og
optiske produkter

Gjennomsnitt alle næringer

Reparasjon og installasjon av
maskiner og utstyr

Telekommunikasjonstjenester

Finansieringsvirksomhet

Offentlig administrasjon og
forsvar

Helsetjenester

https://www.nkom.no/ekom-markedet/plikter-og-regelverk/internasjonal-gjesting-roaming
https://www.ssb.no/transport-og-reiseliv/artikler-og-publikasjoner/vi-ferierte-mer-utenlands


 

 

24 EKOMSEKTORENS BETYDNING FOR NORSK ØKONOMI | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

Samlet produksjon av ekomtjenester (målt i kjø-

perverdi)13 var 82,7 milliarder kroner i 2018. Av 

dette ble 41,6 milliarder kroner brukt som pro-

duktinnsats i næringer, mens 33,0 milliarder kro-

ner var konsum i Norge. Telekommunikasjonstje-

nester til en verdi av 7,4 milliarder kroner ble eks-

portert, jf. figur 2.4. 

Mange næringer bruker ekomtjenester som pro-
duktinnsats 

I 2018 ble ekomtjenester til en verdi av 41,6 milli-

arder kroner brukt som produktinnsats i ulike næ-

ringer. En stor andel av dette (43 prosent) går 

som produktinnsats til egen næring, tilsvarende 

en verdi på 17,9 milliarder kroner. Årsaken til stor 

egenanvendelse er at infrastrukturen også ligger 

i denne næringen. Alle som selger ekomtjenester 

er avhengige av å benytte og leie infrastruktur, 

som hovedsakelig eies av Telenor og Telia. Sam-

tidig vil alle bedrifter som har ansatte i denne næ-

ringen på lik linje med andre næringer være av-

hengige av å benytte telefoni, bredbånd mv. til 

sine ansatte. Dermed har sektoren en relativt stor 

egenanvendelse som produktinnsats. 

De resterende 23,8 milliarder kronene fordeler 

seg som produktinnsats i andre næringer. Tele-

kommunikasjonstjenester inngår som produktinn-

sats i alle næringer i økonomien.14 For eksempel 

benytter de fleste virksomheter telefoni, bred-

bånd mv. direkte i driften, eller for sine ansatte. 

Det er stor variasjon i bruken av ekomtjenester. 

De næringene som skiller seg ut med relativt stor 

etterspørsel etter telekommunikasjonstjenester 

er sjøfart (3,4 mrd. kroner), landtransport (2,4 

mrd. kroner), arkitektvirksomhet og teknisk kon-

sulentvirksomhet (1,7 mrd. kroner), agentur- og 

engroshandel (1,5 mrd. kroner), eiendomsforvalt-

 
13 Tilgang av produkter verdsettes i basisverdi, anvendelse av produk-
ter verdsettes i kjøperverdi. Kjøperverdien er den verdien som kjøpe-
ren faktisk betaler for produktene, inklusive eventuelle produktskatter 
minus produktsubsidier, og inklusive eventuelle transportkostnader. 

ning (1,4 mrd. kroner) og offentlig administrasjon 

(1,3 mrd. kroner). 

Hvor intensive næringer er i bruk av ekom kan 

måles med telekommunikasjonstjenestenes an-

del av den samlede produktinnsatsen i næringen. 

Mange av næringene nevnt over er også inten-

sive i bruken, jf. figur 2.7 som presenterer de 10 

næringene med høyest intensitet i bruken av te-

lekommunikasjonstjenester som produktinnsats. 

Den høye intensiteten i sjøfarten kommer blant 

annet fra bruk av satellittelefon. Videre er innsla-

Refunderbar inngående merverdiavgift er ikke inkludert i kjøperver-
dien. Eksport verdsettes til fob, import verdsettes til cif (for internasjo-
nal rapportering beregnes også total import til fob). 
14 Dette gjelder for nasjonalregnskapets inndeling i A64-næringer. 

Figur 2.7 Telekommunikasjonstjenester som 
andel av samlet produktinnsats i utvalgte næ-
ringer, 2018 

 
Kilde: SSB, ESA Questionnaire 1500 og 1600. 
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get av telekommunikasjonstjenester relativt høyt 

også for tilbydere av arbeidskrafttjenester, juri-

disk og regnskapsmessig tjenesteyting, arkitekt-

virksomhet og annen faglig og teknisk tjeneste-

yting. De sistnevnte næringene er typisk kontor-

yrker hvor de ansatte blant annet er avhengige av 

effektiv kommunikasjon i sin virksomhet. 

Telekommunikasjonstjenester utgjør 2,4 prosent 
av samlet konsum 

I 2018 ble en relativt stor andel av telekommuni-

kasjonstjenestene, om lag 33 milliarder kroner, 

anvendt som konsum i husholdningene. Samlet 

innenlandsk konsum i norske husholdninger var 

på 1 373 milliarder kroner, og telekommunika-

sjonstjenester utgjør dermed 2,4 prosent. Dette 

består i all hovedsak av konsum av mobiltelefoni 

og bredbånd, men også overføring av TV-signa-

ler og fasttelefoni. Sistnevnte utgjør en stadig la-

vere andel. 

Telekommunikasjonstjenester utgjør en relativt 

stor del av husholdningers konsum, i forhold til 

sektorens størrelse. Til sammenligning utgjorde 

for eksempel konsum av transporttjenester og 

barnehage- og omsorgstjenester henholdsvis 3,7 

og 1,7 prosent av husholdningenes konsum.15 

Telekommunikasjonstjenester utgjør 0,5 prosent 
av eksport av tjenester 

I 2018 ble det eksportert telekommunikasjonstje-

nester til en verdi av 7,4 milliarder kroner fra 

Norge. Eksporten kommer i hovedsak av at uten-

landske abonnenter bruker mobiltelefon og mobilt 

bredbånd i Norge, og «gjester» dermed mobil-

nett. Eksport av telekommunikasjonstjenester har 

økt noe de siste ti årene, både i verdi og som an-

 
15 Kategoriene som utgjør den største andelen konsum er beregnet 
husleie for selveiere (13 prosent), matvarer (10 prosent), drift av egne 
transportmidler (6 prosent), kjøp av transportmidler (6 prosent) og res-
tauranttjenester (6 prosent). Kilde: SSB, tabell 09172. 

del av samlet bruk, jf. figur 2.8. I 2018 var andelen 

9 prosent, en økning fra 5 prosent i 2008. 

Til sammenligning var samlet eksport fra norsk 

økonomi i 2018 på om lag 1 350 milliarder kroner. 

Dette fordelte seg med 410 milliarder kroner fra 

tradisjonelle varer, 569 milliarder kroner fra olje 

og naturgass, 12 milliarder fra skip, plattformer og 

fly og 358 milliarder kroner fra eksport av tjenes-

ter. Telekommunikasjonstjenester inngår i sist-

nevnte kategori, og utgjorde om lag 0,5 prosent 

av den samlede tjenesteeksporten i 2018.16  

2.4 Indirekte virkninger på 13 milliarder kro-

ner i 2018 

Aktiviteten i ekomsektoren bidrar til velstands-

vekst gjennom egen verdiskaping, jf. drøftingen 

over. I tillegg forgrener aktiviteten seg utover i 

økonomien, gjennom sektorens kjøp av varer og 

16 Dette tilsvarer kun 0,05 prosent av den samlede eksporten. 

 

Figur 2.8 Eksport av telekommunikasjonstje-
nester som andel av samlet anvendelse, 2008-
2018 

 
Kilde: SSB, ESA Questionnaire 1500 og 1600. 
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tjenester fra norske og utenlandske leverandører. 

Gjennom en ringvirkningsanalyse kartlegger vi 

den samlede økonomiske betydningen av denne 

aktiviteten, målt i økonomisk verdiskaping og sys-

selsetting. I ringvirkningsanalysen skilles det mel-

lom direkte og indirekte virkninger.17 

Verdiskapingen som genereres fra aktiviteten i 

ekomsektoren selv omtales som de direkte virk-

ningene på økonomien. Det vil si verdiskapingen 

fra de som jobber i sektoren, som skapes ved at 

aktørene tilbyr ekomnett og -tjenester, jf. av-

grensning i kapittel 1.6. I 2018 var verdiskapingen 

i ekomsektoren 34,7 milliarder kroner og næ-

ringen sysselsatte 11 600 årsverk, jf. kapittel 2.2. 

I tillegg til disse direkte økonomiske effektene 

skaper produksjonen i ekomsektoren etterspør-

sel etter varer og tjenester i andre deler av øko-

nomien, gjennom sektorens kjøp av produktinn-

sats. Dette omtales som indirekte økonomiske ef-

fektene, og er effekter som gjerne beregnes i 

ringvirkningsstudier av næringer, virksomheter 

eller sektorer. I dette delkapittelet fokuserer vi på 

de indirekte virkningene. 

De indirekte virkningene omfatter sysselsetting 

og verdiskaping hos ekomsektorens leverandø-

rer (1. runde virkninger). Videre omfattes under-

leverandørenes egne leverandører i flere runder 

(vi beregner 5 runder med disse virkninger). Sam-

funnsøkonomisk analyse sin ringvirkningsmodell 

(SARMOD) bruker kryssløpstabeller fra nasjonal-

regnskapet for å beregne de indirekte virk-

ningene (se boks 2.1 for nærmere omtale). 

Utgangspunktet for de indirekte virkningene er 

ekomsektoren produktinnsats. I 2018 var innkjø-

pet av varer og tjenester fra ekomsektoren på 

40,1 milliarder kroner, jf. kapittel 2.2. En stor an-

 
17 I ringvirkningsanalyser beregnes i mange tilfeller også induserte virk-
ninger (konsumvirkninger) dersom et tiltak eller en impuls påvirker inn-
tekten i et samfunn. Dette betyr at de skapes nye konsumvirkninger. I 

del av dette går som produktinnsats til egen næ-

ring (17,9 milliarder kroner). Denne delen av pro-

duktinnsatsen er allerede inkludert som en del av 

den samlede produksjonsverdien i ekomsekto-

ren. Vi står dermed igjen med 22,2 milliarder kro-

ner i produktinnsats som etterspørres fra andre 

næringer i økonomien. 

Størsteparten av ekomsektorens etterspørsel et-

ter varer og tjenester er rettet mot norske leveran-

dører (16,5 milliarder kroner), mens en mindre 

andel (5,7 milliarder kroner) er import fra uten-

landske leverandører. Dette gir en beregnet im-

portandel på om lag 26 prosent til ekomsektorens 

produksjon av ekomtjenester. 

Innkjøp av varer og tjenester som er rettet mot 

norske leverandører gir verdiskaping i norsk øko-

nomi. I 2018 har vi beregnet dette til 7,9 milliarder 

kroner (1.runde virkninger), aktiviteten syssel-

satte om lag 6 600 årsverk samme år. 

Innkjøpene fra ekomsektoren sprer seg på 

mange næringer, men enkelte peker seg ut. En 

relativt stor andel er rettet mot virksomheter innen 

IKT (1,3 mrd.), eiendomsforvaltning (0,9 mrd.), 

faglig vitenskapelig tjenesteyting (0,9 mrd.) og 

annen forretningsmessig tjenesteyting (0,8 mrd.). 

Leverandørene til ekomsektoren etterspør videre 

produktinnsats til sin aktivitet. Vi har beregnet 

virkningene fra 2-5. runde til 5,0 milliarder kroner, 

eller 4 100 årsverk. Denne aktiviteten sprer seg 

utover mange næringer, jf. figur 2.11. 

Når vi summerer de indirekte virkningene (1-5. 

runde) får vi 13,0 milliarder kroner i 2018 målt 

som verdiskaping, eller 10 700 årsverk. 

analysen legger vi til grunn at arbeidskraften i ekomsektoren har en 
alternativ anvendelse, konsumeffektene av sysselsettingen er derfor 
ikke beregnet. 
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Figur 2.9 Direkte og indirekte virkninger fra ekomsek-
toren i 2018. Verdiskaping i milliarder kroner. 

 
Kilde: SØA. 

Figur 2.10 Direkte og indirekte virkninger fra 
ekomsektoren i 2018. Antall årsverk. 

 
Kilde: SØA. 

Figur 2.11 Indirekte virkninger fra ekomsektoren i 2018. Verdiskaping fordelt på næringer 

 
Kilde: SØA. 
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2.5 Ekomsektoren investerer mer enn 10 mil-

liarder kroner i året i fast realkapital 

Teknologisk utvikling og nye måter for befolk-

ningen å både kommunisere og konsumere digi-

talt innhold har bidratt til betydelige endringer i 

ekomsektoren over tid, jf. beskrivelsen i kapittel 

1.1. Befolkningen og næringslivet etterspør både 

tilgang på og kapasitet i ekomnettene når de bru-

ker tjenester fra både ekomsektoren selv og fra 

tredjepart, der ekom inngår som en sentral inn-

satsfaktor i produksjonen. 

Den raske teknologiske utviklingen og endringer 

i konsummønstre krever kontinuerlig etablering 

av ny infrastruktur, samt vedlikehold og oppdate-

ring av den eksisterende. Dette gjelder for næ-

ringen som helhet, uavhengig av den spesifikke 

teknologien som er implementert eller hvilke ak-

tører som har vunnet fram i konkurransen. 

De siste tiårene har investeringene i fast realka-

pital i ekomsektoren økt mer enn i andre mar-

kedsrettede næringer i Fastlands-Norge, jf. figur 

2.12. Det er særlig etter 1990 at investeringene 

har økt betydelig. Utviklingen sammenfaller med 

kommersialiseringen av internett og den gene-

relle digitaliseringen av både nærings- og sam-

funnsliv. Investeringene har også vært påvirket 

av større konjunkturendringer i økonomien. Fallet 

ved årtusenskiftet kan sees i sammenheng med 

at Dotcom-boblen sprakk, da flere internettba-

serte selskaper gikk konkurs etter å ha vært over-

vurdert i aksjemarkedene. Investeringene falt 

igjen ved finanskrisen i 2008–2009. 

I 2018 var de samlede bruttoinvesteringene i fast 

realkapital på nærmere 12 milliarder kroner. Det 

utgjorde 1,4 prosent av de samlede bruttoinves-

teringene i fast realkapital i norsk økonomi. De 

årlige investeringene har vært på mer enn 10 mil-

liarder kroner siden 2015. 

2.5.1 En økende andel av investeringene går til 

immateriell realkapital 

Kapitalen ekomsektoren investerer i omfatter alt 

fra fysisk infrastruktur, til telekommunikasjons-

systemer og immateriell kapital som programvare 

og forskning og utvikling. 

I 2018 utgjorde investeringer i maskiner og utstyr 

i underkant av halvparten av investeringene, jf. fi-

gur 2.13. Telekommunikasjonsutstyr utgjør den 

største andelen av investeringene, herunder ra-

dio- og fjernsynssendere, samt basestasjoner for 

mobiltelefoni. Det ble investert mer enn tre milli-

arder kroner i dette utstyret i 2018. Investeringer 

i IT-utstyr, som datamaskiner og annet databe-

handlingsutstyr utgjorde 1,5 milliarder kroner. 

Bygg og anlegg er den nest største gruppen av 

investeringer, med om lag 2,8 milliarder kroner i 

2018. Investeringene i bygg og anlegg henger tett 

sammen med opparbeidingen av infrastrukturen 

for transport av elektroniske signaler og data. 

Figur 2.12 Indeksert utvikling i bruttoinveste-
ringer i fast realkapital fordelt på nærings-
gruppe, målt i faste priser (1990=100) 

 
Kilde: Nasjonalregnskapet, SSB-tabell 09181. 
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Den siste typen investeringer omfatter immateri-

ell realkapital, og særlig store er investeringene i 

programvare og databaser. Denne type investe-

ringer har fått større betydning med digitalise-

ringen, både i og utenfor ekomsektoren. 

Sammensetningen av investeringene er gradvis 

endret over tid. Maskiner og utstyr har gått fra å 

utgjøre 80 prosent av investeringene ved inng-

angen til 1990-tallet, mot under halvparten i 2018. 

Andelen av investeringene som går til bygg og 

anlegg varierer en del, men har i hovedsak ligget 

mellom 10 og 20 prosent siden årtusenskiftet. 

Etter år 2000 har investeringer i immateriell real-

kapital økt som andel av investeringene, herun-

der programvare og forskning og utvikling. I 2018 

utgjør disse til sammen 28 prosent av investe-

ringene, mot kun 8 prosent ved årtusenskiftet. 

Det er ikke tilgang til det samme detaljerte data-

grunnlaget for å beregne de økonomiske ringvirk-

ningene av næringens investeringer, som for pro-

duksjonen av telekommunikasjonstjenester. Ba-

sert på nasjonalregnskapets informasjon om til-

gangen på ulike varer og tjenester, er det imidler-

tid mulig å antyde noen overordnede egenskaper 

ved de økonomiske ringvirkningene. 

Innen bygg og anlegg foregår det generelt et be-

grenset omfang av import. Det gjelder sannsyn-

ligvis også for ekomsektorens investeringer i 

infrastruktur og bygningsmasse. 

Når der kommer til tilgangen på datamaskiner og 

annet IKT-utstyr, er det et betydelig større om-

fang av import. Norge har lange tradisjoner for ut-

vikling og produksjon av ekomtjenester, men det 

er rimelig å anta at en stor del av utstyret som 

brukes er produsert i andre land. Det samme gjel-

der investeringer i programvare, men i noe 

mindre grad forskning og utvikling. 

Samlet sett indikerer dette at innkjøpssiden av 

ekomsektorens investeringer først og fremst gir 

økonomiske ringvirkninger i bygge- og anleggs-

næringene i Norge. Utstyret som brukes er sann-

synligvis hovedsakelig produsert i andre land.  

Figur 2.13 Investeringer i ekomsektoren, etter in-
vesteringsart i 2018. Millioner kroner. 

 
Kilde: SSB, tabell 11189. 

Figur 2.14 Bruttoinvesteringer i ekomsektoren, for-
delt på investeringsart. 

 
Kilde: SSB, tabell 11189. 

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

3 500

B
yg

g 
o

g 
an

le
gg

Tr
an

sp
o

rt
m

id
le

r

IT
 u

ts
ty

r

Te
le

ko
m

m
u

n
ik

as
jo

n
su

ts
ty

r

A
n

d
re

 m
as

ki
n

er
 o

g 
u

ts
ty

r

P
ro

gr
am

va
re

 o
g 

d
at

ab
as

er

Fo
rs

kn
in

g 
o

g 
u

tv
ik

lin
g

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

2
0

0
8

2
0

1
0

2
0

1
2

2
0

1
4

2
0

1
6

2
0

1
8

FOU og annen immatriell realkapital

Maskiner og utstyr

Transportmidler

Bygg og anlegg



 

 

30 EKOMSEKTORENS BETYDNING FOR NORSK ØKONOMI | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

 

Boks 2.1 Beskrivelse av Samfunnsøkonomisk analyses ringvirkningsmodell 

 

Samfunnsøkonomisk Analyses RingvirkningsMODell (SARMOD) ble utviklet i 2011 i forbindelse med et oppdrag for 

Olje- og energidepartementet. Siden den gang har modellen blitt videreutviklet og benyttet i 30-40 ulike prosjekter, 

med både offentlige og private oppdragsgivere. 

Ringvirkningsmodellen er bygd opp med utgangspunkt i Nasjonalregnskapet fra Statistisk sentralbyrå. Tre sentrale 

størrelser som danner utgangspunkt for modellen er: 

▪ Produksjon: Verdien av varer og tjenester fra innenlandsk produksjonsaktivitet, dvs. fra markedsrettet virksom-

het. 

▪ Produktinnsats: Verdien av anvendte innsatsvarer og -tjenester i innenlandsk produksjonsaktivitet. 

▪ Bruttoprodukt: Økonomisk merverdi (verdiskaping) opptjent gjennom innenlandsk produksjonsaktivitet i en næ-

ring eller sektor, avledet og definert som produksjon minus produktinnsats. 

Oppbygningen av en kryssløpsmodell 
Aktiviteten til en virksomhet eller næring skaper økonomisk aktivitet (produksjon). 

Produksjonen i virksomheten/næringen fører både til verdiskapingen i den enkelte virksomhet/næring, men også til 

etterspørsel etter nye varer og tjenester fra sine underleverandører. Produksjonen i norsk fastlandsøkonomi består 

altså av verdiskaping (bruttoprodukt) og produktinnsats: 

(1) Produksjon = bruttoprodukt + produktinnsats 

I en ringvirkningsanalyse omtaler vi bruttoproduktet i første steg som «direkte virkning», mens produktinnsatsen virk-

somheten/næringen etterspør representerer en ny impuls til økonomien, og gir opphav til mer verdiskaping hos un-

derleverandører (det vi kaller indirekte virkninger): 

(2) Produktinnsats = Produksjon hos norske leverandører + import 

De fleste norske bedrifter etterspør varer og tjenester både fra norske leverandører og fra utenlandske leverandører 

(import). Ringvirkningsmodellen bruker nasjonalregnskapets kryssløp til å beregne en gitt produksjon til leveranser 

og verdiskaping hos underleverandører, og videre til underleverandørens underleverandører, etc. For å fastsette 

leveranser og underleveranser benytter vi SSBs tilgang- og anvendelsestabeller 1500 og 1600 fra nasjonalregnska-

pet. Tabell 1600 viser hvilke produkter de ulike næringene etterspør i sin produksjon (input), mens tabell 1500 viser 

hvilke næringer som produserer de ulike type produktene og hvor stor andel som er import. Modellen beregner ver-

diskaping fra underleveranser i fem ledd. 
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Når vi snakker om katalytiske virkninger menes 

hvordan ekomsektoren påvirker andre deler av 

samfunns- og næringslivet gjennom sin muliggjø-

rende teknologi. Ekom berører hele samfunnet 

og er en forutsetning for digitalisering. Vi skiller 

mellom digitale produkter og -tjenester, digitale 

virksomheter og digitale forbedringer i vurde-

ringer av de katalytiske virkningene. 

En samlet vurdering anslår at de katalytiske virk-

ningene er store. Ulike typer aktiviteter er derimot 

i ulik grad avhengig av ekom, og påvirker dermed 

økonomien i ulik grad. Digitale produkter og tje-

nester og digitale forretningsmodeller er helt av-

hengig av ekom, men utgjør i dag en mindre an-

del av økonomien. Digitale forbedringer drar nytte 

av ekom og digitalisering, men har analoge og fy-

siske alternativer. De digitale forbedringene kan 

derimot øke verdiskapingen i stort sett alle deler 

av økonomien.  

Samspillet mellom teknologi, investeringer og 

bruken av ekom legger til rette for dynamisk inno-

vasjon og utvikling, både i og utenfor ekomsekto-

ren, med drivere på både tilbuds- og etterspør-

selssiden. Dette gjør ekomsektoren og tilgren-

sende IT-næringer til de mest innovative og FoU-

intensive næringene i norsk økonomi. 

Den stadige teknologiske utviklingen har også 

medført at prisene på tjenestene har økt i en pe-

riode med stor kvalitetsforbedring. Mye av disse 

gevinstene har tilfalt konsumentene i form av et 

stadig økende konsumentoverskudd. 

3.1 Ekomsektoren berører hele samfunnet 

Katalytiske virkninger skisserer forhold som på-

virkes av ekomsektorens utbredelse, men som 

ikke omfattes av de direkte eller indirekte virk-

ningene av ekomsektoren. Vi sikter altså til akti-

viteter eller strukturelle endringer som utløses el-

ler forsterkes av ekomteknologier og -tjenester. 

Formålet er å forstå hvordan ekomsektoren og 

dens produkter påvirker og underbygger verdi-

skaping i andre deler av økonomien og i sam-

funnslivet. 

Ekomteknologier og -tjenester berører hele sam-

funnet og er en forutsetning for digitalisering. 

Ekomsektoren kan grunnleggende sett ha kataly-

tiske virkninger for både tilbudet og etterspørse-

len i tilnærmet alle markeder. På tilbudssiden kan 

ekomsektoren bidra til å forenkle produksjonspro-

sesser og skape nye tilbud av varer og tjenester. 

Fremveksten av strømmetjenester illustrerer 

hvordan kostnadsreduksjoner har tilgjengeliggjort 

kulturkonsum direkte i hjemmet. Ekomtjenester 

har også muliggjort nye former for etterspørsel et-

ter produkter. Smarttelefoner med nedlastbare 

apper er et eksempel på dette, blant annet kjøp 

av drosjetjenester gjennom Uber. 

Eksemplene over understreker samtidig to ting. 

For det første er det vanskelig å skille mellom til-

buds- og etterspørselseffekter. Nye muligheter 

for elektronisk kommunikasjon åpner for nye til-

bud, som igjen vekker nye former for etterspørsel 

som blir møtt av innovasjon og et nytt tilbud. For 

det andre er det vanskelig å skille mellom effekter 

av ekom og effekter av digitalisering som bygger 

på ekom. Uber hadde ikke vært mulig uten ekom 

(GPS og mobilnett), likevel er det en transporttje-

neste som handles, ikke en kommunikasjonstje-

neste.  

I dette kapittelet vil vi ikke alltid kunne skille mel-

lom de katalytiske virkningene fra ekom og IT-

sektoren fra hverandre.

 

3 Katalytiske virkninger av ekomsektoren 



 

 

32 EKOMSEKTORENS BETYDNING FOR NORSK ØKONOMI | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

3.2 Ekomsektoren er avgjørende for digitali-

sering i næringslivet 

For å anslå størrelsen på de katalytiske virk-

ningene ser vi nærmere på hvilke aktiviteter i næ-

ringslivet og husholdningene som påvirkes av 

ekomsektoren. 

Studier av den digitale økonomien er utbredt, og 

de er blant annet oppsummert i et nylig avsluttet 

arbeid av OECD (2020). Her skiller forfatterne ak-

tiviteter etter i hvor stor grad de påvirkes av digital 

teknologi. Basert på OECDs avgrensning define-

rer vi følgende grupper som vi strukturerer vurde-

ringen av ekomsektorens katalytiske virkninger 

etter: 

▪ Ekomsektoren: Virksomheter som tilbyr- el-

ler legger til rette for kommunikasjonstjenes-

ter ved å transportere data 

▪ Digitale produkter og tjenester: Virksom-

heter som produserer teknisk digitalt innhold 

og IKT-produkter 

▪ Digitale forretningsmodeller: Virksomheter 

som har en forretningsmodell som er av-

hengig av digitale innsatsfaktorer  

▪ Digitale forbedringer: Aktiviteter hvor virk-

somhetenes produkter eller tjenester blir for-

bedret av digitale innsatsfaktorer 

De fire gruppene utgjør til sammen det OECD re-

fererer til som det digitale samfunnet. Dette om-

fatter alle digitale forbedringer som i større eller 

mindre grad er avhengig av ekominfrastrukturen, 

herunder gevinster som tilfaller husholdningene i 

form av forbedrede varer og tjenester. 

Vår prinsipielle definisjon av det digitale samfun-

net, med tilhørende gruppering av typer av ekom-

bruk, er skissert i figur 3.1. Figuren kategoriserer 

aktiviteter og produkter slik at de nærmest sen-

trum har størst innslag av IKT-teknologi og at 

ekomtjenester dermed har stor betydning for pro-

duksjonen. Aktiviteter og produkter der ekom er 

mindre avgjørende er plassert mot ytterkanten av 

sirkelen. Merk at figuren ikke skisserer samlet 

omfang eller betydning av de katalytiske virk-

ningene av ekomsektoren. 

Ekomsektoren er i sentrum av figuren. I det nest 

innerste leddet ligger IT-næringen, delt i pro-

gram- og maskinvareprodusenter. Sammen med 

ekomsektoren utgjør disse virksomhetene kjer-

nen av den digitale økonomien. Kjernevirksom-

hetene leverer hovedsakelig kommunikasjonstje-

nester og produserer digitale produkter.  

Kjernen av den digitale økonomien muliggjør en 

rekke anvendelser i form av varer og tjenester. 

Produksjon av distribusjon av disse er imidlertid i 

varierende grad avhengig av ekom. Disse kan 

omtales som digitale virksomheter. Produktene 

trenger ikke nødvendigvis å være digitale, men 

virksomhetene er organisert med digitale forret-

ningsmodeller. 

Det tredje laget i figur 3.1 omfatter virksomheter 

med produkter som blir forbedret av digitale inn-

satsvarer. Virksomhetene produserer ikke nød-

vendigvis digitale produkter og forretningsmodel-

lene forutsetter ikke IKT-teknologi, men IKT-tek-

nologi forenkler eller forbedrer oppgaveløsningen 

i virksomhetene. Denne gruppen av virksomheter 

omfatter nesten hele den resterende økonomien.  

Den ytterste ringen av figuren utgjør sammen 

med de digitale forbedringene det digitale sam-

funnet. Dette omfatter en rekke ikke-økonomiske 

aktiviteter som påvirkes av utviklingen og til-

gangen på IKT-teknologi. Blant annet påvirkes 

husholdningenes hverdag og konsum av hvordan 

virksomheter produserer og opererer. 
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3.3 Tre typer næringsaktivitet anskueliggjør 

de katalytiske virkningene 

Det er utfordrende å kvantifisere og fastslå hvor 

store de katalytiske effektene av ekom er. For å 

anskueliggjøre de katalytiske virkningene av 

ekomsektoren drøftes særlig to kjennetegn ved 

tre typer næringsaktiviteter: 

▪ I hvor stor grad er næringsaktiviteten av-

hengig av ekom?  

▪ Hvor stor andel av økonomien utgjør og på-

virker aktiviteten? 

Summen av disse to vurderingene gjør oss i 

stand til å skissere en samlet vurdering av 

ekomsektorens katalytiske virkninger. Videre er 

det slik at digitale produkter og tjenester i stor 

Figur 3.1 Prinsippskisse av digitalt innslag i ulike økonomiske aktiviteter 

 
Kilde: SØA, basert på OECD (2020) 
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grad bestemmer hvordan forretningsmodeller 

kan endres og hvilke digitale forbedringer som 

kan gjøres i resten av økonomien. Det er derfor 

ikke hensiktsmessig å isolere de katalytiske virk-

ningene fra ekom for hver av de tre typene næ-

ringsaktiviteter. Det er derimot rimelig å anta at 

ekom er en så grunnleggende forutsetning for di-

gitalisering av næringslivet at de katalytiske virk-

ningene er store. Vi drøfter og nyanserer 

ekomsektorens katalytiske virkninger i de påføl-

gende avsnittene. 

I analysen gis hver type næringsaktivitet en skår 

fra 1 til 4, der 1 er i liten grad og 4 er i stor grad, 

for avhengighet av ekom og andel av økonomien 

som påvirkes. De to vurderingene gir til sammen 

en vurdering av de samlede katalytiske virk-

ningene. Vurderingene oppsummeres i figur 3.2. 

3.3.1 Digitale produkter og tjenester 

Virksomhetene som produserer digitale produk-

ter, omtaler vi videre som IT-sektoren. IT-sekto-

ren deles grovt inn i produsenter av maskin- og 

programvare. Eksempler på denne typen virk-

somheter er blant annet produsenter av halvle-

dere, transistorer og datamaskiner, programme-

ringstjenester, datasentre og skytjenester.  

Mange av virksomhetene i IT-sektoren kunne 

ikke produsert sine varer og tjenester uten tilgang 

til effektiv transport av data fra ekomsektoren. El-

ler det ville ikke eksistert et behov for tjenestene 

uten ekominfrastrukturen. Et grunnleggende 

kjennetegn ved denne gruppen er altså at 

ekomsektorens tjenester er en forutsetning for og 

sammenvevd med mange av produktene. 

Smarttelefoner og datamaskiner er eksempler på 

produkter som ville hatt betydelig færre bruksom-

råder uten tilgang til internett. Altså er produksjo-

nen og bruken av denne type maskinvare nært 

forbundet med ekomsektoren. 

Det finnes relativt få aktører som produserer ma-

skinvare i Norge. Vi har like fullt noen få, men be-

tydelige unntak. Blant annet Nordic semiconduc-

tors, Arm Norway og Kitron som produserer 

grunnleggende komponenter til maskinvare i IKT-

teknologi. I 2018 er det anslått at maskinvarepro-

dusentene sysselsatte om lag 4 300 årsverk 

(SØA, 2020). Ekom er helt avgjørende for etter-

spørselen etter deres produkter globalt. 

Kobling av sensorer og datamaskiner omtales 

ofte som tingenes internett eller sensorikk. Ting-

enes internett angår både husholdninger og virk-

somheter. Husholdningene påvirkes gjennom 

styring og optimalisering av produkter som lys-

systemer, lydanlegg, varme, kjøkkenartikler og 

en rekke andre produkter. Virksomhetene påvir-

kes gjennom at deres produksjonsutstyr og -sys-

temer i økende grad kobles sammen med fast og 

mobilt bredbånd. 

De katalytiske virkningene av ekomsektoren er 

kanskje særlig sterke i både produksjonen- og et-

terspørselen etter programvare. Internett ble opp-

funnet blant annet for å kunne dele filer som in-

neholdt programvare. Antall sysselsatte årsverk 

blant programvareproduserende virksomheter 

var i 2018 anslått til å være om lag 56 900 (SØA, 

2020). Anslagene inneholder imidlertid også en 

rekke konsulenttjenester som er nært forbundet 

med IKT. Ifølge de samme anslagene var pro-

gramvareprodusenter og tilknyttede konsulenter 

den klart største sysselsetteren i IKT-sektoren i 

Norge. De største programvareutviklerne var 

ifølge den samme rapporten Sopra Steria, Evry 

og Cisco Systems Norway. 

Utvikling og distribusjon av digitale produkter og 

tjenester er helt avhengig av ekomsektoren. 

Ekom muliggjør utvikling av produkter og tjenes-

ter, og bruken av disse gjør at nye behov oppstår.  

Mulighetene ekom gir påvirker blant annet hvor-
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dan vi betaler for varer og tjenester, lagrer doku-

menter, hvordan vi kommuniserer med hver-

andre, hvordan regnskapssystemer konstrueres, 

hvordan vi sosialiserer, hvordan vi oppsøker un-

derholdning og en rekke andre områder i økono-

mien og i samfunnslivet. 

Det er også all grunn til å tro at utviklingen av mu-

lighetene som ligger i anvendelse av IKT og ekom 

sammen fortsatt vil prege hvordan vi som sam-

funn løser oppgaver og problemer framover.  

Vurdering av de katalytiske virkninger 

Ekomteknologi og -tjenester er helt avgjørende 

for at produsenter av digitale varer og tjenester 

skal kunne løse sine oppgaver og levere tilstrek-

kelig høy kvalitet til sine sluttbrukere. Dermed 

scorer denne gruppen 4 på avhengighet av ekom. 

Produsenter av IKT-utstyr og utviklere av pro-

gramvare utgjør en liten del av økonomien isolert 

sett. Dermed scores gruppen med 2 på omfang. 

Som nevnt innledningsvis så muliggjør derimot 

disse produktene og tjenestene digitalisering i 

hele økonomien, slik at deres bidrag til de sam-

lede store katalytiske virkningene er avgjørende. 

3.3.2 Digitale forretningsmodeller 

Digitale virksomheter omfatter virksomheter som 

er digitalisert eller har heldigitale forretningsmo-

deller. Varen eller tjenesten som handles kan li-

kevel være enten digital eller fysisk.  

Det sentrale bidraget fra digitale virksomheter er 

at de reduserer transaksjonskostnader. Digitale 

virksomheter reduserer kostnadene forbundet 

med å gjennomføre kjøp og salg. Disse virksom-

hetene omtales ofte som plattformvirksomheter. 

Gruppen omfatter blant annet aktører som er be-

tegnet som digitale markedsplasser og digitale 

distributører i figur 3.1. 

Digitale markedsplasser er typisk virksomheter 

som har etablert en ny digital løsning for kjøp og 

salg av produkter eller tjenester. Virksomhetene 

produserer ikke nødvendigvis produktene på den 

digitale markedsplassen selv, men står for driften 

av markedsplassen. Eksempler på digitale mar-

kedsplasser er AirBnB, Uber, Prisguiden, 

Finn.no, Tise og Nabobil.  

En annen gruppe av plattformvirksomheter er di-

gitale distributører. Dette er virksomheter som 

heller ikke nødvendigvis produserer produktene 

eller tjenestene selv, men som formidler produk-

Figur 3.2 Kvalitativ vurdering av katalytiske effekter i ulike brukergrupper per 2020 
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ter digitalt til kjøper. Eksempler på digitale distri-

butører er Netflix, Spotify, Kolonial, Foodora, 

Morgenlevering. Denne gruppen av virksomheter 

omfatter såkalte «Over The Top (OTT)»-virksom-

heter. OTT-løsninger inkluderer virksomheter 

som utvikler egne tjenester eller varer og som 

utelukkende formidles digitalt (OECD, 2020). 

Digitale markedsplasser kombineres ofte med di-

gital distribusjon. Amazon har for eksempel i 

økende grad tatt over distribusjonsleddet. Forret-

ningsmodellen bygger altså på en digital portal for 

utvelgelse av produkter, men at dette kombineres 

med egen fysisk eller digital distribusjon.  

De digitale markedsplassene og digitale distribu-

tørenes eksistens er i første rekke avhengig av 

maskin- og programvare. Ekomsektoren har spilt 

en sentral rolle gjennom at markedsplassene bru-

ker elektronisk kontakt mellom kjøper og selger. 

Dette er den viktigste kilden til reduksjon av trans-

aksjonskostnaden i disse produktmarkedene.  

I tillegg til digitale markedsplasser og digitale dis-

tributører finnes det en rekke andre forretnings-

modeller som er ikke ville eksistert uten digital in-

put og virksomheter. Vi ser også helt digitale virk-

somheter i bransjer som tradisjonelt er preget av 

fysiske butikker eller filialer. Eksempler på dette 

er inntoget av digitale virksomheter i finans og for-

sikring med aktører som Sbanken, Bank Norwe-

gian og PayPal. 

Det finnes trolig fortsatt et stort uutnyttet mulig-

hetsrom for digitale virksomheter. De digitale dist-

ributørene illustrerer nettopp hvordan ekomsek-

toren spiller en sentral rolle. 

Vurdering av katalytiske virkninger 

Digitale virksomheter er helt avhengig av ekom. 

Derfor scores også denne kategorien med 4 på 

avhengighet av ekom, jf. figur 3.2. 

Omfanget av digitale plattformer i norsk og inter-

nasjonal økonomi er foreløpig liten. Omfanget 

forventes derimot å øke etter som behovet- og 

mulighetene for digitalisering av verdikjeder øker. 

Vår vurdering er at slike virksomheter utgjør en 

liten andel av økonomien i dag, og scorer 1. 

Selv om omfanget av digitale forretningsmodeller 

er lite i 2020, er det økende. Denne type virksom-

heter inntar også stadig flere bransjer. Som et 

ledd i ekomsektorens store samlede katalytiske 

virkninger både i dag og framover er dermed di-

gitale forretningsmodeller avgjørende. 

3.3.3 Digitale forbedringer 

Det finnes en rekke virksomheter der produksjon 

og produkter blir forbedret gjennom bruk av IT og 

ekom, men hvor både produktet og forretnings-

modellen ikke er avhengig av hverken IT eller 

ekom. Med «forbedret» menes både reduserte 

kostnader i produksjon og på sluttproduktet eller 

og økt kvalitet på sluttproduktet eller -tjenesten.  

Kanskje den mest fremtredende katalytiske virk-

ningen av ekomsektoren er forbedret kontakt 

mellom virksomhet og kunde. Nærmest alle 

norske virksomheter har nettsider og kommuni-

serer med kunder og samarbeidspartnere elek-

tronisk. Denne digitale kontakten kan også skje 

gjennom digitale plattformer, som diskutert over.  

Økt og bedre informasjonsflyt om priser og kon-

kurrerende produkter på tvers av markeder og 

landegrenser kan stimulere til økt konkurranse. 

Denne effekten er en sentral katalytisk virkning av 

ekomsektoren og har trolig stor betydning for 

ekomsektorens virkning på produktivitet. Produk-

tivitetseffekter drøftes mer inngående i kapittel 4.  

En rekke administrative oppgaver i virksomheter 

har også blitt effektivisert ved hjelp av ekomsek-

torens tjenester, og produkter utviklet på toppen 
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av disse. Slike effektiviseringer gjelder blant an-

net digitalisering av regnskapsføring, styringssys-

temer og ansettelsesprosesser. 

Ved bruk av IKT-teknologi er også en rekke pro-

dukter blitt forbedret gjennom mer effektiv be-

handling og kommunikasjon av informasjon. 

Sammen med IKT-teknologi har derfor trolig 

ekomsektoren bidratt ikke bare til at prisene er 

holdt nede gjennom konkurranse, men at virk-

somheter raskere kommuniserer informasjon 

som bidrar til tilpassede produkter. 

IT-teknologi har i kombinasjon med ekomsekto-

rens tjenester også påvirket store deler av pro-

duksjonen i økonomien. For tjenesteytende næ-

ringer har mulighetene for å sende store data-

mengder blant annet muliggjort en større utbre-

delse av kvantitative analyser basert på data, 

men også enkle oppgaver som skriving, formid-

ling, kommunikasjon, administrasjon og en rekke 

andre arbeidsoppgaver er blitt forenklet med til-

koblede digitale verktøy. 

Vareproduserende virksomheter har også fått et 

betydelig innslag av IT-produkter og -tjenester i 

sin produksjon. Utover å påvirke de vareproduse-

rende virksomhetene på samme måte som de tje-

nesteytende næringene har likevel ekomsektoren 

ennå ikke fullt ut endret den tradisjonelle varepro-

duksjonen. Hvorvidt dette endres gjennom at ma-

skineri og roboter kobles til internett gjenstår å se. 

Man ser imidlertid at tingenes internett i økende 

grad har blitt tatt i bruk i distribusjon av varer. Lo-

gistikksystemer i dag avhenger i stor grad av 

ekomsektorens tjenester, og sammen med øvrig 

IT-teknologi har ekomsektorens tjenester bidratt 

til å automatisere store deler av logistikken. 

Vurdering av katalytiske virkninger 

Forbedring av produkter og tjenester gjennom di-

gitalisering muliggjøres i stor grad av ekom. Sær-

lig om vi hensyntar sensorikk for å samle inn data 

fra alt fra biler, bevegelser, helsedata og produk-

sjonsprosesser, samt de forbedringene som kan 

gjøres i tilpasning av produkter og tjenester gjen-

nom maskinlæring mv.  

På en annen side vil virksomhetene som bruker 

digitale løsninger, men ikke selv er fullt digitale, 

ha alternative analoge muligheter om det kreves. 

Avhengigheten settes derfor til 1, jf. figur 3.2. 

Digitale forbedringer skjer i alle deler av samfun-

net, I grove trekk påvirkes derfor hele økonomien 

til en viss grad av ekomsektoren. Omfanget av 

økonomien som kan eller blir forbedret av ekom 

vurderes derfor som høyt, med en score på 4.  

Forbedringer i eksisterende og nye aktiviteter i 

økonomien forventes å utgjøre en stor del av 

ekomsektorens framtidige katalytiske virkninger. 

3.4 Øvrige aspekter ved de katalytiske virk-

ningene 

Ekomsektorens katalytiske virkninger henger 

nært sammen med hva ekomsektoren kan tilby 

økonomien av båndbredde, hastighet og lig-

nende. Omfanget av katalytiske virkninger som 

realiseres avhenger imidlertid både av hvorvidt 

økonomien er mottakelig for tjenestene, utvik-

lingen i ekomsektoren, samt koblingene og den 

gjensidige dynamikken mot IT-sektoren og øvrige 

deler av økonomien. 

Norge har i dag et godt utbygd kommunikasjons-

nett og på en rekke indikatorer for utbredelse av 

elektronisk kommunikasjon scorer Norge høyt i 

en internasjonal kontekst (OECD, 2020; DESI, 

2020). Norsk økonomi har derfor foreløpig klart å 
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overkomme to av de mest sentrale begrensning-

ene for at de katalytiske virkningene skal inntre, 

nemlig begrensninger som følger av den kritiske 

brukermassen og økonomiens analoge side. 

3.4.1 Forhold som begrenser de katalytiske virk-

ningene 

Tilgang på en kritisk brukermasse er en forutset-

ning for en rekke former for kommunikasjonstek-

nologi (Rybalka & Skjerpen, 2015). Årsaken til 

dette er såkalte positive nettverkseksternaliteter. 

Positive nettverkseksternaliteter er en betegnelse 

på fenomener hvor én aktørs nytte av å koble seg 

på et nett påvirkes positivt av hvor mange andre 

aktører som er tilknyttet det samme nettet. For 

eksempel øker en persons nytte av å ha mobilte-

lefon ved at en tilstrekkelig stor andel av vedkom-

mende sitt sosiale nettverk også har mobiltelefon. 

Fram til kritisk masse er oppnådd kan det være 

vanskelig for aktører å forplikte seg til bruken av 

et nett ettersom det er usikkerhet forbundet med 

hvor utbredt bruken kommer til å bli i samfunnet. 

Fenomenet er illustrert i figur 3.3, ved forholdet 

mellom brukermasse og katalytiske virkninger av 

ekomsektoren. I slike situasjoner kan det være 

samfunnsøkonomisk lønnsomt at myndigheter bi-

drar med finansiell støtte til utbygging av nett, slik 

at risikoen ved nettinvesteringer blir mindre for 

private investorer. Det bidrar til å øke investe-

ringsomfanget til et nivå som legger til rette for å 

nå en kritisk brukermasse som utløser katalytiske 

effekter (Katz & Shapiro, 1985). Denne problem-

stillingen er særlig aktuell for spørsmål tilknyttet 

investeringer i ekom-nett (Economides & 

Himmelber , 1994). 

Det er også flere andre typer av markedssvikt 

som begrunner regulering av ekomsektoren. En 

nærmere drøfting av disse er gitt i Vedlegg B. 

Flere av de katalytiske virkningene som er omtalt 

over er avhengig av at teknologien som ligger i 

ekomnettene brukes av tilstrekkelig mange. Be-

skrivelsene over har i første rekke tatt sikte på de 

katalytiske virkningene som observeres i dag. Til-

nærmet alle disse virkningene har kommet etter 

at kritisk brukermasse er oppnådd. Også for den 

framtidige utviklingen av ekomsektoren er kombi-

nasjonen av kritisk brukermasse og positive nett-

verkseksternaliteter sentrale problemstillinger. 

Investeringer i IKT-teknologi, herunder ekom, er 

likevel ikke alene nok til at flere av katalytiske 

virkninger realiseres. At befolkningen har tilstrek-

kelig kompetanse til, at institusjonene er godt nok 

rustet til og at eksisterende reguleringer ikke 

hindrer at ny teknologi implementeres og tas i 

bruk (Verdensbanken, 2016).  

Dersom kompetanse, institusjoner eller regler for-

hindrer diffusjon og innovasjon knyttet til teknolo-

gien, kan dette bidra til at en rekke investeringer 

i digital teknologi er uten virkning.  

Figur 3.3 Prinsippskisse av forholdet mellom ka-
talytiske virkninger og kritisk masse. 

 
Note: Skissen er kun illustrativ og er ikke basert på empirisk 

tallmateriale.  Kilde: SØA 
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Et annet sentralt forhold for at samfunnet skal 

kunne høste de mange positive virkningene av 

ekomsektoren er evnen til innovasjon. Ny tekno-

logi muliggjør en rekke nye bruksområder, samti-

dig krever det innovasjon for at disse bruksområ-

dene oppdages. 

3.4.2 Samspillet mellom ekomsektoren og 

andre næringer skaper katalytiske virk-

ninger 

Katalytiske virkninger oppstår i samspillet mellom 

næringer. Det skjer ved at tilgang på eller nærhet 

til produkter og kompetanse fra én næring, styr-

ker produktivitet og markedsmuligheter i andre 

næringer. For ekomsektoren er de tetteste kob-

lingene av slik art til virksomheter i IT-sektoren. 

Datamaskiner, telefoner og annet databehand-

lingsutstyr har funksjoner i seg selv, og er tatt i 

bruk overalt. Med tilgang på internett og tilstrek-

kelig stor overføringskapasitet øker imidlertid mu-

lige bruksområder eksponentielt.  

Dette samspillet mellom teknologi, investeringer 

og bruk legger til rette for dynamisk innovasjon og 

utvikling, både i og utenfor ekomsektoren. Det er 

drivere på både tilbuds- og etterspørselssiden. 

På den ene siden skaper tilgangen på ny ekom-

teknologi nye bruksmuligheter. På den andre si-

den åpner nye ideer om bruksområder etterspør-

sel etter innovasjon i ekomsektoren. 

Det er sannsynlig at store deler av innovasjonen 

og verdiskapingsmulighetene framover ligger i 

nye markeder, blant annet i utviklingen av nye 

OTT-løsninger (jf. kapittel 3.3.2). Uansett vil 

ekomsektoren og dens utvikling være en pre-

missleverandør slik innovasjon. 

 
18 Jf. SSBs oversikt over næringspolitiske virkemidler. Statistikken gir 
en oversikt over ulike former for bistand fra det offentlige virkemiddel-
apparatet for innovasjon, forskning og utvikling i næringslivet. 

Innovasjonsundersøkelsen kartlegger norske fo-

retaks evne til nyskaping og omstilling innen både 

produkt, prosess, organisasjon og marked. I un-

dersøkelsen rapporterer henholdsvis 71 prosent 

og 85 prosent av foretakene i henholdsvis ekom- 

og IT-sektoren at de har hatt innovasjonsaktivitet 

for å videreutvikle driften i perioden 2016–2018. 

Gjennomsnittet for alle næringer var 61 prosent. 

Det er mulig å drive innovasjonsaktivitet uten å 

realisere innovasjon eller utvikling. Både i ekom- 

og IT-sektoren rapporterer imidlertid en relativt 

høy andel at det er realisert både produkt-, pro-

sess- og forretningsinnovasjon i perioden.  

Tall på offentlig innovasjonsstøtte underbygger 

inntrykket av at ekomsektoren og IT-sektoren er 

relativt innovative næringer.18 Det gis omtrent 

dobbelt så mange tildelinger av innovasjonsstøtte 

per virksomhet i ekom- og IT-sektoren, sammen-

lignet med gjennomsnittet for næringslivet som 

helhet. Det høye antallet tildelinger kan imidlertid 

også være en del av en villet strategi om å satse 

Figur 3.4 Andel foretak med innovasjonsaktivi-
tet og realisert innovasjon 2016–2018, fordelt 
på næring og type innovasjon. 

 
Kilde: SSB, tabell 12791. 
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på digitale virksomheter med et stort forventet 

vekstpotensial. 

Innovasjonsundersøkelsen viser at ekom- og IT-

sektoren er innovative i seg selv. Samtidig finner 

en relatert undersøkelse om forskning og utvik-

ling (FoU) i næringslivet at halvparten av de sam-

lede forsknings- og utviklingskostnadene (FoU) i 

næringslivet går til informasjons- og kommunika-

sjonsteknologi. At det investeres i FoU innen IKT 

i bortimot alle næringer understreker at kataly-

tiske virkninger av samspillet mellom ekom og IT 

gjør seg gjeldende i store deler av næringslivet. 

Å kvantifisere katalytiske sammenhenger som 

beskrevet over er svært utfordrende, og krever 

grundigere undersøkelser av sammenhengen 

mellom teknologi- og kompetanseoppbyggingen i 

og mellom næringer. En drøfting som ser utvik-

lingen i ekom- og IT-sektoren i sammenheng, il-

lustrerer imidlertid noen interessante utviklings-

trekk i økonomien. 

Som nevnt tidligere, er antall sysselsatte årsverk 

i ekomsektoren redusert med om lag 30 prosent 

siden 1990. IT-sektoren har på sin side en helt 

motsatt utvikling, og sysselsettingen mer enn 

seks ganger så høy i 2019 som i 1990, jf. figur 

3.5. Utviklingen i IT-sektoren drives av en rekke 

ulike faktorer, men en viktig forutsetning har vært 

tilgangen på og overføringskapasiteten i ekom-

nettene. Dette har muliggjort utviklingen av pro-

dukter som kobler både virksomheter og hushold-

ninger med hverandre. IT-sektoren er også den 

viktigste teknologi- og tjenesteleverandøren til 

andre næringer som implementerer digital tekno-

logi i næringslivet. 

Samlet sett utgjorde ekom- og IT-sektoren 

2,7 prosent av alle årsverk i 2019. Det er nesten 

en dobling i andel siden 1990. Forholdet mellom 

de to er også i betydelig endring. I 1990 var det 

dobbelt så mange årsverk i ekomsektoren som i 

IT-sektoren. I 2019 var forholdet snudd på hodet, 

og IT-sektoren sysselsatte nesten fem ganger 

flere årsverk enn ekomsektoren. Denne utvik-

lingen gjør seg også gjeldende i andre land. Ac-

centure (2017) drøfter blant annet hvordan andre 

virksomheter i andre næringer bygger produkter 

som bruker ekomnettene som nødvendig infra-

struktur, samtidig som en fallende andel av den 

samlede digitale verdiskapingen tilfaller virksom-

hetene i ekomsektoren. 

De fleste virksomhetene som produserer digitale 

varer og tjenester eller har digitale forretningsmo-

deller er registrert i IT-sektoren. Dette gjelder 

også virksomheter som for eksempel Uber Norge 

og Finn.no. Det på tross av at den grunnleggende 

tjenesten disse leverer er formidling av henholds-

vis persontransport og salg av varer. Koblingen 

mellom ekom og IT aktualiseres ytterligere av at 

prisene på både telekommunikasjonstjenester og 

IKT-utstyr har falt betydelig de siste 30 årene. 

Figur 3.5 Utviklingen i antall årsverk i ekom- og 
IT-sektoren 

 
Kilde: SSB, tabell 09174. 
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Ut over sysselsettingen i selve IT-sektoren, utgjør 

sysselsatte med IKT-utdanning en økende andel 

av de sysselsatte i nesten alle næringer (SØA, 

2021). Dette gjenspeiler i større grad katalytiske 

virkninger knyttet til ekomsektorens katalytiske 

virkninger på virksomheter som kan forbedre sine 

produkter eller produksjonsprosesser med ny di-

gital teknologi. 

All veksten i IT-sektoren kan ikke forklares med 

koblinger til ekomsektoren, men det er sannsynlig 

at veksten ville vært betydelig mer beskjeden der-

som tilgangen på og kvaliteten i ekomnettene var 

dårligere. Uansett indikerer sammenhengene 

over at den samlede økonomiske betydningen av 

ekomsektoren går langt ut over sektorens egen 

verdiskaping og ringvirkninger av denne. 

3.4.3 Ekomsektoren har gitt en stor økning i vel-

ferd, samtidig som prisene har falt 

En rekke virkninger av ekomsektoren fanges opp 

gjennom mål på verdiskaping og sysselsetting, 

som er mye brukte indikatorer på velferdsvirk-

ninger. Det er imidlertid også en rekke virkninger 

som ikke fanges opp av slike mål. 

I løpet av de siste tiårene har prisene falt betyde-

lig på bruk av ekom, jf. figur 1.4. Ekomnettene er 

pålagt prisreguleringer, som har bidratt til å holde 

prisene på ekomtjenestene relativt lave. 

Samtidig med denne prisnedgangen har tilbudet 

fra sektoren blitt betydelig bedre som følge av 

teknologisk utvikling og innovasjon. Dette er en 

viktig forklaring til at vi har sett en betydelig øk-

ning i bruken av ekom, som vist i kapittel 1. 

Relativt lave priser og forbedret tjenestetilbud gir 

gevinster som tilfaller tilbydere av ekomtjenes-

tene og husholdningene som benytter seg av 

ekom. For virksomhetene har dette kommet til ut-

trykk gjennom de katalytiske virkningene som er 

omtalt over, i form av reduserte kostnader og nye 

forretningsmodeller. Der gevinstene ikke tas ut 

som avkastning til eiere, investeres de på nytt i 

økt kapasitet eller i videreutvikling. 

For husholdningene har imidlertid dette gjort at 

deres utnyttelsesmuligheter i ekomnett har økt, 

samtidig som de har betalt mindre for tjenesten. 

Dette har gitt økt velferd for konsumentene gjen-

nom økt disponibel inntekt, alt annet likt. Med 

andre ord har utviklingen i ekomsektoren bidratt 

til at konsumentoverskuddet for kjøp av ekomtje-

nester har økt.  

Konsumentoverskuddet kan beskrives med ek-

sempler som at husholdninger har fått reduserte 

transaksjonskostnader knyttet til kjøp, og gene-

relt mer tilgang til informasjon. 

Ekomsektorens virkning på konsumentoverskud-

det må imidlertid nyanseres noe. Innenfor flere 

markeder med virksomheter som har digitale for-

retningsmodeller kan disse virksomhetene ha 

oppnådd en markedsmakt som gir relativt høye 

marginer. Når marginene blir høye, betyr det at 

konsumentoverskuddet er lavere enn det ellers 

hadde vært. Likevel er det rimelig å konkludere 

med at de samlede velferdsvirkningene av 

ekomsektoren er betydelig større enn det hus-

holdninger har betalt for disse tjenestene over tid. 

En viktig årsak til at konsumentoverskuddet har 

økt er nettopp at ekomsektorens tjenester, og in-

novativ bruk av disse tjenestene, har muliggjort 

helt nye produkter eller forbedret eksisterende 

produkter. 
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Ekomsektorens betydning for økonomisk vekst 

handler i hovedsak om hvilke virkninger sektoren 

har hatt på utviklingen i produktivitet i norsk øko-

nomi. Ekom påvirker produktivitetsveksten gjen-

nom følgende kanaler: 

▪ Allokering av ressurser mellom foretak 

▪ Organisering og allokering av ressurser in-

ternt i foretak 

▪ Innovasjon, kompetanse og øvrige drivere 

Vi estimerer at ekomsektoren samlet bidro til 

0,23 prosentpoeng årlig produktivitetsvekst mel-

lom 1988 og 2002. I perioden 2003–2017 anslås 

IKT-næringenes samlede bidrag til 80 prosent av 

den gjennomsnittlige årlige produktivitetsveksten 

i norsk økonomi. Produktivitetsvirkningene av 

ekomsektoren øker betydelig etter 2003 og er an-

slått til å ha et produktivitetsbidrag på 0,6 prosent 

årlig, et større bidrag til enn IT-næringene.  

De senere årene synes ekom å ha hatt sterkest 

virkning på den gjennomsnittlige årlige produkti-

vitetsvekstenden innen kompetanseintensiv tje-

nesteyting, industri, elektrisitet-, gass og varmt-

vannsforsyning og finansieringsvirksomhet.  

I dette kapittelet redegjøres det først kort for pro-

duktivitet som konsept, og sammenhengen mel-

lom produktivitet og økonomisk vekst. Videre 

gjennomgås de viktigste driverne for produktivi-

tetsvekst, deretter drøftes gjennom hvilke kanaler 

ekomsektoren kan påvirke produktivitet i næ-

ringslivet. Til slutt presenteres våre anslag på 

ekomsektorens betydning for produktivitet og 

økonomisk vekst de siste tiårene. 

4.1 Produktivitet – konsept, mål og betyd-

ningen for økonomisk vekst 

For å forstå sammenhengen mellom produktivitet 

og økonomisk vekst er det hensiktsmessig å 

starte med sammenhengen mellom samlet pro-

duksjon, bruk av innsatsfaktorer og hvor effektivt 

produksjonen skjer. Samlet produksjon (𝑌) uttryk-

kes ofte som følgende sammenheng: 

𝑌 = 𝐴 ∗ 𝐹(𝐾, 𝐿, 𝑀) 

Bruttoprodukt forklares av innsatsfaktorene kapi-

talutstyr (𝐾), arbeidsinnsats (𝐿) og øvrige inn-

satsfaktorer i produksjonen (𝑀).  

Med dette rammeverket kan produktivitet drøftes 

mer presist. Produktivitet handler om hvor effek-

tivt en mengde innsatsfaktorer omdannes til varer 

eller tjenester i produksjonen. Dette er represen-

tert ved den totale faktorproduktiviteten (𝐴). 

Både økt bruk av innsatsfaktorer og høyere pro-

duktivitet kan dermed være kilder til økning i den 

samlede produksjonen. I historisk sammenheng 

vil det i lange perioder være begrensninger i til-

gangen på innsatsfaktorer. Da vil økt produktivitet 

være viktigste kilde til produksjonsvekst.   

Resonnementet gjelder for økonomien som hel-

het, og kan brukes om næringer og virksomheter. 

Vi kommer tilbake til hvordan rammeverket bru-

kes til å analysere ekomsektoren virkning på øko-

nomien som helhet. 

Betydningen av produktivitet for økonomisk 
vekst 

For at økonomien skal vokse, må enten bruken 

av innsatsfaktorer og/eller produktiviteten øke:  

«Productivity isn’t everything, but in the long 

run it is almost everything. A country’s ability 

to improve its standard of living over time 

depends almost entirely on its ability to raise 

its output per worker» 

Paul Krugman (1994). 

4 Ekomsektorens betydning for økonomisk vekst 
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Litteraturen peker særlig økt kapitalintensitet og 

teknologisk utvikling, økt utdanningsnivå i befolk-

ningen og økt produktivitet som de viktigste kil-

dene til økonomisk vekst (Jorgenson D. W., 

1991). Som vi skal komme tilbake til senere er 

trolig det viktigste bidraget fra ekomsektoren til 

økonomisk vekst virkningene sektoren har på 

produktivitet, og ikke den direkte virkningen av in-

vesteringene i ekominfrastrukturen i seg selv. 

Produktivitetsmål 

Det finnes en rekke ulike mål på produktivitet. 

Hvilket mål som er best egnet er avhengig av hvil-

ket formål produktivitetsmålet skal brukes til og 

det tilgjengelige datagrunnlaget (OECD, 2015).  

I mål på produksjon skilles det i hovedsak mellom 

verdiskaping og bruttoproduksjon. Bruttoproduk-

sjon kan beskrives som samlet omsetning, mens 

verdiskaping er omsetning fratrukket vareinnsats. 

Videre skilles det mellom såkalte multifaktorpro-

duktivitetsmål og enkeltfaktorproduktivitetsmål. 

Total faktorproduktivitet er et multifaktorprodukti-

vitetsmål. Den totale faktorproduktiviteten esti-

merer hvor effektivt alle innsatsfaktorer utnyttes. 

Produktivitet kan også analyseres ved å måle 

produksjon eller verdiskaping per enhet av en 

innsatsfaktor, såkalte enkeltfaktorproduktivitets-

mål. Produksjon per enhet arbeidskraft eller pro-

duksjon per innbygger er eksempler på slike mål. 

Enkeltfaktorproduktivitetsmål har ikke usikkerhe-

ten som følger med estimering, og er lettere til-

gjengelig å anslå. Verdiskaping per enhet ar-

beidskraft er mye brukt, som følge av den relativt 

tette koblingen til befolkningens velstandsøkning, 

og dermed økonomisk vekst i videre forstand. 

Produktivitetsmål knyttes ofte opp til mål for pro-

duksjon eller verdiskaping som bygger på priser. 

Prisene hentes fra regnskapsstørrelser aller 

andre kilder som bygger på produktenes priser. 

Slike produktivitetsmål har en rekke svakheter 

knyttet til at prisene påvirkes av faktorer som ikke 

er forbundet med produktivitetsutviklingen i seg 

selv. For eksempel kan konkurranseforhold eller 

økonomiske konjunkturer påvirke prisutviklingen. 

På en annen side har alternative produktivitets-

mål basert på produserte enheter utfordringer 

med å fange opp kvalitetsforbedringer i produkt-

ene, som kanskje i større grad gjenspeiles i pris-

endringer over tid (Bloom, 2010).  

Vi går ikke nærmere inn i debatten om produktiv-

tetsmålinger her, men påpeker at blant de nevnte 

alternativene er trolig de prisbaserte metodene 

beste egnet for formålet til denne rapporten. År-

saken at vi skal analysere ekomsektorens virk-

ninger på produktiviteten i andre næringer. 

4.2 Produktivitetsvekst i norsk økonomi og for 

de enkelte næringene 

Lav produktivitetsvekst er en av de viktigste ut-

fordringene Norge står overfor for å opprettholde 

et høyt velferdsnivå i framtiden (OECD, 2019). 

For å imøtekomme denne utfordringen, er det 

nyttig å ha oversikt over hvilke næringer som har 

hatt høy produktivitetsvekst de senere årene. 

I analysen under rettes oppmerksomheten mot 

ekomsektorens bidrag til økonomiens samlede 

produktivitetsvekst de siste tiårene. Det betyr at 

analysen må ta inn over seg utviklingen i 

ekomsektoren, men også sektorens koblinger og 

bidrag til produktivitetsvekst i andre næringer. 

Et generelt poeng knyttet til analyser av produkti-

vitetsvekst, er at driverne for denne kan endre 

seg over tid. Ekomsektorens beytdning for pro-

duktivtetsveksten kan dermed variere, avhengig 

av hvilken tidsperiode som studeres. 
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Videre må det skilles mellom bidraget fra sekto-

rens egen produktivitetsutvikling og virkningene 

av ekomsektorens bidrag til produktivitetsvekst i 

andre næringer. I kapittel 2.1 ble det vist at 

ekomsektoren har hatt relativt høy vekst i verdi-

skapingen per årsverk. I dette kapittelet rettes 

oppmerksomheten hovedsakelig mot sektorens 

bidrag til produktivitetsvekst i andre næringer. 

SSB estimerer utviklingen i total faktorproduktivi-

tet for enkeltnæringer og all markedsrettet virk-

somhet i fastlandsøkonomien. I beregningene 

skilles det ikke mellom IT og ekomsektoren, 

begge inngår i gruppen av IKT-næringer. Bereg-

ningene gir likevel en indikasjon på enkeltnæ-

ringenes bidrag til den samlede produktivitetsut-

viklingen i økonomien. 

I perioden 2000–2017 er det kun finansiering og 

forsikringsvirksomhet som har hatt en høyere 

vekst i total faktoproduktivitet enn IKT-

næringene, jf. figur 4.1. Høy gjeldsvekst, økende 

rentemarginer som følge av økt markedsmakt og 

stordriftsfordeler er trolig delforklaringer til veks-

ten i total faktorproduktivitet i finansiering og for-

sikringsvirksomhet. På en annen side kan 

ekomsektoren ha bidratt til næringens produktivi-

tetsvekst. Finansnæringene har investert mye i 

IKT. Automatisering og nye nettbaserte løsninger 

har bidratt til betydelig effektivisering av næ-

ringens oppgaveløsing.  

Av de ikke-finansielle næringene har produktivi-

tetsveksten vært størst i IKT-næringene. Som 

omtalt over har vi i senere tid opplevd en drastisk 

endring i type og mengde informasjon vi kan 

sende elektronisk som følger av teknologisk ut-

vikling og innovasjon i ekomsektoren. 

Figur 4.1 illustrerer også et annet viktig utvikling-

strekk. De fleste næringene som er angitt i tabel-

len, og landet som helhet har hatt en positiv vekst 

i total faktorproduktivitet siden 2000. Kun bygge- 

og anleggsbransjen og bergverksdrift er beregnet 

å ha hatt negativ utvikling i den totale faktorpro-

duktiviteten. I byggenæringen pekes det blant an-

net på arbeidsinnvandring og språkproblemer 

som en kilde til produktivitetsfall (Todsen, 2018). 

Aktiviteten på norsk sokkel er ikke med i SSBs 

beregninger av total faktorproduktivitet i figur 4.1. 

Som en del av produktivitetskommisjonens ar-

beid, ble utviklingen i den totale faktorproduktivi-

teten innen olje- og gassutvinning estimert 

(Rystad Energy, 2014). Analysen fant at produk-

tiviteten hadde falt med henholdsvis 6 prosent i 

perioden 2000–2010 og 8 prosent i perioden 

2010–2014. Strengere HMS-krav, flere syssel-

satte per riggår og utbygging av mindre utvin-

Figur 4.1 Prosentvis vekst i total faktorproduk-
tivitet i markedsrettet virksomhet i fastlands-
økonomien. 2000-2017. 
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ningsfelt er blant forklaringene på den negative 

produktivitetsutviklingen. 

4.3 Litteraturgjennomgang av ekomsektorens 

rolle for produktivitetsvekst 

Til tross foret relativt lavt investeringsnivå i forsk-

ning og utvikling har norsk økonomi en høyere 

produktivitet enn en rekke OECD-land, flere har 

pekt på dette som et paradoks. Enkelte studier 

viser imidlertid til at et høyt investeringsnivå i in-

formasjon- og elektronisk kommunikasjonstekno-

logi kan forklare den relativt høye produktiviteten 

(Rybalka, 2015). 

For å forstå betydningen av ekomsektoren for 

produktivitet og vekst i norsk økonomi må sekto-

rens rolle sees i en større sammenheng. Under 

presenteres hovedtrekk fra litteratur om drivere 

for produktivitetsvekst. Oppmerksomheten rettes 

særlig mot drivere ekomsektoren kan forsterke. 

4.3.1 Ekomsektoren påvirker produktivitet gjen-

nom en rekke ulike drivere 

Ekomsektorens virkninger på produktivitet er 

sammensatte. Basert på en litteraturgjennom-

gang kan imidlertid virkningene kategoriseres i 

tre kanaler: 

▪ Allokering av ressurser mellom foretak 

▪ Organisering og allokering av ressurser 

internt i foretak 

▪ Innovasjon, kompetanse og øvrige drivere 

Ekomsektorens bidrar til å allokere ressurser i 
samfunnet til sin beste anvendelse 

Verdiskapingen knyttet til ekom er i første rekke 

forbundet med å tillate raskere kommunikasjon 

mellom mennesker og maskiner, og å redusere 

barrierer for informasjonsflyt. På denne måten 

 
19 Asymmetrisk informasjon oppstår når enten selger eller kjøper vet 
mer om produktet i markedet enn den andre parten. Et typisk eksempel 
på dette er bruktbilsalg, men denne type markedssvikt er relevant for 

forbedrer ekomsektoren allokeringen av ressur-

ser i samfunnet. Her kan det pekes på flere for-

hold som kommunikasjonssektoren påvirker.  

Økt konkurranse gjennom bedre informerte mar-

keder er trolig noe av ekomsektorens viktigste bi-

drag til produktivitet (Bertschek, Briglauer, 

Hüschelrath, Kauf, & Niebel, 2016). Manglende 

eller asymmetrisk informasjon19 er former for 

markedssvikt som er konkurransehemmende og 

kommunikasjonssektoren har trolig bidratt til å 

dempe utbredelsen av disse formene for mar-

kedssvikt.  

Et annet viktig produktivitetsfremmende forhold 

er fleksible markeder for og tilgang på 

innsatsfaktorer (Bartlesman, Haskel, & 

Scarpetta, 2009). Bedre informasjonsflyt 

reduserer også inngangsbarrierene i markeder. 

Det kan bidra til at leverandørkjeder blir mer 

fleksible i sin tilpasning til endrede omgivelser. 

Mer effektiv kommunikasjon styrker også mulig-

hetene for handel over lengre avstander, som 

igjen øker konkurransen i markedet. Også den in-

terne virksomhetsstrukturen kan påvirkes, for ek-

sempel ved at kommunikasjon gjør det mulig å 

fragmentere produksjonsprosesser med en mest 

mulig effektiv arbeidsdeling, også på tvers av lan-

degrenser. Johnson og Noguera (2017) finner 

blant annet at underleverandører i internasjonale 

verdikjeder i økende grad er spesialisert på 

mindre deler av det endelige produktet. Ekom har 

sannsynligvis spilt en muliggjørende rolle for 

denne utviklingen.  

Det er også avedekket at geografisk nærhet og 

kommunikasjonsmuligheter mellom lignende 

virksomheter har utslag i produktivitet, eller såkalt 

produktivitetssmitte (Moretti, Enrico, 2004). 

en rekke markeder som arbeidsmarkedet, forsikringsmarkedet og en 
rekke andre markeder. 
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Gjennom å spre kunnskap mellom ulike 

samfunnsaktører kan ekomsektoren også bidra til 

å styrke denne produktivitetssmitten. 

Historisk sett har kanskje de viktigste driverne for 

produktivitetsveksten vært knyttet til institusjo-

nelle forhold som privat eiendomsrett, internasjo-

nal handel og sterk konkurranse uten store inn-

slag av markedssvikt i næringslivet (OECD, 

2017). Disse forholdene danner deler av grunnla-

get for den moderne markedsøkonomien har sør-

get for en effektiv allokering av ressurser og spe-

sialisering av arbeidsoppgaver. Som omtalt over 

styrker ekomsektoren mulighetene for handel 

over lengre avstander og bidrar til økt konkur-

ranse. Betydningen av ekomsektoren for alloke-

ring av ressurser mellom aktører er derfor trolig 

et sentralt produktivitetsbidrag. 

Ekomsektoren styrker produktiviteten internt i 
virksomheter 

Ekomsektoren har muliggjort mer effektiv kom-

munikasjon og nye former for kommunikasjon. 

Kommunikasjonsnettene har vært grunnlaget for 

en drastisk endring i hvordan foretak har organi-

sert sin produksjon. Ekomsektoren har trolig hatt 

en positiv virkning på hvor effektivt ressurser ut-

nyttes internt i foretak. 

Intern administrasjon og koordinering av virksom-

hetenes aktiviteter kan klart knyttes til mulighet-

ene for kommunikasjon (Bloom, 2010). Her må 

kommunikasjonsmulighetene sees i sammen-

heng med mulighetene for behandling og lagring 

av informasjon gjennom annen teknologi, som 

muliggjør en mer datadrevet virksomhetsstyring. 

Økt internasjonal handel hatt konsekvenser for 

virksomheters arbeidsområde, og derfor spesiali-

sering av arbeidskraft og kompetanse internt i 

virksomheter (Kohler & Smolka, 2018). Når 

ekomsektoren bidrar til økt handel over lengre av-

stander er det særlig virksomhetenes spesialise-

ring og oppbygning av anvendte kompetanse 

som bidrar til økt produktivitet (Benkard, 2000). 

IKT påvirker hvordan alle arbeidsoppgaver gjen-

nomføres, men det er særlig rutinepregede opp-

gaver som automatiseres og rasjonaliseres bort. 

For mer komplekse oppgaver, virker IKT ofte sup-

plerende og effektiviserende på oppgaveløsingen 

(Mogstad, Gaarder, & Akerman, 2015). Mulighet-

ene ekomteknologi skaper for kunnskapsspred-

ning er trolig en del av forklaring på produktivi-

tetsbidraget. Enkelte studier bekrefter dette gjen-

nom at virksomhetenes evne til å ta å utnytte mu-

lighetene i IKT henger sammen med kompetan-

senivået til de ansatte (Rybalka, 2008). 

Nyere litteratur peker også på en rekke andre 

virksomhetsinterne forklaringer på produktivitets-

vekst. Av interne produktivitetsdrivere nevnes ek-

sempelvis stordriftsfordeler og god bedriftsle-

delse (Bloom, 2010) og hvor desentralisert avgjø-

relser tas i virksomheter (Acemoglu, 2007). 

Ekomsektoren kan tenkes å påvirke disse 

produktivitetsfremmende forholdene gjennom en 

rekke kanaler. 

Ekomsektorens betydning for innovasjon, 
kompetanse og øvrige produktivitetsdrivere 

Innovasjon og investeringer i ny teknologi og 

forskning og utvikling har fått økt oppmerksomhet 

i produktivitetslitteraturen de senere årene. Årsa-

ken er at disse faktorene trolig har hatt økende 

betydning for den samlede produktivitetsveksten 

i industrialiserte land.  

Studier fra USA indikerer at bruken av IKT trolig 

er den viktigste forklaringen bak produktivitets-

veksten på slutten av 1990-tallet (Jorgenson, S. 

Ho, & Stiroh, 2005). I Europa ble et lignende opp-

sving i IKT-investeringer og medfølgende produk-

tivitetsvekst observert noen år senere (van Ark, 
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O'Mahony, & Timmer, 2008). Etterslepet henger 

trolig henger sammen med at innovasjonsbølgen 

innen IKT kom noe senere til Europa.  

Kommunikasjonsmulighetene ekomsektoren til-

byr har gitt grunnlag for nye markedet som tidli-

gere ikke eksisterte. I mange av disse markedene 

leveres varer og tjenester med høy produktivitet. 

Dette er særlig tydelig innen deler av IKT-

næringene, som ville opplevd betydelige be-

grensninger i sin verdiskaping uten velfunge-

rende ekomnett. Det er særlig kombinasjonen av 

ekomnettene og de øvrige IKT-næringene som 

har bidratt til datadrevet innovasjon, nye forret-

ningsmodeller og digitale anvendelser som har 

endret arbeidsmåten til myndigheter, byer og 

hele næringsområder. AirBnB, Uber og andre 

plattformer for delingsøkonomi er ikke mulige 

uten ekom, og bidrar klart til en mer effektiv utnyt-

telse av samfunnets ressurser. 

Et relativt høyt kompetansenivå har bidratt å 

gjøre den norske arbeidsstyrken omstillingsdyk-

tig. En omstillingsdyktig arbeidsstyrke gjør øko-

nomien bedre rustet mot endringer i markedsfor-

holdene (West, 2012), og bidrar til at IKT tas i 

bruk i næringslivet.  

Et annet forhold som har fått økt oppmerksomhet 

er koblingene mellom økonomiske kriser og pro-

duktivitet. Usikkerheten som følger med økono-

miske kriser bidrar til å dempe investeringer og 

sysselsetting, og med det produksjon. Midlerti-

dige eller varige nedskaleringer av virksomheter 

kan også redusere eventuelle produktivitetsvirk-

ninger av stordriftsfordeler (Bloom, 2007).  

I kriser der økonomien gjennomgår strukturelle 

endringer, som under finanskrisen i 2008 og olje-

prisfallet i 2014, vil trolig ikke ekomsektoren ha 

betydning utover forholdene som er omtalt over. 

Under Covid-19-pandemien har ekomsektoren 

imidlertid trolig bidratt til å dempe en rekke nega-

tive konsekvenser. Ekomsektoren har muliggjort 

bruk av hjemmekontor og produksjon, selv med 

sosial distansering. Dette har klart virket positivt. 

Det er da særlig virkningen av at man helt eller 

delvis kan unngå nedstengning. Ekomsektoren 

kan ha bidratt til å dempe størrelsen på og varig-

heten av den økonomiske nedturens virkninger 

på sysselsetting og investeringer. 

4.3.2 Forhold som styrker eller hemmer 

ekomsektorens produktivitetsvirkninger 

Som allerede nevnt er nesten alle drivere for 

ekomsektorens produktivitetsvirkninger nært 

knyttet til bruk av øvrig IKT. I hvor stor grad IKT-

løsninger blir integrert i økonomien, henger sam-

men med en rekke «analoge» forhold som regel-

verk, institusjoner, kompetanse om bruk av IKT 

og konkurranseforhold i IKT-sektoren og i andre 

deler av næringslivet (Verdensbanken, 2016). Til 

tross for store investeringer i IKT, kan en eller 

flere av disse forholdene bidra til å begrense bru-

ken, og de positive produktivitetsvirkningene av 

ekomsektoren. 

Et særlig relevant institusjonelt forhold i Norge er 

tilstedeværelsen av brede arbeidsgiver- og ar-

beidstakerorganisasjoner, med sentraliserte for-

handlinger om lønns- og arbeidsvilkår. Relativt 

små lønnsforskjeller styrker arbeidsgivernes in-

sentiver til å investere i arbeidsbesparende tek-

nologi. Dette gjelder særlig for rutinepregede 

oppgaver som utføres av relativt dyr arbeidskraft, 

sammenlignet med andre land. Samtidig tilsier 

relativt lave lønninger for høyt utdannet arbeids-

kraft at det er særlig lønnsomt å investere i virk-

somheter som krever mye formalkompetanse. 

Generelt er virksomheter med stort innslag av 

høyt utdannede mer produktive enn resten av 

økonomien. (Barth, Moene, & Willumsen, 2013).  



 

 

48 EKOMSEKTORENS BETYDNING FOR NORSK ØKONOMI | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

Den norske lønnsdannelsen er særlig relevant for 

investeringer i IKT da det bidrar til å styrke insen-

tivene for å investere i ny teknologi. I de brede og 

organiserte forhandlingene har fagorganisasjo-

nene normalt insentiver til å implementere ny tek-

nologi. Organisasjonene ønsker vekst for hele 

økonomien, og kan forhandle om brede ordninger 

for inntektssikring og omstillingsstøtte for ar-

beidskraften. 

Den norske samfunnsmodellen består også av 

en aktiv nærings-, og kompetansepolitikk. Et fo-

kus på IKT-kompetanse og regelverksendringer 

som muliggjør større bruk av IKT-teknologi i både 

privat og offentlig sektor har også vært sentrale 

forhold i veien mot det digitale samfunn og pro-

duktivitetsvirkningene som følger med dette 

(NOU:1, 2015). 

4.4 Anslag på betydningen av ekomsektoren 

på vekst i samlet produksjon 

Over har vi drøftet hvordan ekomsektoren kan bi-

dra til produktivitetsvekst i økonomien, gjennom 

flere ulike kanaler. For å anslå betydningen av 

disse virkningene, har vi estimert sektorens bi-

drag til økonomiens produktivitetsvekst fra 1988 

fram til 2017. 

I analysen er ekomsektorens bidrag til utviklingen 

i den samlede timeverksproduktiviteten i norsk 

økonomi beregnet i to tidsperioder, 1988–2002 

og 2003–2017. For den siste perioden er i tillegg 

sektorens bidrag til produktivitetsutviklingen øko-

nomien næringshovedområder beregnet. 

Metodisk tar analysen utgangspunkt i eksiste-

rende litteratur og empirisk forskning på feltet. 

Hovedresultatene fra analysen rapporteres og 

drøftes her. Vedlegg D inneholder en nærmere 

gjennomgang av den metodiske tilnærmingen, 

resultatene og sentrale usikkerheter ved disse. 

Til tross for at det er benyttet etablerte metoder i 

beregningene, er anslagene likevel er forbundet 

med betydelig usikkerhet. 

4.4.1 Bidraget fra ekomsektoren til vekst i sam-

let arbeidskraftproduktivitet over tid 

I perioden 1988–2002 var den gjennomsnittlige 

årlige produktivitetsveksten i Norge i overkant av 

2,3 prosent. I perioden etter årtusenskiftet har 

produktivitetsveksten vært noe lavere, på rundt 

1,5 prosent, jf. figur 4.2 

I analysen skiller vi mellom produktivitetsbidrag-

ene fra fire ulike kilder, henholdsvis; ekomsekto-

ren, IT-sektoren, samspillet mellom ekom og IT 

og øvrige faktorer. Bidraget fra øvrige faktorer er 

beregnet som forskjellen mellom den samlede 

produktivitetsveksten og bidragene fra ekom- og 

IT-sektoren. Disse øvrige forholdene omfatter 

blant annet forhold som kapitalintensitet, konkur-

ranseforhold, stordriftsfordeler i økonomien eller 

andre forhold som påvirker produktivitetsutvik-

lingen, i tillegg til de som er omtalt i delkapittel 

4.3.1.  

Figur 4.2 Estimert bidrag til gjennomsnittlig år-
lig vekst i arbeidskraftproduktivitet, fordelt på 
bidragskilde. 1988-2017. 

 
Noter: Bidragene er basert på de estimerte ligningene 

som er fremstilt i tabell. 
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Figur 4.2 viser våre anslag for det gjennomsnitt-

lige årlige bidraget fra henholdsvis ekomsekto-

ren, IT-sektoren og samspillet mellom de to 

næringene. 

I tråd med tidligere studier finner vi at IKT-

næringenes bidrag utgjorde en mindre del av den 

samlede produktivitetsveksten på 1990-tallet. 

Vårt anslag er at næringen samlet bidro til om lag 

0,23 prosentpoeng årlig produktivitetsvekst. 

Ekomsektoren utgjorde isolert sett om lag 0,16 

prosentpoeng, altså majoriteten av vekstbidraget 

fra IKT-næringene. 

De relativt lave produktivitetsbidraget fra IT-

næringene på 1990-tallet skyldes trolig at det 

først i løpet av dette tiåret at det ble investert i og 

tatt i bruk IT i betydelig omfang. Deretter tok det 

noe tid før produktivitetsgevinstene ble realisert. 

IT-næringenes bidrag til produktivitetsvekst virker 

gjennom en rekke direkte og indirekte kanaler, 

knyttet til utvikling og bruk av digital teknologi. En 

viktig del av produktivitetsbidraget fra IKT-

næringene stammer også fra innovasjon i pro-

duktmarkeder. Det tar gjerne noe tid slike effekter 

virker. Funnene våre samsvarer med andre stu-

dier på produktivitetsvirkningene av IT-

næringene på 1990-tallet i Europa (van Ark, 

O'Mahony, & Timmer, 2008). 

Resultatene indikerer at produktivitetsvirk-

ningene av 1990-tallets ekomteknologi lettere lot 

seg høste i denne digitaliseringsfasen. Det kan 

skyldes at mer effektiv kommunikasjon gir pro-

duktivitetsgevinster i seg selv. Gevinster av andre 

IKT-investeringer kan kreve større omstilling av 

for eksempel kompetanse og virksomhetsstruktu-

rer, som virker på lengre sikt.  

I perioden 2003-2017 indikerer anslagene en be-

tydelig økning i både det absolutte og relative bi-

draget fra IKT-næringene til veksten i arbeids-

kraftproduktiviteten. IKT-næringenes bidrag ut-

gjør om lag 80 prosent av den samlede gjennom-

snittlige årlige produktivitetsveksten i perioden. 

Det absolutte bidraget var 1,3 prosent årlig. Den 

økte betydningen forklares av et større bidrag fra 

IKT-næringene, men også at nettovirkningene av 

øvrige faktorer er betydelig mindre positive enn 

før årtusenskiftet. 

IT-næringenes økte rolle henger trolig sammen 

med et etter 2003 tok virksomheten i bruk mulig-

hetsrommet i IT-teknologien som ble introdusert 

på 1990-tallet. Samlet estimeres bidraget fra IT-

næringene å være om lag 0,5 prosentpoeng til 

gjennomsnittlig årlig produktivitetsvekst. 

Produktivitetsvirkningene av ekomsektoren øker 

også betydelig etter 2003 og er anslått til å ha et 

produktivitetsbidrag på 0,6 prosent årlig, altså et 

større bidrag til produktivitet som enn IT-

næringene.  

Forklaringen bak den sterke økningen i produkti-

vitetsvirkninger ligger trolig i en passering av den 

kritiske massen til den nye formen for kommuni-

kasjonsteknologi, som først ble innført på i starten 

av 2000-tallet, som omtalt i kapittel 4.3.1.  

Etter 2003 ser vi også at bidraget fra samspillet 

mellom elektronisk kommunikasjon og IT får en 

større rolle, og er anslått i perioden til å bidra med 

0,14 prosentpoeng til gjennomsnittlig årlig pro-

duktivitetsvekst. Dette er syv ganger høyere enn 

det tilsvarende bidraget i perioden 1988-2003. 

En sannsynlig forklaring på dette er at vi i denne 

perioden ser inntoget av IT-teknologi som i større 

grad bygger på elektronisk kommunikasjon. 

Smarttelefoner og utbredelsen av internettba-

serte løsninger for datamaskiner er eksempler på 

teknologi som har vært grunnleggende for pro-

duktivitetsbidraget fra IKT-sektoren, og trolig 
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grunnleggende for produktivitetsveksten til norsk 

økonomi. Det er da viktig å minne om at produk-

tivitetsvirkningene ikke bare stammer fra at indi-

vider mer effektivt kan kommunisere og behandle 

data, men den betydningen dette har for marke-

ders struktur og utvikling. 

4.4.2 Bidrag fra ekomsektoren til næringsspesi-

fikk vekst i arbeidskraftproduktivitet 

Analysen over har gitt et overordnet inntrykk av 

IKT-næringenes betydning for den samlede pro-

duktivitetsutviklingen i landet. For å få en bedre 

forståelse av sammenhengene, er det nyttig å 

analysere hvordan sektorene virker inn på ar-

beidskraftproduktiviteten i andre næringsaktivite-

ter i økonomien. Denne beregningen er gjort for 

perioden 2003–2017. 

Vi har analysert produktivitetsvirkninger i 11 ag-

gregerte næringsgrupper, som dekker alle deler 

av de norske næringslivet. Grupperingen er laget 

med utgangspunkt i nasjonalregnskapets 64 næ-

ringer. Næringer som antas å påvirkes på samme 

måte av ekomsektoren er gruppert sammen. En 

Figur 4.3 Estimert bidrag til gjennomsnittlig årlig produktivitetsvekst fordelt på hovednæringsgrupper og 
bidragskilde. 2003-2017. Rangert etter ekomsektoren bidrag. 

 
Noter: Bidragene er basert på de estimerte ligningene som er fremstilt i tabell . Næringene er rangert fra de med høyest an-

slått bidrag fra ekomsektoren (fra venstre) til de med lavest bidrag fra samme næring (til høyre). For næringsgruppen informa-
sjonsteknologi er kun bidraget fra telekomsektoren anslått. 
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nærmere angivelse av og begrunnelse for grup-

peringen finnes i vedlegg D. Resultatene fra be-

regningene er presentert i figur 4.3. Næringene er 

rangert fra høyest til lavest absolutt bidrag fra 

ekomsektoren. 

Samlet sett er det primærnæringer innen jord-

bruk, skogbruk, fiske, fangst og akvakultur, samt 

finansierings- og forsikringsvirksomhetene som 

har hatt den høyeste produktivitetsveksten i pe-

rioden. Næringsgruppene med lavest produktivi-

tetsvekst er Utvinning, bergverksdrift og rørtrans-

port, kultur, underholdning og annen tjeneste-

yting og kompetanseintensiv tjenesteyting. 

Ekomsektoren anslås å ha størst betydning for 

produktivitetsutviklingen innen kompetanseinten-

siv tjenesteyting20, industri, elektrisitet-, gass og 

varmtvannsforsyning og finansieringsvirksomhet. 

Bidraget fra IT-næringene varierer betydelig fra 

næring til næring. Funnene indikerer likevel at det 

er finansierings- og forsikringsvirksomhet som 

har høstet de største produktivitetsvirkningene 

fra IT-næringene, etterfulgt av kompetanseinten-

sive næringer. Dette er næringer der kompetanse 

og arbeidsoppgaver i større grad antas å være 

komplementære med effektiv bruk av IT.  

Det er sannsynligvis ikke tilfeldig at de samme tre 

næringene som har hatt størst virkning av IT-in-

tegrasjon, også har hatt stor nytte av ekomsekto-

ren. Dette resultatet understreker den tette kob-

lingen mellom disse teknologiene.  

Foruten kultur, underholdning og tjenesteyting in-

dikerer resultatene at alle næringene vi studerer 

har fått et positivt produktivitetsbidrag fra 

ekomsektoren. En mulig forklaring til den nega-

tive innvirkningen av ekomsektoren i denne næ-

ringen er virkningen av strømmetjenester som 

har resultert i en betydelig omstillingsprosess, og 

som kan ha påvirket produktiviteten negativt. 

Generelt ser vi at for noen næringer har ikke inte-

grasjonen av elektronisk kommunikasjon i økono-

mien vært det viktigste bidraget de senere årene, 

i motsetning til inntrykket vi får fra anslagene for 

den samlede økonomien. Dette gjelder særlig 

kompetanseintensiv tjenesteyting, utvinning, 

bergverksdrift og rørtransport og jordbruk og 

skogbruk. I alle disse tre næringene er det klart 

viktigste bidraget øvrige forhold som endringer i 

konkurranseforhold, kapitalintensitet eller lig-

nende. Her kan det imidlertid bemerkes at 

ekomsektoren og IT har spilt en viktig for å opp-

rettholde produktiviteten i kompetanseintensive 

næringsgrupper som, uten dette bidraget, ville 

hatt en negativ produktivitetsvekst.

 

 

 
20 Den kompetanseintensive tjenesteyting består av næringer som til-
byr forretningsmessig-, faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting.  
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Ekomsektoren påvirker hele samfunnet og repre-

senterer en muliggjørende teknologi med stadig 

nye anvendelser. Norge og resten av verden står 

overfor mange utfordringer framover. I dette ka-

pittelet rettes oppmerksomheten mot ekomsekto-

rens transformative egenskaper, i tilknytning til 

grønn omstilling og helse- og velferdsteknologi 

som et svar på en aldrende befolkning.  

Det er flere ekomteknologier som forventes å 

spille en sentral rolle for hvordan næringslivet og 

samfunnet må og kan endres for å redusere kli-

magassutslippene. Disse omfatter blant annet til-

gang til høyhastighets internett, skytjenester, 

tingenes internett (IoT) og digital virkelighet.  

Ekom i kombinasjon med annen teknologi kan 

endre måten varer og tjenester produseres og 

konsumeres på mange måter. Disse omfatter 

blant annet energisektoren, energibruk i eksiste-

rende og nye bygg, transport av mennesker og 

varer, matproduksjon, arbeidsoppgaver og -ruti-

ner og industriell vareproduksjon. Mye handler 

om innsamling og analyser av store datamengder 

og handlinger basert på disse dataene. Særlig vil 

IKT, muliggjort av ekom, bidra til å effektivisere 

produksjon og konsum på en måte som gjør det 

mulig å nå globale klimamålsettinger.  

I helsesektoren gjøres stadig nyvinninger med 

teknologi som er basert på ekom. Helsemyn-

dighetene tilrettelegger blant annet for innføring 

av e-helsetjenester og velferdsteknologi. Ekom 

bidrar blant annet til å redusere utfordringer knyt-

tet til at pasienter og brukere er fysisk adskilt fra 

helse- og omsorgspersonell. Utbredelsen av løs-

ningene er i mange tilfeller langt fra å utnytte alle 

muligheter, men Covid-19-pandemien kan ha 

fremskyndet utviklingen. 

5.1 Ekomsektoren spiller en avgjørende rolle i 

særlig to store utfordringer framover 

Norge og verden er inne i en periode med rask 

teknologisk utvikling, og med et økende fokus på 

bærekraft. Mye av den teknologiske utviklingen 

hviler på en underliggende utvikling av datama-

skiner og elektronikk. Teknologien blir stadig mer 

avansert og sammenkoblet. Denne sammenkob-

lingen muliggjøres i stor grad av ekomsektoren. 

IKT-løsninger og ekomsektoren påvirker hele 

samfunnet. Store datamengder genereres av sta-

dig økt bruk av IKT-løsninger. Evnen til å samle, 

lagre og analysere dataene øker eksponentielt, 

både som følge av økt datakraft og bruk av kuns-

tig intelligens. Hastigheten på ekomtjenestene 

øker stadig samtidig, som tilgangen øker. Digitale 

systemer som kommuniserer og løser problemer 

og oppgaver bedre og mer sømløst, vil bidra til å 

håndtere utfordringene. To sentrale utfordringer 

drøftes nærmere i dette kapittelet:  

▪ Grønn omstilling 

▪ Helse- og velferdsteknologi 

I dette kapittelet drøftes hvordan ekomteknolo-

gier og -tjenester forventes å påvirke disse ut-

valgte samfunnsutfordringene. Drøftingen bygger 

på eksisterende litteratur, og særlig rapporter fra 

GeSI, som skisserer hvordan IKT og ekom bidrar 

til omstillingen til en grønnere økonomi. 

I det videre søker vi å skissere hvilke teknologier 

eller ekomtjenester som særlig vil bidra sam-

funnsutfordringen. Videre peker vi på hvordan 

disse teknologiene vil bidra til å endre oppgave-

løsningen samt trekker fram eksempler på hvor-

dan vi allerede nå kan se at oppgaveløsningen 

endres med ny teknologi og nye anvendelser av 

eksisterende teknologi.  

5 Transformative egenskaper ved ekomsektoren 
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5.2 Grønn omstilling 

Dersom Norge og resten av det globale samfun-

net skal nå de ambisiøse målsettingene fra Paris-

avtalen, er det behov for en massiv grønn omstil-

ling som reduserer de globale utslippene av kli-

magasser. Klimagassutslippene må reduseres 

med 45 prosent innen 2030, sammenlignet med 

nivået i 2010. I 2050 må nettoutslippene være 

null, dersom vi skal vi nå målet om 1,5-graders-

målet (IPCC, 2018).  

Fram til i dag har situasjonen vært den motsatte. 

Globale utslipp av CO2 har økt med 1,5 prosent i 

perioden 2008-2017 (Le Quere, 2018). 

For å realisere omstillingen, må vekst og utvikling 

i samfunnet skje innenfor naturens tålegrenser. 

Det må skje en overgang til varer og tjenester 

som gir betydelig mindre negative konsekvenser 

for klima og miljø enn det som er tilfelle i dag. 

Veien dit vil kreve en global innsats. 

Flere løsninger er skissert for å nå målene i kli-

mapolitikken. Konsepter som frikobling av klima-

gassutslipp fra økonomisk vekst er en av dem og 

er diskutert utførlig (Conrad & Cassar, 2014; 

Paul, 2000; Ekins & Hughes, 2016; Fischer-

Kowalski, 2011; Parrique, et al., 2019; UNEP, 

2011; von Weizäcker, et al., 2014). EUs «Euro-

pean Green Deal» er ment å bidra til langsiktig 

bærekraftig utvikling. Dersom dette ikke er mulig, 

er nullvekst og sirkulærøkonomi lansert som mu-

lige alternative strategier. 

Digitalisering gjennom økt bruk av IKT betraktes 

som en mulighet for store energieffektiviseringer 

(Mickoleit, 2010; GeSI, 2015). Teknologier og 

løsninger som er helt avhengig av ekom griper 

inn i hele økonomien og samfunnet. Ekom kan 

dermed på mange måter sies å være avgjørende 

for å lykkes med å avkarbonisere, elektrifisere og 

effektivisere produksjon, distribusjon og forbruk.  

Hvorvidt digitalisering reduserer det globale ener-

giutslippet, er like fullt en pågående debatt i den 

internasjonale litteraturen (Faucheux, 2011; Hilty 

L. M., 2012; Hilty & Bieser, 2017; Lange & 

Santarius, 2020; Ferreboeuf, et al., 2019). I en 

drøfting av nettoeffekten er det nyttig å skille mel-

lom fire effekter i tråd med Lange m.fl. (2020):  

1. Direkte effekter fra produksjon, bruk og gjen-

vinning av IKT-teknologier og -tjenester 

2. Energieffektiviseringer i helse økonomien 

som følger av digitalisering 

3. Økonomisk vekst fra økt arbeids- og energi-

produktivitet 

4. Nye forbruksvaner gjennom mer og bedre 

IKT-tjenester 

Effektene av (1) og (3) øker energibruken, (2) og 

(4) reduserer energibruken. Nettoeffekten på 

energibruk er ikke enkel å fastslå. Lange m. fl. 

(2020) finner at nettoeffekten er negativ, altså at 

digitalisering øker energibruken. Videre teknolo-

gisk utvikling og innovasjon kan like stimulere (2) 

og (4) uten tilsvarende økning i (1) og (3).  

5.2.1 Energibruken i ekomsektoren selv er en 

kilde til klimagassutslipp 

Ekomsektoren bidrar i seg selv til klimagassut-

slipp. Den internasjonale litteraturen peker på en 

tydelig makroøkonomisk sammenheng mellom 

digitalisering og energiforbruk. En panelstudie for 

OECD land finner blant annet at en 1 prosents 

økning i internettbruk øker energikonsumet per 

innbygger med 0,026 prosent på lang sikt 

(Salahuddin & Alam, 2016). En lignende studie av 

framvoksende økonomier finner at 1 prosent øk-

ning i internettbruk øker energibruk per innbygger 

med opp til 0,108 prosent (Sadorsky, 2012). Re-

sultatene varierer imidlertid på tvers av land, og 
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det er få eller ingen studier som identifiserer tyde-

lige kausale forhold.  

Like fullt er ekomsektoren i sterk vekst og digita-

liseringen av hele økonomien har pågått i mange 

år allerede. Bruken av ekom øker, og sektorens 

verdiskaping og energibruk øker. Denne utvik-

lingen er ikke særegen for Norge, men gjelder 

hele den globale økonomien. Ekomsektorens an-

del av BNP i OECD har vært konstant i perioden 

1995 (OECD, 2019). Dette indikerer at veksten i 

ekomsektoren følger den økonomiske veksten.  

Ekomsektorens energieffektivitet har også økt 

gjennom flere tiår målt som energibruk per data-

overføring (Coroama & Hilty, 2014). Denne utvik-

lingen er også skissert å fortsette. Omfanget av 

effektiviseringer, forventninger om vekst i data-

trafikk og deres effekt på energibruk framover er 

derimot kontroversielt (Hintemann & 

Hinterholzen, 2019; Masanet, Shehabi, Lei, 

Smith, & Koomey, 2020). Den internasjonale de-

batten og forskningen har også rettet oppmerk-

somheten mot hvordan de teknologiske kravene 

og utviklingen knyttet til IoT og smarte byer ikke 

skal medføre en mer enn proporsjonal belastning 

for globale klimagassutslipp framover (Alsamhi, 

Ma, Ansari, & Meng, 2019). 

Hvorvidt nettoeffekten av digitaliseringen mulig-

gjort av ekomsektoren blir positiv eller negativ for 

energiforbruket globalt, bestemmes blant annet 

av om omfanget av sektoren eller dens evne til 

energieffektivisering vokser raskest. 

5.2.2 Ekomsektorens bidrag til klimagassreduk-

sjoner i andre deler av økonomien 

Energikonservering og -effektivisering, samt til-

strekkelig tilgang til fornybar energi er sentralt for 

å oppnå vekst uten å legge for mye press på 

klima og miljø. Et stort spørsmål er hvordan og i 

hvor stor grad IKT kan bidra til dette.  

Berkhout og Hertin (2001) skisserte fem områder 

hvor IKT kan bidra til å optimalisere produksjons-

prosesser og dermed til å redusere energikon-

sum: (1) simulering av produksjonsprosesser, (2) 

intelligent design av produksjon og anvendelser 

av varer og tjenester, (3) intelligent distribusjon, 

(4) endringer i kjøper og selgers samhandling og 

(5) organisering av arbeidslivet. Sui og Rejeski 

(2002) kategoriserte slike positive klimaeffekter i 

«de tre d-ene»; dematerialisering, dekarbonise-

ring og demobilisering. 

Flere rapporter fra GeSI med partnere (se blant 

annet SMART (2008) og SMARTer (2012) og 

#SMARTer2030 (2015)) identifiserer hvilke områ-

der IKT kan bidra til klimagassreduksjoner. 

GeSI skisserer reduserte klimagassutslipp, som 

følge av anvendelser av nevnte IKT-teknologier, 

tilsvarende 20 prosent av verdens utslipp fra 

2015 til 2030. Rapportene trekker fram eksemp-

ler på store sektorer som vil påvirkes av imple-

mentering av eksisterende og nye teknologier. 

Disse teknologiene er helt eller delvis avhengige 

av tilgang på og kapasitet i ekominfrastrukturen. 

For å lykkes med klimagassreduksjoner gjennom 

digitalisering er ekomsektoren avgjørende. Indu-

strirapportene fra GeSI og Accenture peker på 

særlig syv teknologier som vil spille en stor rolle:  

1. Tilgang til internett 

2. Hastighet på tilgang 

3. Skytjenester 

4. Sensorikk (IoT) 

5. Digital virkelighet 

6. Blockchain 

Tilgang til internett er en forutsetning for omtrent 

alle digitale tjenester. Samfunnet blir mer tilkob-

let, både mennesker imellom, menneske til ma-

skin og maskin til maskin. Neste generasjons til-
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kobling knytter seg til hastighet. I første omgang 

omfatter dette utrulling av 5G-nettet, som mulig-

gjør hastigheter og kapasitet som endrer dagens 

situasjon fundamentalt. Tilgang med de hastighe-

ter og kapasitet som 5G representerer skaper helt 

nye anvendelser. Skytjenester, sensorikk mv. 

kommer til å endre måten vi kommuniserer, hand-

ler og produserer varer og tjenester. 

Det er ikke mulig med en fullstendig kartlegging 

og kvantifisering av ekomsektorens bidrag til å re-

dusere klimagassutslippene framover i dette pro-

sjektet. De påfølgende kapitlene skisserer, basert 

på internasjonal litteratur og caseeksempler, 

hvordan nevnte teknologier kan påvirke oppgave-

løsning og klimagassutslipp i et utvalg sektorer: 

▪ Energisektoren 

▪ Bygg 

▪ Transport 

▪ Arbeidsliv 

▪ Matproduksjon 

▪ Industri 

Effektivisering av energisektoren 

Overgang fra fossile energikilder til fornybare 

energikilder er viktig for å lykkes med grønn om-

stilling. Samtidig vil økt bruk av IKT-løsninger mu-

liggjort bidra til å øke effektiviteten i strømnettet, 

og slik redusere klimagassutslippene. 

Innen 2030 vil disruptive IKT-løsninger som ma-

skin-til-maskin-læring, hvor maskiner kan lære av 

hverandre uten menneskelig innblanding, mulig-

gjøre smarte distribusjonsløsninger. Disse kan 

drive automatisk gjennom innsamling og analyser 

av data, og gjøre handlinger basert på en konti-

nuerlig strøm av data fra strømnettet. Alt sam-

menkoblet med rimelige og kraftige sensorer som 

kommuniserer via skytjenester. 

Flere og bedre koblinger og kommunikasjon i 

strømnettet muliggjør bedre og mer dynamisk til-

pasning av tilbud og etterspørsel etter energi.  

Det vil være mulig å bedre integrere fornybar 

energiproduksjon fra enkelthusholdningers 

strømproduksjon tilbake i strømnettet. Smarte 

Grids vil forbedres gjennom at systemene lærer 

av seg selv, distribuere strøm mer effektivt og for-

hindre nedetid i strømnettet gjennom lagring og 

distribusjon. Strømforsyningen vil med disse tek-

nologiene bli både bedre og mer pålitelig. 

CASEEKSEMPEL 

eSmart Systems – Making cloud technol-

ogies the brain of modern smart grid 

Microsoft eSmart Systems is a cloud-

based automated energy management sys-

tem that employs sensors, smart meters 

and software to forecast consumption, 

reduce outages, and monitor assets to 

improve energy efficiency. There is a 

wealth of data available to utility 

companies on the energy grid, but the 

challenge is to make sense of this data 

and turn it into actionable infor-

mation. eSmart Systems provides a cen-

tral way of bringing this information 

together and enables energy companies 

to deal with complex challenges such 

as balancing peak loads and supply and 

demand, as well integrating renewable 

energy sources and technologies into 

the grid. 

Managing data and information and up-

grading the grid to better balance peak 

loads is highly costly. eSmart Systems 

provides a cloud-based and cost-effec-

tive way of using data to optimize ex-

isting grids for energy efficiency, al-

low for predictive maintenance to re-

duce outage and continuous monitoring 

of all assets. This solution helps en-

ergy companies save time, money, and 

energy and reduces CO2e emissions as-

sociated with these energy savings. 

eSmart Systems is aimed at utility com-

panies looking to improve efficiency. 

All that is needed to start running the 

brains of the smart grid is an internet 

connection. 

https://www.esmartsystems.com/


 

 

56 EKOMSEKTORENS BETYDNING FOR NORSK ØKONOMI | SAMFUNNSOKONOMSIK-ANALYSE.NO 

Effektivitet og forbedringer hentes særlig ut i land 

der kullkraft utgjør en større andel av energisam-

mensetningen, siden overproduksjon går til spille. 

I Norge vil dimensjonering og distribusjon av for-

nybar kraft være en utfordring, men også ha rela-

tivt mindre konsekvenser for klimagassutslip-

pene. Med investeringer i batterikapasitet kan 

avanserte sensorer og IKT-løsninger dempe tryk-

ket på strømnettet ved stor etterspørsel.  

GeSI anslår at IKT-løsninger i energisektoren re-

presenterer et viktig bidrag i den grønne omstil-

lingen framover. Innen 2030 estimeres potensia-

let for klimagassreduksjoner til 1,8 Gt CO2-ekvi-

valenter gjennom bedre samsvar mellom tilbud 

og etterspørsel, innfasing av fornybar energipro-

duksjon og effektiv distribusjon i strømnettet.  

Energieffektivisering av eksisterende og nye 
bygg gjennom bruk av IoT 

Norge har, i likhet med store deler av verden, 

opplevd en hurtig økende andel av befolkningen 

som bor og ønsker å bo i urbane områder. Ur-

bane områder står for omtrent 70 prosent av ver-

dens energiforbruk og energirelaterte klimagass-

utslipp (Meld. St. 27 (2015-2016)). Om lag ni av ti 

nordmenn bor i byer eller byregioner.  

Ekom muliggjør gjennom sensorer, tilgang, hur-

tighet, kapasitet og skytjenester utvikling av 

smarte bygninger og byer. Relevante teknologier 

har fått raskt fotfeste de senere årene, og mulig-

gjør energieffektive kontorlokaler, næringslokaler 

og boliger. Automatisert og sentralisert styring 

sparer energi og gjør bomiljøene mer behagelige. 

I framtiden vil muliggjørende teknologier som au-

tomatiske strømmålere, sensorer, automatisert 

diagnostikk og styringssystemer i kombinasjon 

med IoT tilby mennesker bedre innsikt i og kon-

troll over egne omgivelser. Mennesker kan i 

sanntid monitorere og kontrollere energibruk, 

fjernstyre varme og lys, optimalisere lading av el-

bil og annet, for eksempel til tider på døgnet når 

strømprisen er gunstig.  

IKT-løsningene vil være avhengig av ekom både 

for å kommunisere mellom sensorer og maskiner, 

så vel som fra maskin til mennesker for optimal 

styring. Uten ekom vil potensiell klimagevinst av 

smarthjem begrenses. Smarte løsninger vil gjøre 

eksisterende og nye bygg mer energieffektive. 

Dette vil igjen gjøre byggesektoren mer kost-

nadseffektiv og redusere klimagassutslippene.  

GeSI anslår at energieffektiviseringer av bygg via 

IKT-løsninger vil bidra til å redusere klimagassut-

slippene globalt med 1,96 Gt CO2-ekvivalenter. 

CASEEKSEMPEL 

Enetune-BEMS – Central energy manage-

ment system. 

In Japan, sustainability and resource 

conservation are key topics of inter-

est. In 2014, Date-City in Japan 

adopted Fujitsu’s Energy Management 

System to centrally manage and improve 

energy use of public facilities in the 

city. This cloud-based energy manage-

ment system, called Enetune-BEMS, al-

lows for central management, integra-

tion and visualization of multiple 

business sites and facilities. Through 

functions such as demand management and 

remote and automated control of energy 

consumption, the system allows for en-

ergy conservation measures across pub-

lic facilities. 

The system allows the local government 

to effectively manage the energy use 

of 45 public facilities and schools in 

the city and enables the city to share 

information on power usage and energy 

saving measures between public offi-

cials and citizens. By centralizing in-

formation on public energy use, the 

Enetune-BEMS solution provides Date-

city with an effective tool to imple-

ment energy saving measures, limit 

power consumption during peak periods 

and reduce CO2e emissions through en-

ergy savings. 

https://www.fujitsu.com/downloads/ECO/reports/2014/fujitsureport2014-04010201-e.pdf
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Transport og mobilitet 

Befolkningsvekst og urbanisering gir en stadig 

økende etterspørsel etter transporttjenester. 

Transportsektoren står overfor teknologiske end-

ringer som har potensial til å endre transport av 

personer og gods på en grunnleggende måte 

(Ekspertutvalget teknologi og fremtidens 

transportinfrastruktur, 2019). Transportsektorens 

bidrag til grønn omstilling preges av fire trender: 

▪ Elektrifisering 

▪ Automasjon 

▪ Samhandlende intelligente transportsyste-

mer 

▪ Delingsmobilitet 

Ekomsektoren er avgjørende særlig for videre ut-

vikling av automasjon, samhandlende og intelli-

gente transportsystemer og delingsmobilitet. 

Automatisering av person- og godstransport 

øker. Her ser vi flere utviklingsnivåer, hvor de 

fleste nye personbiler har kjøreassistenter og 

Tesla er blant bilene som har en fungerende 

autopilot per 2020.  

Usikkerheter knyttet til teknologi, lover og etikk, 

vil avgjøre når betydelig utbredelse av helt auto-

nome kjøretøy skjer. Hvordan og hvilke deler av 

verden automatisering av person- og godstrans-

porten vil bre om seg først, gjenstår å se. 

Ekomteknologi er helt avgjørende for å skal lyk-

kes med denne automatiseringen. Sensorer som 

innhenter data om omgivelser og rutebeskrivelser 

vil være helt avgjørende. Hurtig og god tilgang på 

mobilnett vil også være avgjørende. 

Intelligente transportsystemer (ITS) utvikles sta-

dig, og gjør at transportformer og kjøretøy deltar 

i et felles digitalt økosystem. Utviklingen mulig-

gjør optimalisering av trafikkregulering, økt tra-

fikksikkerhet og forbedringer i hvordan transport-

omfanget kan reduseres for å begrense klima- og 

miljøbelastningen.  

Forutsetningen for at ITS skal fungere er ekom-

teknologier som GPS og sensorer med sendere 

og mottakere, i tillegg til 5G mobilteknologi med 

kortere forsinkelse enn tidligere generasjoner. 

V2X (Vehicle to Vehicle/Infrastructure) er tekno-

logi for direkte kommunikasjon mellom kjøret-

øyer, og mellom kjøretøy og mobilnett. For vei-

transport er «platooning» et energibesparende 

konsept som blir mulig med V2X, der vogntog 

med blant annet koordinert bremsing kjører med 

redusert avstand kan oppnå drivstoffbesparelser 

på 1-6 prosent (Paulsen, 2018). 

Nye forretningsmodeller muliggjør deling av res-

surser, for eksempel personbiler. Digitale løs-

ninger og ekomteknologier gir bedre utnyttelse av 

ressurser, og frigjør den enkelte fra å investere i 

CASEEKSEMPEL 

BLS Trucking, one of the largest inde-

pendent delivery services companies in 

the Midwestern US, was struggling with 

rising fuel expenses, vehicle theft, 

outages and logistical inefficiencies. 

In order to address these challenges, 

BLS adopted Verizon’s Networkfleet, a 

wireless fleet management system that 

merges diagnostic monitoring with GPS-

based automatic vehicle location tech-

nologies. The system provided BLS with 

an effective way of tracking and moni-

toring every single vehicle in their 

fleet, collecting information on loca-

tion, idle time, odd-hour usage and 

fuel consumption. 

By making the entire fleet visible and 

more transparent, Networkfleet helped 

BLS save an estimated $188,000 in fuel 

costs during the first year by elimi-

nating unauthorized usage and unneces-

sary idle time. In addition, it enabled 

the company to perform predictive 

maintenance, reduce breakdowns and re-

pair costs, prevent theft, and protect 

drivers from wrongful claims. 

https://www.verizonconnect.com/resources/case-study/
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egne transportmidler. Delingsøkonomien kan slik 

bidra til mer effektiv utnyttelse av transportmid-

lene, mindre trengsel og redusere klima- og mil-

jøbelastningen. 

Et annet eksempel er at bedre mobildekning kan 

forbedre eksisterende tjenester, blant annet tog-

transport. Bedre dekning langs jernbanen omgjør 

dødtid til arbeidstid, eller tid til underholdning. En 

slik forbedring av tjenesten for togtransport kan 

videre øke attraktiviteten og bruken, og gjøre flere 

investeringer samfunnsøkonomiske lønnsomme. 

Mer bruk av jernbane på bekostning av vei- eller 

lufttransport vil ha positive klima- og miljøeffekter.  

Nevnte teknologiske endringer og ekomteknolo-

gier forventes å radikalt endre måten personer og 

gods transporteres i framtiden både på vei, bane, 

sjø og luft. Teknologi og endringer i forretnings-

modeller vil forbedre ressursutnyttelsen til glede 

for menneskers mobilitet, så vel som at det vil re-

dusere belastningen på klima og miljø.  

GeSi anslår de samlede effektene på klimagass-

reduksjoner globalt som følger av bedre logistikk 

og transporttjenester til 3,8 Gt CO2-ekvivalenter 

innen 2030. De anslår at delingstjenester vil re-

dusere antall biler på veien med 135 millioner.  

Matproduksjon for en voksende befolkning 

Verdens befolkning vokser, og er estimert å nå 

8,5 milliarder mennesker i 2030 (FN, 2019). Pro-

duksjon av tilstrekkelig mengder med næringsrik 

mat vil bli en utfordring for verdenssamfunnet. 

Dagens metoder for å produsere mat både på 

land og til havs legger press på arealer, andre rå-

varer, skog og biodiversitet. Det slippes også ut 

store mengder klimagasser. Videre resulterer 

dårlig samsvar mellom tilbud av, etterspørsel et-

ter og distribusjon at om lag en tredjedel av all 

verdens matproduksjon kastes. Dette medfører 

store kostnader både for klima og for økonomien. 

IKT-løsninger kan endre måten vi produserer mat 

på framover, og slik bidra stort til grønn omstilling. 

CASEEKSEMPEL 

Farm Cloud Computing - Transforming 

farming by exploiting ICT. 

Aeon Agri Create is an ‘ICT Farming’ 

enterprise, created in partnership 

with Fujitsu, managing 15 farms cover-

ing over 200 locations across Japan. 

Aeon Agri Create was established with 

the aim to apply ICT to develop and 

share farming expertise so that people 

without much farming experience can de-

liver good results. The Aeon farms use 

Fujitsu’s Akisa Cloud Computing ser-

vice as the basis of their daily farm 

operation and monitoring. Workers are 

supplied with smart devices from which 

they can check operations, monitor 

crops, or check pesticide or fertilizer 

use while also keeping track of opera-

tional costs. Through GPS technology 

the collected data can be connected to 

a specific farm and a specific patch 

of land within the farm, allowing work-

ers to early detect and record abnor-

malities, insect damages, pests or dis-

eases. 

Farming plans, crop yield forecasts, 

observations, harvest data and other 

relevant information is integrated 

into a central database used to analyze 

and improve productivity. For example, 

collected data on the Japanese mustard 

spinach plant suggested that crop 

yields per hectare could be improved 

by up to 33% through optimal harvesting 

time and applying the right amount of 

sunlight and heat. This applied use of 

farm-generated data helps the company 

to support strategic crop planting, op-

timize production, and reduce the re-

quired energy and resources. In fact, 

time savings of up to 80% can be 

achieved using the cloud computing ser-

vice. Moreover, as the data generated 

is sharable, Aeon Agri Create aims to 

extend its application of ICT farming 

to 3000 subcontracted farmers, forging 

win-win relationships with its part-

ners. 

https://www.fujitsu.com/fts/Images/CS_2016Nov_Aeon_Agri_Create_Co_Ltd_Eng_v.1.pdf
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De relevante teknologiene kan bidra til å gjøre 

produksjon mer datadrevet og gjøre bruk av inn-

satsvarer og arealer mer effektive. 

Smart landbruk og havbruk sin bruk av sensorer 

og sammenkoblede maskiner forventes å gjøre 

matproduksjonen mer effektiv, og resultere i økt 

produksjon med dagens ressursinnsats.  

Sensorer og sammenkoblede maskiner kan 

sende store datamengder i sanntid om vær og 

klima, avlingens tilvekst, husdyrenes helse og 

jordsmonn direkte til bonden, som kan ta velinfor-

merte valg om justeringer i produksjonen. Bon-

den kan med større presisjon se hvor mye fôr, 

vann, gjødsel eller andre innsatsvarer som bør 

brukes til enhver tid. Dette vil bidra til å redusere 

avfall i produksjon og for eksempel øke produk-

sjonen per kilo kraftfôr bonden gir til sine husdyr. 

Presise tilbakemeldinger om tilvekst og jords-

monn kan også bidra til å forutse sykdom, og slik 

kunne gjøre produksjonen mer motstandsdyktig. 

IKT-løsninger og ekomtjenester kan også bidra til 

å redusere matavfall gjennom GPS, RFID eller 

andre smarte sporingssystemer. Slike løsninger 

kan i sanntid gi informasjon om produktets opp-

rinnelse, lokalisering og holdbarhet. 

GeSI anslår at smart landbruk kan bidra til å re-

dusere klimagassutslipp med 2,0 Gt CO2-ekviva-

lenter innen 2030. På tilsvarende måte kan hav-

bruk effektiviseres, gjennom økt bruk av smarte 

systemer for mer effektiv produksjon. 

Smarte kunder og smarte tjenester 

Den tradisjonelle måten å kjøpe og selge varer og 

tjenester på er i endring. Historisk har gjennom-

føring av handler involvert fysiske butikker både 

når det gjelder dagligvarer, banker og kino. Dette 

medfører at kunden må forflytte seg til det fysiske 

utsalgsstedet hvor han eller hun møtes av en an-

satt som også er fysisk til stede. 

Fysiske butikker medfører høye kostnader både 

for leie og eie av lokaler, logistikk av varer og 

energibruk i transport av kunder til butikken. 

Allerede har IKT endret måten vi handler på blant 

annet med framveksten av internetthandel. Butik-

ker som Komplett og Fjellsport er eksempler på 

norske aktører som utelukkende har digital butikk 

og forhandler henholdsvis IKT- og turutstyr. Kolo-

nial har gjort sitt inntog på dagligvaremarkedet, 

CASEEKSEMPEL 

Dynamic Workplace – Virtual workplace 

solution creating sustainable value. 

Provided by Deutsche Telekom (DT), Dy-

namic Workplace is a user-friendly 

cloud-based workplace allowing access 

to virtually any application through a 

simple web browser. The solution is 

compatible with any type of device such 

as notebooks, tablets and smartphones, 

and is delivered in a secure fashion 

from a private cloud. Using Dynamic 

Workplace allows any employee access to 

all the files, applications and soft-

ware that they need to work at their 

convenience from home, a coffee shop, 

an office abroad or any other environ-

ment. The solution is offered on a sim-

ple user interface across all devices 

and provides a self-service portal with 

integrated workflows. 

For a typical company, DT’s Dynamic 

Workplace solution helps employees re-

duce time spend on commuting to work 

by on average 56 hours a year. In ad-

dition, the solution helps every em-

ployee to save over €250 per year due 

to reduced commuting. For companies Dy-

namic Workplace offers significant 

benefits in terms of CO2 emissions re-

duction, employee cost savings and 

higher employer attractiveness. In 

fact, per year a company employing 

around 35,000 people can save 16,000 

tons of CO2 emissions through reduced 

travel and achieve €15 million in cost 

savings through reduced idle time and 

sick days. 

https://www.cr-report.telekom.com/site15/index.html#8
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mens Foodora og Amoi er eksempler på digitale 

aktører som endrer måten vi handler og konsu-

merer restaurantmat på. 

Næringslivet tar i bruk hjemmekontor i et økende 

tempo. Nedstengningen av store deler av sam-

funnet som et ledd i å bekjempe Covid-19-pande-

mien verden over har akselerert omfanget av bru-

ken. Videokonferansetilbydere som Pexip og 

Zoom muliggjør arbeid fra hvor som helst. 

Skytjenester, virtuelle arbeidsplasser og smarte 

kommunikasjonstjenester gjør arbeidshverdagen 

mer fleksibel for ansatte. Tjenestene muliggjør 

også produksjon i mange næringer, til tross for 

krav om fysisk avstand.  

Innen 2030 vil IKT endre måten mennesker lever 

ytterligere, når det gjelder innkjøp av varer og tje-

nester og egen arbeidssituasjon. Tid og geogra-

fiske avstander vil spille en mindre rolle enn i 

2020. Vi vil ha enda mer informasjon tilgjengelig 

til enhver tid, for å hjelpe oss i å ta mer informerte 

beslutninger. Befolkningen vil ha tilgang til et mer 

variert tilbud i alle kjøpsbeslutninger fra egen 

stue, og mer komplett informasjon om at prisene 

og kvaliteten som tilbys er konkurransedyktig. 

Når tid og geografisk avstand spiller en mindre 

rolle i arbeidslivet, kan det videre få virkninger på 

bosettingen. For personer i yrker som kan gjen-

nomføres digitalt, vil bokvalitet trolig veie tyngre 

ved bostedsvalg i framtiden. Kostnader forbundet 

med pendling til det fysiske arbeidsstedet vil trolig 

øke, da alternativet er at man unngår reisetid ved 

å arbeide fra eget hjem. Gode muligheter for 

hjemmekontor kan bidra til å dempe presset på 

trafikk og boliger i urbane strøk. Det er derimot 

fortsatt gode grunner til å forvente at urbanise-

ringen vil fortsette, men trolig med et noe lavere 

tempo enn uten disse nyvinningene.  

Også markedet for kontorlokaler kan oppleve re-

dusert etterspørsel som følge av økt bruk av 

hjemmekontor. Samtidig kan det tenkes økt etter-

spørsel etter egne kontorer, heller enn åpne land-

skap. Nettoeffekten på etterspørselen etter kon-

torlokaler i sentrale strøk er derfor usikker. 

Ekom med 5G og øvrig tilgang til høyhastighets 

internett vil være avgjørende for at hjemmekon-

torløsninger skal fungere så vel som helt eller del-

vis digitale virksomheter. 

GeSI anslår en økning i antall internettransaksjo-

ner på 50 prosent innen 2030, at hjemmekontor-

løsninger reduserer pendlingen med 53 prosent 

og arbeidsreiser med bil eller fly reduseres med 

hele 80 prosent. Omfanget av reiser til fysiske 

banker anslås også redusert med halvparten.  

Anslagene er basert på globale endringer og til-

svarer en reduksjon av klimagassutslipp på 

0,7 Gt CO2-ekvivalenter innen 2030. Det er usik-

kerheter knyttet til anslagene, men at ekom vil 

spille en rolle i endringene er klart. At endringene 

vil bidra til grønn omstilling på en positiv måte 

framstår også relativt sikkert. 

Industriell IoT  

Begreper som «Industri 4.0», «Industrial Internet 

of Things (IIoT)» og «smart produksjon» brukes 

ofte om hvordan utviklingen av tingenes internett 

radikalt endrer hvordan industriell produksjon 

fungerer (GeSI, 2015; Khan, et al., 2019; Zhang, 

Zhu, Maharjan, & Zhang, 2019). 

Kjernen i begrepene er bruken av teknologier og 

applikasjoner som sensorikk, 5G, skytjenester, 

edge/fog computing, maskinlæring mv. Ekomtje-

nester er sentralt for å muliggjøre positive gevins-

ter av IIoT. Begrepet kan defineres med følgende 

beskrivelse fra litteraturen:  
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«(…) the network of intelligent and highly 

connected industrial components that are 

deployed to achieve high production rate 

with reduced operational costs through real-

time monitoring, efficient management and 

controlling of industrial processes, assets 

and operational time.» 

Kilde: Kahn mfl. (2019). 

IIoT bruker tingenes internett til å videreutvikle in-

dustriell produksjon gjennom automatisering av 

smarte sensorer for innsamling, analyse og distri-

busjon av data i sanntid. Hovedmålet med IIoT er 

å øke operasjonell effektivitet og muliggjøre 

bedre styring av kapital og prosesser gjennom 

skreddersydde produkter og intelligent overvå-

king av prosesser, maskiner og produkter. Dette 

bidrar til å redusere behovet for reparasjoner og 

vedlikehold, og reduserer kostnader. 

Industri 4.0, som er stadiet industrien befinner 

seg i per 2020, fokuserer på sikkerhet og effekti-

vitet i produksjon. Videreutviklingen av IIoT for-

ventes å muliggjøre Industri 5.0, som vil koble 

mennesker og maskiner tettere sammen og bidra 

til å oppnå detaljert og personlig tilpasset produk-

sjon i Industri 6.0 (Khan, et al., 2019). 

For å realisere mulighetene IIoT representerer, er 

det helt avgjørende at ekomtjenestene er av høy 

kvalitet. Utrullingen av 5G vil være en slik avgjø-

rende faktor, med kortere forsinkelser og radikalt 

bedre støtte for lokal kommunikasjon og sikker 

overføring. I tillegg vil det være helt avgjørende 

med sensorer for å samle inn og kommunisere 

informasjon mellom maskiner og fra maskiner til 

mennesker gjennomgående i et slikt system. 

GeSI anslår at klimagassutslippene i industrien 

kan reduseres med 2,7 Gt CO2-ekvivalenter gjen-

nom smart produksjon innen 2030. 

5.3 Helse- og velferdsteknologi 

Helse- og omsorgstjenesten er stor og kompleks, 

med mange ansatte og virksomheter i kommunal, 

statlig og privat regi. En aldrende befolkning ut-

fordrer den offentlig finansierte velferdsmodellen 

i Norge, og utgjør en av de største utfordringene 

for norsk økonomi i de kommende årene 

(Finansdepartementet, 2017). Det utvikles stadig 

mer avanserte behandlingsmetoder og teknolo-

gier, for å kunne yte bedre og mer effektiv helse-

hjelp. 

Gode ekomtjenester skal bidra til å skape pasien-

tens helsetjeneste (Meld. St. 27 (2015-2016)). 

Gjennom digitalisering, effektiviseres helse- og 

omsorgstjenestene. Effektiviseringen forutsetter 

CASEEKSEMPEL 

FJVPS – Avoiding emissions in manufac-

turing through digital prototyping. 

The Fujitsu Virtual Product Simulator 

(FJVPS) is an advanced manufacturing 

industry solution that allows manufac-

turing companies to create virtual pro-

totypes of their products, machines or 

other items instead of having to phys-

ically manufacture them. The FJVPS pro-

vides a simple design operation using 

3D-CAD data that even people inexperi-

enced with the technology can use to 

design their own prototypes, detect 

faults and improve design quality in 

the very early stages of product de-

sign. 

The Virtual Product Simulator realizes 

benefits such as quality improvement by 

detecting 50-80% of design errors, 

shortening the development period and 

associated costs by 50%, and reducing 

necessary man-hours by 30-40%. Fur-

thermore, replacing face-to-face with 

online meetings, and reducing re-

sources used for prototyping, achieves 

a reduction in CO2e emissions of 30%. 

Allowing companies to virtually test 

their design without physical manufac-

turing drives significant savings in 

terms of time, money, resources and 

CO2 emissions. 
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et velfungerende samarbeid mellom statlig og 

kommunal sektor. Samhandlingsreformen har 

overført ansvaret for innbyggere med behov for 

helsetjenester etter behandling til kommunene på 

et tidligere stadium i rehabiliteringen. Antallet inn-

byggere med behov for medisinsk oppfølging i 

hjemmet har derfor økt. 

Det har vært en omfattende satsing på IKT i spe-

sialisthelsetjenesten de siste tiårene. Nye tekno-

logiske løsninger er blitt tilgjengelig, men Meld. 

St. 27 (2015-2016) viser til få felles løsninger og 

lite standardisert utvikling og teknologivalg mel-

lom de regionale helseforetakene  

Kommunene har digitalisert deler av sine tjenes-

ter for dokumentasjon, samhandling og saksbe-

handling, og tester innovative løsninger for hjem-

mebaserte tjenester. Informasjonsflyten på tvers 

av forvaltningsnivåer og mellom ulike deler av 

helse- og omsorgstjenestene er imidlertid utford-

rende. Direktoratet for e-helse ble etablert 1. ja-

nuar 2016 og skal være en pådriver for utvikling 

av digitale tjenester i helse- og omsorgssektoren. 

Direktoratet følger opp krav om standardiserte 

verktøy, finansiering og økt samhandling. 

Det er et uutnyttet potensial i økt bruk av ekom- 

og digitale tjenester for å effektivisere helse- og 

omsorgstjenestene. Ekomtjenester kan bidra til at 

pasientenes helsetilstand kan overvåkes i hjem-

met, og kommunikasjon og styring av hjelpemid-

ler kan erstatte fysisk oppmøte. 

Det skilles ofte mellom digitale helsetjenester (e-

helsetjenester) og velferdsteknologi. Førstnevnte 

inngår i produksjon av ordinære helsetjenester, 

mens velferdsteknologien inngår i hovedsak i 

kommunale omsorgstilbud. 

Ekom inngår i alle IKT-løsninger i helsetjenes-

tene der det er avstand mellom aktørene. Det har 

ikke vært et mål å tilbakeføre den økonomiske 

verdien av velferdsteknologi og e-helse til ekom 

ved hjelp av en fordelingsnøkkel. Som kvalitativ 

tilnærming fremheves her hvilke muligheter som 

åpnes som følge av utviklingstrender i ekomtje-

nester og -teknologier. 

I Norge er ikke m-helse et utbredt begrep. Inter-

nasjonalt har man tatt i bruk begrepet som beteg-

nelse på anvendelser av mobil som redskap for 

helseformål. Som m-helse-applikasjoner omfatter 

både personlige helseovervåknings-, trenings- og 

andre applikasjoner til bruk i forbindelse med be-

handling. M-helse omfattes i denne rapporten en 

del av e-helse-begrepet. 

McKinsey (2016) anslår at den svenske helsetje-

nesten kan realisere 25 prosent besparelser på 

10 år, med målrettede investeringer i digital hel-

seteknologi. Figur 5.1 viser mulig andel besparel-

ser av totale helsekostnader i Sverige. Betyd-

ningen av ekom er vurdert ut fra i hvilken grad 

teknologien avhenger av ekom, og hvilket poten-

sial helsetjenestene har ved bruk av ekomressur-

ser relativt til dagens situasjon. 

Med totale kostnader på 151,6 mrd. kroner i 2019 

er spesialisthelsetjenesten en betydelig kost-

nadspost i nasjonalregnskapet. Siden spesialist-

helsetjenestene i overveiende grad utføres med 

aktørene på samme sted, vil ekom har begrenset 

innflytelse på sektorens effektivitet. Det pågår li-

kevel intens innovasjon i feltet, og mye av gevins-

ten knyttet til ekom synes å komme fra pre- og 

postkliniske tiltak.  

Avstandsbehandling (telemedisin) krever likevel 

oppmøte ved spesialisert fasilitet. Behov for inn-

leggelse eller inngrep kan i samarbeid mellom pa-

sient og helsetjeneste forebygges, blant annet 

med bruk av helsesensorer. Tall fra Pasientreiser 

HF viser at spesialisthelsetjenesten medfører re-
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funderte reiser for over 2,7 mrd. kr (Pasientreiser 

HF, 2020). I den grad ekom kan erstatte oppmøte 

ved behandlingssted vil det kunne medfører en 

reduksjon i antall nødvendige reiser, og besparel-

sene kan bli betydelige. E-helsetjenester og de-

res avhengighet av ekom er nærmere beskrevet 

i kapittel 6. 

5.3.1 Velferdsteknologi i omsorgstjenestene 

Etter grundig utprøving og evaluering av gevins-

ter, har Helsedirektoratet utstedt anbefalinger for 

bruk av velferdsteknologi i kommunene. Føl-

gende tjenester er så langt anbefalt: 

▪ Lokaliseringsteknologi (GPS) 

▪ Elektronisk medisineringsstøtte (elektronisk 

medisindispenser) 

▪ Elektroniske dørlåser (e-lås) 

▪ Digitalt tilsyn 

▪ Oppgraderte sykesignalanlegg / pasient-

varslingssystem 

▪ Logistikkløsning for bedre kjøreruter og 

bedre kvalitet på tjenester 

▪ Digitale trygghetsalarmer 

▪ Responstjenester 

Figur 5.2 viser en oversikt over tjenestene, deres 

innsats av ekomtjenester og nyttevirkninger. Un-

der gjengis særlig resultater om spredning og im-

plementering fra en evaluering av virkemidlene i 

Nasjonalt velferdsteknologiprogram (Breivik, 

Rotvold, & Boysen, 2019). 

Lokaliseringsteknologi (GPS) 

GPS-løsningene gjør det mulig å lokalisere bærer 

av GPS-enheten ved behov. Løsningene bruker 

ekomtjenestene satellittposisjonering og mobil-

dataforbindelse til varslingssentral, sykehjem el-

ler tilsvarende. Tjenesten er spesielt aktuell for 

personer med kognitiv svikt. 

Figur 5.1 Ekom i velferdsteknologiske løsninger 
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Teknikker for nettilgang 
 

 

Fjernovervåkning ved 
hjelp av sensorteknikk 

4 % 

 

Egendiagnose og rådgiv-
ning  

2 % 

 

E-konsultasjoner  
3 % 

 

Internettbooking  
1 % 

 

Digital egenpleie 
  

1 % 

 

Elektronisk medisine-
rings-støtte 

0,4% 

 

Forebyggende folkehel-
searbeid 

0,3% 

 

Total nettilgang 11 %  

Teknikker for automati-
sering 

 
 

Integrerte journalsystem  
5 % 

 

Optimering av pasient-
forløp  

2 % 

 

Personellallokering  
2 % 

 

Mobile verktøy for hjem-
metjeneste og -pleie 

1 % 

 

Fjernovervåkning av in-
tensivpleie 

1 % 

 

Total automatisering 10 %  

Avansert dataanalyse 
 

 

Enhetlig utførelse ev 
pleie 
  

2 % 

 

Verktøy for klinisk beslut-
ningsstøtte 

4 % 

 

Total avansert  
dataanalyse 

4 %  

Totalt 25 %  
 

Kilde: McKinsey (2016) 
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Tjenesten kan ha stor nytteverdi både for bruker, 

pårørende og ansatte i tjenesten, blant annet ved 

å redusere eller utsette behov for opptrapping av 

tjenester. Det rapporteres også om økt aktivitets-

nivå, som kan ha helsefremmende effekter. 

Det var ved utgangen av 2019 registrert 1 328 

brukere av GPS, og nær halvparten av de kom-

munene (71%) som deltok i evaluering av virke-

midlene i Nasjonalt velferdsteknologiprogram, 

rapporterte om kostnadsbesparelser. HDIRs 

første gevinstrealiseringsrapport rapporterer om 

et tilfelle av 120 000 i unngåtte kostnader for to 

måneder etter at én beboer på bokollektiv tok i 

bruk GPS (Hdir, 2015).  

Elektronisk medisineringsstøtte 

Elektronisk medisineringsstøtte er elektroniske 

medisindispensere som varsler via lys og lyd når 

medisinen skal tas. Apparatene registrerer om 

bruker tar medisinen ut av dispenseren, og sen-

der varsel til helsepersonell via mobilnettet der-

som den ikke blir tatt ut. 

Gjennom mobildata og integrasjon med journal-

systemer, kan bruk og medisinering loggføres. 

Med mobilapp er det mulig for helsepersonell å 

kontrollere opplysninger om bruk av apparatet, 

og sende korte meldinger til brukere, med mulig-

het for å be om tilbakemeldinger. 

En viktig gevinst ved bruk av elektronisk medisi-

neringsstøtte er at hjemmetjenesten ikke er like 

bundet opp til oppmøte for medisinering av kog-

nitivt svekkede brukere. Dermed kan belast-

ningen jevnes ut over arbeidsdagen, slik at be-

manning lettere kan tilpasses behovet. Innspart 

arbeidstid er også betydelig. 

Feilmedisinering en stor kostnad for samfunnet. I 

Innst. S. nr. 197 (2004-2005) estimeres kostna-

dene ved feilmedisinering til opp mot 5 mrd. kr. 

Feilmedisinering forekommer i om lag 20 prosent 

av alle behandlingsforløp hvor legemidler benyt-

tes. Elektronisk medisineringsstøtte kan øke kva-

liteten på medisineringen betraktelig. Ifølge en le-

dende leverandør av slike medisindispensere 

kan det dokumenteres at disse kan oppnå 99 pro-

sent presisjon i medisinuttak (Seljom, 2018). 

I Helsedirektoratets gevinstrealiseringsrapport 

oppgir 73 av 195 responderende kommuner å ha 

implementert elektronisk medisineringsstøtte. 90 

prosent rapporterer om økt kvalitet, over 80 pro-

sent om spart tid og nær 60 prosent om unngåtte 

kostnader etter implementeringen.  

Elektroniske dørlåser 

Elektroniske dørlåser (e-lås) som velferdstekno-

logisk tiltak tillater fjernstyring og -overvåkning av 

ytterdør via mobilnett og/eller trådløst lokalnett. 

Hjemmetjenestens ansatte kan åpne dørlåser fra 

mobilapp, og trenger derfor ikke kjøre innom ba-

sen for å hente og levere nøkler. Det unngås 

også at beboere og ansatte mister nøkler.  

37 av 195 responderende kommuner i Helsedi-

rektoratets evaluering oppgir å ha implementert 

elektroniske dørlåser. Over 70 prosent av disse 

oppgir å oppnå tidsbesparelser. Fredrikstad kom-

mune har beregnet at 1 000 brukere tilsvarer åtte 

sykepleierstillinger eller 5,6 mill. kroner per år. 

Digitalt tilsyn 

Digitalt tilsyn er en fellesbetegnelse for ulike sen-

sorteknologier som benyttes til varsling, for ek-

sempel ved fravær fra seng, dørpassering og fall. 

Tjenestene kan kombineres med bildeoverføring 

fra kamera ved utløst alarm. Tjenestene skiller 

seg fra sensorbasert overvåkning i e-helse ved at 

det er brukerens miljø som overvåkes, snarere 

enn medisinske variabler. 
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Det er gjerne behov for flere sensorer for å gi me-

ningsfull overvåkning. Nyere teknologi for Tinge-

nes internett (IoT) gir lavere kostnader per sen-

sor, og muligheter for batteridrift. Dette kan redu-

sere kostnadene når det er få sensorer per sted. 

51 av 195 responderende kommuner i Helsedi-

rektoratets evaluering oppgir å ha implementert 

digitalt tilsyn. 60–70 prosent av disse angir å rea-

lisere gevinster både med hensyn til start tid, unn-

gåtte kostnader og økt kvalitet. 

Oppgraderte sykesignalanlegg / pasientvarslings-
system 

Sykesignalanlegg eller pasientvarslingssystemer 

tilsvarer digitalt tilsyn, men gjelder institusjonsba-

sert omsorg. Sensorer kan være alarmknapp, 

snortrekk og smarthusteknologi som automatisk 

lystenning, røykdetektorer og lignende. 

Etter hvert som helsesektorens IT-systemer flyt-

ter ut i skyen eller til leverandørens servere, vil 

ekom bli en uunnværlig ressurs i produksjon av 

denne typen tjenester. I dag er imidlertid installa-

Figur 5.2 Ekominnsats og nyttevirkninger i velferdsteknologiske løsninger 

Teknologi Beskrivelse Ekominnsats Nyttevirkninger 

Lokaliseringsteknologi 

(GPS) 

GPS-løsningene gjør det mulig å lo-

kalisere bærer av GPS-enheten ved 

behov 

Geoposisjonering, 

mobilkommunika-

sjon 

Økt trygghets- og frihetsfølelse både 

for tjenestemottaker, pårørende og 

ansatte i omsorgstjenesten. Utsatt 

tjenesteinngang eller utsatt behov 

for opptrapping av tjenester.  

Elektronisk medisine-

ringsstøtte (elektronisk 

medisindispenser) 

Elektronisk medisineringsstøtte er 

elektroniske medisindispensere som 

varsler via lys og lyd etter forhånds-

innstilte tidspunkt når medisinen 

skal tas.  

Mobilkommunika-

sjon 

Redusert antall hjemmebesøk, 

bedre helse gjennom riktigere medi-

sinering samt et potensielt mer ak-

tivt liv 

Elektroniske dørlåser 

(e-lås) 

Elektroniske dørlåser som velferds-

teknologisk tiltak tillater fjernstyring 

og -overvåkning av ytterdør via mo-

bilnett og/eller trådløst lokalnett 

Mobilkommunika-

sjon, bredbånd 

Besparelser i nøkkelhåndtering for 

hjemmehjelptjenestene. Automatisk 

loggføring ved besøk. 

Digitalt tilsyn 

Digitalt tilsyn er en fellesbetegnelse 

for ulike sensorteknologier som be-

nyttes til varsling for eksempel ved 

fravær fra seng, dørpassering og fall. 

Mobilkommunika-

sjon, bredbånd 

Øker mulighetene for å bli boende 

hjemme og reduserer dermed be-

hov for plass i institusjon 

Oppgraderte sykesig-

nalanlegg / pasient-

varslingssystem 

Tilsvarende som digitalt tilsyn, men i 

institusjonsbasert omsorg 

Mobilkommunika-

sjon, bredbånd, kan 

etableres lokalt 

Potensial for redusert bemanning, 

redusert forekomst av fall 

Logistikkløsning for 

bedre kjøreruter og 

bedre kvalitet på tje-

nester 

System for automatisk beregning av 

optimal tildeling av kjøreruter og 

oppdrag basert på posisjonering av 

enheter 

Mobilkommunika-

sjon, GNSS (geoposi-

sjonering) 

Øker andel brukerrettet tid i hjem-

metjenesten 

Digitale trygghetsalar-

mer 

Med mobil trygghetsalarm kan bru-

ker ta med seg utendørs og fortsatt 

ha mulighet til å varsle ved behov for 

bistand 

Geoposisjonering, 

mobilkommunika-

sjon 

Livskvalitet og aktivitetsnivå, mulig 

bedret allmenn helsetilstand, økt 

trygghet for pårørende 
 

Kilde: Helsedirektoratet og Holte Consulting  
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sjonene ofte lokale, på institusjoner med felles 

bredbåndslinje til kommunalt datarom. 

Logistikkløsning for bedre kjøreruter og bedre 
kvalitet på tjenester 

Digitale systemer kan foreta automatisk bereg-

ning av optimal tildeling av kjøreruter og oppdrag, 

med eller uten posisjonsdata for mobile enheter.  

Pilotkommunen Horten sparte halvparten av de 

tidligere planleggingsressursene ved innføring av 

ny logistikkløsning. I tillegg spares tid og kilome-

terdrevne kostnader. For pasientene resulterte 

innføringen i økt andel besøk fra ansvarlig syke-

pleier, som hever kvaliteten på pleietjenestene. 

Det er fremdeles få kommuner som har tatt slike 

systemer i bruk. Kun 8 av de 195 respondentene 

i NSE-evalueringen rapporterer å ha implemen-

tert dem. Imidlertid er gevinstvurderingene svært 

positive, med rundt 70 prosent både med hensyn 

til start tid, unngåtte kostnader og økt kvalitet.  

Digitale trygghetsalarmer 

Mobil trygghetsalarm kan bruker ta med seg uten-

dørs og fortsatt ha mulighet til å varsle ved behov 

for bistand. Digitale enheter kan, ved siden av 

overføring av varslinger om fall, inaktivitet og 

vandrealarm, tilby to-veis tale. 

Helsedirektoratets anbefalinger fra 2014 peker 

på at mange utstyrstyper bare virker på 2G. Slike 

enheter er fremdeles i bruk, og utgjør det store 

antallet. Med om lag 60 000 brukere i 2019, er det 

mange enheter som før nedleggelse av GSM må 

oppgraderes til 4G. 

Digitale trygghetsalarmer rapporteres av de 51 

respondentene i evalueringen fra NSE primært å 

gi kvalitetsgevinster for bruker ved muligheter for 

økt aktivitet uten assistanse.
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Kriser innebærer forstyrrelser i samfunnskritiske 

funksjoners virkemåte og gir ekom en annen be-

tydning enn ved normaltilstanden. Tilgjengelighet 

av tiltak i krisehåndtering avhenger av god bered-

skap, det gjelder også for ekom. 

Den umiddelbare kriseresponsen setter ekom i 

spill som et redskap. Også langsiktig omstilling 

for tilpasning av samfunnet til nye betingelser kan 

kreve innsats og omstilling av ekom. 

Ekom kan både være til nytte i krisehåndtering og 

omstilling. Stadig utvikling av nye og effektive ver-

dikjeder i tett sammenvevde kritiske samfunns-

funksjoner som alle avhenger av ekom, vil stille 

stadig sterkere krav til ekomnettene. Blant annet 

stilles det krav robusthet og redundans. Funksjo-

ner som forutsetter kommunikasjon med innbyg-

gere, vil også stille krav til dekning av befolk-

ningen, men i enkelte tilfeller også av arealet. 

Under Covid-19-pandemien har Norges høye 

standard i ekomtjenester muliggjort både krise-

håndtering og omstilling. Det er også eksempler 

på at omstilling til nye arbeidsmåter har blitt ak-

selerert av krisen, kanskje til lærdom for planleg-

ging av innovasjonsprosjekter i offentlig sektor. 

6.1 Ekomsektorens rolle i krisesituasjoner 

2020 ble året der de fleste for første gang fikk 

oppleve en nasjonal krise som berører alle inn-

byggere i landet. Selv om bare om lag 1% av be-

folkningen hadde blitt registrert smittet, var hele 

befolkningen berørt av smitteverntiltak. Kon-

sekvensene var også store for mange som ble 

permittert eller arbeidsledige, og skoleelever og 

studenter sin utdanning ble sterkt påvirket. Pan-

demien har vist hvor tett sammenvevde samfun-

nets funksjoner er, og hvor uventede virkningene 

av sykdommen har vært.  

Ekom er en integrert del av de fleste samfunns-

funksjoner, og i kriser kan betydningen av ekom 

arte seg annerledes enn i normale tider. 

I Meld. St. 29 (2011-2012) inngår Nødnett, felles 

nødnummer og felles nødsentraler, systemer for 

gradert kommunikasjon, prioritet i mobilnettene, 

varsling over tyfon, risiko- og kriseinformasjon, 

samt NRKs kringkastingsnett som elektroniske 

kommunikasjonsmidler i beredskap og krise-

håndtering. Tas bruken av ekom i kritiske sam-

funnsfunksjoner med, blir bildet langt mer sam-

mensatt. Med den raske teknologiske utviklingen 

og et økende behov for kommunikasjon mellom 

både mennesker og maskiner, får ekom fortsatt 

en større rolle i disse aktivitetene. 

Omfattende oppdatering av organisering av 

ekomsektoren for beredskap og krisehåndtering 

har siden denne meldingen vært gjennomført i 

regi av Direktoratet for samfunnssikkerhet og be-

redskap (DSB) og Nkom, med bidrag fra opera-

tørene og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og 

andre deltagere i beredskapsarbeider som blant 

annet kriseøvelser. 

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet utpeker i NSM 

(2020) avhengighet av ekom og internasjonale di-

gitale verdikjeder som to av tre særskilt aktuelle 

risikoområder. Rapporten anbefaler å gjennom-

føre risikovurderinger av bruk av ekom med hen-

syn til verdikjedene virksomheten inngår i. Nkom 

har i en årrekke i programmet «Forsterket ekom» 

arbeidet for at ekomnettene skal være i stand til 

å fungere, også i kriser der de selv rammes. 

OECD poengterer i sine oppdaterte anbefalinger 

for risikostyring at ekom er en del av all kritisk 

infrastruktur, og derfor bør inngå som integrert del 

av nasjonal risikostyring (OECD, 2017).  

6 Ekomsektorens bidrag i beredskap og krisesituasjoner 
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Sårbarhet i ekomnettene blir ikke behandlet i 

denne rapporten. I det videre er det ekomsekto-

rens betydning som innsatsfaktor for de andre 

samfunnsfunksjoner som blir behandlet.  

6.2 Beredskap og krisehåndtering 

«Samfunnssikkerhet dreier seg samfunnets 

evne til å verne seg mot og håndtere 

uønskede hendelser som truer  

grunnleggende verdier og funksjoner og 

setter liv og helse i fare»  

Kilde: NOU 2019:20. 

Beredskap og krisehåndtering er to ledd i sam-

funnssikkerhetskjeden. Beredskap danner grunn-

laget for håndteringen. Beredskapsarbeid har de 

senere år bygget på behovet for å opprettholde 

kritiske samfunnsfunksjoner når krisen inntreffer. 

Definisjonene av kritisk infrastruktur og kritiske 

samfunnsfunksjoner er hentet fra NOU 2006:6. 

«Kritisk infrastruktur er de anlegg og  

systemer som er nødvendige for å  

opprettholde eller gjenopprette  

samfunnets kritiske funksjoner.» 

«Kritiske samfunnsfunksjoner er de  

funksjoner som er nødvendige for å dekke 

samfunnets grunnleggende behov og  

befolkningens trygghetsfølelse.» 

Kilde: NOU 2006: 6. 

Grunnleggende behov er definert som mat, vann, 

varme, trygghet og lignende. 

DSB legger til grunn følgende definisjon av be-

grepet kritisk samfunnsfunksjon: 

«En samfunnsfunksjon skal defineres som 

kritisk (avgjørende) hvis bortfall av den truer 

samfunnets og befolkningens  

grunnleggende behov» 

Kilde: DSB (2012). 

Begrepet omfatter funksjoner som samfunnet 

ikke kan klare seg uten i sju døgn uten av dette 

truer grunnleggende behov. Det antas også at ut-

fallet kan inntreffe på ugunstige tidspunkt, og med 

sammenfall mellom ulike hendelser. 

Samfunnsfunksjonenes forutsetninger og gjensi-

dige avhengighet kan illustreres med figur 6.1, 

som viser en generisk virkningskjede og dens an-

vendelse på forsyningskjeden for drikkevann. 

Forholdet mellom beredskap og kriserespons er 

ikke bare et spørsmål om tid. Beredskap består i 

å skape kapasitet til kriserespons. Det kontinuer-

lige forbedringsarbeidet består i tiltak utarbeidet 

på bakgrunn av erfaringer med beredskap, re-

spons og gjenoppretting. 

Figur 6.1 Prinsippdiagram for innsatsfaktorer i kritiske samfunnsfunksjoner 

 
Kilde: DSB (2012). 
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Modeller for ledelse under krisehåndtering er i 

stor grad basert på enhetlig ledelsessystem, jf. fi-

gur 6.2, både på lokalt og nasjonalt nivå og felles 

for sektorene. Rollene i ledelsessystemet er alle 

basert på informasjonshåndtering og dermed i 

stor grad avhengig av ekom. 

Innsats av ekom i kriseberedskapen forutsetter 

tilstrekkelig dekning av relevante tjenester. Ana-

lysys Masons (2020) hovedanbefalinger for kom-

munal digitalisering er, ved siden av å planlegge 

mobildekning ved nybygg, å sikre tilgjengelighet 

av digitale tilbud i utkantkommuner. Selv om 

Norge scorer høyt på indeksen, når ikke bred-

båndsdekning like bredt som kobberlinjene. 

Når offentlige informasjonstjenester av betydning 

for liv og helse blir formidlet over ekomnettene, vil 

samfunnsnytten av nettilgang ikke lenger være 

en privatøkonomisk størrelse. Varslingstjenester 

blir pålagt statene i EU å levere i form av rettede 

meldinger i 2022. Slike tjenester er eksempler på 

tjenester som enten vil få mangelfull dekning, el-

ler som blir umulige å implementere, dersom dek-

ning av nødvendig kvalitet ikke er god nok. 

6.3 Kritiske samfunnsfunksjoners avhengighet 

av ekom 

Som følge av en erkjennelse av at de kritiske 

samfunnsfunksjoner er avhengige av ekom, har 

beredskapen blant annet systematisk vært utvik-

let gjennom lovregulering av aktørene. 

Sikkerhet og beredskap i ekomnett reguleres av 

ekomloven §2-10: 

«Tilbyder skal tilby elektronisk kommunika-

sjonsnett og -tjeneste med «forsvarlig» sik-

kerhet for brukere i fred, krise og krig. For-

svarlighetskravet innebærer at nett og tje-

nester, selv ved ekstraordinære påkjen-

ninger, skal være tilgjengelige, og at integri-

tet og konfidensialitet skal beskyttes. Myn-

digheten kan treffe enkeltvedtak eller inngå 

avtale om at tilbyder skal gjennomføre tiltak 

for å sikre oppfyllelse av nasjonale behov for 

sikkerhet, beredskap og funksjonalitet i elek-

tronisk kommunikasjonsnett og -tjeneste ut-

over det som følger av første ledd.[…]» 

Bruk av finansielle midler til å bygge opp aktøre-

nes robusthet har blant annet dreid seg om bat-

terireserve for viktige basestasjoner i mobil- og 

transmisjonsnett.  

Samfunnets avhengighet av satellitt-tjenester for 

«posisjonsbestemming, navigasjon og tidsbe-

stemming» (PNT – mer kjent som «GPS» eller 

«GNSS») er grundig beskrevet i Prop. 1 S (2020-

2021). Her fremgår det fra Norsk Romsenters ut-

redning at samtlige samfunnsfunksjoner er av-

hengig av disse satellittbaserte tjenestene. Det er 

ingen tvil om at det inngår viktige bidrag fra PNT 

i alle samfunnets funksjoner, men med hensyn til 

Figur 6.2 Generisk organisering av krisehåndte-
ring 

 
Kilde: (NOU 2019:20 ) 
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risikoscenariene kan det hensiktsmessig å gra-

dere avhengigheten.  

I risikoanalysen av scenariet om cyberangrep 

mot ekominfrastruktur er de kritiske samfunns-

funksjoners avhengighet av ekom kartlagt gjen-

nom analyse av konsekvenser av bortfall av 

ekom (DSB, 2014). Scenariet som danner ut-

gangspunkt for analysen er et tenkt utfall av 

transportnettet i fem dager, som følge av et cybe-

rangrep, slik at alle ekomtjenester faller ut. Selv 

om befolkningen vil merke et slikt utfall direkte 

som fravær av mobiltjenester, kringkasting og 

nettilgang, er det effektene på øvrige kritiske 

samfunnsfunksjoner som er av størst betydning. 

Vurderingen av konsekvensene av utfall av krise-

scenarioet cyberangrep mot ekom infrastruktur 

baserer seg i mange tilfeller på avhengighet av 

én bestemt infrastruktur. Selv om kritisk infra-

struktur bygges systematisk med redundans, vil 

enkelte sårbarheter kunne ramme tjenestene i sin 

helhet, slik cyberangrep-scenarioet beskriver. 

Myndighetenes mål om tilrettelegging for tre se-

parate stamnett og tre mobiloperatører med krav 

til autonomi og robusthet vil gi stadig bedre mu-

ligheter for redundante løsninger for kritisk ekom. 

I mange tilfeller vil redundans mellom tilbydere 

kunne gi redusert sårbarhet til akseptabel kost-

nad, og dermed potensielt kunne redusere sam-

funnets samlede sårbarhet. 

Ekomsektorens relevans i et krisetilfelle er likevel 

ikke bare konsekvensene av dens eventuelle 

bortfall. Som den pågående pandemikrisen viser, 

er ekom en faktor i de ulike sektorers krisehånd-

tering. I økonomisk forstand kan ekom sees på 

som en innsatsfaktor i andre sektorers endrede 

eller nye verdikjeder for opprettholdelse av pro-

duksjon. Noen slike tiltak vil være midlertidige, 

mens andre vil vise seg å bli permanente. Noen 

vil sette inn ekomressursene på nye måter og 

noen ved større innsats. Eksempelvis fastholdes 

grunnskolens rolle som et nødvendig fysisk mø-

tepunkt tydelig i fagmiljøene, mens flere store be-

drifter som Telenor har erklært at fjernarbeid kan 

bli den nye normalen, også etter pandemien. 

Vurderingen av ekoms betydning for de ulike kri-

tiske samfunnsfunksjoner er oppdatert og kom-

plettert med erfaringer fra håndtering av den på-

gående krisen i mange deler av samfunnet. Her 

er ikke ekom en årsak, men i mange tilfeller en 

del av løsningen. Det er gjort en kvalitativ vurde-

ring av ekom som relevant innsatsfaktor i tiltak og 

omstilling som respons på en pandemi med ut-

gangspunkt i en analyse av kritiske samfunns-

funksjoners avhengighet av ekom. 

I den følgende analysen beskrives ekoms betyd-

ning for samfunnskritiske funksjoner på følgende 

tre områder: 

▪ Styringsevne og suverenitet 

▪ Befolkningens sikkerhet 

▪ Samfunnets funksjonalitet 

6.3.1 Styringsevne og suverenitet 

Styring og kriseledelse 

▪ Konstitusjonelle organer og forvaltningen 

▪ Beredskap og kriseledelse 

Nasjonalt nivå i kriseledelse benytter en rekke si-

vile og ved behov militære kommunikasjonsmid-

ler i tillegg til alminnelige ekomtjenester for blant 

annet tilgang til kriseledelsessystemer (CIM), sik-

kert datanett, lavgradert mobilkommunikasjon og 

gradert videokonferanseløsning (VTC). Som ka-

nal til befolkningen kan også NRK P1 benyttes. 

Indirekte vil de fleste systemer som benyttes i ut-

øvelse av kriseledelsen involvere nasjonale fel-

leskomponenter, som igjen avhenger av ekom. 
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På regionalt nivå har Statsforvalter tilgang til For-

svarets nett, satellitt-telefoni og Nødnett som 

supplement til offentlige ekomtjenester. 

Forsvar 

▪ Overvåking og etterretning,  

▪ Forebyggende sikkerhet og  

▪ Militær respons  

Forsvaret besitter mange typer ekomløsninger for 

både fredstid, krise og konflikt. Fredstidorganisa-

sjonen benytter i utstrakt grad også sivile faste og 

mobile ekomtjenester. Siste langtidsplan angir at 

Forsvaret i større grad skal samhandle med sivil 

sektor. Dette innebærer at sivil ekominfrastruktur 

får økt betydning for av Forsvarets oppgaver.  

Forsvarets kapabiliteter er ikke direkte relevante 

i forbindelse med sivil beredskap og krisehåndte-

ring. Gjennom bistandsinstruksen kan Forsvaret 

likevel bidra med ressurser, herunder ekomtje-

nester, til sivil sektor. 

6.3.2 Befolkningens sikkerhet 

Lov og orden  

▪ Rettssikkerhet 

▪ Kriminalitetsbekjempelse 

▪ Etterforskning og iretteføring 

▪ Ro og orden 

▪ Grensekontroll 

▪ Fengsels- og institusjonssikkerhet 
 

Politiets oppgaver er blant annet å beskytte per-

son, eiendom og fellesgoder og verne mot alt 

som truer den alminnelige tryggheten i samfun-

net. Politiet står dermed sentralt i beredskaps- og 

krisehåndteringsarbeid. I sin operative virksom-

het benytter politiet i tillegg til Nødnett en rekke 

andre sambandsmidler, som de offentlige mobil-

nett, satellitt, VHF-radio og GSM-R togradio.  

Grensekontroll kan være relevant i enkelte krise-

scenarioer, og kan være vanskelig å gjennomføre 

langs alle overganger. Med kamera og nummer-

skiltgjenkjenning automatiseres overvåkning nå 

ved 200 punkter langs grensen. 

Helse og omsorg  

▪ Helsetjenester 

▪ Omsorgstjenester 

▪ Folkehelsetiltak 

▪ Atomberedskap 

Norsk Helsenett SF (NHN) tilbyr i Helsenettet 

ekomtjenester som internett-tilgang, elektronisk 

meldingsutveksling, sikker tilgang til sentrale sys-

temer, videoløsning og e-post. Helsenettet knyt-

ter sammen virksomheter i helse- og omsorgs-

sektoren på en sikker måte for å beskytte særskilt 

sensitiv informasjon. 

Akuttmedisinsk kommunikasjonssentral (AMK) 

og ambulante ressurser bruker Nødnett. Det ar-

beides med etablering av et robust mobilt helse-

nett på toppen av de kommersielle mobilnettene. 

Sykehus har enkelte kommunikasjonsløsninger 

som er sikret mot utfall av offentlige ekomtjenes-

ter. Lokale nett skal kunne ha autonomi til å støtte 

drift også uten tilgang til offentlige nett. I cyber-

angrep-scenarioet er avhengigheten vurdert til 

moderat. Utviklingstrendene går imidlertid i ret-

ning av stadig større avhengighet av sentraliserte 

systemer og skyløsninger. 

Redningstjeneste  

▪ Redningsberedskap 

▪ Brannvern 

▪ Sivilforsvar 

▪ Sivilforsvar 

▪ Kjemikalie og eksplosivberedskap 
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Redningstjenestene er totalt avhengig av kom-

munikasjonsutstyr for effektiv koordinering av 

ressurser. Alle hovedkategorier av systemer er 

avhengig av ekom:  

▪ Oppdragshåndteringssystem 

▪ Kart- og flåtestyringssystem 

▪ Sambandssystem 

▪ Lydlogg 

▪ Tilgang til registre og etatsspesifikk informa-

sjon 

Nødmeldingstjenesten hadde 1,8 millioner hen-

vendelser i 2016 (Meld. St. 10 (2016-2017)). Ut-

redningen av forbedret nødmeldingstjeneste 

konkluderte med at forbedrede teknologiløs-

ninger kunne avhjelpe kapasitetsbegrensninger 

ved at ressursene på tvers av sentralene kan be-

nyttes i større grad, blant annet med bedre utnyt-

telse av ekom. Også nye muligheter blir tatt i bruk 

for å utnytte skadestedets ressurser før ankomst, 

gjennom løsninger for videooverføring fra publi-

kums mobiler. 

IKT-sikkerhet 

▪ Sikre registre, arkiver mv. 

▪ Personvern 

▪ Hendelseshåndtering i informasjons- og 

kommunikasjonssystemer 

Ekom gir både muligheter og trusler for vern av 

informasjon fra tilsiktet og utilsiktet tap og skade. 

IKT-systemene blir stadig mer komplekse, og 

brukerne er det viktigste redskapet for angrep. Et 

viktig tiltak for digital sikkerhet er flerfaktorauten-

tisering, og de mest vanlige tillegg til passord er i 

dag basert på mobilkommunikasjon, enten ved 

bruk av SMS eller autentiseringsapper.  

Ekom må betraktes som en integrert del av IKT 

og i mange relevante krisescenarier vil IKT-sik-

kerhet miste sin relevans i den grad IKT faller ut 

sammen med et eventuelt utfall av ekom. IKT-sik-

kerhet danner likevel en vesentlig sammenheng 

ekom og IKT i kritiske funksjoner, ved at den be-

nytter ekom for å realisere sikkerhetsmekanismer 

som er tilstrekkelig sikre for informasjonen som 

behandles. En kan derfor tenke seg at informa-

sjon og verktøy som er nødvendig i krisehåndte-

ring blir utilgjengelige på grunn av manglende til-

gang til ekomtjenester, og på motsvarende måte 

kan ekom gjøre IKT-sikkerhetsløsninger som ID-

Porten og BankID tilgjengelig overalt.  

Natur og miljø  

▪ Forurensningsberedskap 

▪ Meteorologiske tjenester 

▪ Overvåking av flom og skredfare 

Overvåkning av natur og miljø er et ledd i bered-

skap mot forurensning, flom, skred og annen na-

turskaderisiko, og danner underlag for værvars-

ling til både befolkningen og virksomheter som er 

berørt av meteorologiske forhold. Både overvåk-

ning og varsling omfatter spredning av informa-

sjon, og ekom har en sentral plass i systemene.  

Ekomtjenester har en nødvendig rolle i varslings-

systemene. Miniatyrisering av elektroniske og 

mekatroniske (med integrert maskinteknikk, ana-

log og digital elektronikk og styringsteknikk) sys-

temer har gjort det radikalt billigere å bruke satel-

litter til overvåkning av blant annet skog, vann og 

landbruksarealer. Sensorteknologi har også ut-

viklet seg mot stadig mindre dimensjoner og 

energiforbruk. Sammen med ekomteknologier 

som NB-IoT (Narrowband Internet-iof-Things) og 

LoRa (Long Range - radiokommunikasjonstekno-

logi for ulisensierte frekvensbånd) er det mulig å 

utplassere billige sensorer på steder uten hver-

ken strøm eller nett-tilgang.  

For flere av DSBs krisescenarioer i er fjernover-

våkning av natur og miljøressurser relevante 
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(DSB, 2019). Dette gjelder både beredskap og 

krisehåndtering, for eksempel i forbindelse med 

fjellskred, flom i Lågen og Glomma, og regnflom i 

by. Drammen, som mest flomutsatte byområde i 

Norge, er åsted for sistnevnte scenario, med rør-

lagte bekker og bebyggelse på kvikkleire. Her 

overvåkes vannstanden i Drammenselva ved 

hjelp av LoRa tatt i bruk for overvåkning. 

Skredfare fra Veslemannen og Mannen i Rauma 

ble overvåket i flere år, noe som tillot beboere å 

bli værende i sine hjem, riktignok med gjentatte 

avbrudd. I tilfeller der en krise kan varsles på for-

hånd tillater informasjon innsamlet fra overvåk-

ning at samfunnet etter ajourført risikovurdering 

kan utnytte ressurser bedre. 

6.3.3 Samfunnets funksjonalitet 

Forsyningssikkerhet  

▪ Matforsyning 

▪ Drivstofforsyning 

Forsyning av nødvendige varer til befolkning og 

som innsatsfaktorer i kritiske samfunnsfunksjoner 

er avhengig av logistikk, der ekomtjenester er es-

sensielle for å knytte sammen aktørene. Ved for-

styrrelser i alminnelige forsyningskjeder, vil krise-

håndtering iverksettes etter beredskapsplaner. 

Særskilt sentral rolle for ekom ut over allerede ek-

sisterende ressurser virker lite sannsynlig. Betyd-

ningen av ekom vurderes derfor som moderat. 

Vann og avløp  

▪ Drikkevannsforsyning 

▪ Avløpshåndtering 

Vannforsyning og avløpshåndtering er prosess-

anlegg som i stadig større grad fjernovervåkes og 

fjernstyres for rasjonell drift. Mobile datatjenester 

benyttes til overvåkning av nivåer og vannkvalitet 

og styring av ventiler. Ved eventuelt bortfall av 

disse tjenestene vil vannverksanleggene i ut-

gangspunktet operere som normal, men de vil 

ikke kunne respondere ved hendelser som styrt-

regn, flom, ledningsbrudd osv. Muligheten for 

varsling ved forurensning vil også kunne være av-

skåret. Manuell operasjon av anlegg og lednings-

nett vil kunne være nødvendig. 

Cyberangrep-scenarioet konkluderer med at et 

fem dagers utfall i liten grad vil påvirke vannfor-

syningen. Imidlertid vil flere andre krisescena-

rioer kunne gjøre ekom kritisk, ved at hendelsene 

ikke kan håndteres på en tilfredsstillende måte og 

dermed gi følgehendelser til avhengige sam-

funnsfunksjoner. 

Finansielle tjenester  

▪ Finansmarkedet 

▪ Finanstransaksjoner 

▪ Betalingsmidler 

Norge er et av landene som leder an i utviklingen 

mot et kontantløst samfunn. Norges Bank rappor-

terer at andelen kontanttransaksjoner var nede i 

3% våren 2020 (Norges Bank, 2020). Transak-

sjoner mellom terminaler foregår online over 

ekomnett. Kontantbeholdningen i de stadig færre 

bankfilialene og lokal lagring av korttransaksjoner 

i betalingsterminaler holder bare få dager. Beta-

ling over mobilen har også økende utbredelse. 

Under Covid-19-pandemien har mange omset-

ningssteder utfordret retten til å betale med kon-

tanter, med smittevern som begrunnelse. Kunder 

i detaljhandelen oppfordres ikke bare til å unngå 

kontanter, men også å betale kontaktløst. 

Netthandel hadde i april 2020 økt med 58 prosent 

mot samme måned året før (Virke, 2020). Rest-

riksjoner i mobilitet og anbefalinger om redusert 

eksponering for smitte gjør netthandel mer attrak-

tivt, også for dagligvarer. 
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Sektoren har vært vurdert som svært avhengig av 

ekom. Under en pandemi er tilgangen til elektro-

niske oppgjør mer kritiske, fordi de avhjelper 

ulempene med inngripende tiltak. 

Kraftforsyning  

▪ Forsyning av elektrisk energi 

▪ Forsyning av fjernvarme 

Produksjon og distribusjon av elkraft er en kritisk 

innsatsfaktor i alle de øvrige funksjoner. Automa-

tisering og fjerndrift av anlegg krever bruk av 

ekomnett. På grunn av kraftforsyningenes kritika-

litet, må de største aktørene kunne ivareta stabil 

drift med egne ekomnett. 

Figur 6.3 Tettheten av hydrologiske målestasjo-
ner i Lyseheiene 

 
Kilde: NVE 

Transport 

▪ Transportevne 

▪ Sikre transportsystemer 

▪ Sikker transport 

Overvåkning og styring av veitrafikken baserer 

seg på ulike kommunikasjonsnett, både offentlige 

nett og noe egen fiberinfrastruktur. Med intelli-

gente transportsystemer (ITS), som blant annet 

autonome løsninger, vil avhengigheten av vel-

fungerende ekom stadig øke. Ekspertutvalget for 

teknologi og fremtidens transportinfrastruktur pe-

ker også på at sensorteknologi og ekom får økt 

betydning for effektiv drift og vedlikehold. I Viken 

utprøves overvåkning av stikkrenner og kulverter 

ved hjelp av frittstående sensorer som kommuni-

serer over 5G-nettet (NB-IoT). 

Tabell 6.1 viser en oversikt over vurderingene 

som er gjort av DSB for cyberangrepsscenarioet 

spesielt og våre vurderinger av ekoms betydning 

i beredskap og krisehåndtering generelt. 

6.4 Eksempel på krise: Covid-19-pandemien 

6.4.1 Virkningene av Covid-19-pandemien 

Pandemier har vært en del av kriseberedskapen 

siden 2008:  

«Et utbrudd av en pandemi kan føre til bety-

delig belastning på samfunnet som helhet, 

med omfattende økning i fravær av arbeids-

kraft. For å opprettholde kritisk infrastruktur 

og viktige samfunnsinstitusjoner og sikre dis-

tribusjon av varer og tjenester, er arbeids-

kraft en kritisk ressurs.» 

Kilde: St. Meld. 22 (2007-2008). 

Direktoratet for sikkerhet og beredskap vurderte i 

siste analyse av krisescenarioer før koronapan-

demien traff landet at en pandemi var rangert 

blant de største truslene (DSB, 2019). De økono-

miske konsekvensene er vurdert som bestående 

av sykehuskostnader (5 mrd.) og produksjonstap 

som følge av sykefravær (14 mrd.).  

Med fersk empiri er det vanskelig å se hvordan 

produksjonstap som følge av restriksjoner, for-

styrrede forsyningslinjer og markedsendringer 

kan være oversett. Disse virkningene er også 

hvor ekom som tilretteleggende teknologi er mest 

relevant i konsekvensreduksjon. 
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Covid-19 har gjort et alvorlig innhogg i Fastlands-

Norges økonomi. Etter et brått fall på 10 prosent 

i april, har økonomien gradvis nærmet seg nivået 

før pandemien. I motsetning til hva som synes å 

ha vært konsekvensvurderingene i analysen av 

krisescenarioer, er det ikke sykdommens konse-

kvenser vi ser, men smitteverntiltakenes konse-

kvenser. Disse er spredt over de fleste sektorer 

og tiltak for å begrense disse følgekonsekven-

sene vil også til dels være å finne i sektorenes 

ekominnsats. 

Google (2020) estimerer bevegelser på arbeids-

plasser til å ligge fra 20 til 30 prosent, og for tran-

sittområder over 40 prosent, under normalen i 

ukene rundt årsskiftet 2020/21. Smitteverntiltak 

Tabell 6.1 Oppsummering av kritiske samfunnsfunksjoners ekomavhengighet og betydning i kriserespons 

Kritiske samfunnsfunksjoner Eksempler på ekom-innsats 

Konsekvens 

utfall av 

ekom (DSB 

2016) 

Betydning i krise-

respons generelt 

Styring og kriseledelse Nødnett, mobiltelefoni, bredbånd 
  

Forsvar  Sikre nett, radiokommunikasjonssystemer  
 

Lov og orden  Nødnett, mobildata, bredbånd, GSM-R  
 

Helse og omsorg  Nødnett, Norsk helsenett, velferdstjenester 
  

Redningstjeneste  Nødnett, mobildata 
  

IKT-sikkerhet 
BankID over mobil, flåtestyring (fjernkonfigura-

sjon)  
 

Natur og miljø  Overvåkning av skredfare over mobildata  

 

Forsyningssikkerhet  E-handel, integrerte logistikksystemer  
 

Vann og avløp  Overvåkning av vannforsyning over mobildata 
  

Finansielle tjenester  Vipps, BankID over mobil, bredbånd 
  

Kraftforsyning  
Styring og overvåkning av demninger (SCADA) 

via egne nett, mobildata og nødnett 
  

Elektronisk kommunikasjon  (Ekom)   

Transport  
Intelligente transportsystemer over mobildata, 

posisjonering og fjernovervåkning og -styring 
  

Satellittbaserte tjenester (Ekom)   
 

Kilde: DSB 
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kan redusere kapasitet i kollektivtransportmidler 

mer enn 30 prosent med avstandsregler. Tiltaks-

nivået rundt årsskiftet krever dermed i utgangs-

punktet utflating av trafikkmønsteret over døgnet. 

Avhengigheten av ekom er vurdert som lav. På-

gående pandemi endret nordmenns ferievaner 

totalt i 2020. Innenlandske turistdestinasjoner 

som Lofoten og Geiranger i bil ble førstevalget.  

6.4.2 Kriserespons 

Overvåkning og styring er en sentral del av re-

sponsen og baserer seg på ulike informasjons-

systemer, som tilgjengeliggjøres ved bruk av 

ekomtjenester. Samfunnet for øvrig må også res-

pondere på en pandemi når sykdom eller smitte-

verntiltak griper inn i ordinær virksomhetsdrift. 

I Helse- og omsorgsdepartementet (2019) påleg-

ges hvert departement å forberede sin sektor på 

pandemi med følgene tiltak: 

 

«Kartlegge utfordringer med hensyn til  

smittespredning innenfor egen sektors  

ansvarsområde og innarbeide tiltak  

i beredskapsplaner» 

Utfordringene kan til dels møtes med forberedte 

tiltak der ekom inngår. Ved inntruffet pandemi trer 

to, i mange tilfeller motstridende, tiltak i kraft: 

«Gjennomføre tiltak for å kunne opprettholde 

vitale samfunnsfunksjoner på alle nivåer in-

nenfor egen sektor – med særlig vekt  

på tiltak under bølgetoppen» 

«Vurdere å iverksette tiltak for å bremse el-

ler forsinke smitte i og til Norge» 

Opprettholdelse av vitale (kritiske) samfunns-

funksjoner krever fortsatt arbeidsinnsats, som 

normalt innebærer transport og oppmøte på ar-

beidsplass. Smitteverntiltak omfatter på sin side 

ofte isolering og annen aktivitetsbegrensning 

Ekom spiller en stadig større rolle i implemente-

ring av alternative produksjonsmåter. Den økono-

Figur 6.4 Indeksert utvikling i BNP for Fastlands-
Norge. 2017–2020. 

 
Kilde: SSB. 

Figur 6.5 Veitrafikk i prosent av referanse 
13.01.2020 

  
Kilde: Apple mobility. 
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miske betydning av effektiv kriserespons i sam-

funnet avhenger dermed i stadig større grad av 

ekom. I det følgende vises sentrale eksempler på 

hvordan ulike sektorer har tatt i bruk ekom for i 

størst mulig grad å forene de to hensynene. Når 

ekom gjøres til grunnleggende forutsetning for 

beredskap og krisehåndtering, gjøres også sam-

funnet mer avhengig av tilgang til nett for hele be-

folkningen og til dels hele arealet.  

6.4.3 Felles tiltak 

Kriserespons kan både ha positive og negative 

virkninger på økonomien. Positiv virkning inne-

bærer at økonomien ikke befinner seg i en opti-

mal tilstand før krisen. I så fall har krisen en kata-

lytisk virkning på økonomien – den fremskynder 

en utvikling som burde finne sted uansett. 

Et eksempel på utvikling som har vært identifisert 

som samfunnsøkonomisk lønnsom, men der im-

plementering ikke har vært ambisiøs, er bruk av 

videokonsultasjoner. Simployer (2020) har be-

regnet at besparelsene på innrapportert diett og 

kilometergodtgjørelser som følge av nedgang fra 

2019 til 2020 i jobbreiser beløper seg til 2,76 mrd. 

kroner, en nedgang på rundt 36%. Besparelser 

på flyreiser og andre offentlige transportmidler er 

ikke inkludert i disse tallene. 

For samfunnet vil en besparelse også tilsvare 

produksjonstap i næringene som leverer rele-

vante varer og tjenester. I SSB (2020) anslår at 

omsetningstap i hotell- og restaurantnæringen, 

slik diettbesparelsene fører til, gir en samlet effekt 

på BNP rundt 1,6 ganger den direkte næringsef-

fekten. Gevinstene av slike kostnadsbesparende 

endringer er dermed sterkt avhengig av omstil-

lingsevnen i samlede økonomien og hvor raskt 

den skaper nye arbeidsplasser. 

Hjemmekontor er blitt en nødvendighet som følge 

av restriksjoner på arbeidsplasser og offentlig 

transport. For de fleste vil ekomtjenester være 

nødvendig i utførelsen av arbeidet. Yrker som in-

nebærer fysisk produksjon, som salg i varehan-

del, håndverkertjenester, industri, helse og om-

sorg, kan produksjon være umulig fra hjemme-

kontor. Dette reflekteres også i tall fra Arbeids-

kraftundesøkelsen (Nergaard, Andersen, Alsos, 

& Oldervoll, 2018). 

Tabell 6.2 Andel arbeidstakere med hjemme-
kontorordning før pandemien, fordelt på yrke. 

 Hjemme-

kontor i alt 
Som fast 

ordning 
Kun ved 

behov 

I alt   36 9 27 

Lederyrker  71 18 53 

Akademikeryrker 55 15 40 

Høgskoleyrker 50 12 38 

Kontor- og kun-
deserviceyrker 

29 7 22 

Salg, service, 
omsorg 

9 3 7 

Operatør/hånd-
verkeryrker 

13 3 10 
 

Kilde: Nergaard mfl. (2018).  

For noen kritiske samfunnsfunksjoner, som finan-

sielle tjenester, kan produksjon opprettholdes 

med fjernarbeid. En krises art vil avgjøre i hvilken 

grad det er behov for fysisk tilstedeværelse, akutt 

eller permanent, eller om det gjennom krisen kan 

opprettholdes produksjon med operatører fra 

hjemmekontor.  

Covid-19-pandemien har vist at fysiske arbeids-

plasser er mulige smittespredere. En moderat 

smittsomhet og moderat dødelighet gjør imidler-

tid at det er det totale smittetrykket som forstyrrer 

samfunnsfunksjonene, mer enn behovet for å 

unngå de enkelte smittefarlige situasjonene. At 

en stor andel arbeidstakere har mulighet til å be-

nytte hjemmekontor tillater at produksjon med 

nødvendig fysisk mulig innenfor akseptabel re-

produksjonsrate (R-tall).  
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Mange tiltak innebærer innsats av ekomtjenester, 

men for de fleste er ekom nødvendig for minime-

ring av tiltaksbyrden. I tabell 6.2 er tiltakene i hel-

semyndighetenes tiltaksoversikt (FHI, 2020) 

sammenholdt med de viktigste momenter både 

for tiltak og konsekvensbegrensning. 

I den nasjonale beredskapsplanen angis Helsen-

orge.no som hovedkanal til befolkningen. Indivi-

duelt målrettet Covid-19-kommunikasjon er be-

grenset til prøvesvar. 

Ekspertgruppen for samfunnsøkonomisk vurde-

ring av smitteverntiltak påpekte i sin andre rap-

port at de store kostnadene med smitteverntiltak 

gjelder tiltak for sosial distansering. Kostnadene 

ideelt kan reduseres om tiltakene er mest mulig 

målrettede. Dette betyr tiltak for reduksjon av 

smittespredningsrisiko rettet mot smittsomme 

personer, og innretning av de mest inngripende 

vernetiltak mot de som er mest sårbare. En forut-

setning for all slik optimalisering av tiltakene er 

informasjon, blant annet om smittede og sårbare 

personer. Ekom danner grunnlaget for innhen-

ting, bruk og spredning av denne informasjonen. 

Innførte smittevernrestriksjoner innebærer rap-

portering av data fra alle leger til Meldingssystem 

Tabell 6.3 Ekoms rolle i smitteverntiltak 
Tiltak Ekoms rolle  Tiltak Ekoms rolle 

1. Hygiene 
Selvisolering får mindre konse-
kvenser ved mulighet for fjern-
arbeid 

 5. Kontaktreduser-
ende tiltak  

2. Oppdaging og isole-
ring av smittede 

Selvisolering får mindre konse-
kvenser ved mulighet for fjern-
arbeid, vil redusere terskel for 
testing 

 
5a. Holde minst 1 
meters avstand 

Kan gi behov for fjernarbeid, 
som krever ekom 

3. Smitteoppsporing og 
karantene 

Smittesporing krever omfat-
tende bruk av kommunikasjons-
midler.  
Smittestopp-app for mobiltele-
fon benytter mobilnettet 
Konsekvensene med titusen-
talls innbyggere i karantene be-
grenses med mulighet for fjern-
arbeid 

 

5b. Fjernarbeid, digi-
tale møter 

Omfatter mobilkommunikasjon 
og bredbånd 

4. Reisetiltak 
Forretningsreiser kan i stor grad 
erstattes av videokonferanser 

 

5c. Stenge barneha-
ger og grunnskoler 

Tvinger foreldre til fjernarbeid, 
som krever ekom. 
Barneskole bruker fjernunder-
visning for opprettholdelse av 
produksjon 

6. Beskyttelse av perso-
ner i risikogruppene 

eHelse og velferdsteknologiske 
løsninger reduserer ekspone-
ring for smitterisiko, se eget av-
snitt 

 5d. Stenge vg sko-
ler, fagskoler, høg-
skoler og universite-
ter 

Bruker fjernundervisning for 
opprettholdelse av produksjon 

7. Vaksinasjon 

Effektiv iverksettelse av vaksi-
neprogram krever sterk koordi-
nering og kommunikasjon over 
ekom 

 5e. Stenge lokaler 
og arrangementer 
som samler mange 

Kultursektor og idrett har i noen 
grad overført produksjon til nett. 

   5f. Unngå kollektiv-
trafikk 

Gir til behov for fjernarbeid, vi-
deokonferanser etc., eventuelt 
fleksibel arbeidstid 

   
5g. Stenge serve-
ringssteder 

Online bestilling og take-away 
er mulig alternativ for delvis 
opprettholdelse av produksjon 
og avhengig av ekomtjenester 

   
5h. Portforbud 

Flytter større deler av livet til 
hjemmet og øker behov for 
ekomtjenester 

Kilde: FHI, Holte Consulting. 
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for smittsomme sykdommer (MSIS). I løpet av 

pandemien er det også tilkommet rapporterings-

verktøy for prøveresultater og vaksinering. 

Kommunikasjon til publikum gjennom Helsen-

orge.no krever aktiv handling fra publikum. SMS 

er tatt i bruk av enkelte kommuner for å varsle til-

reisende og fastboende om lokale tiltak. Flere til-

tak er avhengige av publikums oppslutning, og 

kommunikasjon er et sentralt virkemiddel. Med 

fragmentering av mediebruk er ikke-personalisert 

kommunikasjon ikke lenger effektiv gjennom 

kringkasting. Helsenorge.no har nå 5-6 millioner 

innlogginger i måneden, nær en dobling fra 2019, 

men av Covid-19-relatert informasjon er det bare 

testresultater som er personalisert informasjon. 

Nettsteder krever aktiv handling fra innbyggere, 

og bør antas å ha liten holdningsskapende effekt. 

I KMD (2021) beskrives hvordan pandemien har 

påvirket vår digitale hverdag, jf. boks til høyre. 

6.4.4 Ekom i helse og omsorgssektorens krise-

respons 

Pandemien har resultert i økt belastning behov 

for og belastning av personell og utstyr i den kom-

munale helse- og omsorgstjenesten. Både til den 

ordinære driften, og som følge av merkostnader 

til beredskapsarbeid, smittevern og gjennomfø-

ring av strategi for testing, isolering, smitte-

sporing og karantene (TISK). 

Gjennomsnittlig ventetid på operasjoner økte 

kraftig i mai, men har gradvis falt tilbake til et nor-

malt nivå, ettersom sykehusene har optimalisert 

driften med hensyn til smitterisiko og behandling 

av Covid-19-pasienter. 

DHIS2, utviklet ved Universitetet i Oslo, er det 

mest brukte helseinformasjonsystemet for hånd-

tering av Covid-19-pandemien i verden. Det er ut-

Vår nye digitale kvardag (KMD, 2021) 

Trafikkdata fra mobilnettene for mars 2020 vi-
ser at taletrafikken ble doblet over natta. Det 
stilles i rapporten spørsmål om pandemien 
fungerer som en katalysator for digitalisering. 
Endringene som nevnes er: 

▪ 8 av 10 virksomheter har gjennomført digi-
taliseringstiltak 

▪ 65% nedgang i jobbreiser innenlands 
▪ 94% reduksjon i jobbreiser utenlands 
▪ 38,5% større i volum i netthandelen i mai 

2020, sammenlignet med året før 
▪ Kontantbruk ned fra 7% til 3% 
▪ 65% BankAxept foregår kontaktløst 
▪ Millioner har brukt tjenester på Helsen-

orge.no.  
▪ E-konsultasjoner økte fra 3 til 60 prosent. 
▪ Nye reguleringer åpnet for nye måter å le-

vere helsetjenester - det ble åpnet for kon-
sultasjon også over telefon 

▪ Mobilapp og system for smittesporing tatt i 
bruk 

▪ Velferdsteknologi får større utbredelse i 
kommunene 

▪ Helsetjenestene fjernovervåker pasiente-
nes oksygenmetning 

Figur 6.6 Forbigående økning i gjennomsnittlig 
ventetid på operasjoner 

 
Kilde: E-helse i kommunene – en kunnskapsoversikt. Direk-

toratet for e-helse 
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viklet 14 ulike nasjonale mobilapper i land som 

har tatt i bruk systemet. 

Helsetjenestens driftsorganisasjon fremmer bruk 

av Nødnett som bidrag til kapasitetsøkning i for-

bindelse med Covid-19-responsen i sykehus. 

Også «servicetjenester» som vekter- og portør-

tjenester og teknisk avdeling bruker Nødnett for 

effektiv ressursutnyttelse. 

Helsedirektoratets beslutninger og anbefalinger 

for kriserespons i helsetjenesten omfatter også 

ekom-intensive tiltak: 

▪ Opprettholdelse av kapasitet: Helsepersonell 

bør tilby e-konsultasjon, videokonsultasjon 

eller konsultasjon over telefon for å unngå 

smittefare 

▪ Oppfølging hjemme av pasienter med covid-

19 bør skje digitalt (chat, video, e-konsulta-

sjon eller egenrapportering) for å eliminere 

smitterisiko og spare ressurser 

Statistikk fra Helsedirektoratet (Helsedirektoratet) 

viser at andel e-konsultasjoner gikk fra 3% til 45% 

i løpet av to måneder. Som innsats i kriserespon-

sen tilbyr Norsk Helsenett (jan 2021) nye eller til-

passede tjenester, blant annet: 

▪ Videotjenester 

▪ Hjemmekontor 

▪ Godkjenning av svar på hurtigtest 

▪ Visning av vaksinestatus i kjernejournal 

▪ Prøvesvar i kjernejournal 

▪ Løsning for registrering av prøvesvar fra hur-

tigtest 

6.4.5 Ekom gir avgjørende bidrag til beredskap 

og krisehåndtering  

Tidlige erfaringer fra håndtering av Covid-19-pan-

demien viser at ekom er en avgjørende innsats-

faktor i beredskapssystemer og kriserespons. 

Samtidig viser pandemien at ekom er en viktig ka-

talysator i de kritiske samfunnsfunksjonenes 

evne til rask omstilling, som svar på omfattende 

forstyrrelser i verdikjedene. 

For mange har pandemien resultert i det som kan 

kalles «sjokkdigitalisering» på det personlige 

plan. I næringslivet har virksomhetene har tatt i 

bruk ekom på nye måter, og i mange tilfeller 

unngått kritisk produksjonstap. Denne formen for 

økonomisk betydning av ekomsektoren kan tilsy-

nelatende ha vært undervurdert i tidligere risiko-

analyser. Som komplement til det allerede syste-

matiske arbeidet med styrking av ekomnett og 

infrastruktur, kan bidraget til øvrige sektorers 

motstandsdyktighet egne seg for videre arbeid.

 

Figur 6.7 Andel e-konsultasjoner i primærhelse-
tjenesten 

 
Kilde: Helsedirektoratet.  
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For å belyse ekomsektorens betydning for norsk 

økonomi er det avgjørende at den prinsipielle de-

finisjonen av sektoren i kapittel 1, gjenfinnes i sta-

tistiske definisjoner. Det er to relevante statistiske 

tilnærminger, henholdsvis Standard for nærings-

klassifisering og registrerte tilbydere av ekomtje-

nester hos forvaltningsmyndigheten Nkom. 

Standard for næringsgruppering (NACE) 

Næringsanalyser tar vanligvis utgangspunkt i en 

internasjonal standard for næringsgruppering, 

NACE. Standarden benyttes av både Statistisk 

sentralbyrå (SSB) så vel som andre internasjo-

nale statistikkbyråer. Dette muliggjør sammenlig-

ninger av næringer mellom land. Det innebærer 

også at man kan undersøke utviklingen i næ-

ringer i ulike regioner over tid, og sammenlikne 

med andre regioner. Standard for næringsklassi-

fisering ligger også til grunn for nasjonalregnska-

pets statistikk. 

Standarden for næringsgruppering er et grunnlag 

for å kode enheter i SSBs bedrifts og foretaksre-

gister og i Enhetsregisteret etter deres viktigste 

aktivitet. Standarden grupperer virksomheter 

med homogene aktiviteter. 

I NACE-nomenklaturet er det særlig næring 61 

Telekommunikasjon som er relevant for definisjo-

nen av ekomsektoren. Næringsgruppen omfatter 

både kabelbasert, trådløs og satellittbasert kom-

munikasjon. Felles for virksomhetene som er 

gruppert i denne næringen er at de overfører inn-

hold uten å ta del i produksjonen av dette, det 

samsvarer med definisjonen i kapittel 1.3. Nasjo-

nalregnskapet gir videre tilgang på statistikk om 

produksjon, produktivitet, sysselsetting mv. 

Teori om næringsklynger og næringsmiljøer (Se 

bl.a. standardverket Krugman (1991)) tilsier at 

koblinger mellom virksomheter oftest går via ar-

beidsmarkedet og mellom virksomheter med 

komplementær kompetanse. I seg selv vil ikke 

Vedlegg A –Statistiske operasjonaliseringer av ekomsektoren 

Figur A.6.8 Definisjoner av inkludert næringsaktivitet i næringskode 61 Telekommunikasjon fra Standard for 
næringsgruppering (SN2007). 

 

Kilde: SSB. 
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NACE-klassifiseringen fanger opp disse sam-

menhengene i økonomien. Ved bruk av tilgangs- 

og anvendelsestabeller fra nasjonalregnskapet, 

kan handel av varer og tjenester på tvers av næ-

ringer og landegrensene identifiseres. Disse ta-

bellene brukes til å analysere økonomiske ring-

virkninger av ekomsektoren. 

Registrerte tilbydere – Nkom 

Kjennetegnene ved ekomsektoren, både med 

tanke på infrastruktur og konvergens innen både 

teknologi og tjenester, skaper en usikkerhet om 

standarden for næringsgruppering evner å fange 

opp alle relevante aktører i ekomsektoren. 

Lov om elektronisk kommunikasjon (ekomloven) 

regulerer markedet for ekomsektoren i Norge. 

Formålet er å sikre brukere i hele landet gode, ri-

melige og fremtidsrettede ekomtjenester. Nasjo-

nal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) er den ut-

øvende tilsyns- og forvaltningsmyndigheten i sek-

toren. Lovgivningen bygger på prinsippene for 

minimumsregulering og teknologinøytralitet, for å 

unngå uheldige vridningseffekter i markedet. 

Tilbydere som anlegger, drifter og gir tilgang til 

ekomnett som anvendes for tilbud av offentlig 

ekomtjeneste, tilbyr offentlig telefontjeneste eller 

tilbydere av overføringskapasitet plikter å regist-

rere sin virksomhet hos Nkom.21 Listen over re-

gistrerte tilbydere av ekomtjenester inneholder i 

alt 156 unike tilbydere per 2020.  

Tilbydere kategoriseres i en eller flere typer 

ekomtjenester, jf. figur 1.5. Noen tilbydere er spe-

sialisert til én type tjeneste, mens Telenor for ek-

sempel har virksomheter innenfor flere typer 

ekomtjenester.  

 
21 Jf. ekomforskriften § 1–2. 

Med utgangspunkt i de registrerte tilbydernes or-

ganisasjonsnummer, kan disse identifiseres i 

Samfunnsøkonomisk analyse sitt foretaks- og en-

hetsregister (SAFE). Som forventet er flertallet av 

tilbyderne er registrert med næringskode 61 Te-

lekommunikasjon, jf. figur 6.9. Like fullt er om lag 

to tredeler av tilbyderne registrert med andre næ-

ringskoder. 

Foretakene som er registrert med andre nærings-

koder enn 61 har følgende kjennetegn: 

▪ Tjenesteleverandører eller konsulenter som 

benytter infrastrukturen, typisk innenfor IKT 

(næring 62 og 63 samt 71) 

▪ Infrastrukturaktører i andre markeder, som 

også leverer ekomtjenester. Typisk kraftsel-

skaper i næring 35.  

▪ Brukere av infrastrukturen i form av datas-

entre 

▪ Juridiske registreringer av underenheter i 

større telekomselskaper, men som er regi-

strert innenfor handel, bygg og anlegg eller 

eiendom 

Listen over viser hvordan organisasjonsnumrene 

i SAFE er kategorisert etter hovedaktivitet, men 

samtidig tilbyr ekomtjenester.  

Isolert sett kan dette indikere at deler av aktivite-

ten i ekomsektoren ikke fanges opp av en tilnær-

ming kun basert på foretakenes registrerte næ-

ringstilhørighet. Samtidig er det kun den delen av 

foretakenes aktivitet som er knyttet til ekommar-

kedet som er relevant for denne analysen, det blir 

derfor feil å inkludere all aktivitet som foregår i 

disse foretakene. 
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Ekomtjenester produseres i én næring 

I nasjonalregnskapets tilgangs- og anvendelses-

tabeller registreres det hvilke næringer som pro-

duserer ulike typer varer og tjenester, herunder 

produksjon av telekommunikasjonstjenester. de-

finisjonen av ekomsektoren er knyttet til produk-

sjonen av nettopp denne tjenesten. 

Statistikken fra SSB viser at produksjon av tele-

kommunikasjonstjenester kun er registrert i næ-

ring 61 Telekommunikasjon, i nasjonalregnska-

pet. Basert på denne observasjonen, kan det leg-

ges til grunn at SSB i nasjonalregnskapet har kor-

rigert produksjon av ekomtjenester som produse-

res i virksomheter registrert med en annen næ-

ringskode. 

En fordel ved å bruke nasjonalregnskapet, er at 

dette er offentlig tilgjengelig statistikk. Tallgrunn-

laget er også kvalitetssikret og bearbeidet i tråd 

med internasjonale retningslinjer. 

For å ta utgangspunkt i Nkoms liste over regist-

rerte tilbydere ville det være nødvendig å benytte 

SAFE for å kartlegge de samme statistiske forhol-

dene som er tilgjengelige i nasjonalregnskapet. 

Samtidig ville det være nødvendig å gjøre manu-

elle justeringer av tallgrunnlaget, for å inkludere 

aktivitet i foretak registrert med andre næringsko-

der enn 61. 

Basert på en samlet vurdering er fordeler og 

ulemper ved de to tilnærmingene, benytter vi i 

den videre analysen tallgrunnlag fra SSB. Tall-

grunnlaget kommer fra SSBs statistikk for nasjo-

nalregnskapet, men suppleres med mer detaljert 

statistikk der det er mulig og nødvendig for å 

komplettere analysen.

 

 

 

 

 

Figur 6.9 Registrerte foretak fra Nkom fordelt etter 
næringskode 

 
Kilde: Nkom og SØA. 
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Utgangspunktet for næringsaktivitet i Norge er at 

private aktører er de som mest effektivt kan le-

vere produkter og tjenester til husholdningene. 

Ekomsektoren har en rekke grunnleggende trekk 

som bidrar til at samfunnsøkonomisk optimal pro-

duksjon av godet ikke oppnås dersom markedet 

overlates til seg selv. Sektorens stadig større 

økonomiske betydning må forstås med markeds-

sviktene som den preges av, og hvordan de imø-

tekommes av myndighetene. 

De neste avsnittene redegjør kort for hvorfor sub-

optimal produksjon skjer under fri konkurranse, 

som er begrunnelsen for den politiske involve-

ringen i den norske ekomsektoren. 

Naturlig monopol  

Grunnleggende infrastruktur i samfunnet som 

tog, elektrisitet-, ekom- og avløpsnett har typisk 

høye etableringskostnader. Høye etablerings-

kostnader fungerer som en inngangsbarriere for 

nye aktører ok kan dempe konkurransen. 

Når infrastrukturen først er etablert er det samti-

dig ofte relativt lave kostnader forbundet med å 

utvide tjenesten til ytterligere én husholdning, 

person eller virksomhet. I økonomisk litteratur 

omtales dette som konstante og lave marginal-

kostnader. Dette gjør seg gjeldende for ekomsek-

toren. Kostnaden forbundet med at ytterligere en 

person benytter seg av for eksempel et eksiste-

rende 4G-nett er svært lav. Utvidelser av nettet 

skjer gjerne trinnvis, og tilbyders kostnader er i li-

ten grad avhengig av om én ytterligere bruker 

skal kobles på nettet. 

Det er disse spesielle markedsforholdene med 

mer eller mindre konstante marginalkostnader og 

høye inngangsbarrierer som bidrar til at 

ekomsektoren, under frikonkurranse, ville gitt den 

 
22 Økonomiske effekter knyttet til innføring og bruk av bredbånd, Ry-
balka og Skjerpen, 2015 

virksomheten som først etablerte nettet en bety-

delig fordel. Denne virksomheten kan sette en 

svært lav pris, og gjøre det ulønnsomt for nye ak-

tører å delta i markedet. Når trusselen fra konkur-

rerende aktører er borte kan, virksomheten sette 

prisen slik den ønsker. Denne formen for mar-

kedssvikt omtales ofte som et naturlig monopol, 

og resulterer i at tilbudet av tjenesten blir lavere 

enn hva som er samfunnsøkonomisk optimalt. 

På grunn av disse grunnleggende markedsforhol-

dene har de fleste land særlige reguleringer knyt-

tet til ekomsektoren.  

Mulige begrunnelser for subsidiering av nettut-

bygging 

Som gjennomgått i Rybalka og Skjerpen (2015)22 

er det en rekke forhold som kan begrunne subsi-

diering av utbygging av nett.  Begrunnelsen for 

subsidiering avhenger imidlertid av hvorvidt det 

foreligger en markedssvikt eller om det fra myn-

dighetenes side er et ønske om å omfordele res-

surser i samfunnet. 

Positive eksternaliteter 

Etablering av nett kan bidra til positive eksterna-

liteter. Positive eksternaliteter er en form for mar-

kedssvikt hvor for eksempel enkelte gevinster av 

utbygging av nett ikke tilgodeses den enkelte for-

bruker eller virksomhet. I slike tilfeller vil sam-

funnsøkonomisk optimal utbygging ikke finne 

sted, fordi ingen av aktørene har insentiver som 

bidrar til at det bygges ut nok nett. 

Kritisk masse og positive nettverkseksternalite-
ter 

Oppnåelse av en kritisk brukermasse er en forut-

setning for en rekke former kommunikasjonstek-

nologi.23 Årsaken til at dette er sentralt er såkalte 

23 Økonomiske effekter knyttet til innføring og bruk av bredbånd, Ry-
balka og Skjerpen, 2015 

Vedlegg B – Markedssvikt gir grunnlag for politisk inngripen i ekomsekto-
ren 
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positive nettverkseksternaliteter. Positive nett-

verkseksternaliteter er en betegnelse på fenome-

ner hvor en aktørs nytte av å koble seg på et nett 

påvirkes positivt av hvor mange andre aktører 

som er tilknyttet det samme nettet.  

Frem til kritisk masse er oppnådd kan det være 

vanskelig for aktører å forplikte seg til bruken av 

et nett, ettersom det er usikkerhet om hvor ut-

bredt bruken av nettet kommer til å bli. I slike si-

tuasjoner kan det være samfunnsøkonomisk 

lønnsomt at myndigheter subsidierer utbygging 

av nettet, slik at investorer påtar seg investerings-

risikoen og enklere kan oppnå kritisk masse.24 

Denne problemstillingen er særlig aktuell for 

spørsmål tilknyttet investeringer i ekomnett, hvor 

det er av betydning at andre lokale aktører er til-

koblet nettet.25  

Fordelingsvirkninger 

En annen begrunnelse for offentlig inngripen i 

markedet er ulike fordelingsvirkninger som følger 

av private aktørers insentiver for investering. 

Denne problemstillingen er særlig aktuell for 

spørsmål knyttet til regionale fordelingsvirk-

ninger. Dersom en region ikke har en tilstrekkelig 

stor befolkning for at kritisk masse kan nås vil 

disse regionene kunne henge etter i den teknolo-

giske utviklingen, som i sin tur kan bidra til fraflyt-

ting fra regionene. 

Offentlig inngripen i ekomsektoren 

Heum (2012) angir en rekke kriterier for at offent-

lig inngripen i et marked skal være riktig. Et av de 

viktigste kriteriene er at det foreligger en mar-

kedssvikt, og at denne markedssviktens konse-

kvenser må være store nok til å rettferdiggjøre 

inngripen. 

I dag er ekomsektoren privatisert og regulert for 

å unngå markedssvikt. Nasjonal Kommunika-

sjonsmyndighet (Nkom) har ansvaret for regule-

ringen av de delene av markedet som typisk ville 

konvergert mot et naturlig monopol. Nkom regu-

lerer nå markedet gjennom å fastsette pristak for 

markedsaktører med betydelig markedsmakt. I 

tillegg er markedet regulert gjennom en rekke 

standarder for nettutstyr, sikring av nettleverand-

ørers tilgang til nettet samt nettnøytralitet.26 

Offentlig inngripen i ekomsektoren må også sees 

i lys av dens rolle i norsk økonomi som en forut-

setning for flere andre næringers eksistens og 

produktivitet.

 

 
24 Network Externalities, Competition and compatibility, M. Katz and C. 
Shapiro (1985) 

25 Critical mass and Network evolution in Telecomunications, N. Econ-
omides, C. Himmelber (1994) 
26 Lov om elektronisk kommunikasjon, Norsk Lovtidend (2003) 
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Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) 

samler inn data fra alle tilbydere av elektroniske 

kommunikasjonstjenester i Norge, og publiserer 

med dette Ekomsstatistikken.  

Ekomstatistikken gir informasjon om blant annet 

utvikling i omsetning, antall abonnenter, trafikk og 

markedsandeler. Statistikken gir informasjon om 

utviklingen i næringen samlet sett, og for fem un-

derkategorier:27 

▪ Mobiltjenester (omfatter abonnement for mo-

biltelefoni og mobilt bredbånd samt maskin-

til-maskin-kommunikasjon) 

▪ Fast bredbånd 

▪ Fasttelefoni (omfatter bredbåndstelefoni og 

telefoni basert på PSTN og ISDN, ofte omtalt 

som ordinær fasttelefoni) 

▪ Overføring av TV (TV-abonnement omfatter 

betalte abonnement. Frikanaler som tilbys av 

Riks-TV i bakkenettet, er ikke inkludert.) 

▪ Datakommunikasjon og overføringskapasitet 

(I deler av bedriftsmarkedet benyttes det 

kommunikasjonstjenester som kan være 

sammensatte og som ofte er innrettet mot be-

hovene til større bedrifter. Dette omtales som 

datakommunikasjonstjenester.  

▪ Overføringskapasitet omtales i noen sam-

menhenger også som «leide linjer» og benyt-

tes blant annet av bedrifter for å koble sam-

men lokale nett. Det omfatter analoge og di-

gitale linjer, inklusive optisk kanal (bølgeleng-

der) og mørk fiber. Statistikk om utviklingen 

for overføringskapasitet og datakommunika-

sjon omfatter salg til sluttbrukere. Både over-

føringskapasitet og datakommunikasjonstje-

nester selges også i betydelig omfang i gros-

sistleddet ved at de inngår som innsatsfaktor 

i produksjon av tjenester til sluttkunder. 

 
27 Forklaringen er basert på definisjoner i ekomstatistikken. 

 

I 2018 (året med sammenlignbare tall fra nasjo-

nalregnskapet) var samlet omsetning fra tilbydere 

av elektroniske kommunikasjonstjenester i Norge 

på 43,6 milliarder kroner slik det måles i Ekomsta-

tistikken. Dette fordelte seg med 19,9 milliarder 

kroner fra mobiltjenester, 9,9 milliarder kroner fra 

fast bredbånd, 2,4 milliarder kroner fra datakom-

munikasjon og overføringskapasitet, 1,8 milliar-

der kroner fra fasttelefoni og 9,5 milliarder kroner 

fra overføring av TV. 

Når vi ser bort fra overføring av TV (se omtale 

nedenfor), var samlet omsetning på 34,0 milliar-

der kroner i 2018. Om lag to tredeler av dette var 

fra privatkunder (21,8 milliarder kroner). Om lag 

en tredel var gjennom bedriftsmarkedet (10,4 mil-

liarder kroner), mens 1,6 milliarder kroner var 

uspesifisert. 

Ekomstatistikken gir informasjon om samlet om-

setning av elektroniske kommunikasjonstjenester 

for sluttkunder. Samlet sluttbrukeromsetning de-

fineres som det kundene blir fakturert for, og er 

oppgitt uten mva. Statistikken inkluderer ikke 

«grossistleddet» i egen næring, dvs. det som 

inngår som innsatsfaktor (produktinnsats) i pro-

duksjon av telekommunikasjonstjenester til slutt-

kunder gjennom andre virksomheter. 

Når samlet omsetning i næringen omtales, utela-

tes inntekter for TV-abonnement ettersom store 

deler av denne omsetningen er vederlag for det 

medieinnholdet som overføres. Videre inkluderes 

som hovedregler ikke salg eller utleie av mobilte-

lefoner og andre terminaler eller fysisk utrustning 

i statistikken. Det skilles også mellom brutto- og 

nettoomsetning. For eksempel vil en del av mo-

bilmeldingene gjelde kjøp av varer eller tjenester 

hos en tredjepart. Eksempler er betaling for kino-

billetter eller parkering. Beløpet blir fakturert mo-

Vedlegg C – Ekomstatistikken og nasjonalregnskapet 

https://ekomstatistikken.nkom.no/#/main
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bilkunden, men regnes ikke som omsetning av 

elektroniske kommunikasjonstjenester, og inklu-

deres ikke i statistikken.28 

Telekommunikasjonstjenester i nasjonalregnska-
pet 

SSB holder oversikten over utviklingen i norsk 

økonomi gjennom nasjonalregnskapet. Alle virk-

somheter klassifiseres etter en internasjonal 

standard for næringsgruppering, NACE, og alle 

varer og tjenester kategoriseres etter produktty-

per. Som omtalt i vedlegg A inngår virksomheter 

som produserer telekommunikasjonstjenester i 

næringen med NACE-kode 61.  

Produksjonsverdien i telekommunikasjonsnæ-

ringen (NACE 61) var ifølge SSB på 74,8 milliar-

der kroner i 2018. For å forstå hvordan dette kan 

 
28 Se ekomstatistikken for definisjoner. 
29 Kjøperverdien er den verdien som kjøperen faktisk betaler for pro-
duktene, inklusive eventuelle produktskatter minus produktsubsidier, 

sammenlignes med tallverdien i Ekomsstatistik-

ken, må vi dykke ned i tilgangs- og anvendelses-

tabellene som vi beskriver nærmere i kapittel 2 av 

rapporten. Enkelt forklart viser tilgangstabellen til-

gangen av telekommunikasjonstjenester i Norge 

(og fordelt på hvor mye som produseres innen-

lands og hvor mye som importeres), mens anven-

delsessiden viser hva telekommunikasjonstje-

nester brukes til og hvor de leveres. 

Anvendelsessiden måles i kjøperverdi29, og i 

2018 var samlet anvendelse av telekommunika-

sjonstjenester på 82,7 milliarder kroner som for-

deles på: 

• Produktinnsats – 41,6 milliarder kroner. Dette 

omfatter telekommunikasjonstjenester brukt 

som innsatsfaktor i alle virksomheter i norsk 

økonomi på om lag 23,8 milliarder kroner, 

samt kjøp av tjenester internt i ekomsektoren, 

f.eks. aktører som leverer telekommunika-

sjonstjenester er avhengige av å benytte net-

tet til for eksempel Telenor og Telia. Dette ut-

gjør om lag 17,9 milliarder kroner. 

• Sluttanvendelse – 41,1 milliarder kroner, her-

under: 

o Konsum i husholdningene: 33 milliar-

der kroner (dette inkluderer merver-

diavgift). 

o Eksport: 7,4 milliarder kroner 

o Endring i lagerbeholdning: 0,8 milli-

arder kroner. 

Det er flere kilder til forskjeller mellom de to sta-

tistikkene. Videre i dette avsnittet omtaler vi ulike 

årsaker til at det er forskjeller i de to statistikkene. 

og inklusive eventuelle transportkostnader. Refunderbar inngående 
merverdiavgift er ikke inkludert i kjøperverdien. 

Figur. Samlet omsetning av elektroniske kom-
munikasjonstjenester (ekomstatistikken). 

 
Noter: Ekomstatistikken  
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Utvalget kan være forskjellig 

For det første kan det være forskjeller i utvalget. 

I nasjonalregnskapet inkluderes aktiviteten til alle 

virksomheter som er registrert med NACE-kode 

61. Ekomstatistikken inkluderer i utgangspunktet 

alle tilbydere av elektronisk kommunikasjon i 

Norge. Disse to burde i stor grad være sammen-

fallende. Vi kan imidlertid ikke utelukke at utval-

get er forskjellig i de to statistikkene. Vi har ikke 

hatt tilgang til virksomhetsdataene som inngår i 

de to statistikkene, og dermed heller ikke mulig-

heten til å kontrollere dette. 

Skatter og avgifter 

I ekomstatistikken er merverdiavgift ikke inklu-

dert. Når vi ser på anvendelse av telekommuni-

kasjonstjenester i nasjonalregnskapet, er dette 

målt i kjøperverdi, dvs. at merverdiavgift er inklu-

dert for sluttbrukere. Dette er en kilde til forskjeller 

mellom de to statistikkene. Dersom vi for eksem-

pel legger til grunn 25 prosent merverdiavgift på 

konsum av telekommunikasjonstjenester, utgjør 

dette 6,6 milliarder kroner. 

Produktinnsats til «egen næring»  

Ifølge nasjonalregnskapet inngår en stor andel av 

telekommunikasjonstjenestene (17,9 milliarder 

kroner) som produktinnsats i egen næring. Dette 

«grossistleddet» er ikke med i ekomstatistikken, 

og er dermed kilde til en stor forskjell mellom de 

to statistikkene. 

Måling av konsum 

I ekomstatistikken skilles det mellom brutto- og 

nettoomsetning av mobiltjenester. En del av mo-

bilfakturaen for en kunde vil gjelde kjøp av varer 

og tjenester hos en tredjepart, for eksempel kino-

billetter eller parkering. Dette inkluderes ikke i 

ekomstatistikken. I utgangspunktet skal dette hel-

ler ikke inkluderes i konsum av telekommunika-

sjonstjenester i nasjonalregnskapet, og SSB kor-

rigerer for dette gjennom flere metoder. Ettersom 

de to statistikkene bruker ulike metoder for å kor-

rigere dette, er dette en mulig kilde til forskjeller. 

Overføring av TV-tjenester  

Dette er skilt ut som egen post i ekomstatistikken, 

og utgjorde 9,5 milliarder kroner i 2018. Overfø-

ringer av TV-tjenester består overordnet av to tje-

nester, overføring av tv-signaler (dette er en tele-

kommunikasjonstjeneste) og programinnholdet 

(dette er del av NACE 60 – Radio- og fjernsyns-

kringkasting). I nasjonalregnskapet i SSB skilles 

dette ut, så lenge dette er separert i regnskap på 

virksomhetsnivå. Vi har imidlertid ikke tilgang til 

detaljert statistikk over hvor stor andel av overfø-

ring av tv-tjenestene som er definert som hen-

holdsvis telekommunikasjon eller radio- og fjern-

synskringkasting i SSBs statistikk. 
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I dette vedlegget beskriver vi den metodiske 

framgangsmåten for estimering av ekomsekto-

rens betydning for produktivitetsutviklingen i 

Norsk økonomi.  

Teoretisk rammeverk for ekomsektorens betyd-

ning for produktivitet og økonomisk vekst i 

Norge 

Det finnes omfattende litteratur som estimerer 

den isolerte virkningen av enkelte sektorer eller 

andre makroøkonomiske hovedstørrelser på pro-

duktivitet. Van Bevren (2007)30 gir en oppsumme-

ring av ulike tilnærminger, og de ulike tilnær-

mingenes styrker og svakheter. Vårt metodiske 

forslag er basert på prosjektteamets erfaring med 

tilsvarende estimeringer, og datatilgjengelighet 

innenfor den foreslåtte tidsplanen. Se blant annet 

Belorgey mfl. (2004) for studier som benytter 

samme metode. 

For å estimere sammenhengen mellom 

ekomsektoren og produktivitet trenger vi en anta-

gelse om de overordnede størrelsene som forkla-

rer utviklingen i BNP og produktivitet. I den fore-

slåtte metoden legger vi til grunn arbeidskraftpro-

duktiviteten som produktivitetsmål.31 Utgangs-

punktet for analysen er at vi antar at den langsik-

tige utviklingen i norsk BNP (Y) kan forklares ved 

hjelp av en dynamisk32 Cobb-Douglas produkt-

funksjon: 

𝑌𝑖𝑡 = 𝐴𝑖𝑡𝐾𝑖𝑡
𝛼𝐿𝑖𝑡

𝛽
 

Hvor A er total faktorproduktivitet, K er kapitalbe-

holdningen og L er samlede timeverk i økono-

mien. α og β angir henholdsvis kapitalens og ar-

beidsinnsatsens inntektsandel. Denne enkle pro-

duktfunksjonen kan utvides til å nærmere angi 

 
30 Total factor productivity: A practical Review, Van Bevren I. (2007) 
31 Arbeidskraftsproduktiviteten er en av de mest brukte målene for pro-
duktivitet, da dette er et mål som lett kan baseres på tilgjengelig data 
og gir et godt bilde av produktivitetsutviklingen. Alternativt kunne for 
eksempel kapitalproduktiviteten brukes som mål, men for formålet I 

enkeltkomponenter i kapitalbeholdningen, total 

faktorproduktivitet eller angi andre forklaringsfak-

torer til langsiktig økonomisk vekst, som for ek-

sempel grad av internasjonal handel. Alle målene 

er oppgitt for et gitt tidspunkt (𝑡) og for en gitt en-

het (𝑖), enheten kan både være den samlede 

norske økonomien eller næringer i økonomien. 

Ved å dele produktfunksjonen på samlede utførte 

timeverk i økonomien og kun se på endringen(Δ) 

fra 𝑡 til 𝑡 + 1 tid får vi en funksjon for produksjon 

per timeverk(𝑦𝑡). Om vi tar den naturlige logarit-

men av funksjonen får vi: 

(1) Δln (𝑦𝑖𝑡) = Δln (𝑎𝑖𝑡) + 𝛼Δln (𝑘𝑖𝑡) + (𝛽
− 1)Δln (𝑙𝑖𝑡) 

Hvor 𝑎𝑖𝑡 er den totale faktorproduktiviteten per 

timeverk, 𝑘𝑖𝑡 er kapital per timeverk. Videre antar 

vi følgende sammenheng mellom den totale fak-

torproduktiviteten per timeverk: 

(2) ln (𝑎𝑖𝑡) = c + ln (𝐼𝑀𝑃𝑖𝑡)+λ𝑖𝑡 

Hvor 𝑐 er en konstant, eller den gjennomsnittlige 

veksten i den totale faktorproduktiviteten, 𝐼𝑀𝑃𝑖𝑡 er 

importandelen og λ𝑖𝑡 er et restledd. 

Basert på den grunnleggende antagelsen om 

sammenhengen mellom produktivitet og kompo-

nentene i produktfunksjonen kan vi estimere bi-

dragene til produktivitetsveksten. 

Estimering 

Som tidligere nevnt vil det være behov for å av-

dekke den isolerte virkningen av elektronisk kom-

munikasjonsutstyret på den totale faktorprodukti-

viteten.  

dette prosjektet ser vi på arbeidskraftsproduktiviteten som det best eg-
nede målet på produktivitet. 
32 Med dynamisk mener vi her at funksjonen forklarer utviklingen i BNP 
over tid. 

Vedlegg D – Metode for estimering av produktivitetsvirkninger 
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Ved å følge tilsvarende fremgangsmåte som i 

Belorgey, Lecat, & Maury (2004) benytter vi sam-

menhengene i ligning (1) og setter inn (2) i (1). 

Videre benytter vi, slik som i den nevnte studien 

IT- og ekomsektorens andel av BNP som indika-

torer for utbredelsen av de to delene av IKT-næ-

ringen. På denne måten kan vi også skille ut ef-

fekten av ekomsektoren på produktivitetsveksten 

fra IKT-sektoren for øvrig.33  

Vi kan da estimere følgende ligning som forklarer 

produktivitetsutviklingen i norsk økonomi: 

(3) ∆ ln 𝑦𝑖𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1∆ ln 𝑦𝑖 𝑡−1 + 𝛽2 ∆ln 𝐾𝐴𝑃𝑖𝑡

+ 𝛽3 ln 𝐸𝐾𝑂𝑀𝑖𝑡 + 𝛽4𝑙𝑛𝐼𝑇𝑖𝑡

+ 𝛽5 ln 𝐸𝐾𝑂𝑀𝑖𝑡 ∗ 𝑙𝑛𝐼𝑇𝑖𝑡

+ 𝛽6∆𝐿𝑂𝐺(𝐴𝑅𝐵𝑇𝐼𝐷
𝑡−1

)

+ 𝛽7∆𝑙𝑛𝐼𝑀𝑃𝑖𝑡 + 𝜀𝑖𝑡 

Hvor 𝑦𝑖 𝑡−1er den bruttoprodukt per timeverk en 

periode tidligere,𝐾𝐴𝑃𝑖𝑡er kapitalintensiteten per 

timeverk, 𝐸𝐾𝑂𝑀𝑖𝑡 er ekomsektoren andel av 

BNP, 𝐼𝑇𝑖𝑡 er IT-sektorens andel av BNP mens 

𝐼𝑀𝑃𝑖𝑡 er importandelen, og 𝜀𝑖𝑡 er et restledd. For 

alle disse variablene undersøkte vi om det eksis-

terte en lag-struktur. 

Ettersom elektronisk kommunikasjon er en forut-

setning for mye av produktivitetsvirkningene av 

IKT-utstyr, ønsker vi også å inkludere leddet 

ln 𝑇𝐸𝐿𝐸𝑖𝑡 ∗ 𝑙𝑛𝐼𝑇𝑖𝑡 Gjennom dette leddet kan vi av-

dekke den marginale virkningen av verdiskaping 

i ekomsektoren gjennom verdiskaping i IT-sekto-

ren. 

𝛽1 − 𝛽7 er de antatte marginale virkningen av de 

enkelte forklaringsvariablene på produktivitet. For 

dette prosjektet er det særlig 𝛽3, 𝛽4 og 𝛽5 som er 

koeffsientene av interesse. 𝛽3 forteller oss om 

den marginale virkningen en økning i 

ekomsektorens andel av BNP på produktivitet. 

 
33 For å sikre stasjonaritet i tidsseriene tar vi den differensierte (∆) av 
hver av variablene. 

Tilsvarende vil 𝛽4 fortelle oss den marginale virk-

ningen på produktiviteten av IT-sektorens andel 

av BNP, mens 𝛽5 vil gi oss bidraget til IT-sekto-

rens verdiskaping som stammer fra 

ekomsektoren. 

IT- eller ekomsektorens BNP-andel antas her å 

sammenfalle med integrasjonen av denne tekno-

logien i norsk økonomi, og de ulike næringene 

som (3) estimeres på. Dette er en antagelse, og 

holder ikke nødvendigvis. Dette er særlig relevant 

for de næringsfordelte virkningene og bidrar til at 

resultatene må tolkes med varsomhet. Samtidig 

er det sannsynlig at vi med denne metoden 

fanger opp de større linjene knyttet til integrasjo-

nen av teknologien fra de to næringsgruppene. 

Estimering på ulike tidsintervaller 

Produktivitetseffektene av ekomsektoren endres 

over tid. Vi har derfor estimert sammenhengen 

(3) på tre ulike tidsperioder med 15 års-interval-

ler. Denne perioden er stor nok til at estimerings-

metode med OLS (Ordinary Least Squares) kan 

gi rimelige resultater, samtidig som vi får studert 

relativt små tidsenheter. Ved å gjennomføre 

denne typen estimering på sub-populasjoner kan 

vi se hvordan produktivitetsvirkningene av 

ekomsektoren har endret seg over tid.  

En viktig forklaring på at produktivitetsvirkningen 

endrer seg over tid er hva slags teknologi som al-

lerede eksisterer i samfunnet og hva slags tekno-

logi som kapitalbeholdningen består av på ulike 

tidspunkt. Med denne metoden vil vi ikke kunne 

tilskrive produktivitetsvirkninger til ulike teknolo-

gier, men rullerende estimering vil kunne mulig-

gjøre en sammenstilling av tidspunktet for innfø-

ringen av utvalgte teknologier med produktivitets-

virkningene dette har hatt. 
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Datagrunnlag og nærmere om næringsfordelt 
estimering 

Tallgrunnlaget for estimeringen i ligningene kom-

mer fra SSBs offentlig tilgjengelige nasjonalregn-

skapsstatistikk. SSB har i nasjonalregnskapet tall 

for alle størrelsene vi har omtalt over fra 1985 til 

2017 for norsk økonomi som helhet. Ved bruk av 

prisavhengige størrelser har vi benyttet faste 

2015-priser. 

Bestemmelse av egnet næringsinndeling 

Vi har, basert på skjønnsmessige vurderinger, 

kommet frem til en egnet næringsinndeling av 

norsk økonomi som muliggjør en næringsfordelt 

analyse av produktivitetsvirkninger, tilsvarende 

det som er gjort i Jorgenson & Stiroh (2000). 

 

Utgangspunktet for inndelingen har vært tilgjeng-

elige data fordelt på næringsnivå (A64) i SSBs 

nasjonalregnskap.  I tabellen under har vi angitt 

navn på de ulike næringsgruppene og kort angitt 

begrunnelsen for valg av næringsgruppering. 

Resultat og tolkning 

Tabell D.1 viser resultatene av (3) estimert på to 

tidsperioder før 2017 og med 15-års intervaller 

bakover i tid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell D.1 Næringsgruppering i analysen 
Navn på nærings-
gruppe 

Begrunnelse for  
gruppering 

Jordbruk og skogbruk 
Lignende produk-
sjonsforhold, relativt 
kapitalintensiv  

Fiske, fangst og akva-
kultur 

Like produksjonsfor-
hold som jordbruk og 
skogbruk, men ulike 
etterspørselsforhold 

Utvinning, 
bergverksdrift og 
rørtransport 

Ressurrsøkonomiske 
næringer, relativt 
kapitalintensive 

Industri, elektrisitet-, 
gass- og varmtvanns-
forsyning 

Kapitalintensive og 
vareproduserende 
foretak 

Bygg og 
anleggsvirksomhet 

Særegne produksjons-
forhold og etterspør-
selsdrivere 

Husholdningsrettede 
tjenester 

Handler i større grad 
om distribusjon 

Finansierings og 
forsikringsvirksomhet 

Tett koblet til makro-
økonomiske forhold 

Informasjonsteknologi 
(utenom 
ekomsektoren) 

Tett koblet til ekom 

Kompetanseintensiv 
tjeneseyting 

Høyere kompetanse 
og med det høyere 
sannsynlighet for å ta 
i bruk IKT 

Kultur, underholdning 
og annen tjeneste-
yting 

I større grad offentlig 
finansiert og ekom 
påvirker særlig distri-
busjon  

Offentlig tjeneste-
yting, administrasjon 
og forsvar 

Regelbasert system, i 
stor grad avhengig av 
regler, normer og in-
stitusjoner for imple-
mentering av tekno-
logi 
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Tabell D.1 Estimert sammenheng mellom ekomsek-

toren og produktivitet 

 Tidsintervall 

                1988-2002 2003-2017 

Konstant 0,39 2,58 

 (0,74) (0,36) 

∆𝐿𝑂𝐺(𝑦𝑡−1) -0,39 -0,17 

 (0,37) (0,75) 

𝐿𝑂𝐺(𝑇𝐸𝐿𝐸) 0,08 0,45 

 (0,72) (0,36) 

𝐿𝑂𝐺(𝐼𝑇) 0,05 0,75 

 (0,78) (0,42) 

∆𝐿𝑂𝐺(𝐴𝑅𝐵𝑇𝐼𝐷𝑡−1) -0,2 0,01 

 (0,73) (0,66) 

∆𝐿𝑂𝐺(𝐾𝐴𝑃𝑡−2) 0,16 0,26 

 (0,46) (0,23) 

∆𝐿𝑂𝐺(𝐼𝑀𝑃) 0,02 0,16 

 (0,80) (0,25) 
𝐿𝑂𝐺(𝑇𝐸𝐿𝐸𝐾𝑂𝑀)
∗ 𝐿𝑂𝐺(𝐼𝑇) 0,01 0,14 

 (0,75) (0,41) 

R2           0,65 0,76 

Log-likelihood 55,5*** 51,6*** 

Ant. obs.     15 15 
 

Noter: Ulike dummyvariable er inkludert for å korrigere for au-
tokorrelasjon. P-verdi i parentes og log-likelihood test for signi-

fikans av den samlede ligningen er angitt under tabellen.  
 * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 

Som vi ser av tabellen er fortegnet til alle forkla-

ringsvariablene i tråd med antagelser som stam-

mer fra økonomisk litteratur. Det er imidlertid slik 

at ingen av forklaringsvariablene er signifikante, 

som trolig er den viktigste svakheten til våre an-

slag. Samtidig det få observasjoner som benyttes 

i estimeringen, som sammen med et relativt høyt 

antall forklaringsvariabler nok er forklaringen bak 

mangelen på signifikans. Til tross for at enkeltva-

riablene ikke alene er signifikant indikerer log-li-

kelihood testen at forklaringsvariablene samlet 

sett er signifikante. Altså kan vi si at modellen 

som helhet er signifikant i sin forklaring av pro-

duktivitetsutviklingen i de tre periodene. 

Som vi ser av tabellen virker ekomsektoren andel 

av BNP å ha lav marginal virkning i den første pe-

rioden, og størst i den siste perioden. I alle perio-

dene har imidlertid ekomsektoren andel av BNP 

en positiv innvirkning på produktivitetsutviklingen. 

Tolkningen av koeffisientene er at med en pro-

sentvis økning i ekomsektoren andel av BNP får 

vi en økning i arbeidskraftproduktiviteten på 0.45 

prosent i perioden 2003-2017, alt annet likt.  

Tilsvarende får vi en positiv marginal virkning av 

IT sektorens andel av BNP som er større enn den 

marginale virkningen av den tilsvarende indikato-

ren for ekomsektoren. Tolkningen er her tilsva-

rende som for ekomvariabelen.  

Interaksjonskomponenten er også positiv i alle 

perioder. Tolkningen av denne variabelen for den 

siste perioden er at dersom alt annet holdes likt, 

vil en prosentvis økning i IT-sektorens andel av 

BNP føre til at vekstbidraget fra ekom øker med 

0.14 prosent. I den siste perioden er det altså et 

ikke ubetydelig bidrag av produktivitetsvirk-

ningene til IT-sektoren som stammer fra 

ekomsektoren. 

En annen viktig usikkerhetskilde i våre estimater 

er at det kan være uobserverbare virkninger, 

altså at det kan være vi fanger opp korrelasjon og 

ikke en årsakssammenheng. Denne feilkilden er 

vanskelig å unngå i slike estimeringer, som gjør 

at resultatene må tolkes med varsomhet. 

 Modeller for næringsfordelt arbeidskraftspro-

duktivitet i norsk økonomi 

Tabell D.2 viser resultatene av (3) estimert for 

næringsgrupperingene i perioden 2003–2017. 

I tabellen har vi kun inkludert variablene som er 

av særlig interesse for dette prosjektet, nemlig bi-

draget fra IT- og ekomsektoren andel av BNP og 

interaksjonen mellom de to. For hver av lig-
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ningene har vi imidlertid tilpasset ligningene for å 

oppnå en høy forklaringskraft målt gjennom R2 el-

ler en signifikant log-likelihood-test. 

Som vi ser av tabellen er også her kun noen få av 

forklaringsvariablene signifikant, som også er 

den viktigste feilkilden for de næringsfordelte re-

sultatene. Igjen er trolig et få antall observasjoner 

forklaringen bake dette. De estimerte koeffisien-

tene (også de som er utelatt fra tabellen) er i tråd 

med økonomisk litteratur, og alle modellene er 

signifikant på et 5 prosentsnivå i log-likelihood-

testen. Til tross for usikkerheten forbundet med 

estimatene, kan fortsatt ligningene gi indikasjoner 

på produktivitetsvirkningene fra de to IKT-

næringene. 

De marginale effektene av ekomsektoren er po-

sitive for alle næringer utenom kultur, underhold-

ning og tjenesteyting. Den marginale virkningen 

syntes å være høyest i kompetanseintensiv tje-

nesteyting, finansiering og forsikringsvirksomhet 

og industri, elektrisitet-, gass og varmtvannsfor-

syning. Tolkningen er for eksempel at dersom 

ekomsektorens andel av BNP øker med en pro-

sent vil produktiviteten i kompetanseintensiv tje-

nesteyting øke med 1.5 prosent. 

For IT-sektoren er de største marginale bidrag-

ene til forsikring og finansieringsvirksomhet, kom-

petanseintensiv tjenesteyting og husholdnings-

rettede tjenester. Tolkningen av disse variablene 

er tilsvarende som for ekomsektoren.  

Interaksjonskomponenten er også positiv alle 

næringsgrupper utenom fiske, fangst og akvakul-

tur, og kultur, underholdning og tjenesteyting. 

Tolkningen av denne variabelen for eksempel 

husholdningsrettede tjenester er at dersom alt 

annet holdes likt, vil en prosentvis økning i IT-sek-

Tabell D.2 Estimert sammenheng mellom ekomsektoren og produktivitet i næringshovedområder. 2003-2017 

  Forklaringsvariabler Diagnostikk 

 
                𝐿𝑂𝐺(𝑇𝐸𝐿𝐸) 𝐿𝑂𝐺(𝐼𝑇) 

𝐿𝑂𝐺(𝑇𝐸𝐿𝐸)
∗ 𝐿𝑂𝐺(𝐼𝑇) R2           

Log-
likelihood Ant. obs.     

Jordbruk og skogbruk 
0,08 -0,08 0,02 0,63 27,7*** 15 

Fiske, fangst og akvakultur 
0,35 0,12 -0,08 0,79 14,3** 15 

Utvinning, bergverksdrift og rørtransport 
0,39* 0,22 0,07* 0,87 41,5*** 15 

Industri, elektrisitet-, gass- og varmtvanns-
forsyning 0,69 0,68 0,16 0,84 36,9*** 15 

Bygg og anleggsvirksomhet 
0,31 0,48 0,07 0,91 48,9*** 15 

Husholdningsrettede tjenester 
0,36 1,26** 0,16* 0,65 37,9*** 15 

Finansierings og forsikringsvirksomhet 
0,68 2,48 0,3 0,41 14,3** 15 

Informasjonsteknologi 

0,32   0,61 24,9*** 15 
Kompetanseintensiv tjenesteyting 

1,55 1,70 0,38 0,86 36,7*** 15 
Offentlig tjenesteyting, administrasjon og 

forsvar 0,24 0,30 0,06 0,96 66,3*** 15 
Kultur, underholdning og annen tjeneste-

yting -0,12 -0,13 -0,03 0,91 43,6*** 15 
 

Noter: Log-likelihood test for signifikans av den samlede ligningen er angitt under diagnostikk. Tabellen viser kun e sentrale forkla-
ringsvariablene, i modellene er også følgende forklaringsvariabler inkludert; kapitalintensitet, utdanningsnivå, gjennomsnittlig ar-

beidstid, importandel, autoregressive ledd og ulike dummyvariable er inkludert for å korrigere for residualutliggere.   
 * p<0.10, ** p<0.05, *** p<0.01 
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torens andel av BNP føre til at vekstbidraget fra 

elektronisk kommunikasjon til de husholdnings-

rettede tjenestene være med 0.16 prosent.  

Et spørsmål som reiser seg for flere av koeffisi-

entene over er negative fortegn på virkningene av 

de ulike IKT-komponentene. Det som trolig er en 

av de viktigste forklaringene på dette er at IKT-

næringene bidrar med betydelige omstillingspro-

sesser for ulike deler av næringslivet som for en-

keltnæringer kan virke negativt på produktivite-

ten, men som for økonomien samlet virker posi-

tivt. Her kan særlig kultur, underholdning og an-

nen tjenesteyting nevnes som eksempel, hvor 

strømmetjenester har gjort sitt inntog i perioden 

2003-2017, og hvor dette trolig har hatt utslag i 

både samlet norsk produksjon av slike tjenester, 

men også deres produktivitet. 

Anslått bidrag til samlet produktivitetsvekst 

Basert på estimatene fra Tabell D.1 og D.2 har vi 

beregnet samlet produktivitetsbidrag fra de ulike 

komponentene til de ulike tidsperiodene ved å 

finne den gjennomsnittlige årlige veksten i de 

ulike forklaringsvariablene sammenstilt dette 

med de estimerte virkningene for å få samlet 

vekstbidrag. Disse vekstbidragene er fremstilt i  fi-

gur 4.2 og figur 4.3.
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